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ПЕРЕДМОВА
Прочитавши цю книгу, Ви навчитеся... фігня це
все! Нічому Ви не навчитеся, бо для того, щоб навчитися –
потрібно довго і нудно працювати над собою. Так само
довго і нудно, як діти малюють палички і закарлючки
у прописах, висолопивши язика від наполегливості. Але
зате у Вас з'явиться шанс осмислити і спробувати не витрачати життя на ілюзорні та примарні цілі, побачити
і обрізати нитки всебічного зневажання Вашої особи, перестати пускати всіх поспіль паскудити у Вашу душу
і всіляко Вас використовувати за першим бажанням, немов Ви шматок м'яса, з якого якщо захотіли – зварили суп,
захотіли – стушкували, або ж засмажили шашлик.
Ця книга не проходила правок редакторами і коректорами, оскільки інформація, що виходить в момент її
написання від мене – є моєю особистою, особливою 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 та не спотвореному вигляді, а не переймати те,
що залишилося після правок редакторів, літераторів та
коректорів. Набагато важливіше вникати в глибокий сенс
речей, ніж милуватися їх ідеально-красивою обгорткою.
Ця книга не про генну інженерію. Мова тут піде
5
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про те, що багато хто знає, у що багато хто не вірить, але
усі без винятку в цьому беруть участь. Технічний пропрогрес дуже сильно змінив життя людини. Людина оволоділа технічним прогресом, щоб бути володарем свого
життя, але на жаль, замість цього вона поступово стає рабом технологій, які були створені нею ж. У книзі детально
будуть розглянуті методи придушення волі людини, придушення її особистості, будуть описані методи сучасної
"чорної психології", яка ще відома під назвою "соціальна
інженерія", а також будуть розглянуті дії і методи, які
вбережуть Вас та не допустять стати жертвою "техногенної м'ясорубки".
Сам по собі метод придушення волі людини є надзвичайно потужною зброєю у середовищі людей. Саме
тому вчених у військовій сфері (у порівнянні з методами
масового знищення) більше цікавлять методи масового
психологічного контролю над противником. Та оскільки
ми не на війні, ми будемо розбирати мирні методи дії на
людину – соціально-психологічні. Хоча, за коефіцієнтом
сили і методу впливу на людину у сучасному мирному
Соціумі – нічим не поступаються воєнним діям.
Для виживання і розвитку в Соціумі кожна людина
повинна володіти своєю особистою системою безпеки.
Кожен день відбувається невидима битва за положення
людей в Соціумі. Ведеться незримий, на перший погляд,
6
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але постійний і систематичний пошук уразливих місць
у системі особистої безпеки людини.
Працюючи свого часу у сфері інформації, мені не
раз доводилося бачити, як люди стають жертвами інформаційних технологій через відсутність елементарних базових знань з основ захисту інформації. Якщо хто-небудь
захоче назвати мене параноїком, то впевнений, до кінця
книги відсоток таких скептиків зведеться до значно меншої позначки.
Але, будемо послідовними. Для початку, введемо
такі поняття, як Соціум. Не будемо довго вигадувати,
а візьмемо тлумачення цього слова з різних джерел (по
ходу книги Ви зрозумієте, чому тлумачень декілька).
Соціум (від латинського слова socium – загальне,
від англійського socium) – велика стійка соціальна спільнота, що характеризується єдністю умов життєдіяльності людей в якихось істотних відносинах і культури,
а також вища форма – суспільство, як цілісна соціальна
система. Соціум – це велика група людей, об'єднаних на
основі спільності території, економіки і політики, що
виробила єдині поведінкові вимоги до різних сторін життя (закони і норми). Соціум – це велика стійка спільнота,
яка характеризується єдністю умов життєдіяльності
людей, загальним місцем проживання і наявністю загальної культури.
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Вище були наведені три тлумачення: з вікіпедії і їй
двом подібним (спеціально для наочності відмінності інформації з різних джерел).
У цій книзі поняття "Соціум" дещо відрізняється.
Надалі, при читанні цієї книги, його слід трактувати, дещо
інакше. Під словом "Соціум" я маю на увазі Систему
управління людством за допомогою інформації та соціальної інженерії, створену певними людьми (керуючими
одиницями), яка не залежить від кордонів держав та територіального устрою.
Такі поняття, як класові нерівності, статус і їм подібні, існували завжди. Це закладено у наших генах і становить частину тваринного інстинкту виживання. Практично в будь-якій зграї тварин є ватажок. І щоб стати ватажком – потрібно використовувати визначенні методи
впливу на зграю. У зграї – це в основному фізична перевага над іншими, безстрашність та певні задатки лідера.
Практично те ж саме відбувається і в суспільстві людей,
ось тільки методи їх значно хитріші, витонченіші і часом
більш ретельно замасковані.
Кожна людина, що перебуває в Соціумі, неминуче
схильна до його впливу. Коли з людьми відбувається
якась негативна подія, ці люди, як правило, зовсім не намагаються розібратися у характері походження даної негативної події. Деякі приписують події, яких не можуть по8
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яснити, християнській вірі, інші – дивному збігу обставин
або містиці, треті ж стверджують, що все те, що з нами
відбувається – це наша доля і від неї не втечеш, що книга
життя написана вже давно, а деякі називають це випадковістю. Як завжди, у світі повно абсурду і лише одиниці
замислюються над справжньою причиною походження
тих чи інших подій. А уявіть, що Ви прокинетеся одного
прекрасного ранку і дізнаєтеся, що більшу частину подій
у Вашому житті генерують певні люди. Як ви до цього
поставитеся? У цій книзі наводяться приклади, способи
впливу, а також механізми захисту від подібних дій. Але,
щоб розібратися з вирішенням цієї проблеми, потрібно
розібрати сам принцип дії цього зловісного механізму,
іменованого в подальшому "Соціальна інженерія".
Також в книзі часто згадуються соцмережі. Ця частота зумовлена тим, що люди практично живуть у соцмережах (які є одним з керуючих механізмів Соціуму), вікова категорія учасників розтягнулася від дітей до пенсіонерів. Якщо раніше користувачами соцмереж була молодь,
то тепер сили змінилися. Зважаючи на це, соцмережам
у книзі приділено стільки уваги. Але, про це далі...
Отже, поїхали.

