Андрій Анохін

ІСТОРІЇ БОЖЕВІЛЬНОГО
Стежка до пізнання мудрості

Коломия
2019

А. Анохін. «Історії божевільного»

УДК 82-3
А 64
Анохін Андрій
А 64 Історії божевільного. Стежка до пізнання мудрості/
Андрій Анохін.-К .: ФОП Гуляєва В.М., 2019-208с.
ISBN 978-617-7503-66-7
УДК82-3
Андрій Анохін
"Історії божевільного"
Стежка до пізнання мудрості
Формат 60х84/16 Наклад 100 прим.
Ум.-друк. арк. 12.1
Друк цифровий. Папір офсетний.
Підписано до друку 18.05.2019 р.
Замовлення №14331
Надруковано з макету замовника.
Друкарня ФОП Гуляєва В.М.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6205
Київська обл. м. Обухів, вул. Малишка, 5
044 495 0279, 050 496 0279
drukaryk.com

©Анохін Андрій, 2019

ISBN 978-617-7503-66-7
2

А. Анохін. «Історії божевільного»

«Збирайте по світу знання, здобувайте навички,
накопичуйте досвід, а мудрість і сили
завжди шукайте в собі»
А. Анохін
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ДО ЧИТАЧА
Ця книга не проходила правок редакторами і коректорами, оскільки інформація, що виходить в момент її написання від мене – є моєю енергією і будь-які поправки
спотворять цю енергію, внесуть корективи, внаслідок чого
втратиться цінність і початковий сенс самої книги. Саме
тому книга виходить як є, щоб читач під час читання мав
можливість вловити енергію в чистому, не спотвореному
вигляді, а не переймати те, що залишилося після правок
редакторів, літераторів і коректорів. Набагато важливіше
вникати в глибокий сенс речей, ніж милуватися їх ідеально-красивою обгорткою.
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ПРОЛОГ
Чим примітне ваше життя? Моє наприклад, примітне тим, що кожен день воно зводить мене з цікавими людьми, які іноді з'являються, немов за помахом чарівної палички, з нізвідки. Я не знаю їхніх імен, але ми розмовляємо
на цікаві теми, кожен з цих людей розповідає певну історію, ділиться мудрістю. Це люди-одноденки, після розмови з якими ми більше ніколи не зустрічаємося. Тому імен у
персонажів в моїх оповіданнях не буде, а будуть лише історії з життя самих звичайних людей, які нічим не привертають уваги оточуючих, людей, які люблять поговорити
про життя, про будову Всесвіту і на інші цікаві теми.
Так уже склалося, що я дуже не люблю місця скупчення людей, де вирує сучасне і галасливе життя. Мені
більше до душі спокій і розмови про вічне, ніж вечірки, де
алкоголь ллється рікою, а «цвяхом» програми стане той,
хто під дією випитого стає на кілька годин володарем нетверезого світу.
Проте, я люблю перебувати в натовпі, але тільки у
ролі людини-невидимки, спостерігаючи за поведінкою людей, намагаючись осмислити, що ж ними керує, «виловлювати» з натовпу найцікавіших особистостей і намагатися їх
«прочитати». Дуже легко критикувати, зневажати або засуджувати. Набагато важче – зрозуміти. Погодьтеся, адже
безглуздо відчувати негативні почуття до зовсім незнайо5
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мих людей. Але життя повне парадоксів та саме так часто і
відбувається. Чи то це вплив системи або ж є на те якась
інша причина – маємо те, що маємо. До недавнього часу я
теж засуджував незнайомців, наприклад п'яниць, які нічого
мені особисто не зробили, а просто бовталися у вкрай нетверезому вигляді по вулиці. Це мене дратувало і я
їх засуджував. Думаю, такий приклад ви бачили і самі
проживали щось подібне.
Що потрібно для того, щоб зрозуміти людей, яких
ми засуджуємо чи ненавидимо? Потрібно стати божевільним. Не в дослівному медичному розумінні, а стати не таким, як більшість, вирватися зі звичного розуміння, зламати свій шаблон мислення і поглянути на життя під зовсім
іншим кутом. Це досить-таки непросто, оскільки, коли ти
відриваєшся від «зграї», тебе починають побоюватися,
уникати, вважати божевільним. Якщо ж уперто стояти на
своєму, то можна і зовсім стати вигнанцем суспільства. Ні,
тебе не переселять на безлюдний острів, ти просто зведеш
свої нові рамки розуміння, в які перестане вміщуватися
весь сучасний уклад життя людей.
Сучасний світ – це гігантський потік інформації.
Можна назвати наш час «інформаційною ерою». І перебуваючи в цьому океані інформації, люди втрачають себе. У
надмірному достатку втрачається краса. Якщо перефразувати простіше – ми милуємося океаном, сидячи на його
6
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березі. Якщо ж ми пливемо на кораблі, а на 360 градусів
навколо нас суцільна вода – краса втрачається. Сидячи на
піщаному пляжі – ми ніжимося на теплому піску, а якщо ж
нас занесе в пустелю – вся краса і принадність просто зникає, нас палить спекотне сонце, пісок обпікає. Найбільш
негативним, на мій погляд, елементом інформаційного
океану є те, що обсяг його не завжди можна осягнути. Через це втрачається краса життя. Але все ж, серед різних
верств людства є ті, які бачать цю красу, проживають її,
діляться нею з іншими. Саме таких людей мені пощастило
зустрічати протягом декількох років, слухати їх і розуміти...
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ГЛАВА 1
ПАРТІЯ В ШАХИ

Одним весняним ранком я прогулювався в парку, як
раптом мене гукнув незнайомий старий, що сидів
на лавочці. Він був один. Розкладаючи шахи на дошку,
старий звернувся до мене:
– Доброго вам ранку. Вибачте, будь ласка, ви часом
не граєте в шахи?
– Доброго ранку. Так, граю, – трохи збитий з пантелику відповів я.
– У такому разі, чи не хотіли ви б зіграти зі мною
8
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партію?
– Давайте зіграємо, – відповів я. Щось в цьому старому було цікаве, тож я не вагаючись, погодився.
– Якими віддаєте перевагу грати? Чорними чи білими? – запитав старий.
– Хіба є особлива різниця? – запитав я.
– Не скажіть, – відповів він, піднявши вгору великий палець, – роблячи початковий вибір, ми вибираємо
той шлях, яким нам належить йти, а відповідно, від
нашого вибору і будуть залежати обставини, які нас
чекатимуть впродовж всього шляху.
– Але ж ми не можемо передбачити події або людей, які зустрінуться на нашому шляху. Є випадкові події,
від яких ми не застраховані.
– І так і ні, – багатозначно з посмішкою відповів
старий, – я прийшов до цього висновку не тільки тому, що
люблю пов'язувати загальновідомі факти, а й свої особисті
спостереження, хоча вони часом, можуть йти врозріз з наукою. Як ви думаєте, що рухає нашим життям?
– Енергія Всесвіту – відповів я.
– Абсолютно вірно, – трохи здивовано погодився
мій співрозмовник, мабуть не чекаючи, що людина мого
віку обізнана в деталях будови світу, – і ця енергія оточує
нас усюди. Вона є навколо нас, вона і є ми. Все у світі існує завдяки взаємодії енергії, без обміну якою не можливе
9
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ніяке продовження життя у всіх її аспектах. Так само, як
бджоли запилюють дерева, переносячи пилок з однієї квітки на іншу, тим самим даючи життя плодам дерева. Але
разом із цим бджоли отримують вигоду і для себе. Вони
добувають їжу, не шкодячи навколишньому середовищу.
Це є яскравим прикладом життєвого балансу сил у природі.
– Дуже шкода, що людина постійно норовить порушити баланс, оскільки добуваючи собі їжу, вона руйнує
більше, ніж створює, – задумливо і з досадою в голосі
промовив я. – Мабуть, я зіграю білими.
– Людина від природи наділена дуже потужним і
водночас складним інтелектом, який здатний не тільки
створювати, але і руйнувати, – мовив старий, повертаючи шахову дошку білими фігурами в мою сторону, – але це
не є помилкою природи. Задумайтесь, адже людина завдяки своєму інтелекту, постійно створює щось нове, роблячи
прориви в різних галузях науки. Але з огляду на те, що у
всьому є закономірність і найтонший баланс, людині властиво не тільки створювати, але і руйнувати. Саме тому
природа і наділила людину такими негативними рисами, як
жадібність, злість та заздрість. Хоча ці якості найбільш
руйнують самого їх господаря, ніж те, що він творить навколо.
– Тобто, ви вважаєте, що абсолютно у всьому в
10
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природі є закономірність і баланс? – запитав я.
– Звичайно. Для прикладу, погляньте на людину: її
організм влаштований найтоншим чином, кожна клітина в
її тілі має своє суворе призначення, кожен процес нерозривно пов'язаний з іншими процесами. Наприклад, якщо
ми поранилися, наш організм тут же починає міняти тактику звичної його поведінки, відразу ж кидаючи свої сили
на боротьбу з інфекцією, посилаючи клітинам сигнал про
початок процесу регенерації, внаслідок чого рана починає
гоїтися.
– Але ж людина від людини різниться, на планеті
проживає близько семи мільярдів чоловік, одні постійно
приходять на зміну іншим, невже природа передбачила
розвиток кожної людини і наділила всіх і кожного своїми
закономірностями?
– Так, – відповів старий, – саме так і є. Ось тільки
природі не потрібно вибирати для кожної людини долю.
Все рухається, як я казав раніше, відповідно до закономірностей. А що таке закономірність?
– Думаю, закономірність – це певний цикл.
– Ось! Ви знову потрапили в точку! Значить, природою створені певні цикли, за якими, живучи, рухається
людина, випромінюючи при цьому певну енергію. Ця енергія, в свою чергу, притягує енергію інших людей і явищ.
І знову все просто: ми є те, що ми випромінюємо.
11
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– Але ж у кожної дії є певна кількість варіантів розвитку – зацікавлено промовив я.
– Так, ви вірно підмітили, варіанти розвитку є скрізь
і завжди, – відповів мій співрозмовник, – але для кожного
варіанту існує свій певний цикл. Не все можна пояснити
словами, але це не означає, що цього неможливо зрозуміти. Будьте уважнішими, я забираю вашого офіцера.
– Значить, ми можемо повністю керувати нашим
життям з точним розрахунком, якщо осягнути всі його
тонкощі?
– Ні, не можемо, – відповів мій співрозмовник, –
при всій геніальності нашого мозку, енергія, що створила
нас – в мільйони разів могутніша за нас і глибша. Ми можемо прораховувати тільки певні події окремо. Це наприклад, як гра в шахи: я не можу повністю і точно передбачити розвиток всієї гри, але я можу передбачити і
прорахувати певні її ходи, що приведе мене до перемоги.
Ті, хто зрозумів цю просту істину, як раз і є переможцями по життю. Проте більшості людей властиво хотіти все відразу і якнайшвидше. Це велика помилка людей, яка відноситься до тваринячих інстинктів.
– А чому ви вирішили, що саме до тваринячих інстинктів? – запитав я.
– Візьміть до прикладу хом'ячка, який до крайньої
межі набиває свій рот їжею або ж киньте собаці три кістки
12
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одразу – вона спробує взяти їх в пащу всі три за один раз.
Це елементарний приклад людської жадібності, але разом з
тим, це і є тваринний інстинкт, необхідний для виживання
тварин. Ті з людей, які пізнали мудрість життя, не дозволяють таким інстинктам панувати над собою. Але це довгий шлях пізнання і терпіння на це вистачить тільки у одиниць з мільйонів людей.
– У мене складається враження, що ви одночасно
фізик, біолог і філософ.
– Наявність певного диплома про освіту не забороняє мені розвиватися в інших сферах життя, адже всі разом
різнобічні знання дають дуже потужну зв'язку розуміння
того, як влаштований наш світ. Ці знання в різних галузях
розкривають перед нами більшу кількість варіантів, ніж
зацикленість на одному предметі нашої діяльності. Думати, що нам по житті визначено тільки одне заняття і ми не
можемо більше нічим захоплюватися і нічого більше не
розвивати – значить обмежувати самого себе в пізнанні
світу і своїх можливостей, а вони, повірте, дуже великі.
– Вас ніколи не вважали виступаючим проти канонів науки? – поцікавився я.
– Часто, можливо навіть дуже, – з посмішкою відповів старий, – але якщо ми не будемо слідувати своїм
бажанням, своїм переконанням, хіба можна тоді стверджувати, що ми самі живемо своє життя? Ні. В та13
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кому випадку наше життя будуть проживати ті люди,
чиїх думок ми боїмося. Наше життя творитимуть ті,
кого ми вважаємо сильнішими від себе, без боротьби
віддаючи їм перемогу.
– Але якщо ви такий великий стратег і пізнали суть
будови світу і балансу у такому обсязі, чому ви не займаєте керівні посади? – здивувався я.
– Коли осягнеш, тоді і зрозумієш, що людська гонитва – це марна трата часу і життя в цілому. Система
створена не стільки для розвитку людини, скільки для
управління нею і її діяльністю, для отримання прибутку,
зростання її впливу і влади. Після цього, на певному етапі
у житті залишиться тільки порожнеча і не залишиться теплих спогадів, добрих вчинків, оскільки поняття доброти
йде в розріз будь-якій системі. Будь-який бізнес заснований на холодному розрахунку і емоції його руйнують. Тому ті, хто вибрав цей шлях – не матимуть співчуття до свого ближнього, а будуть йти по головах, щоб дійти до вершини слави. Вам мат, – промовив з усмішкою старий.
Я немов перебував у тумані, розмірковуючи про почуте від такого цікавого, випадкового співрозмовника. Раніше я не замислювався про те, як побудована ієрархія росту людей і що для того, щоб піднятися наверх до влади
або ж до високого становища – потрібно обов'язково
наступити на чиюсь голову.
14
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– Дякую вам за відмінну партію і за такий цінний
життєвий урок.
– Це не життєвий урок, а проста лекція, – розсміявся
старий. – Життєві уроки дає нам саме життя. І вони,
як правило, дуже дорого коштують. Проте, саме цим
вони і важливі, адже тільки з них ми можемо почерпнути життєвий досвід, лише заплативши повну вартість, ми можемо оцінити те, за що ми заплатили.
Вчіться розвивати стратегію, опираючись на закономірності. Кілька пов'язаних разом закономірностей формують
основу долі людини. Будь-яку науку, будь-який принцип
природи можна спроектувати на людське життя.
– Тобто як це? – запитав я.
– Дуже просто, як я вже говорив, життя рухається за
певними закономірностями. І кожна з цих закономірностей
створена не тільки для людини, а й для природи, для подій.
Наприклад, для того, щоб виростити плодоносне дерево,
його потрібно посадити, доглядати за ним, і тільки через
кілька років ми зможемо скуштувати з нього плоди. Щоб
виростити розумну людину, потрібно її створити, ростити,
приділяючи увагу, вчити. І тільки тоді, через багато років,
ми зможемо побачити її досягнення. Тобто, один цикл розвитку поширюється на все живе. Таких циклів можна привести безліч. Розуміння думки – основа правильного
управління цією самою думкою.
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За роздумами про життя непомітно пролетіло дві
години і старий, збираючи шахи, мовив:
– Що ж, мені пора йти додому, годувати своїх кішок, та відлежати трохи свою спину. Радий був приємній
партії і хорошому співрозмовнику.
– І я дякую вам за чудово проведений час, – захоплено відповів я, після чого потиснув руку старому і той
неквапливою ходою пішов.
Я залишився сидіти на лавочці і розмірковував. Всі
мої знайомі стверджували, що зі старими людьми немає
про що поговорити, оскільки вони раз у раз бурчать про
свою старість або спогади зі своєї молодості. Я ж був з
ними не згоден, хоча не любив доводити будь-що людям,
бо знав, що якщо людина вперто у що-небудь вірить, то
переконувати її у протилежному – немає сенсу. Це зробить
саме життя. Мені не раз доводилося в цьому переконуватися.
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ГЛАВА 2
ЛЮДИНА, ЩО ЗНІМАЄ КОПІЇ

Одного разу мені потрібно було зняти копії з деяких
документів і я відправився на фірму, яка надавала такі послуги. Час був уже пізній, окрім мене у приміщенні клієнтів
більше не було. До мене вийшов працівник та запитав, що
мене цікавить. Я дав йому пакет документів і мовив, що
потрібно зняти копії. Деякі документи були в оригіналах,
інші ж вже були копіями. Знімаючи копії, працівник раптом задумливо промовив:
– Копія з копії...
– Вибачте, що? – не зрозумівши, перепитав я.
17
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– Та нічого особливого, просто я подумав, що знімаю копію з копії, – відповів він.
– Що ж у цьому незвичного? – не зрозумівши питання, перепитав я.
– Ото ж бо й воно, що нічого незвичного. Це до біса
нагадує наше життя. Більшість людей хочуть бути схожими на когось, хто вже існує, вони слідують за ідеалом, створеним з уявного портрета ідеальної людини.
Ось тільки ці ідеали, як правило, створюються з зовнішньої оболонки, видимої лише на перший погляд, точно
так само, як ксерокопія, яка знімається з аркуша картону – виходить те ж саме, але вже на звичайному
тонкому папері. Текст на аркуші начебто той самий, а
коли візьмеш його до рук – зовсім інші відчуття.
– Цікаве у вас бачення навколишнього світу, – відповів я.
Тим часом працівник продовжував міркування вголос:
– Це основна причина падіння таких людей, які слідують за подібними ідеалами. Вся біда в тому, що дивлячись на об'єкт наслідування, людина не бачить негативних
наслідків діяльності, темних сторін та шкідливих звичок
свого ідеалу. А копіюючи тільки одну сторону, тільки світлий бік, людина приречена на швидкий крах. Яскравим
прикладом є безліч людей з "шоу талантів", де вони копі18
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юють чийсь відомий хіт, вириваються при цьому до слави,
але потрапляючи наверх, одразу ж летять вниз, оскільки не
можуть створити чогось нового, що би перевершило скопійований хіт. Адже співак, поки створив свій хіт, до цього
заспівав чимало пісень, які ніхто не помічав, йому довелося довго і наполегливо працювати, пробиваючи собі дорогу до слави. Саме такі люди знають ціну відомості, розуміючи, що за кожним хітом потрібно створювати наступний. Люди ж, які створили чиюсь копію, створили лише
одну, світлу її сторону, їхній образ настільки ідеальний, що
не готовий витримувати напору жорстокого сучасного світу.
– Але ж є люди, яким просто пощастило. Так не відмовлятися ж їм від свого щастя тільки тому, що вони не
йшли до цього все своє життя – мовив я.
Працівник посміхнувся.
– Точно так само буває і з виграною лотереєю.
Практично всі, хто виграв, спускають гроші в найкоротші
терміни і падають на ще більше дно, в гірше становище,
ніж були до виграшу. Вони просто не були до цього готові.
Щоб навчитися командувати – потрібно навчитися підкорятися. Це перше правило справжнього полководця. Але,
на жаль, наш світ став іншим, люди живуть з поняттями,
головне серед яких: "Хочу вже і все відразу". Люди перестають розуміти цінність проходження всіх етапів життя,
19

А. Анохін. «Історії божевільного»

які складаються з великої кількості падінь і значно меншої
кількості злетів. Саме тут і народжується поняття "копія
копії". У світі є люди, які пишуть простим олівцем, щоб
мати можливість стерти написане у разі помилки. Вони живуть так, ніби їхнє життя – це підготовка до
наступного, справжнього життя. Можливо, від цього
вони перебувають в постійному відчутті дежавю.
– Напевно, справа в тому, – відповів я працівникові,
– що наш мозок лінується і шукає схожості, постійно намагається знайти лазівку, старається "списати", а не вирішити, як ми любили робити в школі. Причиною цього є закон
збереження енергії. Адже, як відомо, мозок для своєї роботи споживає близько 20% всієї енергії людини. Тобто п'яту
частину всієї його енергії при тому, що по своїй вазі відносно ваги нашого тіла він займає всього п'ятдесяту її частину. Саме тому організм і не поспішає витрачати енергію,
адже значно важче знайти рішення якоїсь задачі, знайти
потрібний шлях самому. Завжди легше "списати".
– Саме той, хто його самотужки знайшов – і став
предметом наслідування для багатьох інших людей, – відповів працівник, – він став успішною, впевненою людиною, яку всі підносять, хвалять. А все тому, що ця людина
знайшла у собі сили відмовитися бути копією копії. Важливо якомога раніше усвідомити те, що кожна людина є
особливою, що у кожного з нас є свої видатні здібності.
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Якщо ти ще не збагнув чогось – це говорить лише про
те, що у тебе є можливість це зробити. У тебе є шанс,
а шанси потрібно використовувати, адже вони як світанок, який буває тільки один раз, а іншого дня він уже
інший.
– Деякі бояться просуватися в пошуках себе тому,
що вони тут же стануть "білою вороною" у житті і на них
обвалиться масова критика – мовив я.
– Абсолютно вірно, але якщо подумати реально, то
вийде наступне: якщо ми нічого не будемо робити, то
все одно знайдуться люди, яким це не сподобається. Незадоволені будуть завжди. То чи є у такому разі сенс відмовлятися осягати життєву мудрість на власній шкірі? Чи є
сенс лізти на все готове, не отримуючи життєвого досвіду?
Адже саме життєвий досвід відкриває перед людиною нові
можливості. Досвід дозволяє комбінувати наявні навички і
створювати абсолютно нові. У будь-якому випадку, відповідь очевидна: потрібно прагнути бути особливим. Це дуже важко, але воно того варте.
– Всі хороші речі дорого коштують – зауважив я.
– Так. І чим більше світла ми будемо збирати – тим
більше світла ми будемо випромінювати, зігріваючи своїм
душевним теплом оточуючих, кому потрібно в даний момент зігрітися для того, щоб зміцніти себе і продовжити
свій життєвий шлях.
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– Це вірно. Адже що ми втратимо, якщо станемо
особливими? Нічого. Ми можемо стати для деяких заздрісників предметом глузування, але це дурниці, оскільки ті,
хто нас висміював, дуже скоро перетворяться на шанувальників, як тільки ми добиваємося успіху і стаємо особливими. В додаток до цього людина стає менш уразливою,
а отже, її значно важче зламати, важче знайти вразливі місця.
– А це значить, що кількість випромінюваного нею
світла перевищить кількість негативу, – мовив працівник, –
все це того варте. Найголовніше – повірити одного разу в
себе і більше ніколи в собі не сумніватися. Сумніви руйнують особистість. Це свого роду «внутрішній землетрус»,
після якого дуже довго доводиться відновлюватися, все
заново відбудовувати, щоб повернутися в свою колію. На
життєвих невдачах не варто зациклюватися. Їх потрібно
брати до уваги і вносити поправки в карту життєвого путівника. Ми не зможемо гуляти і насолоджуватися прогулянкою з прив'язаним до ноги ядром.
– Все воно так, – погодився я, – але багатьох людей
лякає сама думка про пошук сенсу життя.
– Так, але найцікавіше полягає в тому, що сенс
життя відкривається під кінець цього самого життя.
То чи варто перетворювати життя у пошуки скарбу?
Може краще витрачати свій час на створення цього
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самого скарбу?
– По-моєму, варіант значно кращий – зауважив я.
– Замість того щоб ламати голову над запитанням:
«що буде, якщо я зроблю щось...?», слід задавати собі питання: «як я можу зробити щось...?». Тобто, потрібно замінити шлях пошуку сенсу життя шляхом пошуку спроб,
створенням нового та самопізнанням.
– Як казала одна розумна людина: «Поки ви не
станете особистістю для себе – ви ніколи не станете
особистістю для інших» – зауважив я.
– Саме так, жити слід не в пошуках істини, а у створенні істини. Адже саме у створенні полягає життя і в його
продовженні, а це, по суті і є головним його сенсом. Чим
більше ми створюємо – тим більшим ми будемо володіти,
тим більше будемо вміти, тим більше зможемо розділити,
зробити життєвий баланс більш стійким. Ваші копії готові.
З цими словами він подав мені мої документи.
Я розплатився, подякував за цікаву бесіду, за "копії з копії"
і вийшов геть.
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ГЛАВА 3
ЛЮДИНА НА МОСТУ

Одного вечора, повертаючись з роботи та йдучи
звичною дорогою, я замислився про людську долю. Дуже
часто люди, говорячи про долю, діляться на дві категорії:
ті, хто вірить, що їм конкретно щось судилося і вони від
цього нікуди не подінуться, інші ж є противниками такої
теорії. Хто ж правий, а хто ні?
Шлях мій пролягав через досить високий, слабо
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освітлений міст. Приблизно на середині мосту я побачив
чоловіка, що сидів на перилах лицем в бік річки і спустив
ноги вниз. Було схоже, ніби він хоче стрибнути.
– У вас все гаразд? – запитав я.
– Так дякую. Я не збираюся стрибати, якщо ви про
це. Я святкую свій день народження.
– Досить дивний спосіб святкувати, – зазначив я, –
без гостей і в такому місці.
– Ну чому ж без гостей. Ви і є мій гість. Проходьте,
сідайте, – весело мовив іменинник.
Не знаю, що на мене найшло, але я без роздумів заліз на перила мосту і вмостився поруч з ним.
– Скільки вам стукнуло років? – запитав я.
– Рівно рік, – досить серйозно відповів незнайомець.
– А на вигляд даси більше – іронічно підчепив я його.
– Рівно рік тому я намагався покінчити з життям на
цьому самому місці. Рік виповнився новій людині, а стара
людина духовно померла і переродилася.
– Ви мали намір вбити себе, стрибнувши з моста?
Але ж тут усього метрів дванадцять. Шанси розбитися на
смерть невеликі – зауважив я, оскільки з дитинства займався плаванням і стрибав з подібних мостів.
– Справа в тому, що я не вмів плавати. Тому, якби я
не розбився – вода б все одно поглинула мене.
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– Що ж сталося в цей день? Що змінило вас?
– Сталося все набагато раніше. Я виріс у родині песимістів. Батьки були небагаті, а я хотів жити краще, ніж
вони, на що ті постійно твердили мені, що я маю жити від
зарплати до зарплати і злетіти високо мені не світить, тому
що така моя доля. Я працював в основному на низькооплачуваних роботах, оскільки блискучої освіти отримати не
вийшло, потім армія. Вчитися далі було вже пізно. Я працював, але не хотів миритися з цим, відклавши деякі заощадження, я спробував себе в бізнесі. Хватка у мене начебто була, але впевненості не вистачало, оскільки в мозок
врізалася фраза що бідність – це моя доля. Справи йшли
непогано, але вдарила криза, і все почало руйнуватися буквально на очах. Те, що я з таким завзяттям роками будував
– розліталося як картковий будиночок. Звільнилися робочі,
борги за обладнання потрібно було віддавати в термін, навколишні мої друзі та знайомі підтримали мене фразою "ми
ж тобі казали...". Одним словом, не витримавши такого
натиску життя, я вирішив звести кінці з кінцями. Я взяв з
собою невеликий блокнот, щоб написати передсмертну
записку і прийшов на цей міст. Я довго стояв і думав, що
написати. Потім вивів наступні рядки: «В моїй смерті
прошу нікого не звинувачувати. Оскільки моя доля бути
невдахою – я вирішив піти їй на зустріч... ». І тут я задумався: доля. ДОЛЯ. Що це за слово таке? Що воно означає
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насправді?
Я трохи був приголомшений тим, що кілька хвилин
тому сам тільки розмірковував про долю. Збіг? Дуже дивний збіг. Але, не виявивши здивування, я слухав далі.
– Живучи, я не особливо замислювався над значенням цього слова. Воно здавалося мені аксіомою. Але стоячи на мосту, мене раптом осяяла думка: ті, хто сліпо вірять в долю, занадто сильно на неї покладаються, не
намагаючись що-небудь зробити у важких ситуаціях.
Це здалося мені диким. Як так? Розумна людина може сліпо вірити в те, що її доля може бути такою і ніякою іншою? Чи можу я змінити свою долю? Я вирішив розібратися і задав собі запитання: що ж таке доля? І думки почали самі по собі вибудовуватися в голові. Доля – це не
конкретний перелік умінь людини, її занять або ж соціального статусу. Дехто з людей стверджував, що їх нинішній
стан і є їхня доля. Вони що, читали книгу долі? Напевне ні,
оскільки такої книги не існує. Я намалював дві точки в
блокноті: А і В. Точка А була датою мого народження, точка В – передбачуваною датою моєї смерті. Я провів між
ними лінію. Ця лінія і була моєю долею. Але якою? У дитинстві мені давався вибір хоч і не великий – яку освіту
отримати. Я вибрав спеціальність зварювальника. Ось моя
лінія. А що якби я вибрав маляра? Я провів ще одну лінію... А якби столяра? Так, через пару хвилин ліній стало
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набагато більше. Я очам не повірив, наскільки все виявилося просто. Не буває так, щоб людині в житті давалася тільки одна можливість. Нам завжди дається безліч
шансів і можливостей, закладається безліч талантів і
починань, які можна розвивати. Саме тому, якщо я буду
сидіти, склавши руки або роблячи мінімальні рухи, покладаючись тільки на долю – нічого путнього в житті не відбудеться, я буду плисти за течією, як лист, який крутить
кожен круговорот. Але якщо я буду шукати себе, розвивати себе різнобічно – моє число шансів на позитивний результат буде рости, і я стану не листком, що навмання
пливе за течією, а рибою, яка прикладаючи зусилля в потрібний час і в потрібному місці, пливе вдвічі швидше і легко обходить перешкоди, що знаходяться у воді.
– Цілком вірно – зауважив я – чим більший багаж
знань і умінь, тим більше сценаріїв розвитку нам надає
саме життя.
– Саме так! – з жаром підхопив мою думку незнайомець, – провівши велику кількість ліній між двома точками, я почав розуміти, що будова життя схожа на енергію,
яка витає навколо нас, яка і є ми. Саме тому, всі наші дії,
знання і спосіб мислення приводять в наше життя людей,
які пов'язані з енергією такого ж плану. Тобто подібне
притягує подібне. Якби я, наприклад, ріс у сім'ї лікарів і
пішов по їх стопах – велике коло моїх знайомих складало28
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ся б в більшій мірі з медиків, а більшість розмов були б на
медичні теми, а відповідно, кількість випадків в житті, що
пов'язані з медициною, зростали б. Але ж це не означає, що
на медицині все б зупинилося. Займаючись, наприклад,
двома-трьома хобі, коло інтересів значно розширюється,
енергії, що випромінюються, стають більш різні, притягуючи тим самим більш різну публіку, а відповідно і зовсім
інші події. Саме тут зростає число інших варіантів і подій в
житті. Виходить, що людина сама створює свої життєві
події, займаючись тими чи іншими речами. І тут до мене
прийшло прозріння: ми і є наша доля, ми є те, що ми думаємо, ми притягуємо те, що самі випромінюємо. І немає тут нічого надприродного. Це закон притягування енергії. А значить, розраховувати в житті на випадковість було нерозумно і самовпевнено, адже випадковостей
не буває. Усі, на перший погляд випадкові події, зовсім не
випадкові. Якщо розглянути їх детальніше, можна провести пучки зв'язок з іншими, попередніми подіями. Ці пучки
по суті і творять долю. Їх безліч, оскільки кількість гілок,
що виходять з такого пучка, якраз залежить від нашого
кола інтересів, знань, умінь. Більше умінь – більше число
варіантів, внаслідок чого з'являється більший вибір. Багатьом релігіям не вигідно, щоб людина сходила із загальноприйнятої колії, виділялася з загальноприйнятої маси, мала
свою думку, яка б ішла в розріз цих самих релігій або ка29
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нонів. Таких людей відразу ж називали єретиками і засуджували їх.
– Так, – погодився я, – ми самі можемо керувати
своєю долею, видозмінювати її, тим самим не даючи керувати собою тим, хто звик керувати нами. Ми перестаємо їх
боятися, рушимо їх сталу імперію.
Незнайомець схвально кивнув і продовжив:
– Все це можливо осягнути після розриву своїх внутрішніх шаблонів, закладених нам з дитинства батьками, школою, вихованням системи, яка не любить відступів на кшталт «крок вправо, крок вліво». Так само нам слід
регулярно залишати зону комфорту, адже при такому переході ми зможемо заглянути всередину себе, осмислити
себе самих, подивитися на себе з боку своїми ж очима. Багато людей панічно бояться заглянути всередину себе. Що
вони бояться побачити такого страшного?
– В цьому і весь парадокс, – відповів я, – адже внутрішні закладини людини становить енергія, яка людину і
наповнює, вона ж деколи несвідомо виходить з людини.
Не варто боятися того, чим ми наповнені, не варто
тікати своїми ногами від свого ж мозку. Саме тому, щоб
не плодити таких "єретиків", система придумала різні соціальні мережі, де людина безцільно проводить свій час. Вона раз у раз переходить з однієї соціальної мережі в іншу,
прокручуючи нескінченні повторювані стрічки новин, ві30
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део з приколами, невдачами і т.д. Цим самим людина відволікає себе від пізнання свого внутрішнього "Я", відбираючи у самої себе справжні можливості, якими її наділив
Всесвіт.
– Хм, – мовив незнайомець, – виходить, володіючи
списком своїх можливостей, люди бояться в нього зазирнути. Вони вважають за краще рух наосліп. Але
саме невизначеність і є найзлішим ворогом людини.
– Так, саме невизначеність здатна знищити людину, всі її починання, не допустивши розвитку своїх же
можливостей. Я не раз бачив, як тимчасово зниклі комунікації вводять людей в ступор, депресію, оскільки мозок
звик безцільно жити, люди не можуть заснути без перегляду якої-небудь соціальної мережі. Але варто відмовитися
від цього способу життя на пару днів і... о диво! З'являються нові ідеї, відкривається тяга до певних, зовсім нових
видів діяльності. Важливо тільки переступити за межу і
усвідомити, що у кожного з нас є безліч можливостей, талантів і життєвих шансів. Тому, краще діяти і стати господарем своєї долі, а не бути її бранцем і голосно дзвеніти
кайданами.
Ми замовкли. Я подивився на годинник і схаменувся, що у мене ще є незавершені справи на сьогодні.
– Що ж, мені пора, – мовив я, – дякую за класну вечірку. З Днем народження!
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З цими словами я перекрутився в сторону дороги і
зістрибнув на землю. Я відійшов на пару кроків, як раптом,
запитав незнайомця:
– А що ви в першу чергу зробили після цього випадку?
Незнайомець посміхнувся і відповів:
– Навчився плавати.
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ГЛАВА 4
СОЛО ТУРИСТ

Люблю гірські подорожі. Після того, як я став на
ноги, переживши хворобу, не пропускаю жодного туристичного сезону. Одного разу мені заманулося зустріти світанок на вершині одного з двотисячників (гора, висота якої
становить понад дві тисячі метрів). Для цього довелося
розбити табір під горою, а вночі почати підйом, щоб побачити з високої вершини, як народжується новий день.
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Ранок, 5:20. Красу сходу сонця важко описати простими людськими словами.
Величезний мідно-жовтий диск, що не дає ще сліпучих променів, немов сталь у доменній печі, яка, поступово нагріваючись, стає тьмяно-червоною, потім стає все
яскравішою, а в кінці стає яскраво-білою.
Тонкі, але довгі горизонтальні хмари, відсвічуючи,
переливаються чотирма кольорами: знизу йде синюватий
колір, потім червоний, за ним – смужка жовтого, і вище
видніється блакитне небо. Всі переходи настільки плавні,
що якщо задивитися на них, приходить відчуття, що це
один суцільний, досі невідомий, дивовижний колір. Гори,
які вчора були зелені, зараз мають синюватий відтінок, і
картина зовсім відрізняється від тієї, яку я бачив вчора,
ніби це паралельний світ. Над горами легкий серпанок,
який показуючи загальну картину, все ж не дає розгледіти
деталі. Я не бачу їх, але я їх відчуваю. Тепер я зрозумів, що
для того, щоб по-справжньому оцінити, зрозуміти – потрібно пережити це в той момент, коли ти знаходишся в
гармонії з самим собою і з навколишнім світом.
Перебуваючи в цій гармонії, я не помітив, як підійшов ще один турист і сів неподалік на камені, милуючись
настільки захоплюючим видовищем.
– Дивовижний краєвид, – захоплено, пошепки мовив він.
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– Так, такого не побачити в низині, тут немов сидиш біля витоків світу і споглядаєш його творіння, – підтримав тему я. – Все життя людина за чимось женеться,
кожен день до чого-небудь прагне. Оберти в нашому житті
набирають швидкість і часом здається, що вже неможливо
зупинитися.
– Саме так. Я от дуже люблю фотографувати. Люблю лазити в пошуках кадру, який змогли б оцінити інші,
яким можна було б милуватися. Я завжди думав, що це
стовідсоткова самореалізація, але поступово почав розуміти, що все те, що ми прагнемо виставити напоказ – це
всього лише підживлення нашого его.
– Так, – погодився я – доброта душі не вимагає доказів, пояснень або обґрунтувань. Доброта – це енергія,
яка виходить непомітно і безшумно. І немає потреби
доводити права володіння нею.
Турист ствердно кивнув і продовжив:
– Зараз я сиджу перед красивим гірським пейзажем.
Коли я ходив по горах з фотоапаратом – я шукав і видивлявся красиві кадри, пропускаючи все те, що відбувалося
навколо мене. І ось тепер, я споглядаючи цю красу, ні секунди не жалкую про те, що я не взяв фотоапарат. Я вперше повністю насолоджуюся живою красою природи, насолоджуюся миттю, яку не можна повернути, відмотати назад і подивитися знову. Нею не можна похвалитися у
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суспільстві.
Ми замовкли. У такій обстановці думки мають зовсім іншу цінність, вони немов переносяться в інший вимір.
Я відпустив усі свої проблеми, страхи і тривоги. Мені вдалося відчути всю красу миті, якої не повернути. Це безцінне відчуття. Потрохи починаю замислюватися над тим, як
мало людей можуть собі таке дозволити. Ні, не з фінансових міркувань. Вони просто бояться зазирнути всередину
себе, подивитись на те, що відбувається в душі "тут і зараз", без обгортки, без удаваних масок, без хвастощів і без
потреби підживлення свого ЕГО. Ми постійно ухиляємося
від відвертої розмови із собою, відволікаючись на різні
речі, такі, як перевірка повідомлень, прослуховування музики або ж зателефонувати кому-небудь і про щось годинами бездумно базікати. Все що завгодно, аби тільки не
залишатися з собою один на один. Коли люди залишаються одні, більшість включають фільм або музику, щоб розбавити свій вир думок, як вино водою.
Запах трави посилює сприйняття світу. Все стає таким гострим, чуттєвим. Тут я без будь-якої маски. Просто,
як є. І не існує в цей момент нічого, що може перешкодити
мені зануритись в свою свідомість і почати «перебирати
речі». Що краще? Коли вдома порядок, все красиво прибрано, розкладено або ж хаос, де все лежить купами
і страшний сморід? Звичайно ж, перший варіант. Так чому
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ж люди бояться навести порядок в собі? Що вони бояться
там побачити? Самих себе? Круто.
Як ми можемо звинувачувати в своїх бідах когось,
якщо самі не розуміємо, чому ми так чи інакше вчинили? Що спонукало нас прийняти те чи інше рішення? В
першу ж годину мовчання свідомість намагається повернутися в свій вир думок, зайнятися звичною справою, але
це відчуття проходить і настає хвиля прислухання до себе.
Мої звиклі думки знаходять зовсім інше розуміння.
По горах гуляє вітер. Я не можу його припинити. Я
не можу змусити комах не лазити по моїх ногах, проте я
можу змінити уявлення про навколишній світ, я можу змінити свою реакцію, сприйняття, глянувши з іншого боку,
під зовсім іншим кутом. І в одну мить все зникає. Всі, абсолютно всі дратівливі чинники. Я стаю частиною цього
живого організму. Я знайшов гармонію. І секрет гармонії
в тому, що все починається з нас самих.
Коли ми дивимося фотографії – ми затримуємо увагу на частки секунди, гортаючи десятки зображень. Немає
ніякої цінності, цілісності, завершеності. А перебуваючи в
цій красі, на неї здається, неможливо надивитися. Вдивляюся в кожну лінію, в кожну деталь, вслухаюся в кожен
звук, з насолодою вдихаю кожен запах. І в будь-який момент щось відбувається, щось неповторне. Це в тисячі разів краще, ніж будь-який 3D фільм. Це справжнє, один ве37
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ликий живий організм і я є його клітиною.
Починаю вловлювати амплітуду всіх рухів цього цілого організму, починаю розуміти, що з цього моменту все
зайве, навіяне сучасним життям, починає зникати, і я можу
поринути в океан своїх думок, пірнути в найглибші місця
свого мозку. Перебуваючи тут, на вершині світу, немає
сенсу кудись бігти, та й навіщо бігти? Від кого? Від себе? І тут починається діалог з самим собою, свого роду
«гра з дияволом», де я намагаюся розібратися в тих речах,
яких я боюся, які мене дратують, в речах, які мені некомфортні. Чи є це все реальним, або це частина нашого вимислу, частина нашої ширми, якою ми кожен день прикриваємося? Ні. Це відбувається насправді. Всі страхи перестають існувати, втрачають цінність. Ставлю собі
запитання: чому так? Чому тут? Поступово починаю розуміти, що саме своїм сприйняттям людина бачить все в тому
чи іншому світлі. Чому цінність речей залежить від нашого
настрою? Хіба це не говорить про те, що такі «цінності»
насправді виявляються вигаданими? Якщо щось посправжньому цінне, хіба може воно змінювати свою цінність в залежності від того, добре нам чи погано? Взяти,
приміром, наше життя, яке для людини є найбільшою цінністю. Ми ж цінуємо його постійно, не намагаючись себе в
цьому переконати. Ми бережемо наше єдине життя. Чи
варто переживати за цю цінність? Ні. Потрібно жити. Тут і
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зараз, насолоджуючись кожною прожитою хвилиною нашого життя. Навіщо витрачати час на страх невідомості?
В мовчанні час летить непомітно. Виявляється, наодинці з думками бути зовсім не страшно, а навпаки,
дуже цікаво. Лабіринт наших думок справді величезний
і складний, але це не означає, що його не потрібно намагатися освоїти. Не потрібно себе боятися. Потрібно прийняти себе таким, яким ти є і тверезо оцінити ситуацію, викорінити негатив, працювати над розвитком позитиву. І
тоді захочеться творити. Творити добро. А це одна з найвищих ступенів мудрості життя. Хочеться закликати якомога більше число людей почати внутрішній діалог із собою, подивитися в очі своїм страхам, побачити усі темні
закутки своєї свідомості, придивитися, що ж там лежить.
Це в подальшому прибере сотні непотрібних запитань до
світу, зменшить кількість звинувачень кого-небудь у своїх
невдачах. Це знання зробить нас сильними і впевненими в
собі. А кожен сильний може допомогти слабшому. Життя
зводиться не до елементарної боротьби за виживання, за
статус і т.д. Є ще багато важливих речей, які дійсно мають
важливість і цінність, але спочатку потрібно подолати себе, потім зрозуміти себе, а вже після цього – знайти гармонію з собою. Ведучи внутрішній діалог із собою, не потрібно конфліктувати зі своїм внутрішнім голосом, не бігти від
себе стрімголов, а навпаки, прислухатися до себе, намага39
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тися зрозуміти себе. Коли ми зможемо приборкати свою
енергію, ми зможемо жити в гармонії із собою. Тут як в
їзді на автомобілі: водій зі стажем їздить спокійно і з задоволенням, для невпевненого ж новачка їзда – це суцільний
стрес. Точно так само і в житті: наше невміння керувати
собою тримає нас в постійному стресі. Виявляється, все
настільки просто. Залишилося це прийняти і повірити в
себе, навчитися прислухатися до своїх дійсних бажань, а
не навіяним ззовні соціумом і рекламою. Тоді можна почати жити на повну. Тільки тоді можна буде стати господарем своїх думок, а не бути їх в'язнем.
Важко сказати, скільки часу пройшло, але сонце
вже досить високо піднялося. Сусід-турист так само сидів
на камені, перебуваючи в гармонії з самим собою. Очі його
були закриті. Він насолоджувався кожним вдихом, немов
це останні подихи. Він цінував життя саме тут і зараз. Він
не поспішаючи відкрив очі і мовив:
– Час. То він летить швидко, то навпаки, тягнеться.
Насправді, все залежить від нас: наскільки цікаво ми його
проводимо. Якщо нам комфортно – він летить, якщо ж ні –
з'являється відчуття того, що він тягнеться і це нас нагнітає. Одна з життєвих філософій стверджує, що від нас в
житті нічого не залежить, але тут починаєш розуміти, що
корінь цього поняття дуже глибокий. Моя філософія життя
свідчить, що від нас залежить далеко не все, але дуже бага40
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то. А це означає, що всім у житті ми зобов'язані нашому
вмінню робити вибір. Я спеціально не вжив словосполучення «правильний вибір», оскільки загального поняття
правильності, на мій погляд, не існує взагалі. Адже кожна
людина має своє поняття правильності і стійко його відстоює, посилаючись на той чи інший факт з життя. Хтось
взагалі відстоює своє поняття правильності за чутками,
навіть не перевіривши їх достовірність. Що ж тоді є заміною поняттю правильності? Думаю, це те, що більше підходить нашому егоїзму. Як би негативно це не звучало,
але, схоже, так воно і є. Адже якщо пригадати, скільки разів ми намагаємося себе виправдати, коли не можемо чогось зробити від лінощів, страху або немічності. Ми починаємо себе жаліти і тут же вигадуємо собі виправдання.
Мозок людини дуже могутній, але разом з тим він страшний ледар. Його завжди потрібно змушувати, всіляко підштовхувати якимсь стимулом, інакше у людини швидко
пропадає інтерес, і вона відразу ж знаходить поняття правильності, яким виправдовує свою безпорадність перед
собою.
Я слухав свого співрозмовника з величезним інтересом, а в голові крутилося запитання: як йому вдалося
вловити ту хвилю, на якій перебуваю я сам? Тим часом
співрозмовник продовжував:
– Кажуть, що будь-яку звичку можна виробити за 21
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день. Це не цілком відповідає істині, оскільки постійно
буде спокуса зірватися через те, що обставини часом складаються проти нас, перевіряючи нас на міцність. Єдино
вірний спосіб – це контролювати себе. Постійно. Це іноді
нецікаво і завжди важко, але іншого виходу немає. Можна
влаштувати собі розвантажувальні дні, але вони теж повинні бути контрольованими. Тобто, ми дозволяємо собі
те, від чого ми відмовлялися, але тільки в певні дні і в певній кількості. Якщо контроль упустити, ми поступово розширюємо ці межі і завжди на користь ледарства та неробства, або ж згубних звичок. Тому дисципліна і порядок
повинні бути у всьому: починаючи від планування часу,
закінчуючи порядком в думках, речах і зв'язках, які нас
оточують. Тільки тоді у нас є можливість не попастися в
пастку хаосу, яка несе лише руйнування.
– Так, – погодився я, – усі сильні люди, по суті, є
безжальними в першу чергу до себе, в другу – до оточуючих. Якщо помічати всі слабкості людей і йти у них на
повідку, далеко не зайдеш. Не можливо по-справжньому
допомогти людині, не заподіявши їй біль або незручності. Оскільки люди зчаста самі не в змозі собі допомогти
через те, що не можуть наважитися причинити собі біль і
незручності. Взяти для прикладу хірурга, який рятуючи
життя, робить операцію, після якої людина терпить біль і
незручності від перебування в лікарні. Але всі вони спря42
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мовані на те, щоб врятувати цій людині життя. І людина
терпить. Терпить тому, що на карту поставлено дуже багато – її життя. Виходить, якщо нам потрібно подолати свою
лінь і стати сильнішими, нам потрібно користуватися потужними стимулами. Тоді все буде набагато відповідальніше. Не завжди людина може змусити себе змінитися.
Вона хоче, але їй не вистачає саме тієї гострої грані, яка не
дасть розслабитися, поки вона прямує до мети. Тому, слід
шукати потужні мотиватори і виставляти рамки відповідальності перед самим собою.
– Може воно й так, – відповів мій співрозмовник, –
тільки ось важко знайти той шлях прямування, якого слід
дотримуватися. Якщо торкнутися виховання батьками –
вони мають своє поняття правильності, закладаючи в нас
моральні підвалини, яких ми починаємо дотримуватися.
Але ці підвалини руйнуються в міру пізнання нами тієї чи
іншої інформації, яка при вихованні ніколи не враховувалася. Це і є еволюцією нашого поняття правильності. І це
нормально. То чи варто тоді нав'язувати оточуючим своє
поняття правильності? По-перше, не варто. Потрібно давати тільки пораду і в тому випадку, якщо її потребують.
Люди не близнюки, а значить один і той же алгоритм не
підходить для всіх. Скрізь повинні бути свої відступи. Подруге, щоб давати поради, потрібно самому розбиратися в
ситуації. І розбиратися не як теоретик, а як практик. Тому
43

А. Анохін. «Історії божевільного»

що теорія так часом і залишається теорією, яка є склепінням правил. Практика ж передбачає гнучкість у
прийнятті рішень. Вкрай рідко у житті слід іти напролом. Набагато доцільніше йти маневруючи. Так, на перший
погляд, піде більше часу, але це не так. Маневруючи, ми
тверезо шукаємо підхід, вибудовуємо алгоритм, створюємо
рівновагу і порядок. Ми витрачаємо менше сил, часу і ресурсів. Якщо людина раніше витратить свій ресурс задля
економії часу, то яку матиме цінність те, що людина залишиться без ресурсів? Ніякої.
– Вірно. Паніка і страх часто змушують діяти
людину наосліп. Що робить людина, коли на неї замахуються або настає загроза? Вона закриває очі. Вона стає
сліпою і діє навмання. Тому дуже важливо зберігати здатність бачити в будь-якій ситуації. Дивитися в обличчя своєму страху – це ознака сильної людини. Метою будь-якої
медитації є набуття внутрішньої рівноваги. "Я спокійний"
– це головна умова подальших звершень. Спокій, порядок і
гармонія повинні слідувати за людиною всюди. Яка б не
була ситуація – краще рішення знайдеться тільки тоді,
коли людина перестане себе гризти і заспокоїться.
Краще починати з спокою, який в свою чергу починається
з боротьби зі своїми страхами. Для того щоб побороти,
потрібно усвідомити. Потім – прийняти, і вже тоді відпустити ситуацію. Тільки в такому ключі можна зберегти яс44
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ність і прийняти дійсно правильне рішення, тому що воно
буде прийнято без урахування страху, забобонів та інших
перекручень.
– Дуже влучно! – підхопив мій співрозмовник, –
будь-яка проблема вирішується тільки тоді, коли ми знайдемо її першоджерело. Але найцікавішим є те, що пошук
першоджерела треба починати з кінця, задом наперед. Тут
якраз діє відома приказка: «забрався в болото – повернися
по старому сліду». Не потрібно в паніці кидатися навпростець назад. Все робиться за тими слідами, які ми самі ж і
залишили. Що б ми не робили, слід завжди залишається,
чи то шрами, спогади або ж досвід. Саме так і народжується мудрість. Мудрими людьми усі захоплюються, їх поважають, але пройти весь їхній шлях наважиться далеко не
кожен. Ті ж, хто зібрався заглянути всередину себе, хто
готовий кинути виклик своїм страхам, обов'язково розкриють в собі новий потенціал, нову силу, яка і буде в подальшому їх основним вказівником.
– Тому мені завжди хочеться закликати людей постійно намагатися. Саме спроби і є тими цеглинками, з яких
ми побудуємо свою життєву фортецю, правильну для нас
самих і тільки для нас самих. У кожного вона своя. Слід
постійно розвиватися і не забувати ділитися мудрістю
з тими, хто просить її або хто її потребує. І не слід витрачати сили на тих, кому це зовсім не потрібно. На45
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магатися розбити курячим яйцем стіну з каменю без шкоди
для яйця – неможливо. Воно розіб'ється, а на стіні залишиться тільки слід. І тільки. Час і ресурси витрачені, а результат буде не той.
Ми знову замовкли. В мовчанні пройшла ще година
чи навіть дві. Коли я відкрив очі – мій співрозмовник зник
так само беззвучно, як і з'явився. Дивовижна все-таки штука – життя!
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ГЛАВА 5
ВЧИТЕЛЬ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ

За часів, коли я займався бойовими мистецтвами,
мій наставник вчив мене працювати над собою фізично,
ставити удар, піднімати свій рівень майстерності та витривалості. Крім цього, один раз на тиждень у нас були заняття з духовного розвитку. Одне з таких занять мені дуже
запам'яталося. По закінченню тренування на відкритому
повітрі, на березі річки, ми сіли на камені і вчитель почав
розмову:
– Якось мене запитали: «навіщо осягати себе? Адже
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і так можна жити і отримувати задоволення». Так, можна
жити без особливого напруження, не надто вникаючи в
нюанси людського буття. Жити, пливучи за течією. Але ж
так не буде тривати до нескінченності. Будь-яка річка рано чи пізно впадає в океан. На зміну цьому стану прийде
розуміння, що щось важливе упущено, що щось залишилось не осягнутим. Наприклад, коли ми живемо, не дотримуючись культури харчування, ми в один прекрасний день
розуміємо, що розтовстіли. І чим пізніше ми на це звернемо увагу, тим більших зусиль нам буде коштувати повернутися в наше звичне русло, а в деяких випадках – вже і
неможливо. Виходячи з цього, поки ми здорові і у житті не
трапляється нічого особливого, як кажуть «з ряду геть»,
нам здається, що так буде завжди. Це самообман. Немає
нічого вічного.
– Що ж настане в момент зміни курсу життя? – запитав я.
– Крах. Людина залишиться ні з чим. Вона не буде
духовно багата, а матеріальні блага і швидкоплинне задоволення мають властивість проходити. Тоді починається
гострий переломний момент: людина опиняється наодинці
із собою. Але весь жах ситуації полягає в тому, що в
такому випадку до людини приходить розуміння того,
що людина сама себе не знає. Тому дуже важливо хоч
зрідка заглядати у свій внутрішній світ. Щоб життя, підно48
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сячи нам його улюблені сюрпризи, не приголомшило нас
так, аби очі вилізли на лоба. Подорож всередину себе для
багатьох здається чимось страшним, але якщо почати розбиратися у собі – в людині відкриваються нові можливості.
Думаю, тобі доводилося помічати, що протягом життя у
кожної людини через певні проміжки часу трапляється
повна зміна життєвого курсу.
– Так, – погодився я.
– Саме на таких змінах починається переродження
людини. І якщо в цей момент у людини немає розуміння
себе – настає крах особистості. Подивися на людей, які
впали на дно після високого польоту, не витримавши чергового життєвого випробування. У них пропала підтримка
через те, що не було розуміння себе, не вистачило віри в
себе. Так, саме в себе.
– Коли навколо нас знаходяться ті, хто вірить в нас,
хто підтримує нас – ми можемо звернути гори.
– Це так, але на землі ніщо не вічне. Що станеться,
якщо життя у тебе в певний момент відбере все найважливіше і найдорожче? Як ти тоді зможеш утриматися на плаву? Тільки завдяки вірі в себе і розумінню себе. Кожна
людина хоч раз у житті розчаровувалася, коли її підводили
люди, яким вона вірила, на яких вона покладалася.
– Але ж не всі підводять, – заперечив я.
– Ні, звичайно ж, не потрібно чекати від всіх навко49
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ло підступу. Потрібно всього лише навести порядок у собі.
По-перше, так ми стаємо сильнішими. По-друге, ми стаємо
більш дисциплінованими. Поглянь на дисциплінованих
людей. Коли інші люди бездумно та безтурботно живуть, спосіб життя дисциплінованих людей здається їм
нудним, але коли вони втрачають можливість вести
свій звичний спосіб життя, вони починають заздрити
дисциплінованим людям, адже ті далі спокійно живуть
і щасливі. А вся справа в тому, що більшість людей цінують швидкоплинні блага більше, ніж свій життєвий порядок. За приклад можна взяти біблійну історію про Ноя,
який будуючи ковчег, постійно терпів глузування оточуючих людей. Але з настанням потопу, усі стали проситися
до нього у ковчег, шукаючи порятунку. Коли будується
бункер, особлива увага приділяється дверям. Вони повинні
бути міцними і неприступними. Варто людині почати будівництво бункера, її усі починають називати параноїком і
піднімати на сміх. Але як тільки настає час для його використання, все ті ж люди, стрімголов летять до бункера,
намагаючись виламати двері з вереском, щоб їх пустили
врятуватися. Так влаштована людина. Вірніше, та людина,
яка не заглиблюється в себе. Багато хто не зовсім правильно трактує поняття «тут і зараз». Через це починається хаос, тому що живучи «тут і зараз», не слід забувати про розвиток, турботу про завтрашній день і розуміння себе. У
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всьому потрібна дисципліна. І не менш головний фактор –
жити, творячи добро, тому що добро – це насіння чарівних
квітів, яке сходить і цвіте навколо нас, роблячи цей світ
красивішим і чистішим.
– З чого краще почати занурення в себе? – з цікавістю запитав я.
– Як і оцінка важливості будь-якого предмету – все
починається з його оцінки плюсів та мінусів. Точно так
само і в собі слід скласти табличку плюсів та мінусів, а вже
далі розбирати кожен пункт мінусу з тим, щоб над ним
працювати. Плюси ж потрібно розвивати для того, щоб
множити свої можливості, створюючи нові шанси у своїй
долі.
– Але ж є мінуси, які неможливо викорінити, наприклад фізичні дані.
Учитель посміхнувся:
– Це не так. Якщо почати працювати над ними – вони почнуть видозмінюватися. Головне почати. Це дуже
важко, але не означає, що неможливо. Є такий відомий
приклад з фізики, де говориться, що для того, щоб штовхати автомобіль, потрібно застосувати максимум зусиль тільки спочатку, а коли автомобіль рушить з місця – штовхати його буде значно легше. Так само зусилля
над собою потрібні у повній мірі тільки на початку, щоб
перебороти всі противаги. Потім справа піде легше. Саме
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тому, до своїх мінусів слід поставитися дуже серйозно,
оскільки саме вони в переломний момент потягнуть людину на дно, змушуючи капітулювати перед життям. Заглиблюйся в себе частіше, пізнавай себе і твоє задоволення від
життя буде носити постійний характер, закриваючи двері
перед депресіями та відкриваючи двері у щасливе життя.
Ми трохи помовчали і я, обміркувавши почуте, запитав:
– А яка найстрашніша втрата на землі?
– Втратити себе, – відповів учитель, – без своєї власної філософії наш світ валиться на очах, ми перестаємо бути тими, кого звикли бачити в нас оточуючі, все
звичне навколо втрачає сенс, бо ми перестаємо його бачити. Коли так важко придбані цінності виявляються міражем – людина стає вигнанцем для оточуючих, але в першу
чергу вона стає вигнанцем для себе. Такий стан подібний
до стрибка без парашута, коли ти летиш вниз і намагаєшся
ловитися за повітря, але удар від приземлення все одно
неминучий. Такі моменти в житті людини трапляються в
певний час. Найголовніше – знайти сили після падіння,
щоб наче Фенікс, відродитися з попелу.
Помовчавши трохи, вчитель продовжив:
– Є одне із залізних правил життя: щоб досягти результату, потрібно багато і наполегливо працювати. Те,
ким ми зараз є – це результат наших думок. Відома муд52
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рість вчить: «Щоб досягти того, чого у вас ніколи не
було, вам потрібно робити те, що ви ніколи не робили».
Почни читати літературу про відомих людей. Проаналізуй
їх звички і якості, які підняли їх на вершину успіху. Успіх
досягається перш за все успішним мисленням. Моделі успішного мислення в більшості випадків мають одну загальну основу, іншими словами – загальний алгоритм. Цей
алгоритм можна розбити на складові. Перший пункт – це
САМОУСТАНОВКА І МЕДИТАЦІЯ. Мається на увазі не
розпалювання аромапаличок і сидіння у позі лотос, а створення типу мислення про себе. Твоє мислення створює
твій образ. Якщо ти в собі не впевнений – ти ніколи і
нічого не досягнеш. Прокидаючись вранці, насамперед ти
ставиш собі установку, що ти – успішна людина, що ти
впораєшся з будь-якими труднощами, що ти собі подобаєшся. Лягаючи спати, потрібно прокручувати ті ж думки.
Не завантажуй перед сном свій мозок проблемами або незакінченими справами. Відведи з ранку півгодини часу на
формування розпорядку дня. Увечері – залиш усі проблеми
на ранок і відпочивай та набирайся сил, щоб на наступний
день продовжити свій шлях. Другий пункт – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. За кожен свій вчинок ти повинен відчувати
себе відповідальним. Придивися до незадоволених людей
навколо себе: вони постійно скаржаться на що-небудь і
завжди у всьому винен хто-небудь, але в жодному разі не
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вони самі. Вони вважають себе жертвою обставин. Знайома картина?
– Так.
– Давай уявимо, що тобі було поставлено якесь завдання і ти його не виконав. Аналізуючи підсумок виконання завдання, задай собі запитання:
Які були спроби для вирішення завдання?
Чи всі можливі методи ти випробував при виконанні завдання?
Що заважало тобі успішно виконати завдання?
– Колючі питання – зауважив я.
– На одному з трьох питань ти обов'язково провалишся, тому що людина часто при вирішенні завдання дивиться вузько направлено, не розширюючи варіанти. Використовуй ефективний пошук рішення, підключай візуалізацію варіантів. Третій пункт – ЧУЖА ДУМКА. Не
дозволяй шуму чужих думок заглушити твій внутрішній
голос. Навчися стояти на своєму і навчися давати відсіч. Але не потрібно перетворюватися на впертого барана.
Важливо не стояти сліпо на своєму, особливо якщо ти не
впевнений в тому, що ти правий. Відстоювання своєї точки
зору має цінність лише тоді, коли ти дійсно розбираєшся в
ситуації і дійсно усвідомлюєш, чому думаєш саме так. Четвертий пункт – РОБОТА НАД СОБОЮ. Говорячи одним
реченням – постійно розвивайся. П'ятий пункт – САМО54
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РЕАЛІЗАЦІЯ. Давай вихід своїм ідеям і бажанням. Якщо
ти любиш що-небудь робити, навіть те, що не приносить
дохід – займайся цією справою. Впиши ці справи в день
хобі і сміливо втілюй свої задумки в реальність. Це виведе
з тебе енергію, тим самим звільняючи місце для наступних
ідей. Реалізуй себе, наскільки це можливо, не ховай свої
розробки в ящик нездійсненних речей. Кожна успішна реалізація твоїх ідей веде до підняття твоєї самооцінки, до
твого морального зростання. Веди щоденник особистих
досягнень, куди ти будеш записувати кожну свою найменшу перемогу. Шостий пункт – ВИКЛЮЧЕННЯ НЕГАТИВУ. Виключи зі свого лексикону такі слова як «Я не
можу», «Я не знаю», «Я не вмію», «Мені не щастить», «У
мене не виходить». Заміни їх словами: «Я можу», «Я здатний це зробити», «Я успішна людина». Так само, ніколи не
докоряй себе за допущені помилки. Це тільки зашкодить
тобі. Замість того, щоб картати себе коли щось не вийшло
– проаналізуй проблему, зроби висновки і знайди можливі
варіанти виходу з ситуації, але не опускай руки і не займайся самодокорами. Сьомий пункт – СПРИЙМАЙ НЕВДАЧІ. Страх перед невдачею блокує наші можливості. Він
стає перепоною на шляху до мети. Люди не усвідомлюють, що невдача – важливий компонент успіху. Не помиляється той, хто нічого не робить. Помилки потрібні нам
для того щоб ми могли вчитися і рости. Тому не бійся нев55
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дач, а приймай їх як цінний урок від життя. Це були основні пункти, що формують алгоритм успішного мислення. Завжди, перш ніж братися за будь-яку справу – наведи порядок у своїй голові. Не берися за справу з негативними думками, оскільки результат справи у такому
випадку завжди буде негативним. Зроби підготовку. Коли ти приходиш до спортзали – ти спочатку робиш розминку, а лише потім вже починаєш тренування, перш ніж
вийти взимку на вулицю – ти тепло одягаєшся, перш ніж
зварити суп – ти чистиш овочі. У кожній справі є початковий етап підготовки. І всі наші починання повинні виходити з позитивного мислення і світлої голови.
Тільки через кілька років я почав усвідомлювати
справжню силу і цінність цих слів.
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ГЛАВА 6
ЛІКАРНЯНА ІСТОРІЯ