9
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ЧАСТИНА I
СОЦІАЛЬНА
ІНЖЕНЕРІЯ
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ЗАМІСТЬ ПРОЛОГУ
Поняття соціальної інженерії (далі будемо вживати
скорочену абревіатуру СІ) увійшло в сучасне життя людини буквально в усьому. Що ж це таке? Узагальнено – це
сукупність методів і прийомів психології і соціології
з метою впливу на людину для досягнення бажаного результату. У деяких, більш ранніх джерелах можна зустріти
інше пояснення терміна СІ, в якому тлумачиться, що це –
крадіжка особистих даних людини. По суті, все є правдою,
хоча саме поняття СІ дуже і дуже широке і заслуговує
окремої книги. Найголовніше поле СІ, звичайно ж знаходиться в світовій павутині Інтернет, а оскільки Інтернет
тепер є скрізь і у всіх, то і СІ широко увійшла в наше життя. Особисто я відношу СІ до "чорної психології". Це щось
схоже на чорну магію Вуду, яка, по писаннях, має надзвичайно сильну владу над людиною. Чорна ж психологія –
це ряд брудних, витончених і підступних прийомів впливу
на людину. Мета – схилити її що-небудь зробити, купити,
віддати – тобто, зробити з людини слухняну маріонетку,
змусивши виконати волю якогось "ляльковода".
Саме тому, методи СІ є дуже руйнівними і завдають величезної шкоди для особистості. Втрати ці схожі на
дію радіації: спочатку вона прихована, а після певного
часу цього впливу людина психологічно дуже змінюється,
стає безпорадною і легко керується. Звичайно, СІ ніколи
11
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не подають прямо. Її маскують під всілякі блага людства.
Чому? Та тому, що якби людина знала справжню ціну деяких "благ" цього самого людства – я дуже сильно сумніваюся, що вона посміла би бодай раз ними скористатися.
В кінцевому значенні СІ створена для двох взаємопов'язаних речей: перша – управління людьми, друга – отримання доходу від цього самого управління. Люди, якими керують, як раз і є інструментом величезного доходу. Чийого доходу – Ви зрозумієте далі.
Спочатку СІ зводилася до крадіжки особистих даних людей. В основному це були крадіжки паролів від
електронних поштових скриньок, далі пішли акаунти соціальних мереж. Така вузька спрямованість у ті часи була
обумовлена тим, що люди ще не користувалися Інтернетом у всіх сферах, а використовувався він в основному для
електронного листування і спілкування у чатах. Тепер же,
у наші дні через Інтернет купують і продають усе, що
тільки можна, спілкуються, заробляють, стають відомими,
керують своїми заощадженнями. Без Інтернету вже нікуди
і кроку не ступити. І з кожним днем ця хвиля зростає. Саме тут зародилося велике поле для маневрів. Почалася ера
інформаційних технологій, ера інформаційних воєн, епоха
інформаційного управління людством. Тут СІ і розкрила
свій потенціал на повну. Чому саме в Інтернеті? Для початку, давайте подумаємо, що ж таке Інтернет? Думаю, мало
12
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хто замислювався, чому Інтернет має дві розповсюджені
назви: "всесвітня сітка" і "всесвітня павутина". Чому саме
ці два слова? Це теж зрозумієте по ходу книги.
Соціальні мережі за принципом дії теж схожі з радіацією. Вони підносяться як благо людства, але завдають
досить сильну, на перший погляд невидиму шкоду багатьом людям. Детальніше ці процеси будуть розглянуті
у відповідних главах. Зараз же введемо основні поняття,
які складають ключові аспекти соціальної інженерії.
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ГЛАВА 1
ОСОБИСТІСТЬ
"Людина настільки хоче
бути особистістю, що часом, забуває бути людиною..."
У цій главі мова піде про винуватця святкової
події – про людину. Не про конкретного персонажа, а узагальнено взятого випадковим чином представника Соціуму, пересічного громадянина. Що саме формує особистість?
Особистість складається зі сприйняття навколишнього світу, з характеру людини, з її звичок (як позитивних, так і негативних), з її соціального рівня у товаристві.
Останній фактор впливає на коефіцієнт схильності людини до спроб управління нею. Будь-яка особистість завжди
становить інтерес для визначеного кола людей, адже
у кожної людини є певне коло інтересів, які перетинаються, збігаються або йдуть в розріз з інтересами інших людей. Відповідно, у кожної людини є своє коло інтересних
особистостей.
Ключовим фактором формування особистості
є зв'язок. Кожна без винятку людина пов'язана з іншими
людьми певним зв'язком. Зв'язок я підрозділяю на однос14
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торонній і двосторонній. Та про це пізніше. Головним показником є сам факт наявності зв'язку людини з іншими
людьми. Оскільки основа взаємин між людьми побудована на емоціях – то саме емоції є тими будівельними цеглинами, з яких і збудовані зв'язки.
Кожна сформована особистість, починаючи самосамостійне життя в Соціумі, бере участь у різних подіях
суспільної системи. Одні будучи яскравими особами, розвиваються та постійно шукають щось нове, інші – будучи
сірою масою, навпаки, відмовляються від світу, намагаючись не виділятися з загальної маси людства. Останні люди більш схильні до впливу на них подій, ніж інші. З давніх часів в людстві немає соціальної рівності, а відповідно,
все життя ведеться боротьба за статус або місце у першому ряду, а найспритніші ведуть боротьбу за місце на високій сцені. Багато хто хоче вирватися на вершину, але не
всі розраховують на чесні методи і на свої тільки сили.
Є безліч механізмів і чим вищим є цінність певного статусу – тим брудніші і витонченіші методи впливу Соціуму
на шляху до цього статусу. Цілі протягом століть залишаються незмінними – багатство, влада і статус. Тому особистість є ключовим персонажем і учасником "техногенної
м'ясорубки".
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ГЛАВА 2
ПОДІЇ
"Випадковості – не випадкові..."
Невід'ємною складовою нашого життя є таке поняття, як події.
Події – це певні дії, які відбуваються з нами і навколо нас щодня. Події прийнято розділяти людьми на:
- навмисні;
- випадкові;
- позитивні;
- негативні.
Я ж пропоную ділити їх на дещо інші класи.
Для початку виділимо у подіях кілька різних понять.
Генерація подій
Під генерацією мається на увазі процес створення
для людини певних факторів або подій, які тим чи іншим
чином будуть впливати на неї. Джерело генерації у даному контексті не має значення. Генерація – це фундамент
того, що подія відбудеться в певний час і в певному місці з
певною людиною або групою людей.
Спрямованість подій
Спрямованість подій – це показник того, на кого
16
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саме направлена подія. Вона може бути направлена на
конкретну людину, на деяку групу Соціуму або ж велику
групу, приміром, населення певної країни. Групові та масові події значно складніше генерувати у порівнянні із
генерацією подій для однієї конкретної людини. Але складніше – це зовсім не означає неможливо. Як правило, в
генерації групових подій задіюють Інтернет, ЗМІ, телебачення, радіо, друковані видання та соціальні мережі.
Спрямованість подій заснована на методах впливу, простіше кажучи, на слабкі та вразливі місця людини.
Призначення подій
Призначення подій – це те, з якою метою відбувається подія. Якщо відкинути християнські поняття, містику непояснених явищ і підключити закон фізики, який
говорить, що нічого в природі не виникає з нізвідки – тоді
можна з упевненістю сказати, що за кожною подією криється певна особистість або попередня дія. Тобто, у кожного свята є винуватець цього самого свята. Велика
частина подій Соціумі є навмисними. Це результат вибору
певних людей, які перебувають у зв'язках з іншими. Коли
ми звинувачуємо в своїх невдачах кого-небудь, ми тим
самим дозволяємо керувати собою цій людині.
Якщо виникає питання про розбивку подій на позитивні або негативні – то ці поняття я переношу на наступні складові елементи подій, про які йтиметься далі.
17
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Події бувають "випадковими" і навмисними (згенерованими з певною метою). "Випадкові" події відбуваються з причин, наприклад, дій природи. Слово взято в лапки,
оскільки тут теж присутня генерація, так як людина постійно впливає на природу, але це поняття глобальне і залазити в ці нетрі ми поки не будемо. Навмисні або згенеровані події спрямовані на те, щоб викликати певну дію людини. Абсолютно всі види подій є прогнозованими,
питання тільки у виборі фахівця для здійснення прогнозу.
У що переростає подія, показано на малюнку 1.
Людина (Стержень)

Подія

Дія
Наслідки
Позитивні

Негативні

Підпитка
Стержня

Руйнування
Стержня

Малюнок 1. Вплив подій на Стержень психологічної стійкості людини.
18
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Людська особистість представлена на схемі у вигляді Стержня психологічної стійкості. Мається на увазі
психологічний Стержень стійкості особистості. Виходячи
зі схеми бачимо, що події, спрямовані на людину, провокують її на вчинення певних дій. Дії в свою чергу, тягнуть
за собою наслідки, а вже наслідки можна розділити на
позитивні і негативні. Позитивні події зміцнюють, підживлюють Стержень, негативні – навпаки, руйнують Стержень, відбираючи у людини впевненість в собі, пригнічуючи особистість, вводячи в стан апатії або боязні чогось.
До прикладу, якщо людина в дитинстві пережила якусь
страшну подію у темряві, це привело її до дій. Вона відчула сильний страх, який вилився у наслідок – боязнь темряви на все життя. Це наслідок негативний, а відповідно він
завдав шкоди Стержню стійкості людини, додавши їй вразливу точку впливу, а відповідно і новий метод управління
нею.
Позитивна ж подія, наслідок якої був позитивним,
дає людині впевненість у собі і несе позитивні наслідки,
в свою чергу зміцнюючи Стержень стійкості людини.
Кожна подія має свій термін дії. За часом їх можна
розділити на короткострокові та довгострокові. Короткострокові події припускають одне або кілька мінімальних
подій, що негайно призводять до дій людини. Термін дії –
від декількох хвилин до декількох днів. Довгострокові
19
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події, як правило, є діями на перспективу або ж є постійними. За часом можуть займати від декількох днів до декількох років. Чим глобальніша подія, тим більший у неї
термін дії. Довгострокова або ж постійна подія діє подібно
до іржі на метал: вона повільно, але систематично і безповоротно руйнує метал протягом тривалого часу. Вплив на
перспективу носить дещо інший характер. Принцип полягає в довгій підготовці події, яка трапившись, нагадує потужний вибух. Ця тактика приносить максимальний результат, завдаючи тим самим сильних пошкоджень Стержню. Такий вплив найменше піддається прогнозуванню,
оскільки на початок події, усі дії, що спрямовані на об'єкт,
практично непомітні, якщо немає витоку інформації.
За методом впливу події можна розділити на прямі
і непрямі. Прямі події впливають безпосередньо на конкретну людину, непрямі – впливають на оточення людини
і на її зв'язки.
У світі маркетингу, наприклад, велика частина подій є непрямою. Чим далі, тим витонченішими виглядають
методи сучасної реклами, яка охоплює все більше методів
маніпуляції. І обороти її ростуть у арифметичній прогресії.
Генерація подій може носити ланцюговий характер
і залповий. Ланцюговий характер схожий на гру у слова,
коли одна людина говорить слово, а наступна повинна
20
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сказати слово, що починається на останню букву попереднього слова. Тобто закінчення однієї події обов'язково
тягне за собою початок наступної. Це нагадує падіння доміно. Залпові ж події діють інакше. В даному випадку,
події генеруються таким чином, що кілька дрібних, незначних подій утворюють зв'язку. Коли кілька подій відбуваються одночасно – їх амплітуда збігається і відбувається
поштовх потужної руйнівної сили. Якщо рота солдатів,
переходячи міст, буде йти в ногу, то від створеної амплітуди міст зруйнується. Якщо ж кроки матимуть різний,
хаотичний характер, різниця амплітуд сама себе заглушить, завдяки чому міст вціліє. Закони фізики точно так
само працюють і в психології.
Слід завжди пам'ятати, що несвоєчасна реакція
або недооцінка незначних подій веде до значних наслідків. Що, наприклад, буде, якщо Ви легко застудитеся? Нічого страшного. А якщо Ви запустите цю подію і не відреагуєте на неї? Тоді Вам загрожує запалення легень, що
цілком може закінчитися летальним випадком.
Події так само можуть бути вузько направленими.
Тут діє принцип сходження потяга з рейок. Перекидання
одного вагону виводить з ладу весь потяг, що повністю
блокує рух. На прикладі людини – діє точно так само.
Ось тут як раз і зароджується теорія Стержня психологічної стійкості людини (далі теорія Стержня).
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ГЛАВА 3
ТЕОРІЯ СТЕРЖНЯ
"Люди – всього лиш люди..."
Виходячи з вищесказаного, вимальовується наступна теорія: події спонукають людину до дій, що в свою
чергу веде до наслідків, які впливають на Стержень психологічної стійкості людини.
Але це тільки верхівка айсбергу. Далі карусель закручується значно цікавіше. У гру вступають такі поняття,
як маніпуляція і зв'язки.