Що таке життя? Що таке щастя в житті ??? Поки все
нормально – у кожного є бажання №1, коли ж щось трапляється, то бажання №1 витісняються і на їх місце приходять бажання щиро правдиві. Які? Спробую розповісти.
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Просте життєве правило: нам завжди погано і чогось не вистачає, хоча багато хто вважає, що вони беруть
від життя все, чого хочуть, живуть «на повну», живучи
насправді одним днем.
Ну, доведеться почати спочатку...
Життя йде своєю чергою, проблеми, турботи, невідкладні справи.
Раптом щось всередині змінилося, ніби різко зламалося, погіршилося самопочуття... відразу ж, багато що перестає бути важливим. Поступово починають мінятися
місцями життєві пріоритети. Якщо раніше на першому
плані була робота, то тепер уже стало не до неї.
Отже, протягом тижня лютує висока температура,
яку неможливо збити. Головний біль не припиняється ні на
хвилину, спати стає неможливо, їсти вкрай важко. Організм стрімко починає слабшати, сили кудись зникають.
Минає тиждень, самопочуття стає все гіршим і гіршим.
Пора дзвонити у швидку допомогу. Далі починається цікавий стан, в якому все починає плисти, немов в тумані. Приїхала швидка. Медсестра швидко оглянула, задала кілька
запитань, після чого винесла вердикт: потрібно везти у
центральну лікарню. Автомобіль швидкої допомоги – це
радянський санітарний УАЗ, в народі прозваний «буханка», де на ходу все вібрує і деренчить, а в кузові з медичної
апаратури – тільки носилки на колесах, які на кожній ямі
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трясуться так, немов ось-ось відчиняться двері і вони вилетять на вулицю. Дує з усіх щілин, як у паскудній маршрутці. Температура на вулиці – мінус 15 градусів, в кузові
швидкої не набагато вище, дорогою трясе до чортиків, машина годиться хіба що для перевезення трупів, але аж ніяк
не для першої невідкладної допомоги...
11:00 ранку, приймальний покій... дивляться на мене, призначати в стаціонар наразі не поспішають, починають заводити історію хвороби, неспішно розпитують мої
паспортні дані, де живу, що й до чого, поки чекаємо чергового лікаря, щоб оглянув. Проходить ще півгодини, і звучать слова: "потрібно везти в інфекційну лікарню". Їдемо
на тому ж автомобілі швидкої допомоги туди. Тим часом
мій стан стає все гіршим. В інфекційній лікарні – знову
приймальний покій, заводиться наново історія хвороби...
знову півгодини божевільні. Нарешті, призначають в палату. Привели, посадили на лікарняне ліжко зі словами: зараз
до вас підійдуть. Тим часом родичам склали список ліків,
які потрібно терміново купити у найближчій аптеці. Мій
світ починає помалу спливати від мене. Ще недавно я переживав клієнтами, замовленнями по роботі, а зараз ця вся
суєта десь загубилася, стала неактуальною. Якби я стояв,
то напевно, відчув би, як земля тікає з-під моїх ніг. Але на
щастя, я надійно сидів на п'ятій точці, вмостившись на лікарняному ліжку. Ось принесли крапельницю, загнали у
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швидкому темпі майже літру рідини у мої вени, взяли кров
на аналіз. Важко описати мій стан. Відчуття – немов надів
окуляри віртуальної реальності: дивлюся навколо, бачу
людей, але вже ні чорта не розумію. Мене щось запитують,
але відповідаю вже не я, а хтось інший, хто живе в мені. Не
встигає пройти і п'яти хвилин, як до палати забігає лікар, і
починає волати: «навіщо його сюди привезли? Треба терміново на рентген в центральну лікарню». Трясця ж його
матері! Знову центральна лікарня, рентген і ось він... шок.
Двостороння пневмонія, стан дуже важкий. Легені не розкриваються. Реанімація.
18:00 вечора. Гасіть світло.
«Здайте одяг, особисті речі, телефон – вони вам не
знадобляться». Звучить багатообіцяюче, добре хоч не сказали «більше не знадобляться». Все це виносять у коридор
родичам. Мобільний телефон не віддав, сховав. Родичів у
реанімацію не пускають. Зовсім. Ну що, забули, де живемо? В якій країні? Звичайно ж, пустили, але тільки на 1
хвилину... і все, почалося.
Дивлюся по сторонах, починаю вникати в ситуацію:
5 сусідів по ліжках, усі без свідомості, хто в масці, хто з
трубками в роті, двоє – нестямно волають або стогнуть –
не зрозуміти. Сусідці праворуч стало спекотно, вона розкрилася, а їй – більше 90 років... і одягу на ній немає... від
побаченого злегка починає нудити. Я не так уявляв стрип60
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тиз, зовсім не так. Санітари і медсестри ходять, не звертаючи на це уваги – їм просто до біса. Пробую відволіктися.
Оглядаюся навколо: нічого зайвого, на чому можна було б
зосередити свою увагу, щоб хоч якось згаяти час і розбавити настільки гнітючу обстановку. Лампи на стелі горять
самі звичайні, квадратні. Мене починає тиснути туга. Що
робити? Усе позабирали, ніхто нічого не пояснює. Відчуття, що пройшла ціла вічність. Дивлюся на годинник – я тут
всього 15 хвилин. Починаю заздрити сусідам, які лежать
без свідомості. Дихати вкрай важко. Приходять лікарі, виміряли сатурацію легень – справи мої зовсім кепські. На
моє обличчя одягнули кисневу маску. І ось, почалося.
Через чистий кисень мозок розганяється до неосяжної швидкості і починає сприймати все швидко та що найгірше – дуже амбіційно. Емоційний поріг різко змінюється,
від будь-якого переживання хочеться плакати, руки трясуться як у п'яниці. Чутливість сприйняття навколишнього
світу різко загострюється.
Реанімація – це місце де люди знаходяться на межі,
усі в палаті без свідомості... усі, окрім мене. Таке відчуття
– ніби лежиш поранений на полі бою, серед трупів. Сусіди
змінюються час від часу, причиною тому у деяких випадках – їх смерть, хоча не всіх забирають відразу. Хто помер
вночі – тримають в ліжку до ранку, до приходу головних
лікарів, тому ніч у компанії трупів для реанімації – це ціл61
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ком нормальне явище.
Телефон захований в трусах, оскільки іншого одягу
немає, піжами теж немає, напевно вважають, що вона для
лохів. Добре, що хоч труси залишили. Залишили напевно,
тому, що я був у свідомості. Щоб не сіла батарея, включаю
телефон тільки по необхідності, а то хто його знає, скільки
тут доведеться знаходитися, а моя стара Nokia не дуже
тримає заряд. Справа наближається до пізнього вечора,
персонал збирається по домівках, залишається тільки чергова медсестра, можна без побоювання дістати телефон і
відправити пару SMS, щоб хоч деякі знайомі знали, де я і
що трапилося.
Нудьга неймовірна, робити немає що. Від побаченого навколо їсти не хочеться зовсім та й не можеться, якщо чесно. Від кисневої маски спітніло лице. Персонал ходить все рідше, справа йде до ночі. Чекаю, коли вимкнуть
яскраве світло, що б хоч трохи подрімати, а то лампи на
стелі – як у камері для допиту, світять прямо в очі. Проходить ще година і я розумію, що світло у реанімації не гасять ніколи. А навіщо, якщо і так усі без свідомості? Привіт безсоння. Взагалі, світло у реанімації дуже яскраве і
горять, як на зло, всі лампи. Від такого яскравого світла і
підвищеного сприйняття навколишнього середовища очі
просто не хочуть закриватися.
Організм ще не здається, захотілося в туалет. Мені
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під ліжко поставили судно про всяк випадок. Але ж я нормальний чоловік. Яке судно? Пробую встати і самотужки
йти в туалет, до нього метрів п'ять. Знімаю маску, встаю і...
відчуваю себе рибою, викинутою на берег. Дихати нічим.
Пройшов цих п'ять метрів, а дихання сперло так, як під час
служби у спец військах, після бігу на марші в 30 кілометрів. З горем навпіл, повернувся і ліг. І тут прийшло усвідомлення ситуації. На душі стало зовсім паскудно. Спати
не можу, починаю дивитися на сусідів, становище деяких
залишає бажати кращого.
Приходить медсестра, ставить чергову крапельницю, краном, що знаходиться над моїм ліжком, регулює
подачу кисню, після чого дихати стає трохи легше. Пішла.
Я знову залишився наодинці з самим собою. Думки від
кисню – немов літають. Думаєш про все на світі, але толком нічого не розумієш. Все навколо – як перекручена картинка. Невже таке трапилося зі мною? Ніколи за життя
толком і не хворів, а тут – на тобі.
Перша година ночі. Сусід зліва перестає стогнати,
стає трохи тихіше. Повертаю голову в його бік – на його
обличчі спокійний, безтурботний вираз. В глибині душі
з'являється відчуття, що його вже немає. Піднімаю з обличчя маску та кличу медсестру, яка вирішує в сусідній
підсобці кросворд. Кажу, що з ним щось не так. Вона подивилася і спокійно відповідає: «Помер. Вранці заберуть,
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зараз санітарів на зміні немає». Я тихо припухаю, дорога
редакціє, хоча пишу вам перший раз. Так, мені вже не раз
доводилося бачити людські смерті, але мені не доводилося
бачити таке безладне відношення до вмираючих людей,
при тому, що твоя робота полягає у порятунку їхніх життів.
Третя година ночі. Раптово стає дуже важко дихати,
ніби повітря кудись зникло. Знову відчуваю себе рибою,
викинутою на берег. Кличу медсестру і кажу, що дуже
важко дихати, на що вона спокійнісінько відповідає: «це
нічого, щоночі з третьої до четвертої годин змінюють балони з киснем» і йде, явно незадоволена тим, що її смикають по дрібницях. Ні, що її взагалі смикають, адже тут усі
без свідомості. Усі, крім мене. А значить я для неї – немов
скалка у м'якому місці.
Година без кисню тягнеться як мазут. Не хочеться
думати ні про що, окрім повітря. Ніколи б не подумав, що
настане час, коли я буду так сильно цінувати кисень.
Люди живуть, роблячи тисячі вдихів протягом дня і
ніхто не задумається про те, як це круто, яка ж це благодать! Люди просто дихають. І їм по барабану. Відразу
стає прикро за весь цей байдужий світ. Такого тягаря на
душі у мене давно не було. Але ні! Я не здамся! І ось, проходить ця довготривала година і кисень знову з'являється,
світ знову стає помалу кольоровим, на душі стає легше.
64

А. Анохін. «Історії божевільного»

Турбота про те, що нічим дихати, знову змінюється підвищеним сприйняттям світу. Як швидко ми забуваємо про
те, що тільки-но втративши, дуже цінували, варто
нам це повернути.
Прийшла медсестра і вколола чергову порцію уколів: один укол в живіт та пару уколів у вену. Уколи роблять кожні дві-три години, крапельниця – майже постійно.
І так буде продовжуватись два наступні тижні, але тоді я
ще цього не знав...
Приходить довгоочікуваний ранок, а на зміну флегматичній нічній медсестрі приходить натовп народу, який
починає метушитись над вже остиглим мерцем, Я думаю:
«хоч хтось піклується про померлого», але тут виявляється, що вся метушня через те, що на його місце просто привезли наступного і треба терміново звільнити ліжко. Накрите тіло вивезли на каталці. Я підняв пультом спинку
ліжка. Сиджу і відчуваю себе глядачем якогось ідіотського
фільму жахів. Починає потроху підсмоктувати почуття
голоду, все ж не їв другий день і не спав.
Привезли нового сусіда з черепно-мозковою травмою. Перекинули з каталки на ліжко і розійшлися. По черепу бідолахи тече кров і... бляха муха... мозок!!! Було б
хоч щось в моєму шлунку – мене б неодмінно знудило.
Але нічим. Від підвищеного сприйняття навколишнього
світу на очі накочуються сльози.
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Приходить чергова медсестра, робити укол. Я цікавлюся, чому бідоласі з витеклими мізками не допоможуть.
Те, що я почув у відповідь – добило мене в корінь:
– Чекаємо головного лікаря, він сказав, що приїде і
огляне, без нього чіпати не можна, така черепно-мозкова
травма – це дуже серйозно, потрібно вирішувати, чи лікувати тут, чи везти в обласну лікарню. Але лікар спізнюється, дітей в школу везе.
З цими словами медсестра пішла. Це просто поташ
якийсь. Лікар з'явився через хвилин сорок, але пацієнт його на жаль, не дочекався... помер за десять хвилин до його
приходу. Накрили, вивезли. Ліжко вільне. Прямо, як в супермаркеті: «вільна каса!».
Проходить ще дві години, як раптом запускають натовп практикантів. Всі метушаться, готуються вчитися робити уколи, ставити крапельниці. До мене підходить ще
зовсім зелена практикантка, починає голкою шукати вену
на руці. Після трьох невдалих спроб зробити укол, під шкірою надулося три величезних пухиря. Мені це набридло і я
послав її подалі і сказав, щоб вона привела того, хто знає,
що таке шприц. Поки вона ходила кликати на допомогу, я
розмірковував, якими ж це треба бути... щоб практикуватися на людях, які і так перебувають на межі, де від своєчасного і правильного уколу залежить життя людини, яка
от-от покине цей світ, і ловиться за останні рятівні ниточ66

А. Анохін. «Історії божевільного»

ки.
Минуло дві доби, без сну та їжі. Після побаченого
спати не хотілося ніяк, їсти – тим паче, хоча організм хотів
і того й іншого. За дві доби я дізнався багато з життя лікарів, медсестер і помалу почав розуміти, що якщо вони почнуть переживати за кожного хворого – вони просто зійдуть з розуму. Звичайно, іноді це не виправдовує їх байдужого ставлення до пацієнтів, у результаті чого помирають
люди, але це окрема розповідь. Для них – це робота. А таких пацієнтів, як я – сотні.
З обстановкою я звик, сам навчився регулювати кисень на крані, хоча медсестри забороняли самостійно крутити кран, але мені не було більше чим зайнятися, а вони,
зрозумівши, що я не відступлю – махнули на мене рукою
чи можливо, визнали привілеєм те, що я до сих пір перебуваю у свідомості.
Аж от, привозять нового пацієнта мого віку і з таким самим як у мене діагнозом, проте він без свідомості.
На душі стало одночасно і легше і важче. Легше від усвідомлення того, що я не один такий, а важче тому, що я розумів: все, що станеться з ним – може статися зі мною,
тобто я можу заздалегідь побачити свою близьку смерть.
Як би там не було, життя ще йде далі.
Щоночі, з третьої до четвертої години я відчував
себе викинутою на берег рибою. Щоразу я чекав цього ча67
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су з великою неприязню, хоча я вже додумався накручувати у цей час кисневий кран на максимум і ставало хоч трохи, але все ж легше дихати.
Йшов четвертий день мого «відпочинку» у реанімації і як у кожної хвороби, настав період, коли вона спробувала взяти верх над людиною. Коли відмовляють легені –
це зовсім не весело.
За вікном настав вечір і я відчув, що у моєму житті
настає «захід сонця». Мій сусід був все ще непритомний. У
нього, судячи з розмови лікарів, справи малоперспективні.
Чотири доби без сну і практично без їжі (мені все ж вдалося з’їсти кілька бананів) вибили мене з сил, очі насилу відкривалися, хоча мозок все ще активно працював. І тут стоячи біля наших ліжок, двоє лікарів почали обговорювати
наше становище... краще б я не цього чув.
А вся річ у тому, що справи наші з ним зовсім паршиві. Як з'ясувалося, є дуже сильні ліки, які можуть допомогти, але які так просто не дістати і цього препарату в
лікарняному резерві залишилася всього одна доза. Так ось,
стоячи в метрі від мене, вони посилено дискутували, кому
її вколоти – мені чи моєму сусідові по нещастю. У таких
випадках перевага надається тому, хто не палить, хто молодший. Але тут – два пацієнта однакового віку, обидва не
палимо, в обох один діагноз. Ця бесіда тривала і хоча вони
стояли над нами близько двох хвилин, у мене пройшла
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ціла вічність. Зараз я заздрив сусідові, який був непритомний і який не чув цієї розмови, а якщо він помре – то не
приходячи до тями. Став підкочувати страх.
Після довгих вагань, було прийнято рішення: вколоти одну дозу двом порівну, а там – будь, що буде.
10 година вечора. Точка відліку залишку життя.
Важко описати відчуття, які викликала ця гримуча
суміш... Кров в моїх венах немов сказилася і закипіла. Тіло
немов виверталося навиворіт. Хотілося кричати, але не
було сил. Хотілося звиватися, але тіло ніби вимкнули. Навіть руку відірвати від ліжка не виходило. Залишалося
тільки безпорадно лежати, витріщатися в стелю і сподіватися на диво, бо при тій формі хвороби, де за статистикою
з 50 чоловік виживають троє-четверо, сподіватися можна
було тільки на те, що я іще для чогось потрібен у цьому
світі. І тут ринули спогади: раннє дитинство, щасливі моменти, садок, школа, вступ до коледжу, служба... Від цих
почуттів хотілося ридати. Виявляється, вмирати страшно.
Я багато разів бачив смерть, жартував про смерть, говорив про неї вільно, мовляв, всі коли-небудь помремо,
але стоячи на порозі відходу, я усвідомив, наскільки
важко і наскільки шкода мені покидати цей світ. Світ,
який ми часто ненавидимо, але за який так тримаємося, опиняючись на межі свого життя.
Час летів немов скажений. Якщо до цього він тяг69
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нувся, то тепер хотілося за будь-яку ціну його розтягнути,
не звертаючи уваги на жахливий біль, який розривав моє
тіло на шматки. Хотілося пожити якомога довше, хай з
цим болем, але ще пожити.
Дійсно, як це чудово жити, думати, проживати щасливі моменти життя, відчувати емоції. Ось вона, справжнісінька цінність! Гроші, робота, турботи – все це в одну
мить зникло з голови, ніби цього і не було ніколи.
Тим часом, стан мій погіршувався. На зміну спогадам прийшли думки про те, що корисного я встиг зробити,
перебуваючи на цьому білому світі. Почав перебирати все
це в своїй пам'яті – як мало я зробив корисного, як мало
було безкорисливих вчинків, за які можна було б відчувати
гордість у кінці свого життя. Слідом найшла хвиля жалю –
це напевно була остання стадія життя, коли людина дійсно
шкодує не про те, що вона чогось не досягла або не заробила, а про те, що вона не встигла залишити про себе пам'ять, викладену достатньою кількістю добрих справ
і вчинків, якими дійсно можна було б пишатися.
Лік часу втрачено. Світло почало блимати, лампи на
стелі почали рухатися. По стінах і стелі полізли такі огидні
істоти, яких не побачиш навіть у фільмах жахів. Світ підійшов до кінця. Жаль і спогади змінила тупа безпорадність і усвідомлення того, що від мене в цьому світі більше
нічого не залежить. Я зробив все, що було в моїх силах.
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Світ занурився в темряву. В голові шуміло так, що думки
немов плуталися одна за іншу, а шум їх заглушав. Мені
більше нічого не потрібно. Я просто хочу жити, але не
знаю, чи зможу. Буде як буде.
Завіса.
Стало зовсім тихо, ніщо більше не має значення.
Ніякого болю. Усе? Не може бути! Я ж іще думаю. Чи вже
ні? Я вже нічому не вірю. І тут з'являється світла пляма,
яка поступово і дуже повільно зростає. Болю немає, ніби я
без тіла. Тільки одні лише думки. Але чим світліше стає –
тим болючішими стають відчуття. Значить, я все ж повертаюся! Ласкаво просимо в тіло. Світло помалу стає яскравішим, але очі відкрити іще не виходить. Чую сторонні
звуки. Я повертаюся! Через деякий час все ж виходить відкрити очі. Різкості ще немає, але який я радий бачити риси
реанімаційної палати, яку ще день тому я так люто ненавидів. Відчуття повертаються, я знову відчуваю біль, але вже
не в усьому тілі, а тільки в руці – болять вени від крапельниці.
Через день мене перевели в звичайну палату. Я побачив своє відображення в дзеркалі... жах. Це був не я. Очі
запали всередину, неголене обличчя окреслено старечою
втомою, руки трясуться. Йти самому все ще дуже складно,
дихати без кисневої маски – дуже страшно. Але зате тепер
мене можуть відвідувати. Мене можуть підтримати, дати
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сил вибратися з цього всього. Людська увага може дуже
багато. Дуже багато. Вона здатна творити дива.
За два тижні в мене влили приблизно 9 літрів крапельниць, вкололи більше ста уколів і зробили 9 рентгенів
легень (це при нормі 1 рентген на два роки), але я знову
тут. І це головне! Я ще зможу прожити життя з толком,
щоб залишити за собою якомога більше хороших вчинків і
спогадів. Намагатимусь. Обіцяю!
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ГЛАВА 7
ЛЮБИТЕЛЬ ГОЛУБІВ

Одне з моїх улюблених занять – дивитися на людей,
які ходять по вулиці. Це надзвичайно цікаве заняття – читати по поведінці та жестам людей їх життєву історію. Міміка і жести завжди розкажуть справжню історію людини,
навіть якщо вона словами розповідатиме протилежне.
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Існує думка, що перша фраза, сказана людиною завжди
несе справжню суть. Я ж з таким твердженням не згоден, оскільки на мій погляд, набагато більше інформації
несе невербальна поведінка людини під час розмови, ніж
сама мова. Адже наша мова – це наше свідоме, а невербалика – це підсвідоме. І якщо мова людини, або окремі її
висловлювання обумовлені її ж словниковим запасом,
поняттями моралі та красномовством, то невербалика
відноситься до тваринного початку, який є єдиним в
природі. Паралель можна провести з цифрами. Цифри –
це універсальна мова, яку розуміють всі люди світу, незалежно від походження та мовної культури. До того
ж, є такий відомий вислів: «цифри не брешуть».
Я сидів на лавочці і займався своїм хобі. Навколо
мене стали злітатися голуби, хоча у мене не було нічого,
що могло б їх привабити. Поруч зі мною сів чоловік в діловому костюмі, щоправда, кишені його піджака відтягувалися, оскільки, як згодом виявилося, вони доверху були
заповнені зерном.
– Ви не заперечуєте, якщо я сяду? – запитав він.
– Ні, звичайно, – відповів я.
Перекинувшись кількома словами, я дізнався, що
цей чоловік адвокат, який має свою юридичну фірму.
– Справа в тому, що я кожен день в цей час приходжу на це місце годувати птахів, і вони вже заздалегідь
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збираються до цього часу біля цієї лавочки.
– Значить, я зайняв ваше друге робоче місце? – жартома запитав я.
– Це моє хобі. Так само як ваше хобі – читати людей.
Я стрепенувся. Незнайомий чоловік розкусив мене з
першої ж хвилини нашої зустрічі. Як? Тим часом, мій співрозмовник продовжив:
– Ми з вами, напевно, відносимося до зникаючого
виду. В умовах сучасного світу ділової людини, коли всі її
дії спрямовані на досягнення успіху і отримання статусу,
вона часом так захоплюється гонитвою за своїм майбутнім,
що забуває про сьогодення.
– Час вчить жити, – відповів я, – на початковому
етапі моєї діяльності, при розкручуванні своєї справи, я
взяв настільки низький старт і занурився в роботу, що перестав помічати все інше навколо себе. Я працював натхненно і без вихідних, зовсім не помічаючи, як в цій метушні летіли дні і місяці.
– Так, сучасна людина бачить лише напрямок в
сторону результату, – мовив мій співрозмовник, кидаючи зерна голубам, які сідали йому на руки, зовсім його не
побоюючись.
– Але в результаті такої роботи на знос, дуже скоро
приходить відчуття сірості. Начебто чогось і досягаєш, а
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задоволення від цього отримуєш все менше. І тут приходить виснаження. У мене почалася повна апатія. Такі ж
напади апатії та зневіри наступають після поразки в якійнебудь справі, що надовго може вибити нас з колії.
Мій співрозмовник ствердно кивнув:
– Головна проблема полягає в тому, що поки ми
живемо заради свого майбутнього, ми забуваємо про
себе сьогоднішніх. У кожної людини є певні вміння та ідеї,
які криються в ній і визрівають, але вона їх не задіює, оскільки подібні ідеї не приносять доходу і тому на
них шкода витрачати час. На перший погляд – цього не
видно. Такі вміння можуть існувати у вигляді якоїсь енергії, але якщо взяти людину за сховище енергії, то з упевненістю можна стверджувати, що час від часу це сховище
переповнюється і потрібно вивільняти його. Тут як раз і
з'являється термін «хобі». Зазвичай, хобі не може принести
нам багатства і добробуту, а навпаки, тягне з нас матеріальні ресурси, проте воно необхідне нам, як необхідна вода
для рослин. Саме заняття улюбленою справою створює
невидимий баланс у житті, сповненому стресів і негативних моментів. Життя потрібно прожити цікаво. Тут як
в шашликах – потрібно тонке розуміння справи. Є люди,
які заради мрії зайнятися улюбленою справою, продали
будинок і відправилися у кругосвітню подорож.
– З точки зору здорового глузду такий вчинок не
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влазить в рамки поняття ділової людини.
– А де знаходяться ці рамки, якщо ми говоримо про
життя, яке дуже коротке і дається нам лише один раз? Завжди можна виділити собі пару годин на тиждень для заняття справою, яка можливо і не просуне нас вперед до
фінансового росту, а навпаки, витягне з кишені певну суму
грошей, але взамін цього, людина наповнить себе позитивною енергією. Коли ви робите справу, вкладаючи в неї всю
душу, то споглядаючи на результат, приходить відчуття
блаженства, абсолютного щастя. Це діє, немов бальзам на
рани. Відчуття від заняття улюбленою справою не можуть
бути негативними, вони навпаки, несуть лише позитив і
зміцнюють віру в себе. Адже коли людина любить справу, якою займається, вона не розглядає можливість програшу або негативного результату. Переповнена тільки
позитивними і оптимістичними думками, така людина
просто творить. Після занять нашим хобі, при поверненні до повсякденного життя, у нас залишиться потужний
заряд позитиву. І буде значно легше працювати, яскравіше
жити, оскільки життя буде сповнене почуттям власної повноцінності. Цікавим є те, що в заняттях улюбленими справами ми віддаємося справі на всі сто відсотків. І якщо шукаємо до справи підхід, то з усією душею і фантазією. Це
розвиває у нас нешаблонне мислення, навик якого ще не
раз стане нам в пригоді у повсякденному житті.
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– Вірно, – погодився я, – хобі є одночасно тренуванням, розслабленням і профілактикою для нашого мозку.
Але, як і будь-яке заняття, хобі обов'язково потрібно регламентувати за часом, інакше можна «залипнути». Адже
коли ми займаємось тим, що нам приємно і цікаво, це відриває нас від дійсності, ми втрачаємо відчуття часу. Тому
все повинно бути в рамках розумного. Ніякі наші заняття
ні в якому разі не повинні витісняти основних наших дій.
А отже, потрібно підходити до питання з поняттям дисципліни і регламентування.
– Раніше я нічим не цікавився окрім роботи, життя
крутилося виключно навколо неї, але з часом це все мені
набридло і я зрозумів, що потрібно вносити зміни, інакше я
просто вигорю і від мене більше не буде користі. У мене не
було ніякого хобі, вірніше, я думав, що його немає, але я
став приділяти час собі і шукати ті заняття, які подобаються мені. Не цікаво буває тільки померлим. Як тільки я почав пошуки, то відразу ж знайшлося багато цікавих ідей в
тій чи іншій галузі. Мені з дитинства хотілося навчитися
грати на якомусь музичному інструменті, проте не було
можливості. Так само я мріяв мати свій птахівник, але живу в квартирі і такої можливості немає. Ось мені в голову і
прийшла думка, що якщо немає можливості мати птахівник у будинку, я ж можу його мати в будь-якому іншому
місці, яке тільки оберу. Людині властиво все ускладнювати
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в той час, як очевидне завжди на поверхні і є таким простим.
– Так, чим швидше ми знаходимо свої інтереси, –
відповів я, – тим краще для нас самих, адже життя надто
коротке. Нові вміння, які ми отримуємо, наповнюють нас
позитивом до країв. Вони ж показують нас в новому світлі
нашим знайомим, які від нас нічого подібного не чекали.
Людина відразу ж починає змінюватися на краще, оскільки
результатом хобі є виключно позитив.
– Якщо провести аналогію, то хобі – це фортеця,
де можна завжди сховатися і захиститися від проблем
або депресивного стану, перевести дух і скинути життєві оберти. За допомогою хобі завжди можна заспокоїтися і набратися сил для подальших дій. Хобі – це фундамент щасливого життя.
– Мені траплялося бачити, як багато людей опускають руки, навіть не спробувавши зробити ту чи іншу справу, кажучи: «мені не дано», «у мене немає таланту для цього», «у мене немає можливості»… і все в такому роді –
мовив я.
– Талановитими не народжуються, талановитими
стають. Кожен талант розвивається в міру інтересів і захоплень людини, а також його оточення. Наприклад, часто
у лікарів-батьків діти стають лікарями, у батьківвійськових діти стають військовими. І це не генетика. Це
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прищеплення певного кола інтересів з дитинства, коли дітей оточують конкретною атмосферою, від чого і залежить
подальше формування понять і інтересів дитини. Чому
більшість дітей з неблагополучних сімей стають наркоманами і злочинцями?
– Напевно, тому, що у них не було батьківської уваги, не було прищеплення ніяких інтересів для подальшого
розвитку особистості.
– Вірно, – погодився мій співрозмовник, – вони
прийняли те, що прищепила їм вулиця. Холодна, голодна і
жорстока вулиця. Приклад, звичайно не самий оптимістичний, але реальність життя багатогранна і вона не завжди
відображається в кольорах веселки. А ще серед людей часто звучить фраза: «мені б його талант». Ймовірно, такі люди зациклюються на тому, що хтось вміє щось, а вони ні.
Але, незважаючи ні на що, вони не хочуть вчитися новому,
забивши собі в голову, начебто у них немає таланту або
можливостей. Така теорія є повним абсурдом. Поки одна
людина розвивалася в одному – інша людина розвивалася в
іншому, а третя, навпаки, не докладала взагалі ніяких зусиль і нічого не зробила. І якраз остання більше за всіх
стверджує, що їй щось не дано і у неї немає таланту. Але
чому неможливо досягти чогось іще, окрім того, що ми
вже вміємо? Чому неможливо виростити в собі новий талант? Можливо все, особливо якщо справа стосується
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знань або умінь.
– А що, коли немає фізичних даних? Тут є певні
складності, адже наприклад, проти природи не попреш,
якщо ти народився карликом, тобі вже ніколи не грати в
баскетбол. Вірно?
– Не вірно! Поки інші думають про те, що це не
можливо – ви можете винайти карликовий баскетбол. Подивіться на паралімпійські ігри і розкажіть тим безногим чемпіонам про те, що щось є неможливим або про
відсутність таланту. Думаю, у вас язик не повернеться
сказати подібне. На кожне досягнення потрібне справжнє
бажання і завзятість. Більшість історій успіху побудовано
на людях, які приймали нешаблонні рішення, що часом
здавалися всім оточуючим абсурдними і безглуздими. І
саме такі люди досягають шаленого успіху.
– Виходить, – підсумував я, – ми самі ставимо собі
рамки, за які самі ж боїмося вийти.
– Абсолютно вірно, – погодився мій співрозмовник,
вигрібши останні зерна з кишені, – рамки, які протягом
життя змінюються і те, що ще вчора нам здавалося абсурдним, нереальним або нездійсненним – вже сьогодні може
здатися цілком реальним і це можна втілити в життя. Відомий боксер став відомим тільки після того, як у нього
два рази був зламаний ніс і відбиті нирки. Ми завжди заздримо результату, не особливо замислюючись про шляхи
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його втілення. Ми намагаємося не думати про те, що людині довелося витерпіти, скільки ударів долі довелося витримати, поки вона стала тим, ким вона є зараз. Шлях до
успіху лежить через велику кількість невдач. Однак саме
ті, хто зміг подолати ці невдачі і стають успішними, талановитими в будь-якій сфері. Невдачі є наслідком помилок.
Не помиляється той, хто нічого не робить. Тому, не
слід боятися робити помилки. Помилки – це ознака росту. Людина далеко не ідеальна істота, а відповідно чекати чогось ідеального від неї не варто. Та це зовсім не
означає, що від неї не можна очікувати прекрасного.
Потрібно просто заглянути всередину себе, прислухатися,
до того, що може нас реалізувати, нехай це навіть примарна ідея, сама несмілива, але вона має право на існування. І
чим менше спроб у житті – тим більшим буде розчарування в його кінці.
Трохи подумавши, я додав:
– Говорять, що для того, щоб стати щасливим – людині потрібно пожертвувати нудьгою, але не завжди людина готова принести таку жертву.
– Ви праві, – погодився мій співрозмовник.
Кілька хвилин ми сиділи мовчки, дивлячись на голубів. Незнайомець мовив:
– Як все ж ці птахи схожі на людей. Коли людина
йде собі по вулиці – цим птахам справи немає, але варто
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лише розсипати корм, як вони відразу ж злітаються, сідають на руки. Уявіть: що буде, якщо зараз серед людей, які
замислено ходять по своїх справах, розкидати стодоларові
банкноти?
– Вважаю, що вони точно так само «злетяться», а
якщо продовжувати роздавати банкноти і далі – вони так
само стануть сідати на руки, віддаючи всю свою увагу і
якщо робити це систематично, то так само, кожного дня
вони будуть «злітатися» на цю годину.
– Так. Різні види, різна природа, різний інтелект, а
поведінка однакова. Що ж, моя обідня перерва закінчилася, мені пора в контору. Всього вам доброго.
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ГЛАВА 8
НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ

В один відрізок мого життя, коли я зіткнувся з серйозною хворобою ніг – я перебував у страшній депресії, бо
я практично перестав ходити. Безуспішно приймаючи ліки,
моя ситуація стрімко погіршувалася і я став шукати порятунку у народних цілителів, хоча я тільки натикався на
шарлатанів, які лише те й робили, що тягнули з мене гро84
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ші. Але я не зупинявся і одного разу Всесвіт звів мене з
цілителем, розмова з яким згодом змінила все моє життя.
Будинки попередніх цілителів, яких я відвідував,
іноді нагадували вілли чиновників, а самі вони, приймаючи людей, поводилися так важливо, ніби до них приходять
придворні слуги, а не люди, що потребують порятунку.
Прейскуранти цін деяких з них були взагалі захмарно високими і якщо людина не мала грошей – їй відповідно не
допомагали. Як я вже написав вище, Всесвіт послав мені
дійсно справжнього цілителя, методи якого йшли врозріз
усім іншим. Його будинок був дуже старим, але чистим і
затишним. Там не було мотлоху, не було поганого запаху,
як бувало в будинках у багатьох інших. Все навкруги було
простим, старомодним, проте охайним. Побачивши в моїх
очах безвихідь, він почав розмову:
– Живим істотам закладено таке явище, як інстинкт
самозбереження. У тварин він розвинений дуже сильно, у
людини ж він часом зовсім відсутній. Якщо зі звіром трапляється ситуація, що загрожує його життю – він рятується,
людина ж одразу шукає обхідні шляхи, які б не вимагали
ніяких дій. А ще частіше людина хоче перекласти все на
когось іншого. Ти, як і усі інші, жив, не піклуючись про
своє здоров'я, плював на самозбереження і жив так, ніби
твоє здоров'я нескінченне, абсолютно не піклуючись про
себе. Як тільки притиснуло – ти побіг до лікарів, після то85
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го, як це не допомогло – шукаєш порятунку у цілителів.
Я опустив погляд. Старий мов бачив мене наскрізь.
– Так, ви праві. Я працював на знос, не стежив за
здоров'ям, набрав зайву вагу і зовсім не хотів нічого робити. Але коли я практично не зміг ходити – мій світ немов
перекинувся.
– Ні чорта він не перекинувся! – обірвав мене старий. – Ти вже два роки живеш з цією недугою і раз у раз
бігаєш від одного до іншого.
– Бігаю, але ніхто не може мені допомогти – ніби
виправдовуючись, відповів я.
– Ніхто тобі і не допоможе. Пізніше я тобі поясню
чому, – суворо мовив старий. – Що роблять люди, коли
потрапляють у скрутну ситуацію?
– Шукають вихід.
– Одиниці його шукають! – ще суворіше відповів
старий. – А всі решта, підібгавши хвіст, метаються до інших у пошуках допомоги.
– Вони шукають порятунку у тих, хто володіє знаннями – відповів я. Наша розмова була схожа на розмову
вчителя і учня, що заподіяв шкоди.
– Знаннями? А скажи мені, чи володів ти з дитинства знаннями, що як не будеш ставитися дбайливо до свого
здоров'я, то рано чи пізно захворієш?
– Володів, – винувато відповів я.
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– Які ж знання тобі ще потрібні? Справа не в
знаннях. Справа в тому, що ти хочеш, щоб за тебе зробили твою роботу, знявши з тебе відповідальність перед своїм організмом за твоє минуле. Люди дуже багато
чого чекають від інших і дуже мало від самих себе.
Я не смів заперечувати. Старий говорив істину. Тим
часом він продовжував:
– Скажи мені, що ти робиш, коли поріжеш палець?
– Мащу йодом, бинтую, щоб не потрапила інфекція.
– А що відбувається з пальцем?
– Він гоїться.
– А чому він гоїться?
– Тому що я вжив заходів і обробив рану.
– А ще чому?
– Тому що організм має схильність до регенерації.
– А що буде, якщо ти запхаєш порізаний палець в
брудну воду?
– Рана запалиться, буде нагноєння.
– Правильно. А тепер зв'яжемо все в одне ціле. Твій
організм може відновитися. Заживає будь-який поріз, зникає будь-який синець, зростаються зламані кістки, відростають обпалені брови. Але все це буде можливо лише тоді,
коли ти не будеш заважати організму. Ти не пхав палець в
брудну воду, а навпаки зробив все, щоб обробити рану. Ти
допоміг організму. Так?
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– Так, – погодився я.
– То скажи на милість, раз воно все так, чому ти не
зробив точно так само, коли почали боліти ноги? Замість
того щоб піклуватися про себе, ти з появою перших болів
далі продовжував фізично працювати на знос! Тобто, ти
навмисно пхав порізаний палець у брудну воду!
– У мене не було виходу. Потрібно було заробляти
на життя, – нічого крім виправдань мені більше не спадало
на думку.
– А тепер, коли ти майже перестав ходити, вихід
з'явився?
– Ні.
– А час тепер знайшовся?
– Знайшовся.
– І скільки дурних грошей ти викинув на марне лікування і горе-цілителів?
– Я був дурнем.
– Ти і зараз ним є. Але зате тепер у тебе є реальний
шанс.
Старий говорив дуже суворо, але не зі злістю. Його
тон розмови був для мене, як відро крижаної води. Я слухав його і усвідомлював свою вузьколобість, яка довела
мене до моєї хвороби, але в глибині душі я відчував, що
розмова з ним мені справді дасть шанс на зцілення...
Старий дивився на мене, немов опромінюючи рент88
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геном. Він знав усі мої відповіді наперед, але ставив питання, що б я сам собі вголос на них відповів. Він продовжував:
– Коли людина потрапляє в безвихідну, як їй здається ситуацію, вірніше, коли вона доводить себе до такого, є кілька сценаріїв, за якими вона діє: перший сценарій –
людина падає на дно, починає пити і її шлях вирішений.
Другий сценарій – людина шукає підтримки в друзях, знайомих, які на жаль, не можуть їй допомогти. Третій сценарій – людина біжить до ворожок, цілителів і ясновидців. І
лише одиниці знаходять в собі сили самостійно знайти
рішення проблеми.
– Чому так відбувається? – запитав я.
– Тому що так легше. Завжди легше накоїти справ і
запитати авторитета: «що робити?». Якраз тут і криється
найбільша небезпека, оскільки людина не усвідомлює, що
перекладає вирішення своєї проблеми на інших, а відповідальність за це доведеться нести їй. Адже ти, звертаючись
до цілителів чи лікарів, не впевнений в їх компетентності?
– Ні, – відповів я, усвідомлюючи ситуацію.
– Але повністю покладаєшся на них, довіряючи їм
залишки свого здоров'я. Це повне безглуздя! Припустимо,
побіг ти до ворожки. А вона відразу побачила, що у тебе
проблема. А як же інакше, адже щасливі люди до ворожок
не ходять. Вона бачить твій стан і каже, що у тебе пробле89

А. Анохін. «Історії божевільного»

ма. І ось, вона тобі розповість, що тобі робити, візьме з
тебе грошей і відпустить на всі чотири сторони. Де гарантія, що саме цей шлях тобі допоможе? Це в більшості випадків тільки погіршує становище. А все тому, що легше
перекласти свої проблеми на чужу голову. Ось тільки відповідальність перед природою ти не перекладеш. А розплачуватися доведеться тільки тобі. Адже якщо ми живемо за чужим сценарієм, ми не є господарями свого
життя, а передаємо керування собою в інші руки. Почати потрібно з того, щоб навчитися брати на себе
відповідальність за свої вчинки. Замість того, щоб відразу
бігти по цілителям і лікарям, прокрути життя назад, виділи
все, що привело тебе до такого стану. Усвідом всі причини.
Так, ти зробив у житті помилку, нехай навіть навмисно.
Всі їх роблять. Визнай цю помилку, усвідом її. Тільки тоді
ти зможеш почати шлях до зцілення. Запам'ятай просту
істину: ніхто на світі не наділений такою силою, яка
зцілить тебе від болячок, які ти сам навмисно заробив,
бо у такому разі тому, хто тебе зцілить, довелося б
взяти відповідальність перед Всесвітом на себе. А за
що? За твої безглузді вчинки? За те життя, в якому ти
не беріг своє здоров'я і знаючи це, далі його гробив? Сподіваюся, ти розумієш, що це повний абсурд.
– Я ніколи не замислювався про відповідальність.
– Саме з неї все і починається. А замість цього ти
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біжиш до цілителів і лікарів. Ти шукаєш зцілення там, де
його немає і бути не може! – старий дивився на мене гострим поглядом, після чого продовжив. – Сподіваюся, ти
зрозумів, що я не буду тобі допомагати. Ти це зробиш сам,
адже у тебе самого є дар цілителя, але це ти усвідомиш
пізніше.
А зараз я відкрию тобі таємницю зцілення: секрет
зцілення людини полягає в тому, що вона сама приймає
рішення зцілитися, беручи відповідальність за своє минуле
на себе і почне сама собі допомагати, а не пхати порізаний
палець у брудну воду. У моїх силах допомогти тобі повірити в себе і задати напрям, за яким тобі слід іти, але не
більше. Я не можу дати тобі готового рішення. І запам'ятай
ще одне: людина ніколи не зможе зцілитися швидше,
ніж захворіла, схуднути швидше, ніж поправилася. На
зцілення завжди потрібно значно більше часу, ніж на
розвиток хвороби. Розумна людина знає, що робити у
важкій ситуації, а мудра знає, як її не допустити. Але
якщо ти вже потрапив в таку ситуацію – наберися терпіння
і збери всю свою силу волі в кулак і не розтискай руку...
P.S. Минуло п'ять років з цієї зустрічі. Я пройшов
довгий шлях пізнання мудрості зцілення. У мене вийшло.
Ось уже три роки, як я регулярно, майже кожні вихідні
теплого сезону ходжу в гори на своїх ногах, проходячи в
день більше 20 кілометрів гірського маршруту з рюкзаком
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на спині і фотоапаратом в руках, підкорюючи все нові і
нові висоти. Старий мав рацію. У мене дійсно є дар зцілювати. А істина, яку я пізнав – це те, що ж насправді мається
на увазі під словами «дар цілителя».
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ГЛАВА 9
ПРОСТІ ЗАКОНИ ІСНУВАННЯ
СКЛАДНОГО ВСЕСВІТУ

Подорожі в гори – це завжди дивовижно. Якось одного разу, під час чергової вилазки, я зупинився на відпочинок біля гірської річки. Видовище дійсно прекрасне:
вода проходить пороги з порослих мохом каменів, з двох її
сторін простягається ліс, береги річки теж вислані мохом,
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наче оксамитовими зеленими килимками. Відчуття таке,
ніби я перебуваю у казковій долині. Шум води поглинає
всі інші звуки навколо, а слух сприймає тільки одну мелодію, яка кожною нотою дарує насолоду. Таке відчуття, що
поки тече річка – до тих пір людина і буде щаслива. Річка
не просто тече, а забирає своєю течією усю негативну
енергію, яка є в мені.
Спостерігаючи за казковою картинкою та слухаючи
чарівну мелодію води, я і не помітив, як неподалік зупинився на відпочинок інший мандрівник, який теж немов
заворожений, дивився на річку. Повернувши голову в мою
сторону, він мовив:
– Для сучасної людини просто необхідно потрапити
сюди, щоб зрозуміти, що таке справжнє диво природи.
– Так, – підтвердив я, – це дійсно магія. Енергія сама наповнює тіло, навіть не потрібно зосереджуватися або
медитувати.
– Шкода, що природа влаштувала нас таким чином, що ми генеруємо в першу чергу негативну енергію.
Людина завжди запам'ятовує значно більше поганого,
ніж хорошого, а відповідно вона наповнює себе тим, про
що постійно думає, що згодом і випромінює навколо себе, – з ноткою гіркоти у голосі відповів мій новий співрозмовник.
– Якщо людина навчиться випускати з себе негатив,
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вона тим самим звільнить своє сховище від сміття і зможе
увібрати в себе позитив могутнього Всесвіту. Проте для
більшості це незбагненно, складно і нудно, бо люди женуться незрозуміло за чим.
– Так уже склалося, що людина любить все
ускладнювати. Будь-яка проста задача здається складною і нездійсненною, а після її виконання людина розуміє, наскільки все було просто. Це відбувається на тлі
того, що людина не вірить в таку простоту.
– Чим, на ваш погляд зумовлена така невіра? – з
живим інтересом запитав я. Тема мене дуже зацікавила, а
співрозмовник, який виявився шкільним учителем фізики,
з перших слів притягував своєю життєвою філософією.
– Така невіра обумовлена багатьма чинниками. Тут
присутні страхи і комплекси, навіяні людині ззовні міфи
для корисливих цілей, наприклад, щоб продати людині
товар, який їй абсолютно не потрібен. Усі навколо намагаються все ускладнити, хоча складний Всесвіт влаштований по найпростіших законах, кожен з яких можна перевести в будь-яку науку, нехай то фізика, хімія, біологія або
ж будь-яка інша. І в кожній науці ці закони будуть беззаперечно працювати.
Я ще більше пожвавився, оскільки мені часто доводилося спостерігати щось подібне, коли певні схожі явища
тісно перепліталися в різних сферах життя людини.
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– Можете розповісти про ці закони докладніше?
– Звичайно, – відповів мій співрозмовник. – ПЕРШИЙ ЗАКОН, який я вивів, говорить: «світ існує
на балансі двох протилежностей». Якщо перевести його
в географію – це полюси землі, в астрономію – день і ніч, в
життя людини – добро і зло, в температуру – холодне і гаряче, в біохімію існування людини – кисень і вода. І так до
нескінченності. Цей закон приживеться в будь-якій науці
або явищі. Порушення балансу призводить до руйнування
– миттєвого чи повільного, але все ж руйнування. ДРУГИЙ
ЗАКОН – «циклічність світу в одному напрямку». Його
можна побачити на прикладі життя людини: народження,
дорослішання, старіння, смерть. День, що переходить в ніч
– так само є циклічністю. Дощ, який випаровуючись
із землі, перетворюється на пару, а вона потім знову переходить в дощ. Рослини так само проходять даний цикл –
від проростання насіння до його зростання, розвитку, сіяння нового насіння, висихання. Цей закон непорушний і не
може бути розвернутий навпаки. Насіння не може дати
плоди, доки не проросте. Людина не може постаріти, доки
не народиться. І що є ще більш цікавим – усі ці циклічності
тісно пов'язані та переплетені між собою. Наприклад, біологічні ланцюжки, які дають можливість існувати тільки
внаслідок сукупності великої кількості малих циклів. Сюди можна віднести те, що чапля їсть жабу, яка в свою чергу
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їсть мух. Кожен ланцюжок доповнює інший ланцюжок, але
тільки в одному порядку. Жаба ніколи не з'їсть чаплю, а
муха ніколи не з'їсть жабу. Суть ТРЕТЬОГО ЗАКОНУ –
«розвиток і еволюція: все змінюється». Нічого у Всесвіті
не стоїть на місці. Погляди людини з віком змінюються,
кругозір розширюється, змінюється клімат на планеті, змінюється економіка держав, мода і все, що створено у Всесвіті. Все у природі рухається, але цей рух постійно зазнає
змін і доповнень. Людина так само не може існувати, роблячи одне і те ж саме, без змін. На все, що нас оточує, постійно потрібен свіжий погляд і пошук нових рішень. ЧЕТВЕРТИЙ ЗАКОН – «все велике зіткане з малого». Всесвіт
складається з мільярдів зірок, людина – з безлічі клітин,
будь-яка речовина складається з безлічі молекул, канат
витканий з безлічі ниток, навіть мелодія складається з безлічі нот, а життя складається з безлічі подій. Як бачите,
цей закон так само можна перекласти на будь-яку площину. Зміст П'ЯТОГО ЗАКОНУ – «все живе на планеті існує
завдяки інстинктам». Тварини і люди живі завдяки інстинктам. Рослини – в точності так само. Якщо прибрати
інстинкти – все живе незабаром стане неживим. Мудрість
ШОСТОГО ЗАКОНУ розкриває наступне: «кожна одиниця в природі є унікальною, хоча і створена єдиною силою». Це ті ж відбитки пальців, почерк, зовнішні відмінності дерев (які ніколи не бувають однаковими), каміння і
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все, що існує на планеті та за її межами. Кожен прожитий
день є унікальним і неповторним, хоча мало хто з людей це
цінує, рівно, як і свою унікальність, коли люди прагнуть
бути на когось схожими, зовсім не цінуючи свою унікальність. Ті ж з людей, хто зрозумів це, і прагнуть бути унікальними – мають шанс стати духовно вищими за інших і
прожити справжнє життя. СЬОМИЙ ЗАКОН говорить:
«жодна подія не проходить безслідно». Кожна подія має
наслідок і породжує тим самим нові події. Даний закон має
тісне переплетення із законом циклічності. Завжди здійснюючи щось, людина повинна розуміти про наслідки свого
вибору, рішення. Якщо вона буде чітко це розуміти – її
життя буде сповнене мудрими вчинками. Суть ВОСЬМОГО ЗАКОНУ говорить: «випадковостей не існує. Все у
Всесвіті має своє призначення». Жодна деталь у Всесвіті,
жоден організм не були створені просто так. У кожного
елемента є своє чітке місце і призначення в ланцюжку існування Всесвіту.
Мій співрозмовник зробив паузу, після чого продовжив:
– От скажіть, якби люди вникали в ці закони, їх
життя могло б стати кращим?
– Однозначно, – відповів я, – вникнувши в закони
такого змісту, людина б вважала недоцільним забруднювати землю, на якій вона живе, губити все живе навколо себе
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без причини, прагнути до поклоніння непотрібним ідолам,
а навпаки, дотримуватися балансу, не допускаючи надмірностей. Закони, які ви назвали – дійсно дуже прості, хоча
все просте завжди здається нам складним і незбагненним.
Але ж все дійсно просто...
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ГЛАВА 10
САМОВБИВЦЯ