Маніпуляція – це складний прийом, дія над чимнебудь.
Психологічна маніпуляція – тип соціального, психологічного впливу, соціально-психологічний феномен, що
представляє собою прагнення змінити сприйняття або
поведінку інших людей за допомогою прихованої, оманливої та насильницької тактики. Оскільки подібні методи,
як правило, просувають інтереси маніпулятора і часто за
рахунок інших людей – вони можуть рахуватися експлуатаційними, насильницькими, нечесними та неетичними.
Але все ж, ці методи займають значне місце у житті і застосовуються дуже широко.
Джерелом маніпуляцій якраз і є штучне генерування подій для певної людини з метою підштовхнути її до
22
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певних дій. Незважаючи на сам негатив слова "маніпуляція", абсолютно всі люди займаються маніпулюванням
іншими людьми. Це починається практично з пелюшок,
коли дитина вже у ранньому дитинстві вчиться керувати
емоціями своїх батьків і якщо ті дадуть слабину – відразу
ж обертаються в рабів свого ж рідного чада. Ступінь маніпуляції залежить від різних показників.
Маніпуляція неможлива без зв'язку. Мається на
увазі зв'язок між людьми. Тобто, кожна людина пов'язана
з іншими людьми за допомогою почуттів, ділових відносин, залежностей і т.д. Коло зв'язків людини постійно змінюється, але воно, як правило, часто прогнозоване і носить систематичний характер. Основою тут виступає життєва позиція людини, її професія, яка має на меті певне
коло інтересів, її товариськість, схильність до людей певного типу, поведінки та мислення.
Основні зв'язки можна розділити на наступні види:
- соціальні;
- любовні;
- сімейні;
- фінансово-залежні;
- приховані.
Соціальні – це звичайні зв'язки людини в колі загального Соціуму, де "ніхто нічого і нікому не винен". Вони
в більшості нейтральні, не мають особливо сильних мето23
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дів впливу, оскільки люди в цих зв'язках чужі один одному. Точкою впливу у таких зв'язках є люди, які дуже співчутливі до чужого горя, схильні переживати за всі обставини у світі, дуже легковірні або наївні.
Любовні – це зв'язки, засновані на любовних почуттях і всіляких їх проявах. В даному випадку точка впливу
– це кохані, близькі люди, якими людина дорожить. Це
найпотужніші зв'язки для маніпуляторів.
Сімейні – схожі на любовні, але тут підключаються
родинні узи, честь сім'ї і т.д.
Фінансово-залежні – зв'язки, засновані на фінансах,
роботі, житті на утриманні, фінансовому утриманні певної
людини або людей, де припинення потоку фінансів веде
до масштабних змін у житті окремої людини або людей.
Приховані – це таємні зв'язки, яких людина соромиться або ж боїться відкрити, розголос наявності яких
вже призведе до руйнівних змін у житті людини. Цей зв'язок – один з найбільш доступних в маніпулюванні.
Підводячи підсумок вищеописаного, можна підкреслити, що теорія Стержня заснована на подіях, маніпуляціях і зв'язках.
Далі розглянемо основні методи маніпуляції людьми, засновані на різних емоціях і рисах характеру, які мають місце у нашому повсякденному житті, а також розглянемо варіанти захисту від подібних дій.
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3.1. СТРАХ
"Дурні і безстрашні помирають першими..."
В одному мультфільмі якось то сказали: "влада
тримається на страху". Саме страх є одним з найбільших
механізмів управління людьми у сучасному Соціумі. Через страх одні люди часто йдуть на поводу у інших людей.
Це стосується практично всіх сфер життя: роботи, політики, соціальних сфер, особистого життя. Головне – адекватно описати наслідки деяких дій або бездіяльності людини
і страх починає набувати реальної форми у свідомості людини. Людина починає боятися того, що раніше її навіть
не хвилювало. Достатньо, щоб у Вас один раз заболіло
серце. Якщо обмалювати Вам статистику смертності від
інфаркту і привести ряд ознак, привести дані досліджень
якихось там знаменитих вчених, додати думку знайомого
лікаря – Ви одразу ж накрутите себе на те, що з Вами може статися інфаркт і почнете у кожному випадку підсвідомо шукати схожість, самостійно підбиваючи себе до
негативного наслідку. А все тому, що довгострокова подія
вже запущена і буде діяти подібно до радіації. Можна виділити три види страху: страх надуманий, страх реальний
і сліпий страх.
Надуманий страх – це боязнь події, яка ще не ста25
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лася. У 80-90% випадків людський страх є надуманим.
Цей страх є найбільш використовуваним для маніпуляцій,
оскільки, головне тільки почати, грамотно окреслити наслідки певної події, як мозок тут же підхоплює і починає
роздмухувати страх до неосяжних масштабів. Думаю, кожен стикався із ситуацією, коли перед якою-небудь подією приходилось переживати сильний страх, а коли подія
відбувалася – виявлялося, що все не так вже й страшно,
а навіть навпаки. Тому слід викорінювати зі свого повсякденного життя надумані страхи.
Реальний страх – це страх у певній ситуації, яка відбувається. Прикладом такого страху являється прикладений до горла ніж або зустріч у лісі з ведмедем. Тобто, це
той страх, коли є безпосередня взаємодія, прямий контакт
із джерелом страху. Реальний страх так само є частиною
маніпуляції, але вже у її самому грубому застосуванні –
примус.
Сліпий страх – це страх, який людина проживає,
сама не знаючи чому і нічого не може з цим зробити. Найпоширеніший приклад такого страху – боязнь багатьма
жінками мишей або павуків. Бачачи мишу, жінка пищить
і від страху заскакує на стілець або на стіл. Якщо вдуматися, що може зробити миша людині, яка у двісті разів
більша за неї і може просто її розчавити? Але цей страх є,
навіть не зважаючи на те, що людина розуміє свою пере26
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вагу. Цей вид страху дуже легко використовується в маніпуляції, оскільки потрібно лише створити ситуацію і прогнозована дія буде відразу ж виконана.
Якщо ж об'єднати всі страхи, то маніпуляція на
страху – одна з найпотужніших і займає одне з важливих
місць серед інших маніпуляцій. У приклад наведу той
факт, що більшість новин по телебаченню є негативними,
щоб викликати почуття страху у людей. Переляканим народом дуже легко керувати. Сюди ж можна віднести продаж лікарських препаратів, вакцин і т.д.
Оптимальною протидією маніпуляції на основі
страху є робота над собою з викорінення надуманих страхів, збереження у таємниці сліпих страхів, оскільки знаючи Ваші страхи – Вами легко керувати.
3.2. ГНІВ
"Ніщо так не заважає людині досягти рівноваги, як
гнів..."
Почуття гніву завжди спонукає людину до негативних дій. Гнів – це свого роду запалений гніт динаміту,
який неминуче призведе до вибуху. Під час такого стану
людина практично перестає себе контролювати і розкриває всі свої слабкі сторони. Провокуючи в людині гнів, ми
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відразу бачимо всі його вразливі місця, методи захисту та
оборони, які відразу показують найменшу шпару у системі
особистої безпеки людини, оскільки, будучи в гніві, вона
погано контролює свої емоції і показує себе у "природньому світлі", забувши одягнути свою звичну маску, котру
вона як правило носить у Соціумі. Наприклад, якщо доводять до гніву людей високого чину і вони зриваються, то
з цього моменту їх кар'єра починає розлітатися на шмаття.
А все через одну гнівну реакцію на певну подію, яку викликав гнів.
Саме про вчинки, скоєні під час гніву, людина
шкодує найбільше. Через вчинки у пориві гніву наполовину заповнені вбивцями камери в'язниць. І чим більше імпульсивна людина, тим більше вона піддається маніпуляції на основі гніву. До гніву можна приплести і почуття
помсти. Воно має схожість із гнівом, оскільки саме гнівом
живиться бажання помститися за ту чи іншу дію, що іноді
перетворюється у нав'язливу ідею. Думаю, Вам доводилося чути про подібну маніпуляцію під виглядом слів: "Ти
так і залишиш, і нічого не відповіси? Не помстишся за
образу?". І людина ведеться, перетворюючи своє життя в непотрібну мету. Дія вже відбулася, а після бійки,
як відомо, кулаками не махають. Потрібно було діяти
у момент події, а якщо не вийшло – краще витратити наступний час на те, щоб убезпечити себе і підготуватися до
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чого-небудь подібного у майбутньому, провести аналіз
проблеми, осмислити, що завадило відреагувати вчасно.
Не рий яму іншому, нехай він сам горбатиться, а ти –
займайся своєю справою. Справ у живої людини завжди
багато.
Протидія даному виду маніпуляції полягає у взятті
під жорсткий контроль своїх емоцій, не допускаючи проявів гніву в Соціумі. І робити це потрібно посправжньому, а не одягати маску спокою в той час, коли
зсередини розриває від гніву. Показуха може кому-небудь
щось вселити. Але не Вам. Ніколи. Тільки спокійний розум здатний тверезо мислити, швидко реагувати, оцінювати ситуацію і приймати виваженні, холодні і прораховані
рішення. Тривалі або часті напади гніву призводять до
хронічного підвищення рівня гормонів стресу, до перевантаження серцево-судинної системи, погіршення роботи
травної системи, пригнічення імунітету і, як наслідок, збільшення ризику інфекційних та онкологічних захворювань. Нездоровий організм в принципі не може адекватно
і надійно працювати. Тому, чекати нормальної якості життя людям, які раз у раз зляться – нічого. Спробуйте створити що-небудь у гніві. У Вас нічого не вийде, все буде
буквально валитися з рук. У гніві можна зробити щось
чисто "механічне", але усвідомленого нічого створити не
вийде, бо поки очі сліпить яскравий промінь гніву – лю29

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

дина не бачить нічого навколо.
То як ізолювати гнів? Навколо кишить багато порад: самокопання, прийняття себе, прокручування медитацій "я спокійний" і т.д. Це все з розряду прикривання купи
лайна зірваним листком будяку: його начебто стає не видно, проте варто наступити на лист, як відразу ж почнеться
сморід. Та ще й посковзнутися можна. Мислення людини
часто влаштоване так, що вона акцентує увагу безпосередньо на джерелі проблеми. Що тут такого, запитаєте Ви?
Та ніби, все логічно, але не зовсім. Якщо привести в приклад біль у м'язах – природа болю природно буває різною,
але! Найчастіше болить не джерело проблеми, не проблемний м'яз, а зовсім інший м'яз, що компенсує недолік послабленого, а проблема тихенько собі ховається. В емоційному підході слід не зациклюватися на джерелі гніву,
а шукати точки вразливості, в яких зароджується гнів. Що
толку вбити шкідника, якщо він встиг відкласти мільйони
яєць? Один кінець нитки в клубку завжди видно, щоб
знайти інший – потрібно повністю розплутати клубок.
Працюючи з клубком у своїй голові – краще його не розплутувати, а перемотувати на іншу котушку. Поки доберетеся до його кінця, Ви переглянете всю нитку і дістанетеся
іншого кінця, а клубок далі залишиться клубком. Зате тепер Ви будете знати кожен сантиметр його нитки.
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3.3. ПОЧУТТЯ ВИНИ
"На винуватих завжди їздять, причому безкоштовно..."
Цей вид маніпуляції дуже поширений в сім'ях і любовних відносинах, а так само в робочому середовищі між
начальниками і підлеглими. Дуже часто така маніпуляція
має місце у людей, які перебувають в тісному двосторонньому зв'язку (про це буде описано далі). Постійними учасниками стають подружжя, коханці, батьки з дітьми або
секретарка з начальником. Якщо з подружжям все більшменш зрозуміло, то з дітьми все набагато складніше. Тут
маніпуляція працює в три сторони: одна сторона – це коли
діти керують батьками, змушуючи купити їм що-небудь
(яскравим прикладом є те, що дитина йде в школу або садок, приходить додому і каже, що у всіх є смартфони, а у
неї немає. Батьки, звичайно ж, відчувають провину, що всі
можуть собі дозволити і роблять все для того, щоб підкоритися закону натовпу).
Друга сторона – це маніпуляції між дорослими
з використанням дітей, коли один з подружжя не дає бачитися іншому з дитиною, змушуючи до певних дій. Це
звичайно квіточки. Більш поширена маніпуляція – це коли
жінка зустрічає чоловіка, намагається його утримати тим,
що народить йому дітей. Не важливо, хоче цього новий
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"обранець" чи ні. Як правило, у такої леді по двоє-троє
дітей і всі від різних батьків. Таке відчуття, що життя їх не
вчить і вони постійно намагаються проламати бетонну
стіну своїм вузьким чолом. Страждати приходиться дітям,
бо вони ростуть в цьому ідіотизм цій і похоті, створюючи
своє поняття реального світу і поняття норми вчинків
у подібних життєвих ситуаціях.