Одного разу, в пошуках фотокадру заходу сонця на
тлі міста, я лазив по дахах місцевих багатоповерхових будинків. День наближався до завершення, погода стояла
тепла. Жоден дах із тих, які я облазив, мені не підходив,
оскільки в міській панорамі, яка відкривалася з цих дахів,
мені чогось не вистачало. Мною було прийнято рішення
обстежити ще одну багатоповерхівку і зупинитися на ній:
що вийде – те вийде. Коли я вийшов на дах – побачив там
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чоловіка років тридцяти п'яти, який стояв на самому краю і
дивився вниз. У моєму мозку відразу промайнуло щось
недобре. Весь його вигляд видавав бажання стрибнути
вниз. Він повернув голову в мою сторону і якось байдуже
подивився на мене. У погляді його був холодний спокій.
Щоб пом'якшити обстановку, я запитав:
– Я не заважатиму? Хочу сфотографувати захід сонця, а з цього даху відкривається гарна панорама.
– Будь ласка, але коли зробите свій кадр, я попрошу
вас залишити мене одного.
– Домовилися. Адже ви прийшли сюди не заходом
милуватися?
– Красивим заходом сонця можна милуватися до
нескінченності, але сьогодні у мене інші плани.
– Що ж такого сталося, що ви вирішили звести рахунки з життям?
– Нічого особливого не сталося. Просто я усвідомив, що мені стало нудно жити. А ви молодець, спокійно
реагуєте на людину, яка збирається покинути світ, – з ноткою здивування в голосі мовив незнайомець.
– Я бачив багато смертей, навіть спостерігав свою,
але чесно кажучи, таке впевнене і холодне ставлення до
обриву свого життя бачу вперше. А те, що я не кидаюся
рятувати і відмовляти вас – на це є кілька причин: поперше, я зовсім не впевнений, що вам це потрібно, а по101
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друге, я не знаю причини, по якій ви забралися на цей дах.
Якщо хочете – можете розповісти мені свою історію. Чесно зізнаюся, мені дуже цікаво її почути.
– Що ж, я бачу, що ви цікавий співрозмовник. До
вашого кадру ще є час послухати. Можливо, це дуже дико
звучить, але я втомився жити. Я за свій недовгий вік побачив дуже багато, багато подорожував, вивчав людей, все
своє життя я прагнув зробити світ кращим, але чим більше
я пізнавав себе – тим більше розумів, що світові це не потрібно. Я бачив, як мої зусилля вдарялися об тверду стіну і
розсипалися на шмаття.
– Але ж все одно були люди, які це цінували. Хіба
не так?
– Були. Але скажіть, навіщо ви проживаєте своє
життя?
Мене трохи спантеличило таке питання, але я все ж
відповів:
– Я ще не усвідомлюю цього до кінця, але живу для
того, щоб відчувати щастя, сіяти в світі добро, прожити
своє життя якомога яскравіше, щоб потім було що згадати.
– Виходить ви живете теперішнім для минулого? –
запитав незнайомець. Така постановка питання мене дещо
спантеличила і я відповів:
– Як можна жити теперішнім для минулого? Такого
словосполучення мені ще не доводилося чути.
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– Тому що виходить абсурд. Людина живе «тут і зараз», проживає моменти, щоб потім це згадувати та тішити
себе цим і надалі. Але завтра буде інше «тут і зараз», післязавтра – теж. То навіщо тоді живучи «тут і зараз», ставити умови того, щоб впускати в життя минуле? Адже кожен
день трапляється щось нове.
– У цьому є сенс, – мовив я, – але ж не можна викреслити з нашого життя минуле.
– Його не потрібно викреслювати. Йдеться про минуле щастя. Минуле людини – це її досвід, на який вона
опирається для того, щоб в майбутньому не потрапляти у
життєві пастки. Але жити минулим щастям, коли кожен
день дарується можливість випробувати нове щастя – погодьтеся, повна нісенітниця.
– З цим я погоджуюся. Але тоді дайте відповідь, навіщо ж тоді ви хочете все припинити, якщо завтра ви можете бути щасливим?
– Постараюся відповісти на це запитання, хоча не
знаю, чи зрозумієте. Вся справа в тому, що я досить давно
навчився пізнавати щастя. Я знаходив його буквально у
всьому, що мене оточувало. У своєму просвітлінні я дійшов до того рівня, що навчився генерувати щастя. Перший
час я просто жив в ейфорії. Я не знав печалі, оскільки навчився управляти своїм сприйняттям життєвих подій так,
що навіть щось негативне в ланцюжку подій все одно вело
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мене до позитиву. Люди ж, які мене оточували – навпаки,
перебували в цілковитому негативі. Я намагався донести
їм свою думку, наставити на шлях досягнення справжнього
щастя, але зрозумів, що їм не це потрібно. У кожного свої
потреби і часто вони суперечать особистому щастю.
Це один з життєвих парадоксів. Я витратив достатню кількість часу на пошук вирішення цього ребуса та коли я його розгадав, то зрозумів всю безглуздість моїх бажань змінити людей проти їхньої волі. Ще ніколи таке не увінчалося успіхом. Тоді я став жити на повну, багато
подорожував, але всюди бачив одне і теж. Картина світу
стала виглядати настільки одноманітною, що на зміну щастю прийшла повна апатія. Так, можна подорожувати, дивитися на старі будівлі, зведені людством в різні часи, але довго насолоджуватися цим – це те саме, що і жити
минулим. Другий негативний аспект – це те, що коли я
навчився генерувати щастя – звичка виробилася до автоматичної і я відчув, що воно штучне. Все це виявилося примарою. Мій світ пішов у мене з-під ніг.
– А як щодо моралі, релігії, яка не приймає подібного?
– Ви знаєте, я не дуже уживаюся з релігією, оскільки вона складається з протиріч. Наприклад, релігія, яка
пропагує любов до ближнього, прощення і розуміння –
тримається на страху непокори цим канонам. Варто вірую104
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чій людині оступитися – Бог її обов'язково колись потім
покарає і вона не знайде вічного життя після смерті. А як
відомо, на страху тримається тільки влада. Якщо ж копнути глибше – то стає ще цікавіше: людині забороняють переривати своє життя, щоб завчасно мати можливість знайти обіцяне вічне життя. Тобто, якщо вбили тебе – це нормально, таке життя. Якщо ж ти вбив себе сам – ти
здійснюєш гріх. Це слово «гріх», мені, чесно кажучи, ріже
вуха. Адже воно біблійне, а ним просто затикають діри. А
пам'ятається, був час, коли церкви продавали індульгенції,
які відпускали гріхи. Навіть за пару золотих можна було
купити індульгенцію на вбивство людини. А про спалювання єретиків можна взагалі мовчати. Люди позбавляли
життя людей, які йшли проти їх віри і були неугодні духовенству. Туди ж можна віднести і хрестові походи від імені
церкви, які проливали ріки людської крові. Чи не ввижаються вам тут сліди тиранії?
– Я теж далекий від загальноприйнятих понять віри.
– У чомусь ми схожі, – посміхнувся незнайомець, а
до мене почало приходити розуміння цієї людини.
– Виходить, основна проблема полягає в тому, що
ви боїтеся? – запитав я.
– Я не боюся смерті.
– Я не про смерть.
– Про що ж тоді?
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– Про вашу втечу з цього світу. Ви перестали знаходити своє місце тут тому, що розучилися бути звичайною
живою людиною. Ви прагнули до досконалості, забувши,
що в усьому потрібен баланс. Ви прагнули стати досконалим в недосконалому навколишньому світі. Коли ж ви побачили підступ – вам не вистачило сміливості повернутися
у своє звичне русло, адже що скажуть інші? Ті, яких ви так
намагалися направити на шлях пізнання щастя? Вони вважатимуть вас божевільним і що ще гірше – вони зрозуміють, що ви помилилися. Але ж помиляються всі люди. Ось
вам головний парадокс: людині вистачає сміливості закінчити своє життя, але їй не вистачає сміливості
визнати свою помилку. Ось що виглядає безглуздо. А те,
що хтось живе минулим, хтось теперішнім – такий вже світ
з його недосконалими людьми. Але як ви вже помітили –
коли людина стає досконалою – вона стає штучною. Пропадає баланс. Навіть мудрі люди роблять безглузді вчинки.
І це теж баланс. Подивіться на цей захід сонця. Він прекрасний, хоча зіпсований міським пейзажем антен, які
стирчать з дахів, димом з виробничих труб. Куди красивіше спостерігати захід на вершині гори, де навколо незаймана природа з її плавними обрисами. Але краса самого заходу, неповторність призахідного сонця – це
завжди красиво, а фон – це всього лише доповнення. Ось
що мені дійсно подобається – так це те, що я сам можу
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вибрати цей фон, я можу вирішити, куди мені податися завтра, щоб зустріти новий захід.
Незнайомець винувато задумався, після деякої паузи він мовив:
– До зустрічі з вами я вважав себе сильною людиною. Але тепер я усвідомлюю, що я останній боягуз, який
шукає найлегшого шляху з найменшим опором.
– Що ж, ви вже виконали половину справи. Ви зізналися в боягузтві зовсім незнайомій людині. Навчіться
тепер дозволяти іншим бути собою до тих пір, поки
вони не попросять вас про зворотне. Є таке прислів'я:
«благими намірами встелена дорога у пекло». Вдумайтеся
в ці слова. У них прихована мудрість життя. Тільки я б її
уточнив: Благими намірами для іншої людини, про які
вона нас не просила, ми встеляємо свою дорогу в пекло її
ненавистю за заподіяну допомогу. Адже робити щонебудь на благо для себе – це інстинкт, закладений природою.
– Чому інстинкт? – запитав незнайомець.
– Та тому, що людина печеться в основному тільки
про себе. Хто кращий співрозмовник? Той, хто вміє слухати. Тобто, ми симпатизуємо людям, які приділяють увагу
нам. У центрі уваги повинні бути ми. Інший приклад – я
завжди з дитинства не міг зрозуміти, чому самогубці живучи, скаржаться на світ, на політиків, а збираючись на той
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світ – не заберуть з собою предмет своєї ненависті? Все
просто: по-перше, тому, що їм немає діла до інших, а подруге, тому, що ця ненависть штучно прищеплена соціумом. Ви одягаєтеся в дорогий одяг, тому що боїтеся, що
вас засміють за дешевий? Ні. Ви хочете, щоб вас хвалили і
лестили вам за дорогий. Всесвіт кожної людини крутиться навколо неї. Це закладено природою. І це правильно, оскільки ніхто не може прожити ваше життя за вас.
Ви нікому нічого не зобов'язані. Єдине що ви зобов'язані –
так це піклуватися про себе, щоб мати можливість щасливо
жити і піклуватися в свою чергу про тих, кому ваша турбота дійсно потрібна.
Я повернув голову в бік заходу. Сонце вже сховалося.
– Вибачте. Через мене ви пропустили такий чудовий
захід.
– Нічого, зате я тільки що спостерігав світанок нової особистості. Спускайтеся на землю, у вас ще багато
справ, – відповів я, і, закинувши фотоапарат на плече, пішов своєю дорогою.

108

А. Анохін. «Історії божевільного»

ГЛАВА 11
ЖЕБРАК

За часів, коли у мене прогресувала хвороба
ніг, ходьба була для мене справжнім випробуванням. Одного разу, пересуваючись по місту, мої ноги збунтувалися і
мені довелося шукати місце, де можна було сісти та дати
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ногам відпочити. Лавок поблизу не було, тому я сів
на східцях біля місцевого торгового центру. Не минуло й
хвилини, як до мене підійшов чоловік, одягнений в лахміття, років сорока і на милицях, який просить милостиню.
Він звернувся до мене:
– Ти зайняв моє місце.
– Яке місце? Сходинки? – не відразу зрозумів я.
– Так. Це моя точка.
До мене дійшла суть справи, і я відповів:
– Я зрозумів. Вибач, я надовго не затримаюся, ноги
дико болять, потрібен перепочинок.
– Що з ногами? – запитав він, сівши поруч.
Я розповів коротко свою історію. Мій новий співрозмовник же розповів свою. Виявилося, що він колишній
військовий, який повернувся з війни, від якого після поранення відвернулася батьківщина, яка сама ж його на службу і відправила. З ногами у нього виявилася практично та
ж проблема, тільки якщо я шукав в собі сили боротися з
цим і робив все можливе для того, щоб себе зцілити, то він
змирився зі своїм становищем і втратив віру в себе і в життя, живучи на те, що подадуть інші.
– Чому ти здався і пливеш за течією? – запитав я.
– У цьому житті ніщо не має сенсу.
– Так не буває. Ми можемо не бачити сенс, але
він завжди є. Абсолютно все у Всесвіті відбувається із
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певним змістом.
– Я пройшов війну і побачив зворотне: єдині емоції
на війні – це спочатку страх, потім – ненависть. А коли в
цій м'ясорубці покрутишся – настає перелом і приходить
жаль, що все це було безглуздо. Нами, простими людьми,
маніпулюють, прикриваючи свій бізнес, нацьковують одне
на одного, змушують вбивати, щоб зрубати свій куш, закликаючи до патріотизму і обіцяючи золоте життя після
бойових. А як тільки ми стали непотрібними – нас списали
і викинули на смітник, давши непотрібну залізяку з стрічкою на пам'ять і послали подалі.
– Війна це легальний кривавий бізнес, де людина –
це розмінна монета, – зауважив я.
– Це війна, в якій я зазнав поразки, зробивши неправильний вибір.
– Що ти маєш на увазі?
– Зараз спробую пояснити. Якщо порівняти наше
життя з супермаркетом, то скажу одне – вони дуже схожі.
Ми не можемо набрати всього за один раз. Доводиться вибирати – що треба в першу чергу, а що в другу. З раннього
дитинства людина вчиться чимось жертвувати. У дитинстві ми гуляли в класній компанії, і не завжди хотіли побігти
додому пообідати або подивитися мультфільм. Ми вже
тоді вміли жертвувати чимось заради чогось. Ці жертви
росли з кожним роком, жертвування мультфільмами чи ж
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обідом переросли в жертвування людьми, нашим часом і
нашими мріями. Так, звичайно, жертвувати можна порізному. Можна жертвувати собою заради інших, можна ж
навпаки іншими заради себе. Саме з дитинства людина
вчиться робити вибір в сторону того чи іншого і це залежить від виховання та оточення людини. Є діти, яким все у
житті дістається легко, задовольняється будь яка їхня вимога. Є ж діти, яким навпаки все забороняють і нічого не
дають робити. Їх від усього "оберігають". Також, є золоті
середини, які згодом стають звичайними людьми. Є дітисироти, яких виховав безжалісний світ, в наслідок чого
вони теж стають такими ж безжальними, жорстокими або
озлобленими. Часто звучить фраза у сучасних батьків: "я
дам дитині все, чого не було у мене". І відразу напрошується питання: А навіщо? Хіба не маючи всього, вони самі
виросли неповноцінними? Чи потурання дитині у всьому
допоможе їй у житті?
– Ні, це тільки підливає масла у вогонь, – погодився
я. Мій співрозмовник ствердно кивнув і продовжив:
– З плином життя люди змінюються і змінюється
алгоритм їх цінностей при певному виборі. Взагалі, кожна
людина унікальна так само, як і її відбитки пальців, так що
теоретично, якби сісти і написати про це книгу, то її можна
написати як мінімум на сім мільярдів сторінок. Але навіть
тоді нам не вдасться дізнатися суть життя і його ціну.
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Тільки проживши життя, ми зможемо по-справжньому
його оцінити, але ж оцінка якраз важлива під час самого
життя. Саме тому, варто робити оцінку подій або варіантів
у житті для того, щоб зробити вибір, який нас задовольнить. Вибір, який дасть нам тягову силу до наступних дій.
З дій і складається наше життя. Кожна наша дія веде до
того, що ми підсвідомо в собі заклали. Це свого роду самонастрій. Наведу простий приклад: ти приходиш в магазин
одягу купувати штани. Ти говориш продавцеві, що тебе
цікавлять сині штани певного розміру. Продавець знаходить п'ятеро штанів, які відповідають твоїм критеріям. Ти
міряєш перші штани, вони сидять на тобі дуже добре, ти
розплачуєшся і йдеш геть з покупкою. Але вже по дорозі
додому ейфорія від покупки проходить і ти починаєш мучити себе: а раптом якісь з тих чотирьох могли б бути
кращі? І ти довго будеш докоряти собі за те, що не поміряв
ті інші штани. Все через те, що ти не розглянув всі можливі варіанти, які дарує життя. Тільки тоді можна оцінити
що-небудь з чогось. Оцінка можлива тільки при наявності
вибору. А вибір є завжди.
Він дістав цигарку і закурив, після чого продовжив:
– Цінувати і оцінювати – це кардинально різні
речі, які несуть різний зміст, проте цінувати будь-яку річ
у житті ми зможемо тільки після її оцінки. Все рухається
вперед і має свій термін придатності. Цінності в тому чис113
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лі. Наслідком вибору завжди є результат. Позитивний або
ж негативний. Я сам на собі відчув негативні наслідки неправильного вибору.
– Я дотримуюся тієї точки зору, що неправильного
вибору в житті взагалі не існує, – перебив його я, – кожен
вибір зроблений людиною при певних обставинах, з певним знанням чи баченням ситуації. І що характерно, ми
ніколи не дізнаємося, що могло б статися, якби ми зробили по-іншому. Важливе поняття, яке є сполучною ланкою між успіхом і поразкою – це фактор ступеня ризику.
Ризик – це невід'ємна частина нашого життя. Є люди, які
вважають, що їм краще в житті не ризикувати, а жити спокійним життям, щоб не було ніяких бід. Але чи так це? Рух
звичним шляхом не менш небезпечний, ніж рух новою
дорогою. Часто навіть навпаки. Я б навіть стверджував, що
на звичній нам дорозі можна зустріти значно більше число
небезпек. На підтвердження цього подивися, наприклад, на
столярів з великим стажем роботи: як правило, чим більший стаж роботи у столяра – тим менше пальців на його
руках. Тому, ризик є завжди. І тільки глибокий аналіз ситуації і прораховування варіантів зводить ризик до мінімуму, та все одно не до нуля. Єдине «але» – це не затягувати
з прийняттям рішень, роблячи подібні прорахунки, оскільки тоді життєві можливості почнуть вислизати.
Все потрібно робити вчасно.
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– У чомусь я з тобою згоден. Але спочатку я моторошно боявся. Страх зробити той чи інший вибір – є страхом зазнати поразки від життя.
– Більшість людей вважають поразки чимось ганебним і про них намагаються не говорити. Але не буває
справжнього успіху без поразок, тому що успіх – це довгий шлях самовдосконалення, який обов’язково сповнений помилок. Так само, як шлях до самовдосконалення
лежить через покидання зони комфорту і через біль, так і
шлях до успіху лежить через поразки. Саме поразка є нашим найкращим вчителем. Вона глибоко закарбовується в
нашій свідомості, не даючи про неї забути. І цим вона цінна. Після поразки – ми стаємо розумнішими. Ми продовжуємо діяти, але вже з новим досвідом. Після першої ж
поразки навколо відразу з'являються "краби", які тут же
почнуть волати, кидаючи фрази типу: «ось, я ж казав». Важливо при цьому не опускати руки, а продовжувати діяти далі, але вже з урахуванням і аналізом поразки. Це
твоє життя. Якщо ти поставив певну мету – значить ця мета є цінною для тебе в цей момент. Саме для тебе, а не для
оточуючих "людей-крабів", які вчепилися в тебе і своєю
невірою та заздрістю прагнуть затягнути тебе назад, на
твою звичну життєву полицю. Не слід боятися поразок.
Поразки – це найцінніші уроки, які дарує нам життя.
Майстерність набувається практикою, а досвід – пораз115
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ками. Роблячи свій власний усвідомлений вибір, людина
просувається вперед, через успіхи і поразки. Одного без
іншого не існує, як не існує диму без вогню. А що ти вкладаєш в поняття страх? – запитав я.
Мій співрозмовник, трохи подумавши, відповів:
– Страх має величезну владу над людиною. Він
змушує серце битися в шаленому ритмі або ж навпаки,
сковує тіло так, ніби людину міцно зв'язали. А іноді він
відбирає дар мови. Під впливом страху людина перестає
правильно думати, втрачає свою продуктивність, тому що
голова зайнята тільки страхом. Причини страху приблизно
однакові, а ось його наслідки можуть бути самі різні, оскільки є чималий відсоток людей, які під дією страху
отримують шалену силу, або просто звіріють, повністю
втрачаючи над собою контроль. Основою причини страху
є інстинкт самозбереження. З одного боку, він діє як гальмівна система, з іншого – надмірно сковує людину. Але без
інстинкту самозбереження людина довго не протягне, бо,
як всі добре знають – у героїв інстинкт самозбереження
невеликий, а герої вмирають рано... тобто, виходить така
картина, що ми живемо і виживаємо завдяки страху.
– Існує багато різної літератури про те, як позбавитися від страху, – зауважив я.
– Так, але в той же час виникає питання: а чи варто
від нього позбавлятися? Адже коли людина позбавляється
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від страху – її більше нічого не стримує, ситуація нагадує
«зірвану планку», а таких людей всі називають «відморозками». Значить те, що люди вважають поганою якістю –
насправді утримує нас на сходинці під назвою «нормальна
людина», а це не так вже й погано. Значить, є сенс не позбуватися від страху, а просто, навчитися керувати ним.
– Як і скрізь, все добре в міру. Надмірна боязкість
занадто сковує людей, не даючи їм реалізувати себе, свої
бажання або цілі.
– Я для себе поділяю страх на реальний і надуманий. Реальний страх – це коли людина боїться конкретного об'єкту або дії, з усвідомленням наслідків дії. Наприклад, бачачи у лісі ведмедя, ми усвідомлюємо наслідки
зустрічі з ним і відповідно рятуємося втечею. Друга категорія – це надуманий страх. Серед 100 відсотків страху
в свідомості людини він займає приблизно 80 відсотків
місця. Цей страх можна описати приблизно так: людина
боїться, сама не знає чого, що в свою чергу примножує
почуття страху. Беручи якусь дуже негативну для нас новину, свідомість, не знаючи наслідків, включає уяву. А
уява вміє малювати. З цього всього народжується якась
нереальна картина, якої ми дуже починаємо боятися. Відповідно, надуманий страх плодиться з величезною вірусною швидкістю і за короткий термін зростає у десятки разів, але варто нам пережити ситуацію, якої ми так боялися,
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як все раптом зникає і через пару годин ми зовсім забуваємо про те, яке страховисько ми пережили. Це як плач дитини, який зникає так само безслідно, як і з'являється.
Мені сподобався хід його думок. Я відповів:
– З цього можна зробити цілком справедливий висновок: якщо людина буде жити зі страхом реальним, але
прибере зі своєї підсвідомості страх надуманий, вона стане
на щабель вище в своєму розвитку. Адже для того, щоб
їздити на машині, потрібно навчитися керувати нею.
Так і з нашою свідомістю. Людина не може керувати
життям, поки не навчиться керувати собою. І найбільший парадокс – це те, що ми обов'язково хочемо навчитися
керувати машиною, щоб їздити на ній, але абсолютно не
хочемо навчитися керувати собою, що б повноцінно жити.
– Вірно. Якщо людина відчуває страх – в першу
чергу слід розібратися, реальний він чи надуманий. Якщо
він реальний – потрібно діяти за обставинами, якщо надуманий – потрібно задати собі ряд страшних питань.
– Яких? – Запитав з інтересом я.
– Наприклад: Я від цього помру? Ні! Я втрачу все,
чим дорожу в житті? Ні! А чого тоді я боюся? І ось тут ти
натрапиш або на реальну причину страху і зможеш виробити стратегію дій по виходу з ситуації, що склалася або ж
зрозумієш для себе, що цей страх дійсно надуманий, а значить, він не серйозний і брати до уваги його не варто.
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– Цікава теорія. Але скажи, чому з таким знанням
ситуації і життєвої філософії ти здався?
– Тому що у мене стався злам мого світу, – затягнувшись димом, відповів мій співрозмовник.
– Ти про перелом особистості?
– Можна назвати його і так.
– Я поділюся з тобою своїм баченням перелому
особистості. Якщо перефразувати відоме прислів'я «порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих», ми
отримаємо трохи іншу інтерпретацію: «успіх особистості
залежить від самої особистості». У певні моменти життя у
нас постійно трапляються переломи особистості. Це викликано тим, що постійно змінюється наш світогляд, який
прямо пропорційний нашому розвитку. Це, так зване
«знання» накопичується і відбувається вибух, який і стає
переломним моментом у житті людини. Є два основних
види перелому особистості: несподіваний перелом – це
коли перелом трапляється проти волі людини. Тут може
бути смерть близьких, непередбачена хвороба, наша інвалідність в кінці кінців. Другий вид – усвідомлений перелом, коли людина сама прагне до нього, тобто, вона сама
хоче кардинально змінити своє існування. Якщо від першого перелому людина не застрахована – то другий є
осмисленим вибором і бажанням стати краще, бажанням
рости і розвиватися як особистість. Щоб на місці старого
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будинку побудувати новий, необхідно цей старий будинок знести і вивезти все будівельне сміття. Тільки тоді
можна провести успішне будівництво. Якщо ж знести
частину будинку і не вивозячи уламків намагатися добудовувати поверху – це затягне роботу, що зрештою не
принесе потрібного результату. Хоча більшості людей
такий метод добудови поверху здається простішим. Ти
ніколи не вивчиш нову іноземну мову, якщо під час навчання постійно будеш прокручувати в голові стару. Щоб
переламати свою особистість – людина повинна пройти
через біль і позбавлення, але тільки вони можуть принести
бажаний результат. Багато хто захоплюється тибетськими
монахами. Вони як раз є яскравим прикладом перелому
особистості. Одне з їх тренувань полягало в тому, що ченця пізньої осені у вітряний день загортали в простирадло,
змочене в крижаній воді. Монах, не рухаючись, сидячи в
одному простирадлі на березі, повинен був висушити його
температурою свого тіла. Медитацією монахи здатні були
знизити рівень кисню в крові і уповільнити метаболізм на
64 відсотки. Ця практика називається Джок-Чен. Сидячи в
позі «тумо» і медитуючи, вони підвищували температуру
шкіри на кілька градусів, внаслідок чого, простирадло за
15 хвилин висихало повністю. Пройшовши такий шлях
навчання і пізнання себе, ченці ставали на один з найвищих щаблів розвитку людини. Така життєва мудрість варта
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довгих поневірянь і страждань. Але тут спливає один нюанс. Страждання теж бувають різні. Одна справа страждання заради досягнення мети, а інша справа – страждання
від бездіяльності і небажання докласти зусиль для кращого
життя.
Мій співрозмовник слухав мене з величезним інтересом, після чого мовив:
– Терпіти і страждати дуже важко, але набагато важче взяти себе в руки і змусити себе рухатися вперед.
– Якщо замінити одні страждання на інші, то у житті з'явиться шанс перейти на новий рівень, а не залишатися
на одному і тому ж сірому прольоті життєвої сходової
клітки.
– Чому ж люди в більшості не йдуть до мети?
Я відповів:
– Більшість з них, як і ти, вважає, що їхнє життя настільки важке, що нереально знайти в собі сили змінити
його, але якщо відняти ці страждання і замінити їх іншими,
які зрушать людину з місця, що станеться?
– Розпочнеться рух вперед, – відповів мій співрозмовник.
– Правильно. Бачачи перед собою прірву – один
думає про безодню, а інший думає, як побудувати міст. І
той і інший – думають. Але у першого результат буде
нульовим, а другий знайде рішення. Це дуже важлива де121
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таль. Страждання часом переростають в дикий біль. Біль
якраз і стає причиною змінити життя. Наприклад, людина
починає шукати шлях зцілення тільки тоді, коли біль терпіти вже неможливо або хвороба підбирається
на небезпечну для життя відстань. Коли життя ставить
нас перед жорстким вибором – ми готові піти на зміни.
Меншість людей хоче добровільно терпіти фізичну біль
без крайньої на те потреби. До деяких змін людина доходить поступово сама. Дорослішаючи, ми самі відмовляємося від певних речей у житті. Наприклад, люди, які прожили більшу половину свого життя – починають більше
хворіти і самі ж добровільно починають більше піклуватися про своє здоров'я. Виникає одвічне питання: чому б не
почати це робити раніше? Коли людина молода і здорова, у
неї немає часу на заняття собою, але коли вона захворіє,
часу і сил стає ще менше, але тут же з'являється і час і бажання працювати над собою.
– Що з цим переломом можна зробити?
– Не чекати появи несподіваного перелому особистості, а прагнути до усвідомленого перелому. Якщо ж несподіваний перелом настав – потрібно осмислити його,
адже коли ми знаємо характер болю і страху – ми більше
до нього готові і схильні, а відповідно, такий перелом особистості не так сильно виб'є нас з колії. Плюс до цього, ми
отримуємо найціннішу нагороду – розвиток, а розвиток
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зароджує впевненість у собі, що є першорядним пунктом
на шляху до успіху. Все в наших руках...
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ГЛАВА 12
МУЗИКА НА ВЕРШИНІ СВІТУ

Під час чергового підкорення гірських вершин, коли
до виходу на вершину залишалося близько п'ятисот метрів,
до мого слуху раптом донеслося дивне звучання музики.
Грала скрипка. Грала так, немов це остання музика світу.
Мелодія настільки зачаровувала, що я став жадібно слухати. Дихання, яке було дуже важким через підйом, саме собою відновилося – навіть організм хотів слухати. Музика
була настільки чистою, що здавалося, ніби вона нереальна,
немов міраж посеред пустелі. Звідки на вершині вище двох
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тисяч метрів могла взятися така музика? Тим часом я підійшов настільки близько, що побачив чоловіка, який грав
на скрипці, стоячи на вершині навколишнього світу. Це
було дуже незвичайне видовище. У мене промайнула думка, що можливо, це знімають музичний кліп. Однак, озирнувшись навколо – я не побачив ні оператора, ні камери на
штативі, та й скрипаль вів себе не шаблонно. Щось в ньому притягувало погляд. Він поводився так, ніби його наділили крилами і він здійнявся над землею. Я ступав нечутно, не сміючи видати стороннього шуму, який міг би перервати цю дивовижну мелодію або спотворити її. Скрипаль
грав із заплющеними очима, нічого не помічаючи навколо
себе. На вершині були він і його скрипка. І цей дует був
схожий на диво. Я сам вже давно хотів навчитися грати на
скрипці, її звучання завжди мене приваблювало, але саме
тут, саме ця мелодія буквально прикувала мене.
Скрипаль закінчив грати і відкрив очі. Побачивши
мене, він привітався і запитав:
– Ви не проти, що я доповнив мелодію гір?
– Ні, – відповів я, – навпаки, я в захваті від вашої
музики. Чесно кажучи, я вперше таке бачу і чую. Звучання
настільки чисте і глибоке, що здається, ніби ви граєте на
скрипці самого Страдіварі.
– Ви знавець скрипок? – здивовано запитав скрипаль.
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– Не дуже. Я хочу навчитися і чув багато різних
скрипок. Слух музичний є, оскільки з дитинства грав на
гітарі. Але вже кілька років от все збираюся почати вчитися грати на скрипці.
– У вас є задатки, якщо ви змогли виділити скрипку.
– Так це дійсно Страдіварі? – здивувався я.
– Ні, це не Страдіварі, це Аматі.
У мене від подиву очі поповзли на лоба. Мій співрозмовник це помітив і посміхнувся.
– Невже ви знаєте, хто такий Аматі? – з веселістю в
голосі і ноткою здивування запитав він.
– Так знаю. Аматі – це італійський скрипковий майстер, у якого навчався Антоніо Страдіварі, та й не тільки
він, а й Андреа Гварнері теж, хоча вважається, що популярність скрипкам Гварнері більшою мірою приніс його
онук Джузеппе Гварнері. Скрипок і віолончелей роботи
Аматі збереглося по світу дуже небагато, і вони практично
безцінні.
– Чорт забирай, та ви просто-таки ходяча енциклопедія, – весело зауважив скрипаль.
Я все ще не міг прийти до тями. Мій здивований погляд, схоже, веселив мого співрозмовника. Він відповів:
– Ви напевно вважаєте мене ідіотом.
– У мене двояке почуття. З одного боку – я дуже
люблю гори, я з'єднуюся разом з ними душею, стаю одним
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цілим, як тільки потрапляю сюди. Вашу гру на вершині я
розумію і схиляюся. Але ось чого я не розумію – так це
того, як можна брати такий цінний інструмент у такі агресивні умови. Я знаю кількох музикантів, і бачив, наскільки
вони педантичні до зберігання і транспортування своїх
скрипок, хоча їх скрипки далеко не роботи давніх майстрів
і не приведи Бог їх скрипці потрапити у сире місце. А тут
може в будь-який момент піти злива, та й вологість у горах
часто стовідсоткова.
– Ви праві. Але є одне але. Майже всі люди схильні
робити із старовинного інструменту культ, надаючи
йому найвищу цінність, проте це всього лише штучне
володіння. Хіба ви станете цінувати час, коли купите
дорогий годинник? Ні, ви просто будете володарем дорогого годинника. Цінувати ж свій час ви будете лише
тоді, коли дійсно будете робити вчинки, в яких ви побачите цю цінність часу, витраченого на них. Так, я дуже
ціную цей інструмент, оскільки заплатив за нього дуже
велику ціну, і він дійсно чудово звучить, але дозвольте вас
запитати: ви знаєте, що таке мрія всього життя?
– Це мрія, до якої людина прагне за всяку ціну, –
відповів я.
– Взагалі так. Я граю досить давно, не в філармоніях, а просто для себе. Моєю мрією завжди було володіти
справжнім інструментом. Щоб виводити найчистіше зву127
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чання музики. У мене досить успішне підприємство, яке
приносить хороший дохід, тому я дозволив собі втілити
свою давню мрію. Перший час радості моїй не було меж.
Мені хотілося грати всім людям поспіль, одного разу я
навіть грав у переході метро, щоб і люди могли увібрати в
себе ноти, які міг передати цей чудовий інструмент.
– Що ж сталося? – поцікавився я.
– Я побачив байдужість людей, які поспішали у
справах, а деякі з жалості кидали мені під ноги монети,
хоча я грав просто так і не ставив під ногами ніякої ємності
для збору грошей, ані розкритого футляра. Я грав і вловлював погляди жалості, ненависті. Останні виходили від
злісних і втомлених від своєї роботи людей, які всім своїм
виглядом говорили: «Іди працюй, нероба». Це перевернуло
мій світ і я, врешті-решт, запитав себе: для чого я граю і в
чому сенс моєї мрії?
– Яка ж вам прийшла відповідь? – з живою цікавістю запитав я.
– Я зрозумів, що моїм початковим бажанням було
володіти. Цього хочуть більшість людей. Але володіти
– це далеко не все, вірніше – це нічого. Оскільки просте
володіння – це всього лише прояв людської жадібності.
Тоді я ще раз запитав себе: для чого я граю і яка дійсно у
мене мрія? І до мене прийшло розуміння. Я завжди мріяв
зіграти разом з такими простаками, як я. Але я важко схо128
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джуся з людьми і знайти підходящу кандидатуру мені було
дуже важко. Я часто ходжу в гори, де насолоджуюся ними,
насолоджуюся звуками вітру, води і ледве чутним звуком,
який видають самі гори. І мені захотілося зіграти разом з
ними, доповнити їх чарівну мелодію своїм інструментом.
Я ні секунди не вагався, навіть на тлі величезної поваги до
старовинного інструменту мені не було страшно, що я можу його пошкодити, адже який сенс все життя мріяти,
щоб маючи можливість, боятися здійснити свою мрію?
Я хотів запитати, яке ж було відчуття – втіливши
свою мрію, але відповідь я вже почув, коли піднімався на
гору. Це почуття – дійсно чарівне. Заради таких моментів і
варто жити!
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ГЛАВА 13
МАНДРІВКИ ПО МІСЦЯХ СИЛИ