Третій вид маніпуляції – це коли батьки використовують дітей безпосередньо в своїх скандалах і для з'ясування відносин. Є, наприклад, батьки, які вирішили розлучитися і щоб не обтяжувати себе поясненнями дитині, чому вони розлучаються – кажуть, що розлучаються через
погану поведінку дитини, роблячи тим самим з неї морального інваліда на все життя. Випадок звичайно не частий,
але це також "має місце бути".
Давні психологічні травми найчастіше пов'язані
саме з почуттям провини і тягнуться з раннього дитинства.
Тим не менш, цей вид маніпуляції не раз зустрічається на
шляху кожної людини. І що найцікавіше – великий відсоток почуття провини людина сіє в собі сама. Навіть не так.
Сіє маніпулятор, а поливає насіння і пророщує їх сама
людина, піддаючись на хитрощі маніпулятора.
Кращою протидією даній маніпуляції є усвідомлення того, що Ви нікому і нічого не винні. Життя, яке Ви
живете – в першу чергу Ваше і відповідальність за нього
несете саме Ви. Хоча система з раннього дитинства вчить
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нас тому, що ми винні державі все. Єдине, що Ви
повинні – це цілком відповідати за всі свої дії і за приведене Вами у світ потомство. Все решта – не в Вашій компетенції, якщо звичайно ви не месія або посланник небес.
3.4. СТАТУС
"Ну давай, докажи світу,
що ти не пусте місце..."
У маркетингу цей вид маніпуляції використовується мало не на кожному розі. Основний відсоток продажів,
кредитування банків – все це тримається на використанні
проти людини її бажання підкреслити або завищити свій
статус серед таких самих як вона людей, бажання володіти
тим, чого у неї немає. Яскравим прикладом жертв таких
маніпуляцій є люди, які маючи i-phone останньої моделі,
не мають грошей на рахунку, щоб здійснити дзвінок, оскільки їхній дохід малий і грошей не вистачає на все. Але
людина, щоб виділитися, купила в кредит дорогу іграшку
і ледве зводить кінці з кінцями. Така собі Попелюшка:
боса домробітниця пішла у відрив на один вечір. На бал на
лімузині, а на ранок – далі гора брудного посуду і прибирання. Чимось дуже нагадує сумну пісню "мільйон яскраво-червоних троянд". Статус засліплює не гірше гніву.
Основні точки впливу маніпуляції – це пусті обіця33
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нки, підкуп, або акцентування уваги людини на її бажанні
виділитися в Соціумі, переконуючи, що виділитися їй нічим, що вона не володіє ніякими особистими якостями,
а володіння модною штукою відразу вирішить всі проблеми. Той же випадок, що і з купою лайна, накритою листком будяку. В даному випадку люди можуть вчиняти дії,
як законні, так і протизаконні для досягнення мети. Ця
маніпуляція широко використовується продавцями при
продажі товарів, які, наприклад, обіцяють відразу ж після
покупки підкреслити статус людини, дозволити відчути
себе вище інших.
Основний захист від подібних маніпуляцій – це реальна оцінка своїх можливостей, уміння людини не жити
в борг, витрачаючи менше, ніж одержуваний Вами дохід.
Ну і звичайно ж, осмислення своїх потреб в кожен період життя, особливо, якщо справа стосується дорогої
покупки. Саме з цієї причини всі продавці пишуть рекламні тексти із закликом купити саме зараз, тому що потім
людина охолоне і зрозуміє, що ця річ їй абсолютно не потрібна. Тому найкращий захист від маніпуляції "миттєве
підвищення статусу" – це навчитися не робити нічого бездумно і на емоціях. По суті, повна аналогія з гнівом.
Що ж стосується жадібності і бажання виділитися
в Соціумі будь-яким предметом – краще виділяйтеся розумом і мудрістю. Вони завжди в моді, хоч на селфі їх і не
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видно. Не прагніть володіти чимось "з останніх сил", бо
таке володіння відбере у Вас все решта.
3.5. ЗАЗДРІСТЬ
"Лінь-жебрацтво-заздрість
це вид однієї з життєвих
ланок..."
Заздрість завжди йде рука об руку з жадібністю,
а отже, ці дві "мадами" погублять будь-якого "фраєра".
Ось тільки заздрісники, як правило, нічого не хочуть робити для того, щоб домогтися предмету своєї заздрості.
Навпаки, вони сидять і чекають, моменту, коли власник
предмету втратить його, щоб позловтішатися над ним або
ж просто відібрати цей предмет у людини. Якщо справа
стосується зовнішності – вони будуть заздрити людям, які
"потом і кров'ю" створюють своє здорове тіло і будуть
прагнути до того ж, тільки не встаючи з дивана або встаючи, але докладаючи мізерні зусилля. Такі собі "диванні
війська". Манера битви заздрісників завжди дуже підла
і заснована на постійному влаштуванні підлостей людям,
які власною багаторічною працею домагалися свого становища або певного блага. Це можуть бути як плітки, так
і фізичний вплив. Звідки взялася заздрість? Двигун заздрості – це "лінь щось робити при бажанні володіти". Зазд35
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рісники – ідеальні безкоштовні виконавці подій за мізерну
плату, часом навіть за порожню обіцянку, оскільки кидаючись на легкий спосіб збагачення, вони потрапляють
у пастку. Якщо поставити їм завдання, пообіцявши за його
виконання угамування своєї заздрості – не сумнівайтеся,
вони це зроблять, та ще й з величезним задоволенням. На
створення хвилі заздрості Соціум працює дуже потужно:
звідси і ростуть ноги утопічних ідеалів чоловічої і жіночої
краси. Лице реклами "успіху" завжди гарне, струнке, "вилизане" до ідеалу. Фотошопери не дрімають і народ ведеться. А що іще робити, адже їм щодня втовкмачують,
що вони неповноцінні і будуть неповноцінними, поки не
почнуть хотіти того ж, що бачать навколо.
Основний метод захисту від заздрісників – це не
розслаблятися, перебуваючи в їхньому колі і пам'ятати,
що недооцінювати таких людей не варто. Якщо ж ви знаходитесь у числі заздрісників – у Вас тільки один варіант:
піднімати дупу з дивану і працювати. Багато і старанно,
або йти грати у халявне "життєве казино", яке Вас обов'язково обдере до останньої нитки. Куди податися, що робити – цей вибір завжди за Вами. Однак, ніколи не забувайте, що робота, яка приносить справжній (а не обіцяний
Соціумом) позитивний результат – завжди довга, важка
і наполеглива.