Кілька років поспіль я їздив по різних куточках країни у пошуках місць сили. Що це за місця? Це, як правило,
стародавні монастирі, влаштовані в суцільному камені або
кам'яні формування величезних розмірів, де єдиний суцільний камінь може досягати вісімдесяти метрів в довжину. Мета пошуку – перейнятися силою і енергією подібних
місць, оскільки їх енергетика надзвичайно сильна.
І ось, одного разу мій пошук привів мене в древній
монастир, який був видовбаний в камені ще в п'ятнадцято130
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му столітті. Місце надзвичайно тихе і спокійне, відразу
припало мені до душі. Людей навколо іще не було, оскільки була тільки п'ята година ранку і тільки-но почало світати. Я спустився по земляних сходах, які вели вниз до входу
в крихітні келії. Навколо – ні душі. По тілу біжить невідомий струм, ніби я перебуваю в найсильнішому магнітному
полі. Все тут було схоже на магію, а видовбані у суцільному камені келії, без будь-яких сучасних інструментів, мали
нерівну, округлу форму і дивували погляд своєю химерністю. Я присів на лавочці неподалік, позаду мене – широка
річка Дністер, на березі якої і розташовувалося це місце
неймовірної сили. Що було дуже дивним і таємничим – так
це те, що спускаючись вниз було виразно чути річку, але
внизу, ближче до води, біля келій, було абсолютно тихо.
Відчуття неповторне. Скрізь, через кожні кілька десятків
метрів були прикріплені таблички із мудрими висловами
різних видатних людей. На одній табличці, яка була закріплена поблизу келій, було написано: "Тиша - це мова,
якою говорить до людини Бог".
Я просидів у мовчанні хвилин десять, як раптом побачив старого, на вигляд якому було явно біля ста років.
Він був одягнений в чорний старий одяг, на тлі якого дуже
виділялася голова, вкрита білим сивим волоссям і такою ж
білою, досить довгою бородою. Він вийшов із келії. Спочатку я подумав, що це служитель монастиря, однак, одяг
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його не походив на мантію, а також я знав, що монастир
вже давно не діючий і тепер він є місцем відвідування туристів. Побачивши мене, старий попрямував в мою сторону. З перших хвилин розмови я дізнався, що ця людина –
житель сусіднього села, який щоранку приходить сюди,
долаючи пішки дванадцять кілометрів, щоб підтримувати
порядок.
– І вам не важко проходити такі відстані, кожен
день долаючи стільки сходинок? – з подивом запитав я.
– Ні, це вже як щоденний звичай. Для мене це так
само просто, як для тебе чистити зуби, – відповів, посміхаючись, доглядач.
– Ну, ви порівняли хвилинну чистку зубів і чотиригодинну прогулянку в одну сторону.
– Час не є головним тут. Хіба час визначає сенс твого життя? – запитав мій співрозмовник.
– Ні, звичайно, – відповів я, – сенс життя визначають вчинки.
– Ось! – ствердно відповів доглядач, – я давно
знайшов свій сенс життя, приходячи сюди щодня для підтримки старовинної реліквії, а час... ти не замислювався,
як часто тепер у людей звучить фраза "немає часу"?
Люди стали настільки зайняті, що вона звучить все
частіше і частіше. Але чи так вони зайняті? Безсумнівно, світ змінився, він став швидшим. Але вся суть
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в тому, що земля обертається з тією ж швидкістю і
якщо брати в рахунок Всесвіт, то за останні двадцять
чи тридцять років нічого практично не змінилося. Змінилися лише цінності і розуміння людей.
– Так, – погодився я, – людина знаходить час для
всього, що їй потрібно. Прогрес звільнив час людини від
ручного прання, дав безліч інструментів і верстатів, дав
можливість практично кожному мати автомобіль. Більшість сучасних людей велику частину цього звільненого
часу проводять за комп'ютером, забуваючи про дійсно близьких людей або дійсно важливі справи.
– Коли справа стосується близьких родичів, на них
час тепер знаходять все рідше, хоча ці люди повинні стояти на першому місці, оскільки вони завжди готові заради
своїх близьких піти на все, вони готові виручити з будьякої халепи, вони в будь-який час доби відгукнуться, варто
їх лише покликати. Мої рідні давно зреклися мене, як тільки я постарів і не зміг їм допомагати грошима. Будинок у
мене старий і дуже маленький, всього одна кімнатка з
грубкою і ліжком, дружина моя давно померла. Діти поїхали жити до столиці і не приїжджають, онуки і правнуки
– теж не приїжджають. Телефону у мене немає, тому навіть не дзвонять. Двадцять шість років я вже їх не бачив і
навіть не знаю адреси, де вони живуть.
Дідусь розповідав, а в його очах блищали сльози.
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І хоча він давно вже змирився, але біль все рівно до сих пір
палила його старе серце.
Після недовгої паузи він продовжив:
– А що тебе привело сюди, та ще й в таку рань?
– Я шукаю місця сили, а сюди прийшов так рано,
щоб тут не було галасливої юрби туристів.
– Здалеку приїхав?
– Та ні, двісті кілометрів.
– Це багато, – задумливо мовив доглядач, – коли я
був такий як ти, такі відстані мені і не снилися. А яку силу
ти саме шукаєш?
– У кожному старому місці зосереджена давня сила
енергії. Я вірю в те, що її можна в себе увібрати, можливо,
навіть вийде пізнати давню мудрість.
Старий загадково посміхнувся, а потім мовив:
– Що ж, оскільки ти подолав таку відстань для пізнання мудрості, я поділюся з тобою мудрістю. Не шукай
місця, де можна взяти силу, бо найсильніше місце для
тебе – це ти сам, це твоя душа. Мудрість Всесвіту вже
знаходиться всередині тебе.
– Як же ж так? – здивувався я. – Хіба це місце не
володіє цілющою енергією?
– А як ти думаєш, якщо з мільйона хворих або тих,
хто шукає мудрість людей сюди приїдуть тільки сто чоловік, решта людей помруть, або не пізнають мудрість?
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– Хтось знайде, а хтось ні.
– Ось! – знову ствердно відповів старий, – Інші зціляться або знайдуть мудрість не приїжджаючи сюди. Чому? Люди їдуть сюди не стільки за надією на зцілення чи
пізнання мудрості, скільки з цікавості або просто відпочити від світу. Що ти відчув, приїхавши сюди?
– Я відчув повну тишу, хоча поруч тече річка.
– Це головна особливість монастиря. Тут можна почути тишу, але тільки за певних умов. А про що ти думав у
цей час?
– Я не можу пригадати, – з подивом для себе, відповів я.
Старий знову посміхнувся.
– Справа в тому, що почути тишу можна тільки
тоді, коли припиняється шум думок у голові. Спробуй,
думаючи про щось, почути тишу. У тебе ніколи таке не
вийде. Якщо тут будуть інші туристи – ти теж не почуєш
тишу тому, що будеш відволікатися на їх розмови. Сюди
приходять багато людей галасливими компаніями, думаючи, що вони пізнають мудрість. Але за їх гамором вони не
можуть пізнати істини. Ти ж мудріший за них, оскільки
приїхав сюди, поки нікого ще немає і тобі вдалося почути
тишу. Справжню життєву мудрість можна пізнати
лише поодинці.
– Виходить весь секрет мудрості тільки в тиші і са135
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моті? – здивувався я.
– Тиша – це початок. Тиша на самоті – головна умова. Всі стародавні ченці, які жили тут – жили самотньо, в мовчанні і тиші. Вони пізнавали внутрішню мудрість, якої їх наділив Всесвіт від самого їх народження.
Ця мудрість закладена в кожному з нас, але ці знання
сховані дуже глибоко, оскільки вони дуже сильні і володіти ними можна тільки тоді, коли людина буде до них
готова. Тільки коли вона пізнає свій внутрішній світ,
перестане гнатися за своєю жадібністю – тільки тоді
їй почнуть відкриватися таємні знання Всесвіту. Звідки, по-твоєму, новонароджена дитина знає, що в грудях
матері її чекає молоко?
– Природний інстинкт – відповів я.
– Це теж знання, які закладені в нас Всесвітом. Дитина від народження багато пізнає сама. На самому початку шляху її внутрішній світ для неї відкритий. Але дуже
швидко ці ворота до мудрості закриваються і дуже щільно
запечатуються, а відкрити їх в подальшому виходить тільки одиницям. Тим, які знаходять сили зазирнути всередину
себе, перебуваючи в тиші думок наодинці з собою.
– Як можна в тиші що-небудь пізнати? – з непідробним інтересом запитав я. – Та й мені здається, що думки повністю відключити неможливо, адже навіть не думаючи, ми бачимо картинку навколо, і мозок все одно поро136
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джує думки. Я коли ходжу в гори, то завжди усамітнююся
на вершинах, роздумуючи в мовчанні про світ, про людей,
про енергію і мудрість століть, але ніколи не міг припустити, що потрібно зупинити думки для того, щоб пізнати себе.
– Я розповім докладніше, – з посмішкою відповів
доглядач, – справа в тому, що ти постійно маєш намір
прикритися своїми думками перед самим собою. Будьякий вчинок, який ти зробив, ти починаєш обдумувати:
чи правильно ти вчинив? Чи можна було взяти від цього вчинку більше? Ці думки – є твої жадібність, самолюбство, марнославство. Ти намагаєшся все оцінити.
Тому, наодинці з собою, ти постійно крутиш в голові думки, щоб себе виправдати або ж заспокоїти. Але чи так це
цінно? Твій внутрішній світ схожий на скриню. Таємні
знання і мудрість – завжди лежать на самому низу скрині.
Далі йде купа непотрібного мотлоху, який їх прикриває. А
на самому верху знаходяться твої амбіції, жадібність, самолюбство, жалість до себе, бажання володіння матеріальним. Варто тобі тільки почати розбирати речі з цієї скрині,
як відразу ж включаються думки виправдання або оцінки,
ти забуваєш, навіщо взяв що-небудь зі скрині і кидаєш це
назад. Так твоя скриня завжди завалена мотлохом. Але
варто тільки відключити ці думки і почати мовчки розбирати цей мотлох, як ти поступово доберешся до суті свого
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нутра і тобі почне відкриватися істинна мудрість Всесвіту.
– То виходить, подібні місця сили все-таки варто
відвідувати? – запитав я.
– Ти відвідав багато місць, але ніде не знайшов істини. Не шукай мудрість в Тибеті, не шукай мудрість де
інде. Шукай мудрість всередині себе самого.
– Як же можна домогтися тиші думок?
– Потрібно робити певні вправи. Кожен день і довго. Я тебе навчу. У будинку, де ти живеш, ти маєш місце і
час, коли ти відчуваєш себе спокійно і можеш думати про
життя?
– Так, коли я лягаю спати і вимикаю світло, але очі
мої повинні бути відкритими.
– Ось! – знову відповів доглядач. – Цей стан і є твоїм початковим місцем сили, з якого ти починаєш шлях всередину себе. Для початку ти зосереджуєш увагу на своєму
спокої. Нічого не повинно тебе відволікати, ніякі справи не
повинні існувати в цей час. Ти знаходишся в тиші, але думки як і раніше носяться в твоїй голові. Багато різних думок.
Почни їх вимикати. Переставай думати про все. Коли ж на
одну або дві секунди у тебе вийде, зафіксуй це положення
у своїй пам'яті. Коли ж думки знову проб'ють твою внутрішню тишу, скажи про себе: «стоп!» і навмисно зупини
себе. І так кожен раз. З кожним заняттям у тебе буде виходити все більше, якщо будеш наполегливо займатися. Коли
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ж ти зможеш відключати думки хоча б на п'ять-десять секунд, у тебе почнеться відчуття, ніби твоя голова схожа на
радіоприймач.
– Як це? – з непідробним інтересом запитав я.
– У тиші будуть вириватися поодинокі думки, це
нагадує пошук радіоканалу на радіоприймачі, коли ти крутиш ручку, раз у раз проскакуватимуть канали та будуть
прориватися окремі слова. Голоси, які будуть прориватися
під час тиші, часом будуть тобі абсолютно не знайомі, а те,
про що вони будуть говорити – тобі раніше не зустрічалося. Це знак того, що ти на шляху вглиб себе. З кожним
днем тренувань ці голоси будуть змовкати і незабаром
пропадуть зовсім. І тоді ти почуєш «дзвінку тишу». Це така тиша, від якої аж бринить у вухах, бо тут починається
приголомшуюча порожнеча. Це найглибший підвал твоєї
душі. Ти не будеш на початковому етапі мати можливості
навмисно копатися в таємних знаннях, закладених в тобі
природою, але ти зможеш їх поступово отримувати. Вони
будуть приходити до тебе пізніше, через кілька годин або
днів після перебування у дзвінкій тиші.
– А як довго потрібно перебувати в такій тиші?
– Це залежить від людини. Чим довше ти перебуваєш у мозковій тиші – тим сильнішим ти стаєш, тим більше
знань тобі відкривається. Наймудріші люди на планеті в
такій тиші могли перебувати по кілька днів поспіль. Їх рі139
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вень пізнання був настільки високий, що вони не просто
мовчки отримували знання, а вели діалог із самим Всесвітом. Спробуй і не бійся, якщо не вийде з першого разу.
Кожна людина здатна на це, бо вона є частиною природи.
Головне почати, позбувшись власної жадібності, самолюбства та інших речей, які заважають зосередитися на своєму
внутрішньому світі. І не обов'язково шукати місце сили,
адже воно завжди з тобою. Просто навчися вести з
ним діалог, навчися жити із самим собою. Тільки тоді
ти зможеш вести розмови із Всесвітом. Ще одна можливість, яка тобі відкриється – у дзвінкій тиші можна витягувати біль зі свого тіла. Наприклад, у тебе болить голова.
Ти заходиш в стан дзвінкої тиші, зосереджуєш всю увагу
на біль, йдеш по ньому, як по ниточці і знаходиш джерело.
Далі ти подумки хапаєш біль, стискаєш міцно в кулак і
витягуєш зі своєї голови. Ти повинен відчути, як біль нехотячи залишає твоє тіло. Як тільки відчуєш легкість – жбурни біль якнайдалі від себе і відкрий очі. Біль зникне.
– Ви відкрили мені безцінні знання! Я вдячний вам
за це, але ж мій пошук місця сили привів мене сюди і дав
можливість зустріти вас! – мовив я. – Значить, є все ж сенс
відвідувати подібні місця.
– Сенс відвідування полягає зовсім в іншому, а ти
зустрів мене тому, що потребував цього, ти відкрив себе
для отримання мудрості. А те, що ми зустрілися тут, у
140

А. Анохін. «Історії божевільного»

цьому місці – це твоя заслуга. Але це ти зрозумієш трохи
згодом.
Я мовчки сидів і дивився в одну точку. Від щойно
отриманих знань мої думки, як не дивно, зупинилися, а не
намагалися осмислити все. І раптом я почув ту саму дзвінку тишу. Це було щось таке, чого не описати словами. Коли я відволікся – старого вже не було, а по земляних сходах почали наближатися туристи.
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ГЛАВА 14
ВЕЗУНЧИК

У період життя, коли я працював масажистом, до
мене прийшов один спортсмен, з яким у мене зав'язався
дуже цікавий діалог. На його рахунку було багато перемог,
і у повсякденному житті він теж був успішним. Мені доводилося чути від людей, що його називають "везунчиком".
Я розповів йому про те, як його позаочі називають. Він
розсміявся від душі і запитав:
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– А ви знаєте, що таке бути везучим?
– У мене є певні уявлення про це, але дуже хотілося
б почути думку дійсно успішної людини, – відповів я.
– Чим більше ми розвиваємося, тим більше шансів дає нам життя. Везіння становить невід'ємну частину
успіху, але саме по собі, везіння не з'являється з нізвідки.
Воно є наслідком наших дій. Є такий анекдот: чоловік протягом п'яти років просив Бога, щоб той допоміг йому виграти в лотерею, але всі молитви були безрезультатними. І
ось, нарешті, Бог спустився до нього і каже: «Слухай, я
тобі допоможу, але ти купи хоча б лотерейний квиток».
Так і в житті: кожне везіння засноване на наших діях. Ви
не помічали, що успішним людям щастить набагато більше
ніж іншим?
– Так, траплялося таке спостерігати, – погодився я.
– У них завжди все виходить, іноді навіть здається,
що удача підстерігає їх на кожному кроці. І по суті, це дійсно так. Але ця удача – виключно їх заслуга. Удача є одним з видів теорії ймовірності. Наприклад, давайте розглянемо теорію ймовірності на гральному кубику. Якщо взяти
дії з кубиком за шість одиниць, то вдале випадання певного числа буде приблизно дорівнювати одній одиниці. Тобто в даному випадку теорія ймовірності працює один до
шести. Тепер перенесемо це на двох людей, одна з яких –
пересічна людина, що працює на нудній роботі і після ро143
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боти дивиться телевізор, прикладаючи мінімум зайвих зусиль, інша – успішна людина, яка постійно працює над
собою, пробує себе в нових справах і активно живе. Ось
так буде виглядати картина: Звичайна людина, здійснюючи за один день шість дій, отримує одну одиницю успіху.
Успішна людина, здійснюючи за один день шістдесят
дій, отримує десять одиниць успіху. Ці цифри абстрактні
і приведені для прикладу, але вони у точності передають
співвідношення везіння у різних людей. Як правило, найбільше скаржаться на відсутність везіння люди, які нічого
в своєму житті не роблять. Вони помічають тільки чужі 10
одиниць успіху, якого досягли успішні люди і не беруть до
уваги ті 50 одиниць, які не увінчалися успіхом. Так народжується заздрість. Принцип теорії везіння лежить у співвідношенні кількості варіантів дій і успішних подій. Тому
успішним людям щастить більше. І погодьтеся, що вони це
заслужили. Виходить, для того, щоб підняти планку
нашого везіння – потрібно скинути кайдани, які нас
стримують.
– Покинути свою зону комфорту, – підвів я підсумок.
– Точно так. У кожному періоді життя людини, вона
перебуває в ілюзії комфорту. Людині здається, що вона
досягнула певних висот у житті і багато хто на цьому зупиняється. Вони ходять на роботу, яку не надто люблять і
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не думають про пошук того заняття, яке принесе їм задоволення. А все тому, що доведеться ризикнути і залишити
зону комфорту. Відразу можна почути запитання: "а якщо
не вийде, що тоді?". Вони панічно бояться, що пропаде
стабільність, яка є в їхньому житті, хоча, як правило, ця
стабільність на даний момент не приносить їм бажаного
результату. І вони, перебуваючи в уявній зоні комфорту,
відчувають себе нещасними, вигадуючи собі різні відмовки.
– Багато людей підсвідомо бояться всього нового.
Вони довіряють всьому, що для них давно знайоме. А все
нове і невідоме – викликає побоювання. Це як зі старими
речами, які людина носить: вони не настільки гарні у порівнянні з новими, а нові гарні, проте не такі комфортні.
Людина в новому не дуже зручно себе почуває, маючи
страх неприйняття іншими, висміювання, але тільки перший час. Вся справа у звичці та прийнятті себе, але аж ніяк
не у речах.
– Тому що все нове не володіє такими якостями, як
передбачуваність, буденність, комфорт, довіра і позитивний досвід. У всьому новому ж навпаки, таїться таємничість і невизначеність. Вона якраз людей і лякає. Але переступивши межу буденності в новому напрямку, ми тим
самим відкриваємо для себе нові горизонти, нові стандарти
і нові відчуття. І чим на більш довгий термін людина по145
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кине зону комфорту – тим краще. Є один цікавий момент:
людина в дискомфорті краще мотивується і краще дисциплінується, а також набагато швидше сприймає що-небудь
нове. Все тому, що вийшовши із зони комфорту – наш мозок намагається повернутися в неї, а коли це не виходить –
він пробує створити нову зону, яка буде краща за попередню. І саме цей процес створення нової зони комфорту і є
побудовою мотивації для досягнення нових висот. Тому
потрібно намагатися жити, розвиваючись у дискомфорті.
Тільки не слід плутати поняття дискомфорту з негативом. Це абсолютно різні речі. Чим більше дискомфорту під час розвитку – тим більший ефект від навчання.
– Схоже чимось на загартування холодною водою, –
мовив я, – спочатку людина загартовується, кожен день,
перекидаючи на себе відро холодної води. Потім переходить до розтирання снігом на морозі. Після цього слідує
купання в ополонці.
– Вірно, – відповів мій співрозмовник, – розширення зони дискомфорту в даному випадку веде до зміцнення
здоров'я. У той же час, якщо нічого не робити, а сидіти в
теплі перед телевізором, то здоров'я почне саме тікати з
людини. Вона деградує. Зона комфорту робить нас ледачими і вразливими, вона схожа на радіаційну зону – чим
більше ми у ній знаходимося, тим більшу дозу опромінення ми отримуємо. Олімпійські спортсмени тренують146

А. Анохін. «Історії божевільного»

ся по два рази на день. Вони двічі на день виходять зі своєї
зони комфорту. В результаті – вони через роки тренувань
стають олімпійськими чемпіонами. Залишаючи зону комфорту, вони домагаються успіху. Якщо немає можливості
або ж бажання різко покинути свою зону комфорту – можна робити це поступово, додаючи нові дії в цьому напрямку. І тоді непомітно можна піднятися на одну сходинку
вгору по сходах успішного життя. Удача любить сильних.
Саме тому, є сенс бути в числі сильних людей, які самі
формують своє везіння і удачу...
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ГЛАВА 15
СНАЙПЕР

В далекі роки служби у загоні снайперів, був у мене
дуже тямущий командир та інструктор зі стрільби. В одній
з вилазок в зруйнованому місті, з метою підготовки місця
для засідки, у нас відбулася розмова. Справа йшла до вечора і нам треба було знайти найкраще для виконання завдання місце, підготувати шляхи відходу. Таке місце знайшлося в одному з будинків, який зрешетили танковими
снарядами.
– Бути невидимим для інших досить легко,
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але значно важче в цей час зробити що-небудь варте, – мовив мій командир, – для того, щоб виконати завдання, потрібно чітко бачити і розуміти ціль. Це і є найскладніше.
– Бачити ціль – це зрозуміло. Що значить розуміти
ціль? – запитав я.
– Для початку, розберемося, що таке ціль? Але не
тільки в якості мішені, а в загальному розумінні.
– Ціль – це те, до чого прагнуть і те, що потрібно
здійснити.
– Ну, це вже дуже узагальнено, – посміхнувся командир, – ціллю є незмінний, цілісний об'єкт, який складається з невеликих замінних дій. Ми можемо змінювати
порядок дій, можемо підміняти одні дії на інші, зважаючи
на втрату їх сенсу або у разі неактуальності деяких з них.
У повсякденному житті дрібних цілей завжди багато, як і
на війні. Вони ж складаються в одну загальну, кінцеву
ціль. Ми завжди підсвідомо плануємо і ретельно обмірковуємо дрібні, не завжди важливі для нас цілі, наприклад,
як похід на чийсь день народження, роздумуючи, що одягнути, перш ніж дістатися до місця зустрічі, що подарувати
іменинникові і т.д. Разом з тим нам лінь розібратися в життєвих цілях. Багато людей живуть, не думаючи про їх головну ціль, з чого вона складається, якими шляхами її
краще досягти. Вони живуть, не бачачи цієї самої цілі. У
цілі є кілька стадій: ПЕРША СТАДІЯ – виношування: ідея
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крутиться у тебе в голові, збираючись в єдине ціле, як
пазл. ДРУГА СТАДІЯ – підготовка: збір інформації, мозковий штурм, підготовка дій. Це якраз те, чим ми зараз
займаємося. ТРЕТЯ СТАДІЯ – активні дії: безпосередні
дії, де потрібно докласти максимум зусиль з мінімумом
зупинок. ЧЕТВЕРТА СТАДІЯ – результат: кінцева точка
цілі. Про неї я розповім тобі пізніше. Повсякденне життя і
війна дуже схожі між собою. Тому, все почуте стане тобі в
нагоді не тільки на завданнях, але і в звичайному житті.
Коли ти ставиш собі ціль, не розповідай про неї нікому,
поки твоя робота не перейде в стадію «Активні дії». Мовчати потрібно до того часу, коли це вже буде неможливо
зберігати в секреті від оточуючих. Є дві причини, через які
не слід розповідати оточуючим про свою ціль. ПЕРША
ПРИЧИНА: якою б не була ціль, як тільки ти розкажеш
про неї оточуючим, миттєво почнуть з'являтися люди, які
будуть тебе засуджувати, відмовляти тебе, зупиняти, кажучи, що ця затія тобі не по плечу, що не слід за це братися. Це повний абсурд. Якщо ти поставив собі ціль, значить, вона для тебе є важливою. Для тебе, а не для інших! Не варто доводити оточуючим важливість для тебе
твоєї цілі. Не витрачай на це енергію і час. Все одно більшість тебе не зрозуміє. Завжди знайдуться люди, яким ця
затія буде суперечити. ДРУГА ПРИЧИНА: вона більш важлива – це витік енергії. Коли ми хочемо щось зробити,
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наша ідея збирається всередині нас в енергетичну кулю. І в
міру втілення ідеї у життя, ця куля зменшується, перетворюючи енергію в реалізацію твого плану. Але якщо ти будеш розповідати про свою ціль, яка ще не реалізована – ти
вже витрачаєш цю енергію, переводячи її в зовсім інше
русло. Тут спрацьовує механізм заочної участі у справі.
– Що значить заочної участі?
– Це означає, що розповідаючи оточуючим про нашу ціль, ми вже в думках переживаємо її втілення. Якщо
ми розповімо про ціль навіть кільком людям, ми починаємо вигоряти. Ентузіазм поступово випаровується, запал
проходить, оскільки ми розповідаючи іншим, вже кілька
разів пережили в своїй уяві втілення цілі. Вона стає вже не
такою цікавою для нас, а відповідно, втрачається бажання
її досягти. Винятком може бути мозковий штурм, де ти
визначаєш цю саму ціль на початковому етапі і шукаєш
методи її втілення. Найкращий результат в даному випадку
буде досягнуто тільки в колі людей, незацікавлених в твоїй
цілі.
Трохи помовчавши, командир оглянув місцевість і
продовжив свою розповідь:
– На стадії виношування обов'язково потрібно візуалізувати ціль, розбити її на складові, щоб максимально
уявити масштаб дій, необхідних для досягнення цілі. Завжди розбивай великі цілі на цілі менші. Якщо ціль довго151
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строкова, тебе може пригнічувати її повільне втілення.
Результат буде видно дуже слабо. Але якщо ж ти розіб'єш
ціль на підпункти, втілюючи їх по черзі, ти будеш відчувати прилив сил від зробленого і заряджатися новою енергією, формуючи нові енергетичні потоки, які поведуть тебе
далі. Результатом даного пункту повинна бути максимально візуалізована ціль із розбиттям на максимальну кількість пунктів, які в подальшому стануть планом твоїх дій.
Стадія підготовки схожа на «низький старт» у спринтерів.
Вона включає в себе навчання, якщо це новий для тебе
напрямок діяльності. Це також збір інформації з різних
джерел, аналіз вже існуючого досвіду з досягнення схожих
цілей: це можуть бути біографії успішних людей, які займалися подібною діяльністю. Вчися на чужих помилках,
але не копіюй чужих скоєних дій, оскільки алгоритм досягнення у кожного свій і залежить від багатьох чинників.
Для цього – аналізуй дії інших людей, як позитивні, так і
негативні. Завжди бери до уваги обидві сторони медалі.
Стадія активних дій – це безпосередньо сам забіг, де потрібно викластися з максимальною силою, з максимальною
віддачею і без будь-яких зупинок, інакше ти програєш забіг. Тільки вперед і з максимальною силою. Ти всю свою
енергію посилаєш на дію. Стадія результату – це, по суті,
фініш забігу. Ти досягаєш того, чого прагнув і як прийнято
у спортсменів – за кожним фінішем слідує новий старт!
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Потрібно ставити нові цілі, щоб ставати вище. Кожна нова
ціль буде вести тебе до нових перемог у житті, давати новий досвід, нові знання. Запам'ятай життєву істину:
будь-яка дія, яку ти робиш, направлена на певну ціль. І
чим чіткіше ти цю ціль поставиш, тим більш злагодженими будуть твої дії, тим швидше ти досягнеш цю
ціль, тим менше твоєї енергії витратиться в холосту.
Не бійся витрачати час на постановку і розбивку цілей,
їх планування. Цей витрачений час завжди окупиться і
в результаті заощадить тобі купу часу, здоров'я і нервів.
Я сидів і жадібно слухав кожне слово. Знання, які я
тільки що отримав – безцінні, адже в загальному, вони були у мене в голові, але я якось не замислювався про це, не
дивився на це саме під таким кутом, збираючи все в один
елемент, а потім розкладаючи його на складові. Командир
тим часом продовжив:
– Що ж стосується результату – то він є одиницею
виміру всієї діяльності. Саме він показує, наскільки ефективно ми рухалися до цілі, наскільки ефективними були
кроки, зроблені нами на всьому етапі досягнення. Незаписана ціль завжди перетворюється на бажання. Важливим поняттям результату є правильна постановка цілей.
Намагайся ставити реальні цілі, але між ними вставляти
важкодоступні цілі, а також цілі менш реальні. Це глоба153

А. Анохін. «Історії божевільного»

льні цілі, вони ніколи не втіляться за день або за місяць. На
них потрібно більше сил і вони малопомітні на коротких
проміжках часу, що в свою чергу буде гасити почуття мотивації. Тут як з великим важким каменем: ми не зможемо
повністю його перенести, але якщо розколоти його на менші частини, ми зможемо перенести його по частинах. Результатом буде те, що ми його перенесли. В оцінці результату важливим є його кінцевий показник. Людям до прикладу, не має значення, як саме та чи інша людина
досягла чогось. Розмови йдуть тільки про те, що вона є
власником чого-небудь, пройдений же шлях нікого не
цікавить. Тому ніколи не бери до уваги критику і докори.
Ставлячи довгострокову ціль, потрібно скласти алгоритм
дій, прописати дрібні кроки по її втіленню. Головною оцінкою цілі буде не тільки результат кінцевий, але і результат
кожного проміжного кроку, адже якщо тобі потрібно зробити сто кроків, а результатом твого третього кроку буде
перелом ноги – це вплине на кінцевий результат. Саме оцінка потрібна для своєчасної заміни порядку дій в
нештатних ситуаціях. І це призведе до бажаного результату. Не можна дотримуватися все життя єдиних правил і
принципів. Ти змінюєшся, відповідно змінюється і твоє
сприйняття, твої подальші дії. Своєчасна оцінка ситуації і
зміна дій є обов'язковою умовою коригування довгострокових цілей. Результат – це поняття єдине. Він важли154
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вий і має ціну лише тоді, коли він досягнутий на сто
відсотків. Половинний результат є негативним результатом. Результат не повинен бути частковим. Це
може говорити тільки про те, що дії були неправильними або недостатніми при досягненні тієї чи іншої
цілі.
– Як можна збільшити шанси на досягнення позитивного результату? – запитав я.
– Дуже просто. Ставлячи перед собою ціль – завжди вимагай від себе повного її втілення, досягнення
повного результату. Якщо ціль глобальна – розбий її на
стільки частин, щоб ти все одно зміг досягти позитивного результату. Той же приклад – з великим каменем.
Ніколи не задовольняйся половинним або негативним результатом. Це сторона морально слабких людей.
Якщо ти розбив глобальну ціль на менші – завжди втілюй
всі частини. Не залишай без уваги хоча б одну. Якщо з десяти частин глобальної цілі одна або дві будуть не досягнуті – це вже половинний результат. Винятком може бути
заміна дрібних цілей через зміну ситуації, але вони обов'язково повинні мати позитивний результат. Це так само важливо ще й тому, що кожен результат у твоєму житті є
фундаментом або відправною точкою для подальших цілей. Якщо перефразувати – то кожний наступний результат є сумою попередніх результатів. Тому так важливо ви155

А. Анохін. «Історії божевільного»

магати від себе стовідсоткової віддачі на шляху втілення
цілей у життя, але тільки в тому випадку, коли ціль дійсно
правильно і усвідомлено поставлена. В іншому випадку
може вийти, що сенсом життя стане гонитва за примарною
ціллю, яка й не особливо була потрібна, як може з'ясуватися у кінці. Вчися мати ціле. Інакше, в один прекрасний
день ти відчуєш, що довгі роки жив даремно, що гнався за
міражем, бо врешті-решт, результат виявився негативним.
Тоді ти будеш мучити себе питанням: а чи варто воно було
того? Думаю, відповідь очевидна.
– Але ж в житті не завжди все виходить так, як хочеться. Є обставини, якими ми не можемо керувати, на які
ми не можемо вплинути, – відповів я.
– Саме для цього і потрібне коригування дій. Ти заміщаєш дрібну ціль з негативним результатом на іншу дію,
яке призведе до позитивного результату. Тобто, якщо рухаючись до цілі ти зламав ногу – ти сідаєш в транспорт і
далі рухаєшся до цілі. І результатом буде те, що ти досяг
кінцевої цілі, вчасно замінивши одну дію на іншу.
– А якщо перелом ноги є знаком Всесвіту, щоб припинити рух?
– А якщо ні? Саме для цього, ставлячи ціль, потрібно багато уваги приділити її обмірковуванню, усвідомленню її важливості для тебе, її пріоритету в твоєму житті і її
плануванню. Тільки тоді ти, починаючи свій шлях, будеш
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знати, наскільки дійсно важливою для тебе є кінцева ціль і
на що ти готовий піти заради втілення цілі, чим готовий
пожертвувати. Саме тому вимагай від себе стовідсоткової
віддачі і не погоджуйся з самим собою на половинний результат. Якщо ти твердо вирішив і обґрунтував для себе
потребу йти вперед – то не зупиняйся. Речі, якими ми не
вміємо керувати, в кінці кінців, самі починають керувати
нами.
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ГЛАВА 16
ВОДІЙ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ

З приходом зими всі водії поспішають змінити шини своїх автомобілів з літніх на зимові. Як завжди, практично всі починають це робити, коли випадає перший сніг,
через що в шинних центрах створюються постійні сезонні
черги. Не відстав від інших і я. Очікуючи в черзі, я сидів
на лавочці біля будівлі шиномонтажу. Біля мене підсів в
такому ж очікуванні чоловік, як з'ясувалося трохи пізніше,
водій швидкої допомоги.
Навколо метушились люди, всі поспішали і нерву158
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вали. А ми, мовчки спостерігали цю виставу. Водій швидкої допомоги першим порушив мовчанку:
– Щороку одне, і теж. Нічого не змінюється. Всі дотягують до останнього.
– Одна знайома людина мені якось сказала: «люди
не міняються, і крапка!» – відповів я.
– Хоча саме так і здається на перший погляд, але
якщо поглянути ближче, то це не зовсім відповідає істині.
– Чому ви вважаєте інакше? – запитав я.
– По-перше, не треба мені викати, ми ж ніби як ровесники. По-друге, я суджу про це не тільки по здоровим
людям, але і по хворим, яких бачу кожного дня. Хіба може
не змінюватися людина? Кожен день ми спілкуємося з
певними людьми, ми беремо участь в певних подіях, з
нами спонтанно і непередбачувано відбуваються певні
події. З плином часу змінюється наша фізична форма,
стан нашого здоров'я, наш кругозір, наші знання. Невже
всі ці чинники не роблять на нас ніякого впливу?
– Звичайно ж, роблять.
– І цей вплив дуже сильний. Тільки зміни в людині
не особливо видно, якщо ми її бачимо досить часто. Тому,
що ми звикаємо до людини, відповідно звикаючи до змін
самої людини. Ми створюємо у себе в мозку модель кожної знайомої людини, приписуючи їй певний стереотип і
дотримуємося цього стереотипу в оцінці даної людини
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дуже тривалий час. Тобто, ми підсвідомо не чекаємо від
людини нічого незвичайного, а навпаки, запевняємо себе у
тому, що ця людина не змінюється.
– Точно, хоча є ще одна дуже цікава штука.
– Яка? – запитав я.
– Вплив факту початкової оцінки людини.
– Що ти маєш на увазі?
– Справа в тому, що ми оцінюємо кожну людину зі
своєї точки зору. Відповідно, наша підсвідомість відразу
шукає місце певній людині в нашому внутрішньому світі,
зароджує в нас якісь певні очікування від цієї людини і
мозок відразу ж вибудовує стереотип, вішає на цю людину
своєрідний «ярлик». Цей ярлик зберігається в голові тривалий час. Саме тому нам часом і здається, що люди не
змінюються.
– Так, – погодився я, – кожна людина, яка з'являється у нашому житті, нехай навіть простий перехожий, який може перекинутися з нами кількома словами
– теж впливає на нас. Так, ці зміни не так відчутні, вони
мізерно малі, але вони є. І тисяча таких маленьких змін
тягне за собою помітну зміну особистості.
– Вірно. Якщо ми, наприклад, отримали нову освіту
і влаштувалися на нову, зовсім інакшу роботу – що тоді
відбувається? Ми потрапляємо в нове коло спілкування, у
нас, відповідно, змінюється коло інтересів. Це зміна? Так,
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при чому, дуже кардинальна.
– Але є звички, які залишаються з людиною надовго, може навіть і на все життя.
– Просто ми, знову ж таки, не чекаємо від людини
того, що вона може змінитися, так як в мозку сидить фраза:
"люди не міняються". Ми багато чого не помічаємо за людиною. Відбувається своєрідне зациклення. Так, в кожній
людині є певний поведінковий стрижень, який складається
з закоренілих звичок людини, з її точки зору, з її кругозору, з кола її знайомих. Але хіба може не змінюватися
стрижень, якщо змінюється наш кругозір, змінюються люди навколо нас? Стрижень теж терпить зміни.
– Це незаперечний факт, – погодився я.
– Навіть відбитки наших пальців, – продовжив водій швидкої, – які є унікальними і які залишаються з нами
на все життя, постійно терплять зміни: якщо ми схуднемо
або наберемо вагу – наші відбитки розтягуються, якщо
поранимо палець – залишається шрам, що теж тягне до
зміни рельєфного малюнку. Теж саме відбувається і з нашим стрижнем. Він постійно змінюється. Не так швидко,
не так кардинально, але змінюється. Спробуй витягнути в
пам'яті образ знайомої тобі людини уривками з періодичністю в п'ять років. Різниця буде великою. А якщо в десять
років? Різниця буде ще більшою.
– Це точно. Людина стає іншою. Вона мало схожа
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на ту, якою була десять чи двадцять років тому.
– Зміни в людині проходять як в позитивну, так і в
негативну сторону. Триматися світлої сторони або темної – вибирати нам самим. Темна сторона завжди дається
легше: вона складається із шкідливих звичок, постійного
проводження часу без мети, не піклуючись про своє майбутнє та про своє здоров'я, з відсування проблем. Світла ж
сторона заснована на дискомфорті, дисципліні, роботі над
собою, на прямуванні до мети, яку ми не полінувалися собі
поставити і до якої вирішили йти, чого б нам це не коштувало. Яких людей більше поважає суспільство? Світлих чи
темних? Успішних і впевнених у собі чи тих, хто постійно
скаржиться?
– Світло – основа всього живого на землі. І це не
збіг. Це один з постулатів існування життя. Більшість
змін супроводжуються болем і дискомфортом. Цей принцип закладений і в нашому тілі. Щоб наростити м'язи, ми
повинні наполегливо займатися. Ми докладаємо у спортзалі всіх зусиль, займаючись на повну викладку. На наступний день у нас болять м'язи. Як кажуть спортсмени: «Болять – значить ростуть». Коли ми отримуємо нові знання,
переходимо на іншу роботу, міняємо вид діяльності – ми
залишаємо насиджену, звичну нам зону комфорту і це знову супроводжується болем, тільки вже не фізичним, а моральним. Коли нам роблять операцію, організм відновлю162
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ється, і це також супроводжується болем, але вже і моральним і фізичним.
– Але крім болю також є інстинкт самозбереження.
Він якраз і гальмує людину. Позитивні звички розвивати
дуже важко, але можливо. А коли ми їх розвинемо – це
стає навіть приємним. Нам самим подобається те, що ми
змінюємося, що ми стали краще виглядати, що це помічають інші. Найважче – почати. Люди не хочуть мінятися до
певного моменту. Особливо це стосується хвороб, адже
здоров'я є найбільш значущим аспектом нашого життя.
Тіло, яке вірно служить кожній людині, без належного
ставлення до нього швидко прийде в непридатність і людина полетить у прірву безнадії.
– Самим сумним фактом є те, що люди цю найголовнішу цінність ставлять, як правило, на останній план.
Багато хто посилається на те, що у них немає ні часу ні
грошей на спортзали, в той же час, вони кожен день витрачають гроші на сигарети, пиво і посиденьки з друзями.
Деякі можуть купувати дорогих декоративних собак, пестити їх і плекати, готувати до виставок, тримати в постійній формі, суворо дотримувати їх раціон харчування, купуючи дорогі корми, але в той же час ці люди гидують
піклуватися про себе. Керувати чужим життям значно
простіше, ніж своїм власним. Змусити інших працювати над собою набагато легше, ніж себе. Критикувати
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інших набагато легше, ніж зосередитися на своїх недоліках.
– Так, – погодився мій співрозмовник, – більшість
людей живуть за загальноприйнятим алгоритмом: ми повинні вчитися, щоб влаштуватися на хорошу роботу, ми
повинні розважатися, щоб не нудно було жити, а все інше
– зовсім не важливе. А що, якщо поглянути на це з іншого
боку? Чи зможе людина розважатися, якщо вона захворіє
важкою хворобою? Чи важлива тоді буде робота, розваги?
Ні. Саме тому наше здоров'я і є ключем до нашого повноцінного життя. Саме про нього і треба дбати в першу чергу. У біографії кожної успішної людини обов'язково присутні регулярні заняття спортом. Вони знають про головну
складову успішного життя. І тому турбота про своє здоров'я завжди для них є найбільш пріоритетним завданням.
– Знаю з власного досвіду, – відповів я, – наше здоров'я – це наша головна інвестиція. Без нього – ми ніщо.
Домогтися успіху хворому значно важче, ніж здоровому.
Поки ми здорові – у нас є шанс бути щасливими і жити
повноцінним життям. У світі ще надто багато того, що
нам належить відкрити, і чим ми можемо милуватися.
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ГЛАВА 17
ВИГНАНЕЦЬ

Так уже склалося, що суспільство ненавидить волоцюг і безпритульних. Незрозуміло тільки, за що. Від них
біжать, як від прокажених. Не через запах, ні. Біжать через
острах стати такими ж, намагаючись відбити від себе навіть найменшу думку: «а що, якщо на його місці опинюся
я?». Мені пощастило зустріти одного з таких людей. Я саме повертався з кіоску, де робили шаурму, несучи з собою
в пакеті дві приготовані шаурми.
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Біля однієї зі сміттєвих урн стояв безпритульний
чоловік приблизно мого віку і рився у смітті, час від часу
щось звідти виловлюючи і відразу ж з'їдаючи. Мене дуже
збентежило це видовище. Я підійшов і запропонував йому
пригоститися шаурмою. Він дивився на мене так, ніби я
божевільний. Після деякої паузи він відповів:
– Не часто до мене підходять люди.
Ми сіли на тротуарі і почали їсти. Не дивлячись на
те, що він був голодний – він не кидався на їжу, а без поспіху смакував нею.
– Давно ти так живеш? – запитав я.
– Років двадцять, – відповів він, – я не веду точного
рахунку. Я народився в неблагополучній сім'ї, у мене були
проблеми із психікою. У школі з мене знущалися і ненавиділи мене, пару раз мене залишали на другий рік. Мені так
і не вдалося її закінчити. Сім'я моя була бідна, тому я прийняв рішення піти, щоб не бути тягарем їм усім. На роботу
мене не брали. Подекуди вдавалося знаходити підробітки,
але житло на ці гроші я знімати не міг, тому ночував, де
доведеться. Поступово я запустив себе до такої міри, що
про роботу вже не могло бути і мови. Люди мене почали
уникати, немов я прокажений. Я жив в страшних муках,
оскільки з дитинства хотів бути таким як усі, але мені не
давали можливості. На мене з самого дитинства повісили
ярлик: «непридатний для життя в суспільстві».
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– Це важкий тягар, бути вигнанцем.
– Важко тільки на початку. Потім втягуєшся, а потім – переосмислюєш своє буття. Тепер я вже й не уявляю
іншого життя. Живучи серед людей, я живу в іншому світі,
немов людина-невидимка. Раніше я скаржився на долю,
але тепер я зрозумів, що потрапивши у таке становище, я
знайшов свободу.
– У чому саме ти бачиш свою свободу? У тому, що
тобі не потрібно ходити на роботу? – поцікавився я.
– Ні, справа не тільки в роботі, хоча і це теж є складовою частиною свободи. Я знайшов свободу від людської
жадібності, від злості, від постійної гонитви за сучасністю, від манії підвищити свій статус. Мені це все не
потрібно. Чесно сказати, я і раніше до цього не прагнув. Я
тільки просив Всесвіт, щоб стати таким, як усі.
– Всесвіт? – перепитав я, – всі просять Бога, а ти
просив Всесвіт.
– Бог – це є енергія, яка всіх нас створила. На цьому, його місія закінчена. Я не вірю, що на небі сидить Бог,
як всі малюють і стежить, хто і що не так зробив, думаючи,
кого б це покарати за гріхи.
– По суті, так воно і є, – погодився я, – я теж вважаю, що Всесвіт, який нас створив, після створення
відпускає нас у далеке плавання. Якщо взяти приклад світобудови тварин – кожна народжена тварина в швидкі тер167
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міни залишає своїх батьків і живе самостійним життям,
цілком несучи відповідальність за свої подальші дії. Я бачу, ти дуже мудро підходиш до цього питання. Розкажи
мені своє бачення світобудови.
– Люди дуже все ускладнюють. Але інакше ними не
можна буде керувати. Якщо взяти віру людей в реінкарнацію, ніби одна душа, покидаючи тіло після смерті, переселяється в інше тіло, то відразу стає помітно, що у цього
твердження відсутня логіка.
– Чому?
– Животворяща енергія подібна повітрю. Все у
Всесвіті має подібний початок. Якщо взяти до уваги, що,
наприклад різкий запах у повітрі в короткий час поширюється по всьому приміщенню – то можна стверджувати, що
схоже явище відбувається і з енергією. Подивися на людей: у кожного є мобільний телефон, кожен таксист має
рацію, телебачення, радіо – все це випромінює хвилі, які
постійно нас прошивають. Хвиля, проходячи свій шлях, діє
на всіх і кожного, поки дійде до певного адресата. Точно
теж і з енергією, яку людина випромінює. Вона виходить
від людини і йде не тільки до того, кому вона була послана, вона прошиває всіх, хто попадається на її шляху. Далеко за прикладом ходити не потрібно: подивися, як зараз
дивляться на тебе оточуючі.
Я озирнувся навколо. Дійсно, щось змінилося. На
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мене дивилися з якимось нерозумінням і навіть відразою.
А все тому, що я, на вигляд звичайна людина, одягнена так
само, як і всі, але сиджу поруч з бездомним, біля якого
стоять коробки і різним мотлохом, і більш того – я їм з ним
поруч.
– Ось бачиш, як швидко змінилося ставлення
оточуючих до тебе. Ти біля мене теж став в деякому
роді вигнанцем. Це тому, що моя енергія все ж доходить до цих людей, і це їх зачіпає. Он як вони вовком
дивляться. Хоча, яке їм діло?
– Ніякого. Але ти маєш рацію, як тільки я сів з тобою поруч – я перестав вписуватися в їх звичне поняття.
– Буває, – мовив мій співрозмовник.
– Ти почав говорити про реінкарнацію душ, – поспішив я повернутися до настільки цікавої мені теми нашої
розмови.
– Так, відволікся. Я не вірю в реінкарнацію. Ні, не
так. Я вірю в неї, але моє поняття відрізняється від загальноприйнятого. Я не згоден з ідеєю того, що одна душа,
покидаючи тіло, переходить в тіло іншої людини. Зараз
спробую пояснити, чому так. Душа людини – є енергія,
так?
– Так, – погодився я.
– Після смерті людини, її душа виходить в простір,
залишаючи тіло. Що відбувається з енергією? Вона розчи169
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няється в просторі, змішуючись з іншою енергією Всесвіту. А коли десь зароджується нове життя, в неї вдихається
енергія, яка є навколо оболонки в той момент. Так само,
ще частина енергії закладається самими батьками. Ще одним доказом моєї теорії є те, що якщо вважається, ніби
переселення душ відбувається з тіла в тіло, то з огляду на
той факт, що раніше на планеті було в рази менше людей,
то звідки беруться нові душі?
– Цікава теорія. І вона має місце на існування. Я теж
не вірю в переселення душ з конкретної людини в конкретну людину, хоча не формулював для себе причину цієї
невіри. Як ти думаєш, чи може людина народитися з душею, яка буде переповнена негативом?
– Ні не може. Енергія є енергія. Вона нейтральна.
А емоції і характер людина черпає зі свого оточення. Та
й хто оцінює її характер? Все ті ж люди. Життя повне
сліпих забобонів, якими люди керуються.
– Звідки у тебе такі пізнання?
– Не знаю, – відповів мій співрозмовник, – я не читаю книжок, але звідкись знаю.
– Ти б не хотів змінити своє життя?
– Ні, я щасливий. Я вільний. Я не є гвинтиком безжальної системи, яка знищує людей. Так, я проживу менше
за інших. З огляду на мій спосіб життя, я можу замерзнути
на смерть в будь-яку із зим, якщо мені не пощастить знай170
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ти теплий підвал, але я повноправний господар свого життя. Мені не потрібно переживати, що скажуть інші про те,
як я одягнений, мені не потрібно боятися влади або кризи.
Я живу без страху. Я роблю вибір, який залежить від мене,
а не від мого роботодавця або ж оцінки людей. Спочатку я
шкодував себе, потім почав пити, щоб заглушити горе. Але
в один момент я зрозумів, що цим нічого не вирішиться і
кинув цю справу. Після цього я усвідомив привілеї свого
становища. Саме тому, кожен мій прожитий день – справжній. Мені не потрібно лицемірити, мені не потрібно переживати, що мене не зрозуміють. По суті – я живу на безлюдному острові, перебуваючи серед тисяч людей, адже
таких людей як я, не особливо хочуть помічати оточуючі. І
це мені на руку. Саме тому я – вільна людина.
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ГЛАВА 18
ІЛЮЗІОНІСТ

Одного разу на свята я поїхав до родичів. Квитки на
поїзд в переддень свята практично всі були розкуплені,
тому довелося взяти квитки у спальний вагон. Попутником
по купе виявився чоловік середніх років, який сидів з колодою карт у руках. З першого погляду я прийняв його за
"каталу" – картяра, але він так віртуозно почав вертіти колодою в руках, що карти почали літати по купе, повертаючись йому в руки. Він представився. Виявилося, що він
ніякий не "катала", а ілюзіоніст-любитель. Правда, дивля172
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чись на те, що він виробляв з картами, любителем його
назвати язик не повертався.
Слово за слово, ми розговорилися. Він запитав мене:
– А ви знаєте, що таке ілюзія?
– Це обман, – відповів я.
– Не зовсім вірне формулювання. Чомусь всіх ілюзіоністів прагнуть назвати брехунами. Ілюзія – це те, що
людина бачить, але чого не розуміє. Адже я не обманюю,
коли проробляю будь-який трюк, а технічно правильно
виконую певну дію, а людина, не розуміючи, як таке може
бути, приймає все за брехню. Ось, наприклад, карта у мене
в руці. Я роблю жест, і карта зникає. Вона перемістилася з
одного місця в інше. І тут її більше немає. Де в даному випадку брехня?
– Так, вона справді зникла і причепитися немає до
чого, – погодився я, – ви знаєте, під таким кутом я ніколи
не дивився на фокуси.
– Насправді, обманщиком виступає наш мозок. Так
вже влаштована людина. Їй легше жити, йдучи по
шляху найменшого опору. Якщо людина не може щонебудь пояснити – вона відразу відносить це до містики
або до брехні, – відповів ілюзіоніст, – але не завжди легше
означає краще. Вірніше, практично ніколи. Легше – це
шлях деградації. Як відомо, нічого в житті не стоїть на міс173
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ці, а рухається, якщо не вперед, то назад. Саме рух назад і
породжує ілюзії. Мозок намагається утримати себе на цьому шляху деградації. Наркоман, живучи в ілюзорному світі, відчуває себе щасливим, але дуже недовго. Ледача людина тішить себе виправданнями, що їй і так добре, що
вона подобається собі такою, якою вона є. Саме в цей момент повним ходом і починається деградація. Тому ілюзії
відносяться до вкрай негативних явищ. Але, знову ж таки,
наш мозок їх любить. Всі із величезним захопленням дивляться на фокуси ілюзіоністів, але коли їх секрет розкривається, все здається вкрай банальним і нецікавим. Ширма
таємничості зірвана і мозку стає нецікаво.
– Так, ви праві, – погодився я, – як тільки маска зірвана – людині стає нецікаво.
Ілюзіоніст продовжив:
– Озирніться навколо. Скільки ілюзій присутні у
вашому світі? Як часто ви запускаєте собі це заспокійливе
кіно? Аналогію можна провести з болем. Як тільки у людини щось болить, вона відразу шукає знеболююче, але
ж воно не лікує, а лише притупляє біль, створюючи ілюзію зцілення, мовляв, небезпека позаду. Проблема не вирішена, але ілюзія працює. У такому контексті руйнування в людині відбуваються в два рази швидше, оскільки людина розслабилася і вже нічого не чекає. Вона
знаходиться в ілюзорній безпеці. Є багато різних ілюзій.
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Наприклад, ілюзія всемогутності, ілюзія безтурботності,
ілюзія вічності. Всі вони руйнують людину, тому що все
навколо змінюється, а мозок крутить для нас одне і те ж
заспокійливе кіно.
– Тобто, брехня ніколи не буває ілюзією? – поцікавився я.
Ілюзіоніст посміхнувся.
– Для початку дайте мені відповідь на запитання:
що таке правда?
Мене таке, здавалося б, просте питання просто загнало в ступор, але щоб "не вдарити в бруд обличчям", я
швидко викрутився:
– Правда – це те, що відбувається насправді.
– Насправді де? Для кого? – уточнив ілюзіоніст.
– Зізнаюся, ви загнали мене в глухий кут.
– Ось бачите. Правда – це те, чого в світі не існує,
як і брехні. Ось, наприклад, дві людини у залі дивляться на
фокус: звичайна людина і ілюзіоніст. Обоє бачать одну й
ту саму дію, яку показує фокусник, але… звичайна людина, не розуміючи механізму дії, бачить магію або ж, висловлюючись простою мовою – брехню. А ілюзіоніст, який
сидить поруч і спостерігає ту ж саму дію – бачить правду в
образі технічно правильного виконання трюку. То де ж,
по-вашому правда, а де брехня? Їх немає.
– А що ж є насправді? – зацікавлено запитав я. Таке
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формулювання надзвичайно здивувало мене.
– Гарне запитання. Насправді є дія. Скрізь і у всьому. Будь-який природний або життєвий процес – це дія,
яка є дією природи або дією якоїсь істоти. Та вся біда в
тому, що будь-яку дію кожен бачить по-своєму, в міру своїх понять, освіти, посвячення в певні знання. Ось наприклад, я беру в руки карту. Вона зараз зникне. Як ви думаєте,
де вона з'явиться?
– Не знаю, – відповів я, – може у мене в кишені?
– Справа в тому, що я не можу подумки послати її у
вашу кишеню. Для цього мені потрібно зробити дію. Правдою або брехнею це може бути в залежності від того, як
поставити запитання. Вірно?
– Так, чорт забирай, – з живою цікавістю погодився
я. Усталені поняття звичного світу почали перевертатися в
моїй голові. Тим часом ілюзіоніст продовжив:
– Виходячи з цього, правда чи брехня – це всього
лише оцінка сприйняття людини, яка обмежена її розумінням, а зовсім не реальністю того, що відбувається. Тому в
своєму розумінні світу я не тримаю в життєвому словнику
цих двох слів. Зайвий тому доказ – приведу ще один приклад: припустимо, ви захоплюєтеся певною людиною. Ніби
як це є правда, так?
– Так.
– І якщо я скажу, що ви цю людину ненавидите – це
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буде брехнею?
– Так правильно.
– А тепер уявіть, що ця людина вас дуже сильно образила. Ви захоплюєтеся нею?
– Ні.
– Значить, якщо я вчора говорив, що ви захоплюєтеся людиною, це було правдою. Але сьогодні – це вже буде
брехнею, оскільки ви її вже люто ненавидите. А вчорашня
брехня стала правдою. Тобто правда і брехня по відношенню до однієї й тієї ж людини помінялися місцями. Як таке
може бути? Виходить що правда, так само як і брехня – це
абстракція, величина вкрай нестійка. Але копнемо
ще глибше: усе вище викладене можна застосувати тільки
до вас і тої людини. Вона тільки для вас вчора була хорошою, а сьогодні стала поганою. А припустимо, будь-якій
третій людині вона нічого поганого не зробила і для тієї
третьої людини, вона як була хорошою, так і залишилася
хорошою. Ось і виходить, що правда і брехня – це абстракція, це просто поняття, яке вигідно людині в певний
момент. А що ж сталося насправді? Сталася дія. Люди часто самі для себе змінюють свої поняття правди, щоб виправдати себе в своїх очах, в очах інших, коли це вигідно.
Я сидів і слухав співрозмовника, витріщивши очі
від подиву і захвату. Ось так, за одну годину поламати всі
мої уявлення про світ. Трохи подумавши, я відповів:
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– А як щодо добра і зла? Виходить, їх теж немає?
– Ні. Це теж абстракція. Адже те, що є злом для
одного, в той же час є добром для іншого. Одну і ту ж
дію різні люди трактують по-різному. По суті, такі поняття, як правда, брехня, добро, зло – це найбільші непостійні величини, створені для маніпулювання людством.
Почитайте підручник з історії з різних країн. Кожна країна
його пише правдиво по-своєму, як їй вигідно, щоб виховувати патріотичний дух жителів, яких вчать пишатися своєю країною. Всі стародавні праці великих людей, які перекладалися у різні часи – завжди перекладалися із неточностями. По-перше, ці неточності з'являлися в першу чергу
через різні мовні особливості різних народів, а по-друге,
все завжди підганяється під вимоги вищих чинів або верховенства, які вирішують, що подавати в маси, а що ні, в
якому світлі краще відобразити те, чого можливо навіть і
не було. Ось, наприклад, філософ Діоген жив у бочці. Чуючи це, всі уявляють, як дивак складався навпіл і залазив у
бочку. А де є підтверджений факт, що доводить правдивість цих слів? Його немає. Немає очевидця, який це підтвердить, немає відеозапису, який може підтвердити або
спростувати інформацію про те, чи була це бочка, або ж це
був будинок у формі бочки, як роблять, наприклад, фінські
сауни. Де в даному випадку, правда? Історія – це величезне поле для маніпуляції людством, де спотворення
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сприйняття – це основа основ.
Я сидів і осмислював почуте від ілюзіоніста. В моєму мозку відбулася революція. Тут у мене проскочило запитання:
– А ви вірите в енергію природи?
– Так, – відповів мій співрозмовник.
– А як щодо позитивної та негативної енергії?
– Енергія, як і дія, не поділяється на погану або хорошу, тому як погано і добре – величина, знову ж таки, для
кожного своя. Животворяща енергія не ділиться на такі
величини, бо вона одна, вона ж і є Бог. І завдяки цій енергії
людина може жити і здійснювати певні дії. Але знову ж
таки, люди поділяють її на позитивну і негативну, щоб
створювати свої релігії і маси, якими можна керувати, маніпулюючи сприйняттям будь-яких дій, або ж виправдовуючи свої дії.
– Виходить, що ми живемо в абстрактному світі.
– Виходить, – підтвердив ілюзіоніст, – всі ми навкруги не хороші і не погані. Ми просто є.
– Але як же ж можна спокійно жити з таким поняттям речей серед людей, у яких надійно сидить в голові давно створений стереотип? Адже якщо будь-якій зустрічній людині сказати, що добра і зла не існує, понять
добре і погано не існує – то вона явно вважатиме такого
оповідача божевільним.
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– Ну, багатьох мудрих людей за життя вважали божевільними, а після їх смерті з них робили ідолів. Мудра
людина ділиться знаннями тільки з тими, кому це потрібно. Ну а на додачу до всього цього – жити з таким знанням
насправді стає набагато спокійніше, оскільки суєта, яку ти
спостерігаєш навколо – перестає для тебе існувати, а на
зміну цьому приходить інше бачення світу, яке дає воістину нові можливості.
Він замовк, а я дивився на стіну, занурившись у свої
думки. Які все ж мудрі слова!
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ГЛАВА 19
У СВІТІ СНОВИДІНЬ