Нам завжди ставлять в приклад успішних людей,
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що вони добилися всього у житті. Хоча ця картинка трохи
викривлена приховуванням того факту, що 99% багатих
людей світу народилися в заможних сім'ях, маючи початковий потужний стартап. Погодьтеся, куди легше розвити
приміром, виробничий бізнес, маючи у власності приміщення і верстати, ніж працювати в орендованому приміщенні на верстатах, куплених в кредит, на погашення якого піде левова частка прибутку. Але тим не менш, яким би
стартап не був – працювати потрібно завжди. До цієї теми
ми ще повернемося у наступних розділах.
3.6. ОБРАЗА
"Не рий яму іншому – нехай
сам собі риє..."
Однією з найгірших в житті емоцій можна вважати
людську образу. Саме образа здатна руйнувати нас зсередини протягом довгих років, подібно до того, як іржа
руйнує метал. Вся іронія в тому, що ображаючись, людина намагається виплеснути свій негатив на іншу людину,
проте дія виходить повністю протилежною. Похідною
емоцією образи є злість.
Якщо взяти до уваги рух людських енергій – людина притягує те, що сама випромінює. Саме тому, випромінюючи навколо себе злість – людина автоматично
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притягує у своє життя злість. Озирніться на злих людей: їх
стиль життя відштовхує і негативно налаштовує проти них
всіх оточуючих, а в житті таких людей геть відсутні позитивні моменти.
У чому полягає корінь образи? Все в тому ж людському егоїзмі. Ми ображаємося на людей тоді, коли вони
не виправдали наших очікувань або ми щось зробили для
людини і чекаємо від неї миттєвої віддачі за свою послугу.
Але потрібно розуміти, що у кожної людини свої цінності
і свої життєві пріоритети, а так само своя оцінка Вашої
участі та значущості в її житті.
Наприклад, Вас запросили на день народження
знайомі, а Ваша дитина захворіла і Ви в останній момент
відмовилися від запрошення. На Вас образилися. Це справедливо? З точки зору Вас особисто – Ви праві, оскільки
для Вас найдорожчим в цей момент є здоров’я Вашої дитини, а для того, хто заздалегідь оплатив організацію свята
у кафе на певну кількість персон, відповідно, це втрата
в грошах і ця людина буде на Вас ображатися, якщо не
відкрито, то у всякому випадку, таємно. Що відбувається
у такому разі? Ви для себе цілком виправдані, так як в цей
момент Ви присвятили час більш пріоритетній у Вашому
житті справі, а той, хто образився на Вас – буде далі потайки або явно випромінювати негатив навколо себе.
Найнебезпечнішим в образах є те, що всі вони за38
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звичай є довготривалими. Образившись одного разу, наша образа може тягнутися роками, навіть якщо ми вже так
не вважаємо і перестали бачити людину, на яку образилися – зустрівши її навіть через кілька років, ми знову переживаємо негативні моменти і знову тягнемо в своє життя
негатив. Буває, трапляються такі казуси, коли людина так
довго ображається, що вже і сама не пам’ятає справжньої
причини, по якій вона образилася.
Негатив такого характеру дуже часто призводить
до виникнення хвороб в організмі. Основою психосоматичних відхилень якраз і є негативні емоції: страх, переживання, злість, образа. Тобто ми, ображаючись на когонебудь, витрачаємо свою енергію і час, викроєні зі свого
життя на негативну емоцію, яка нас дуже сильно руйнує.
Як цього уникнути? Є одна проста істина, яку
я люблю повторювати людям: не чекайте від людей того,
на що вони не здатні. Ви їх або приймаєте такими, як вони
є, або постійно руйнуєте себе очікуваннями неможливого,
сердячись і ображаючись, оскільки Ваше Его не може
отримати потрібної Вам кількості уваги або дій від певної
людини. Але ж Ви хотіли. І не важливо, чи потрібно це
Вашому опонентові.
Другим підводним каменем образи є очікування
добра у відповідь на добро. Часто від людей можна почути
фразу: "я для нього стільки зробив, а він ...". Ця фраза теж
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є частим елементом образ. Як себе захистити від цього?
Дуже просто: якщо хочете зробити добро – робіть його
безкорисливо, по можливості приховано, не чекаючи добра у відповідь. Чому? Все просто: людина, яка попросила
Вас про допомогу або та, якій Ви самі зголосилися допомогти, не завжди може оцінити ті ресурси, сили і час, які
були Вами витрачені для надання цієї самої допомоги. Ви
розумієте, що витратили купу свого найціннішого часу
або власні кошти, пожертвували чимось у своєму житті,
а людина у Вашій допомозі побачила не весь процес,
а лише його результат (верхівку айсберга), тому вона часто не оцінить те, наскільки віддано Ви це для неї зробили,
їй немає діла до тієї тряпки, в яку Ви мало не розшиблися,
допомагаючи людині. Пам'ятайте просту істину: хочете робити добро – робіть його мовчки. Якщо Ви зробили це від чистого серця – позитивна енергія, яка вийшла з Вас, поверне добро з іншого боку. Вона обов'язково повернеться, як правило, від іншої людини. Якщо
ж зробивши добро, ми очікуємо добра у відповідь, то не
отримавши, ображаємося і починаємо випромінює негатив
і відповідно тягти його з навколишнього світу на себе.
А негативу в навколишньому світі, повірте, дуже багато.
У такому випадку, краще зробіть послугу людині за гроші
і Вам не доведеться ображатися на цю людину і не доведеться нічого від неї не чекати. Скривдженими, як і зазд40
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рісними людьми, дуже легко маніпулювати, адже вони
закушені і підуть на все, щоб помститися за заподіяну образу.
Життя дуже швидко летить, час не повертається. То
чи варто витрачати свій безцінний час на те, щоб випромінювати негатив і ображатися? Звичайно, ні. Не чекайте
від людей того, чого вони не здатні для Вас зробити!
Якщо Ваші старання не оцінили – прийміть те, що цінність роботи може повністю оцінити тільки той, хто її виконав, оскільки він знає, яких зусиль йому це коштувало.
І прийміть те, що Ваше добро завжди повернеться до Вас.
Просто воно повернеться добровільно, у свій час, а не на
вимогу "хочу вже, зараз і багато".
3.7. ДОВІРЛИВІСТЬ
"Діти обожнюють ламати
іграшки, а дорослі обожнюють ламати довіру..."