Третину свого життя людина проводить в іншому
світі – у світі снів. Щоночі вона дивиться сни, вирушаючи
в дивовижну подорож, де вона проживає зовсім інше життя, відмінне від того, до якого усі звикли. Деякі не надають
значення снам, інші ж, навпаки – роблять з них сенс життя,
тлумачачи різні сонники після того, як побачать той чи
інший сон. Як би там не було, але ця галузь досі є туманною, навколо неї ведеться безліч суперечок і непорозумінь.
Подорожі людського мозку у світі снів, напевно, найзагадковіше явище нашого буття. У світі снів можна відкрити
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багато різних таємниць, але для цього потрібно не просто
бачити сни, а вести діалог з персонажами сну, ставлячи
запитання.
Про одну таку мою подорож мені і хочеться розповісти.
У мене видався звичайний робочий день, нічим
особливим не примітний, але досить важкий. І як тільки я
ліг у ліжко – я відразу ж відключився. Не минуло й кількох
секунд, як я опинився на безлюдному березі моря, сидячи
на теплому піску, а в кількох метрах від мене шумів морський прибій. Я набрав жменю піску і його тепло пройшлося по моїй руці. Я пересипав пісок, насолоджуючись
теплими променями сонця і солоним повітрям, як раптом,
зі мною хтось заговорив:
– Чудова погода – мовив незнайомець.
Я сіпнувся вперед від несподіванки, після чого повернув голову і побачив людину в чорному кімоно.
– Хто ви? – запитав я.
– Я твій наставник у підмісячному світі.
– Наставник? У підмісячному світі? – перепитав я
його трохи ошелешено.
– Наставник. Учитель, якщо тобі це слово більше до
душі. Підмісячний світ – це світ людських сновидінь.
– А чому ви будете мене вчити?
– По-перше, не «ви» а «ти». У підмісячному світі
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викати не прийнято, навіть, якщо візуально різниця у віці
між двома людьми дуже велика. Людське тіло – це всього
лише фізична оболонка. По-друге, вчити я тебе буду премудростям підмісячного світу.
– Але з якою метою ти будеш мене навчати? – запитав я.
– Як для людини, яка тільки що мало не прикинулася страусом, ти починаєш ставити правильні питання. Але,
на все свій час. Ти один з тих, хто наділений здатністю
відновлення балансу сил у підмісячному світі.
– Я? Але що я можу зробити, якщо навіть нічого не
знаю про світ, з якого ти прийшов?
– Ти про нього знаєш, у всякому разі, здогадуєшся.
У нас не так багато часу, але я встигну ввести тебе в початковий курс справи. Головне – не витрачай час на дурні запитання. Став тільки ті, які дійсно мають для тебе цінність.
– Де ми зараз знаходимося, і що являє собою підмісячний світ?
– Ми перебуваємо в світі, що є паралельним земному світу, куди кожна людина переноситься, як тільки занурюється в сон. Для земних жителів – це уявний світ, якого
фізично не існує. Для прикладу – це щось схоже на всесвітню мережу Інтернет, але ця мережа складається з нервових
нейронів живих істот. Вона формується потужними потоками енергії людства, яка взаємодіє з місячною енергією,
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тому світ і називається підмісячний. Він є точною проекцією земного світу, з єдиною різницею, що тут діють дещо
інші закони.
Наставник сів біля мене. Я знову набрав у жменю
піску і висипав його. По виду пісок був звичайним, але по
відчуттях – це було щось нове, я немов почув падіння і
дзвін кожної піщинки окремо.
– Чим саме я можу допомогти і кому? – запитав я.
– Не переганяй події і пам'ятай про важливість запитань. Ти обраний стати одним із хранителів снів. Наша
місія – давати людям надію і не давати їм зневіритися в
собі, оберігаючи їх сни і мрії. Поступово ти все зрозумієш.
Не намагайся усвідомити все і відразу – на це не вистачить
твого розуму. Підмісячний світ був відкритий чотирма
древніми мудрецями: Тео, Захарією, Ейден і Фрейя. Багато
тисяч років тому вони жили у фізичному світі в різних куточках землі. Але, за збігом обставин, під час сну вони
вийшли зі своєї фізичної оболонки і всі четверо матеріалізувалися в одному місці. Там вони зустріли Збирача мрій –
творця енергії, творця всього живого. Він вказав на величезний плоский камінь, що лежав наполовину у землі і нагадував великий круглий стіл. Від каменя виходила надпотужна енергія. Це був уламок місячного каменю, що прилетів у вигляді метеорита на землю. Збирач мрій повідомив
чотирьом мудрецям, що на цьому місці, навколо місячного
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каменю вони повинні звести храм для його захисту, оскільки саме його поява на землі відкрила браму у підмісячний світ, що дало людям можливість мріяти і бачити сни.
Мудреці підкорилися Збирачеві мрій і збудували навколо
каменю храм, який в подальшому було названо Орденом
хранителів сну, а самі стали верховними хранителями місячного каменю. Сам камінь же опинився в центрі круглої
кімнати, ставши столом, а зала була названа залом місячної
ради.
Я слухав його з округленими очима.
– Як же може жива матеріалізована людина водночас жити і в земному і в підмісячному світі? – з подивом
запитав я.
Наставник усміхнувся.
– Якщо ти маєш на увазі фізичну оболонку – то звучить це саме так, але якщо вникнути в те, що все навколо
нас є енергія, то тут немає нічого дивного. Енергія, яка
створила нас – присутня в нас самих і в усьому, що нас
оточує, бо вона є з'єднувальним елементом усього живого, як цементний розчин, що зв'язує цеглинки будівлі. І
коли приходить час для потужних подій в житті людини,
енергія накопичується навколо неї і завдяки їй людина
просувається, отримує силу, знання і натхнення для звершення своїх справ. А в якому вигляді і за яких обставин їй
з'явиться ця енергія – тут вже кожному по-різному.
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– Як часто я буду потрапляти в підмісячний світ? –
запитав я.
– Ти потрапляєш сюди кожного разу при зануренні
в сон.
– Але чому я цього не пам'ятаю?
– Тому що людський мозок ледачий і не хоче діяти
всупереч своїй же свідомості, своїм поняттям. Після кожного пробудження свідомість затирає всі прогалини і незрозумілі моменти, залишені підсвідомістю під час сну.
Лише зрідка люди пам'ятають сни. Ті ж люди, яким вдається збудувати міст між цими двома світами – зможуть
переноситися в будь-яке місце підмісячного світу, подорожувати по ньому без обмежень.
– А чому творця енергії називають Збирачем мрій?
– Тому, що всіх нас пов'язує енергія життя людини
заснована на прагненні жити. І саме творець збирає різні
енергії в єдине ціле, створюючи різні види живого і неживого. Саме ж життя можливе тільки тоді, коли людина хоче жити, чогось жадає, домагається, про щось
мріє. Енергія бажання створює енергію підтримки
життя. Людина без мрій існувати не може. Ми – це віддзеркалення наших мрій. Якщо у людини забрати можливість мріяти і бачити сни, її внутрішній світ перетвориться
на порожнечу і життя припиниться. Саме тому людські
мрії важливо оберігати, живити і підштовхувати людей до
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їх виконання. Але дуже важливо запам'ятати, що людина повинна сама втілити свою мрію, адже тільки
тоді вона відчує її звершення і насолодившись моментом, зможе перейти до створення нової мрії.
Мій інтерес наростав з кожним заданим питанням.
Я запитав наставника:
– Я все одно не до кінця розумію, як влаштований
підмісячний світ. І скільки існує хранителів в підмісячному
світі?
– Хранителів існує тисячі. А устрій підмісячного
світу з першого разу досить складно зрозуміти. Всі, хто
населяє землю –так само є і мешканцями підмісячного світу. Суть всього живого – це баланс рівноваги сил. Людство влаштовано так, що люди допомагають жити
один одному. Вони створюють мрії один для одного, обмінюються своєю енергією, продовжують свій рід, створюють нову енергію. Цей механізм працює дуже злагоджено, але скільки навколо світу, стільки ж і темряви.
Розум людини занадто великий і поки що людина не пізнала його в повній мірі. Тому трапляються перепади. Людство наділене такими якостями, як жадібність,
схильність до обману та безліччю інших складових темної
сторони. Це породжує збій або ж, кажучи мовою підмісячного світу, утворюється порожнеча, де немає нічого, де не
можливе існування всього живого.
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Я з величезним інтересом поглинав все, що говорив
мені наставник.
Подивившись на сонце, він мовив:
– Запам'ятай одну важливу істину: виходячи за рамки свого розуміння, не забувай повертатися до того, що
тобі вже відомо, оскільки весь твій пройдений шлях – це
частина твого життєвого досвіду. Це вбереже тебе від
попадання в ілюзію нереальності. Відразу відповім на
питання, яке крутиться у тебе на язику. Зустрітися
з певною людиною в підмісячному світі дуже просто: потрібно, потрапивши в підмісячний світ, про неї подумати і
вона одразу отримає твій сигнал.
– Що це за сигнал?
– Якщо вона знаходиться в цей час у підмісячному
світі – її притягне в місце, де перебуваєш ти. Якщо ж вона
в цей час знаходиться в земному світі – вона починає позіхати, – пояснив наставник.
– Позіхати? – здивувався я.
– Так, позіхати. Вчені в земному світі давно б'ються
над спробами розгадати таємницю позіхання, вже висунуто безліч різних гіпотез: одні вважають що позіхання – це
охолодження мозку, інші – що позіхання знімає навантаження з барабанних перетинок, треті – що позіхання починається від недостатнього вмісту кисню в крові… ну і ще
багато подібної маячні – з посмішкою мовив він.
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– Тобто, позіхання є певним засобом зв'язку між
людьми?
– Так. Підмісячний світ існує у вимірі сну, а позіхання як раз є первинним поштовхом людини до сну. Тобто, отримуючи спрямований нам потік енергії від певної
людини, яка про нас думає, нас підсвідомо починає тягнути в підмісячний світ.
Розмовляючи, я час від часу пересипав пісок, як
раптом, мені попалася гарна невеличка раковина. Я підняв
її і поклав у кишеню. Побачивши це, наставник посміхнувся:
– Це марно. Один із законів підмісячного світу свідчить, що ми не можемо нічого забрати з підмісячного світу.
– Що дає такий закон?
– Як що? – здивувався наставник – Природа людини влаштована так, що людину переважує бажання
брати, а не віддавати. Лише небагатьом людям на землі
властива протилежна особливість. Саме тому, якби люди,
що потрапили в підмісячний світ, могли брати – вони б
стали брати все, що бачать навколо, тобто те, що їм не належить або не для них було призначене. Більшість людей
народжуються і живуть з думкою, що Всесвіт їм щось
винен. Хоча люди забувають, що вони були створені
Всесвітом. Друга причина, по якій нічого не можна пере189
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нести в земний світ з підмісячного полягає в тому, що всі
речі, що знаходяться тут, мають надпотужну енергію. Ця
енергія в земному світі може виявитися дуже згубною і
руйнівною.
Я вийняв раковину з кишені і кинув її назад на пісок. Раптом на долоні моєї руки з'явився малюнок, на якому був зображений павук.
– Звідки взявся цей знак на моїй долоні? – з подивом запитав я, показуючи йому свою руку.
– Це мітка хранителя в підмісячному світі, коли ти
знову повернешся в земний світ, мітка зникне, коли прийдеш сюди – вона знову з'явиться. І так буде щоразу.
– А що означає ця мітка?
– А ти як думаєш? – запитав наставник.
– Наскільки мені відомі тлумачення символів із зображенням павука – це древній символ творіння, творчості
і працьовитості. Іще це талісман щастя, який приносить
удачу і хороші новини. Інше ж тлумачення говорить, що
павук – це потужний візуалізатор для досягнення задуманих цілей. Він дозволяє зберегти і примножити гроші. З
давніх-давен павук виступає захисником людей і хранителем домашнього вогнища. В силу своєї здатності плести
павутину павук уособлює хитросплетіння життя і долі. Але
візуально всі ті символи сильно відрізняються від цього.
Наставник відповів:
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– Тіло павука зображено подібно цифрі вісім або
знаку нескінченності, складаючись з двох пелюсток – подібних частин, з'єднаних всередині, і восьми ніг. Павук –
вершина символу нескінченної можливості створінь життєдайної енергії. Його вісім ніг представляють чотири вітри зміни і чотири напрямки на колесі життя. Павук плете
павутину і той, хто потрапляє в неї, стає його обідом. Це
подібно людям, які стають захопленими в тканину ілюзії у
фізичному світі і ніколи не дивляться за горизонт в інші
виміри. Павутина долі також представляє собою колесо
життя, яке включає будь-які варіанти або рішення. Зазвичай людство схиляється до полярності хорошого або поганого добробуту і не розуміє, що ми можемо змінювати це в
будь-який час. Якщо ми не приймемо твердого рішення
щодо зміни нашого добробуту, ми зможемо жити лише
одними нашими побоюваннями і обмеженнями.
– У світі стільки різних тлумачень, що часом, неможливо відрізнити, де правда, а де вигадка – мовив я з
осадом у голосі.
– Може воно так, але пізнаючи суть Всесвіту, його
закони, людина вчиться бачити і тлумачити те, що іншим
не під силу.
– Це мені відомо. Все наше життя – це нескінченне
пізнання істини. Я так розумію, що у хранителів є свої закони і правила дій в підмісячному світі?
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– Обов'язково, – серйозно промовив наставник, –
без порядку завжди починається хаос. Зі зникненням порядку руйнуються навіть закономірності. Тому Орден
хранителів і покликаний стояти на сторожі і захищати мрії
людей, оберігаючи їх сон.
– Тобто, в підмісячному світі теж є темна сила?
– Баланс завжди має на увазі початкову рівність
сил.
– То якщо баланс є з самого початку і є основою
життя, навіщо ж тоді охороняти сни людей? – не зовсім
зрозумів я.
– Тому що природа створення всього живого направлена на постійний процес боротьби. Це є один з законів життя: щоб вижити – потрібно боротися. Людина,
тварина, рослина – всі вони повинні боротися, щоб існувати. Той, хто здався – пропадає. Організм людини існує завдяки боротьбі. Наприклад, якщо людина захворіла – її
організм одразу починає боротьбу з інфекцією. Темну силу
підмісячного світу називають «порожнечею». Це свого
роду «чорна діра», яка все поглинає, забирає у людей надію, позбавляючи їх снів і мрій, залишаючи натомість повну порожнечу. Якщо людина перестає мріяти – вона
перестає існувати. Як все це влаштовано – ти дізнаєшся у
свій час. Так само, як у Ордена є хранителі сну, так само у
порожнечі є послідовники. Їх іще називають Булгларами
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(Булглар – трактується як нічний грабіжник – прим. автора). Це викрадачі мрій. Їх мета – забрати з життя людини
енергію, тим самим звісивши чашу терезів на свій бік. Саме через них людей мучать нічні кошмари, сни, від яких
кидає в холодний піт. Результатом повторення таких снів є
те, що людина перестає спати, тим самим втрачаючи можливість виходити в підмісячний світ. Булглари подібні до
шакалів. Вони не нападають на сильних. Вони нападають
на слабохарактерних, недовірливих, нерішучих людей, які
вічно сумніваються у собі.
– А як вони виглядають? – запитав я.
– Так само як і ми. Візуально їх не відрізнити. Але
їх енергію ти відчуєш задовго до їх появи. Всьому свій час.
А тепер я хочу тобі пояснити звід правил і законів хранителів снів. Перший закон: ти не можеш допомогти всім.
Можна допомогти лише тому, хто просить про допомогу
або ж істинно її потребує, хто збився зі шляху, втратив
віру в себе, хто хоче перемогти свій страх, хто хоче стати
краще, хто прагне духовно зцілитися. Ті ж, хто не хоче
всього цього – на жаль, приречені. Навіть, якщо ти станеш
допомагати таким людям – вони не приймуть твоєї допомоги, а розтопчуть твою енергію, яку ти віддаш їм для зцілення і вона до тебе більше не повернеться. Другий закон:
ти не можеш повністю створювати сни інших людей,
але можеш приходити до них у їх снах, в образі знайомої
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їм людини, подавати їм знаки або підказки, освітлюючи їх
шлях у темряві власної душі. Якщо являтися у сни сплячих
в образі чужих їм людей – вони не сприймуть сон, а просто
його проігнорують. Інформація може бути прийнята від
знайомого джерела, що володіє певним авторитетом і повагою. Третій закон: ти не повинен давати готового
рішення людині, а всього лише наштовхнути її на пошук
вірного рішення, направити на вірний шлях, допомогти
докопатися до істини. І, нарешті, четвертий закон: сон
людини стає віщим тільки тоді, коли вона сама розгадає його, зрозуміє і почне робити кроки по його втіленню. По суті, тільки сама людина і є творцем течії свого
життя. Саме від неї залежить, чи стане сон віщим, який
переверне і змінить її життя. Адже саме від її вибору і дій
залежить її ж розвиток подій.
Подивившись мені в очі, наставник продовжив:
– Ти повинен неухильно слідувати цим законам, інакше приведеш до створення хаосу. Якщо бути до
людей занадто жалісливими і робити все за них, вони нічому не навчаться і не зможуть боротися за своє існування.
А це означає, що допомагаючи людині без її участі – ти
штовхаєш її в прірву.
Я сидів деякий час нерухомо, вдумуючись в почуте,
потім, злегка стрепенувшись, запитав:
– Виходить, що хранителі можуть контролювати
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сни, які бачать люди?
– Ні, це не зовсім так. Хранителі з'являються в чужих снах тільки тоді, коли їх присутності потребують.
Сновидіння – це робота мозку людини, це перетравлювання отриманої ним інформації з домішкою його певних бажань та страхів. Здійснюючи будь-яку дію, мислячи певним чином, людина посилає в простір пучки певної енергії.
Якщо цій енергії притаманні пошук рішення, сумніви, невпевненість у собі, потреба в розумінні та допомозі – це
вловлюється місячним каменем. Оскільки всі хранителі
пов'язані з каменем, вони отримують ці сигнали і допомагають людині знайти себе.
Трохи поміркувавши над отриманою інформацією,
злегка хвилюючись, я запитав:
– Але як я зможу допомагати людям, якщо я не є ні
психологом, ні фахівцем в галузі сну?
Наставник розсміявся.
– Ти думаєш, що всі хранителі Ордена психологи і
вчені? Допомогти людині по-справжньому можна тільки
почувши її серцем. Найважливіше в житті – це опора.
– Опора? – перепитав я.
– Так, – мовив наставник, – йди за мною.
Він зник. Я на мить розгубився, не розуміючи, куди
мені йти, але раптом якась внутрішня сила штовхнула мене
і я, немов одним рухом перемикача, виявився абсолютно в
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іншому місці.
У перші секунди, побачивши, де саме я опинився, я
скрикнув від страху. Це була сама верхня точка опори моста «Золоті ворота» у Сан-Франциско. Від висоти у мене
відразу ж закрутилася голова і підкосилися ноги, але я все
ж таки зумів взяти себе в руки.
Наставник мовив з посмішкою:
– Вітаю з першим переміщенням. Озирнись навколо, яка краса. Ми знаходимося у Сан-Франциско, цей міст
воістину є витвором мистецтва. Загальна довжина моста –
2737 метрів. Висота опори, на якій ми знаходимося, становить 227 метрів над рівнем води. Його відкрили у 1937 році і до 1964 року цей міст вважався найбільшим підвісним
мостом у світі. Для того, що б побудувати надійний міст
через вируючу річку або глибоку протоку, спочатку потрібно встановити потужну тимчасову опору, з якої вже буде
вестися будівництво моста. У житті людини так само
потрібна тимчасова опора. Кожен з нас в певний час
життя стає чиєюсь тимчасовою, але потужною опорою. Це принцип взаємодії енергій. Так влаштований
Всесвіт. Ми можемо кожного чогось навчити і так само, ми можемо чогось навчитися в інших. Кожна людина володіє даром бачити речі під своїм кутом. І саме її
точка зору може бути доленосною для нас.
Я одночасно слухав і насолоджувався красою видів
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з моста.
– Здається, я починаю розуміти більш глибоко все
сказане тобою, – відповів я. Моє серце наповнювалося невідомим теплом, а в моїй душі зріла впевненість у тому,
що я зможу допомагати іншим.
– Для того, що б допомога була невимушеною і дієвою – тобі потрібно навчитися мислити більш глобально.
– Глобально?
– Так. Принцип глобальності полягає в тому, що ти
говориш узагальнено і глобально, а людина сама знаходить
рішення, застосовуючи в своє життя отриманий алгоритм.
Тим самим людина особисто формує свою долю. По одному і тому ж алгоритму можна по-різному пройти один і той
же шлях. А яким саме шляхом йти – як раз і є вибором людини.
– Виходить, допомагаючи людям, мені потрібно
тільки слідувати за покликом серця?
– Не все так просто, – відповів наставник, – найголовнішим фактором допомоги є почуття відповідальності
перед людиною. Ти повинен усвідомлювати те, що від твоєї поради може залежати життєвий шанс людини, а ти в
цей момент повинен діяти з холодним розумом і теплим
серцем. Для того, щоб допомагати людям, спочатку
потрібно знайти свої сильні сторони. Саме наші сильні
сторони створюють наші впевнені дії. Тому проводь життя
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в постійному пошуку, і ти знайдеш свій шлях.
Я слухав його з двояким почуттям. З одного боку,
мене приваблювала новина про те, що я обраний для якоїсь
місії, але з іншого боку, я, звичайна людина і я повинен
кинути виклик порожнечі. По тілу пробігли мурашки. Я
знову впорався з собою, вирішивши поки не гризти себе
думками про те, до чого ще не готовий.
Раптом все навколо затягнув густий білий туман. Я
озирнувся навколо, але крім білої пелени нічого не побачив. Наставник зник.
Я прокинувся від дзвону будильника. Сівши на ліжку, я ще раз прокрутив весь діалог в голові. Як не дивно,
але я пам'ятав кожне слово. Раніше мені не вдавалося запам'ятовувати сни цілком, а лише тільки пам'ятати якісь
його незв'язні уривки. Я дивувався, як просто і одночасно
складно все може бути влаштовано. Мене гріло те, що я
починав розуміти. Дуже шкода було, що мій сон перервався, але я чомусь був упевнений, що дуже скоро обов'язково
побачу свого наставника.
Я хочу допомагати людям.
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ГЛАВА 20
БЕЗЛИКИЙ

Цікава штука життя. Воно зводить нас з людьми, які
трапляються в потрібний момент, маючи при собі потрібні
думки, даючи підказки, які в подальшому наштовхують
нас на вирішення тих чи інших завдань. Я шалено вдячний
Всесвіту за те, що він регулярно посилає мені таких людей.
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Одного разу, сидячи серед прекрасних весняних гір,
спостерігаючи в тиші незрівнянну красу нашої природи,
милуючись гірськими пейзажами і перебуваючи в повній
гармонії з собою, мене відволікло дещо незвичайне.
– Скільки разів бачу цей пейзаж, – не перестаю дивуватися, – мовив хтось, сидячи ліворуч від мене.
Цікаво, але я десь чув цей голос і що ще цікавіше, в
цей момент я думав точно про те ж саме. Повернувши голову, я мало не зомлів. Біля мене сиділо щось, що мало
людську подобу, але не мало обличчя. На місці обличчя
було щось на кшталт розмитої плями. Важко описати стан,
який я пережив. З одного боку був переляк побачити щось
подібне, з іншого боку – інтерес, адже нічого подібного
просто не існує в природі! Минуло близько півхвилини і я
врешті решт запитав:
– Це відбувається насправді чи це галюцинація від
спеки?
– Відбувається що? – запитав безликий.
– Я вперше в житті бачу щось подібне.
– А що саме ти бачиш?
– Бачу людину без обличчя, голос якої мені звідкись
знайомий.
– Що б змінилося, якби у мене було обличчя? – запитав безликий.
Я замислився. А дійсно, що б змінилося? Це питан200
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ня загнало мене в глухий кут. Тим часом, безликий продовжував:
– Якби ти сидів з закритими очима, ти б здивувався?
– Напевно ні. Хоча все ж голос мені знайомий, от
тільки не можу згадати звідки.
– Ти ловишся не за ту думку. Ти вчепився в голос, а
той факт, що я говорив те, про що ти щойно думав, ти взагалі не прийняв до уваги.
– Звідки ти знаєш, що я думав саме про це?
– Тому, що я теж про це думав, – відповів безликий.
Моє сум'яття почало зростати. До мене почало доходити, де я чув цей голос. Це був мій голос. Я не впізнав
самого тембру голосу, оскільки людське вухо по своєму
сприймає свій власний голос через будову голосових зв'язок і барабанних перетинок, які під час промови резонують, спотворюючи сприйняття власного голосу. Він здався
мені знайомим за манерою мови, а це як почерк.
– Хто ж ти? – я задав питання, відповідь на яке поступово почала приходити в мою голову.
– Я – це ти, – відповів безликий.
– Як таке можливо?
– Ти хіба ніколи не розмовляєш сам з собою?
– Розмовляю, але ще жодного разу не бачив себе, як
сутність, з боку.
– Таки ні разу?
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– А що, бачив? І чому у тебе немає обличчя? Оскільки я розмовляю з собою, значить, у тебе має бути моє
обличчя.
– Ти маєш на увазі фізичну оболонку? Неможливо
матеріалізуватися в двох однакових оболонках в одній
площині світу, інакше вийде резонанс.
– В одній площині світу?
– Не засмучуй мене – відповів безликий. – У нас
єдина розумова система і таке нерозуміння злегка ображає.
– Тобто, ти плід моєї уяви? Я останнім часом не
завжди можу побачити грань між реальністю і вигадкою.
Тепер – так поготів.
– А що ти вкладаєш поняття «вигадка»? – запитав
безликий.
– Те, чого не існує і те, що відбувається у мене в голові.
– Помилка людства – це приписувати все, чого
вони не можуть усвідомити або пояснити до вигадки
або фантастиці. Те, що відбувається у тебе в голові –
існує. Питання в тому, де в цей час перебуваєш ти.
– А де я можу перебувати?
– У матеріальному світі, уві сні, в своєму особистому внутрішньому світі.
– У мене таке відчуття, що я з'їжджаю з котушок.
– Після того, що ти пізнав? За останні роки тобі від202
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крилося багато таємних знань.
– Так, мені регулярно траплялися люди, які були зі
мною ніби на одній хвилі, але... – до мене знову почало
доходити, що відбувається. Кожен раз співрозмовники
з'являлися несподівано в самих різних місцях і особах, всі
вони були чоловічої статі, більшість з них були моїми ровесниками. Я запитав:
– Чи не хочеш ти сказати, що всіх цих людей, діалоги з якими я вів, насправді не існувало? Я говорив сам з
собою?
– Хіба ти не існуєш? – запитав безликий.
– Існую.
– То як же вони можуть не існувати?
– Але як таке можливо? – здивуванню моєму не було меж.
– Мозок людини здатний на такі акробатичні трюки,
що не потрібно ніяких наркотиків чи алкоголю, щоб відкрити двері в свій внутрішній світ. Потрібно всього лише
знайти гармонію з собою і по-справжньому захотіти.
– Виходить, що вся мудрість, про яку розповідали
мої співрозмовники, виходила від мене самого?
– Так.
– А як щодо самогубців?
– Ти вже багато разів помирав. Не фізично звичайно, а духовно. І кожен раз перероджувався. Кожна карди203
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нальна зміна курсу в житті, кардинальна зміна роду занять
є переродженням людини, яке відбувається в житті будьякої людини кожні 5-8 років.
– Але чому мені траплялися не тільки ровесники, а
й старці?
– Ровесники – це хід твоїх звичайних думок, справжніх знань. Старці – це мудрість, закладена природою від
народження, таємні знання Всесвіту. Кожен раз, коли перебуваючи в гармонії з собою ти докопувався до глибин
свого внутрішнього світу, тобі поступово відкривалися
таємні знання. Мозку легше сприймати інформацію подібного роду в діалозі, тому ти навчився матеріалізувати проекції свого внутрішнього світу. Тобі так легше було вести
діалог із самим собою, прислухатися до себе.
– Але чому тепер проекція безлика?
– Це перехід на новий рівень. Саме поява такої проекції дала тобі привід зрозуміти, як влаштований діалог зі
своїм внутрішнім світом.
– Виходить, що якби проекція мала вигляд звичайної людини, я б і далі вважав, що це випадкова зустріч зі
звичайною людиною.
– Вірно.
– І все ж, це ще не повністю вкладається в голові.
Так що ж є реальністю?
– Все. Абсолютно все є реальністю. Питання тільки
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в сприйнятті і трактуванні. Що зміниться від того, чи будеш ти вести діалог з собою безмовно в думках чи розмовляючи із собою вголос, або ж матеріалізувавши проекцію?
Що це змінить?
– Нічого, по суті. Діалог все одно відбудеться. Дія
все одно відбувається.
– Ось! Справа в тому, що до такого розуміння речей потрібно йти досить довго. І шлях цей проходить
через розуміння себе, через прийняття себе. Ти почав
заглиблюватися в свій внутрішній світ у пошуках істини, ти її знайшов і дароване знання відкрило в тобі нову
можливість. Спочатку це була твоя проекція у вигляді
звичайних людей. З відкриттями же нової інформації зі
своїх глибин, ти підійшов до можливості вести відкритий діалог зі своїм внутрішнім світом, а не створювати свою проекцію. Тобто, тепер ти можеш відкрито вести діалог зі своїм істинним «я». А реальність для кожного
своя. Кожен живе в своєму власному світі, в своїх ілюзіях.
Людей, які можуть звести міст до свого внутрішнього світу, бояться і називають божевільними. Тільки ті люди, які
самі себе бояться, не хочуть пізнавати себе, відкрити
свою мудрість, яка закладена в надрах їх душі.
– Це надприродна здатність.
– Це всього лише верхівка айсбергу. Найцікавіше
ще попереду. Але цей шлях довгий і тернистий.
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– Але воно того варте! – мовив я.
– Звичайно, – погодився я безликий, – у нас ще до
чортиків багато роботи...
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