Сама по собі довірливість є ніби як позитивною рисою характеру людини, однак, нею багато хто користується і зловживає, а відповідно, вона теж вважається потужним важелем маніпуляції. Світ жорстокий та нещадний,
але все одно, в ньому живуть люди, які настільки довірливі і товариські, що з легкістю розкажуть всім бажаючим
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безліч інформації про себе, будь то люди знайомі чи ні. Як
правило, таких людей часто використовують і обводять
навколо пальця і вони по життю стають виключно жертвами. І що найсумніше, люди такого типу далі із задоволенням танцюють на тих самих граблях. Є такий вислів:
"горбатого могила виправить". Якщо не вжити заходів
щодо усунення цієї вади характеру, то так вже до могили
і буде.
Протидією даному виду маніпуляції являється життя без "рожевих окулярів". Не вірте всьому, що чуєте
і бачите, а якщо хочете вірити – ретельно перевіряйте. Залишайте в своїй персоні місце на загадку для оточуючих, та не будьте для всіх відкритою книгою, щоб не
знайшлося прихильників загинати в ній сторінки. І якщо в голові назріє питання: "Я ж не психолог і не Нострадамус, не бачу людей наскрізь – то що, мені тепер нікому
не вірити?", відповім: вивчайте повадки і психологію людей, вчіться читати їх внутрішній путівник, розгадувати їх
задуми. Якщо для Вас це важко і клопітно – ну тоді не
вірте нікому, інакше Вас використають, а потім зжеруть!
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3.8. ВІРА
"Якщо сідаєш грати зі святими – розраховуй на підлу
гру і порушення правил, бо
вони завжди будуть розраховувати на привілеї..."
У сучасному суспільстві віра є величезним важелем
у маніпулюванні людством. Поняття віри дуже знецінилось останнім часом, хоча масштаби її постійно ростуть.
З неї явно зробили величезний бізнес, однак, нікому це не
заважає. Віра і духовенство вже займає вагоме місце
у політиці. Церкви будуються на гроші з пожертв віруючих людей, а в подальшому, у кожної послуги (будь то
хрестини, похорони або поминальні служби) скрізь
є прейскурант. І ніхто нічого не буде робити безкоштовно.
Ну і природним показником влади тут є те, що віра тримається виключно на страху (бути покараним за той чи інший злочин). Цікава виходить штука: віра, яка пропагує
любов, тримається на страху. Тобто, ти зобов'язаний полюбити ближнього свого, інакше дорога в рай тобі закрита, а в іншому випадку – навпаки, тебе відправлять в пекло. Між католиками і православними завжди йде війна і їх
виявляється не потрібно ні полюбити, ні прощати. Вони не
ближні, вони – вороги. Загалом – це звичайний дерибан за
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владу над масами, тільки замість стрілок і терок – співи та
витончені помахування кадилом.
Кав’ярні при церквах, похоронний бізнес у сімей
священиків – все це тільки підтверджує сильне маніпулювання свідомістю людини. Яскравими представниками
є "скромні служителі церкви", які за рахунок простих людей роз'їжджають у броньованих Мерседесах люкс класу
і володіють предметами розкоші, ціна яких є воістину захмарною. З особистих спостережень – у багатьох священиків діти вчаться за кордоном, навіть в країнах з іншою
вірою, з іншими датами свят. Всіх закликають до однієї
віри, а дітей своїх уберігають і відправляють в іншу, кращу.
Думав, чи варто чіпляти тему віри, але все ж вирішив, що варто. Нехай пробачать мені віруючі.
Розглянемо ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ закону Божого:
1. Я Господь, Бог твій; Хай не буде в тебе інших
богів переді Мною.
2. Не роби собі кумира і зображення того, що на
небі вгорі, і що на землі внизу, і що в воді під землею; не
вклоняйся їм та не служи їм.
3. Не вимовляй імені Бога твого даремно.
4. Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість
днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого.
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5. Шануй батька твого і матір твою, щоб довгі були
твої дні на землі.
6. Не вбивай.
7. Не чини перелюбу.
8. Не кради.
9. Не свідчи неправдиво на ближнього твого.
10. Не бажай дому ближнього свого, не бажай жінки ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані
вола його, ні осла його, ані всього, що є у ближнього твого.
А тепер розберемо правдиву ціну людської віри
і наскільки ті, хто запевняє, що вони, глибоковіруючі люди, дотримуються своїх же канонів:
1. Ісуса, сина божого, постійно називають Богом, не
дивлячись на чітку умову заповіді: "...не буде в тебе інших
богів переді Мною ...".
2. "Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що
на небі вгорі ..." – сказав Бог і люди кинулися розмальовувати все куполи церков зсередини небесами і сидячими на
них янголами, стали малювати ікони апостолів, великомучеників, інших святих і молитися їм, молитися смертній
жінці матері божій, вірніше, матері Його сина. Чи можна
вважати апостолів кумирами або такими, які не є Богом?
Звичайно. Просто вдумайтеся: люди моляться на ікони,
що намальовані людьми... Загалом, друга заповідь пору45
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шена усіма: і церквою, і людьми.
3. За іронією, віруючі люди раз у раз божаться, вимовляють "Боже борони", в подиві говорять "о Боже"...
тобто, люди на третю заповідь не реагують.
4. Теж промашка з суботнім днем вийшла, переплутали з неділею. Ну, з ким не буває ...
5. Особисто сам згоден, хоча багато "віруючих"
здають своїх батьків до будинку престарілих або поводяться з ними, як з неугодними домашніми тваринами.
6. Не уточнили, кого саме не вбивати – людей чи
все живе навколо? Хоча, яка різниця, якщо в історії від
церкви тягнеться довгий кривавий шлейф, починаючи від
спалення єретиків, неугодних церкві, закінчуючи хрестовими походами. Про виписування індульгенцій на вбивство – можна вже навіть не заїкатися. Офіційне відпущення
смертних гріхів за гроші служителями церкви для людей,
дозвіл на вбивство. Загалом, повна жесть. І повний провал.
7. На фразу "Не чини перелюбу" проситься одне
логічне запитання: якщо ми походимо від Адама і Єви, то
всі ми – діти інцесту? Адже за логікою, продовжувати рід
доводилося братам і сестрам. Знову ж, шлейф всіляких
"оргій" у церковних підвалах в самі різні часи, звичаї
і поняття норми сучасного людства – все це стирає з лиця
землі і цю заповідь.
8. Якщо віруючі люди навколо не крадуть, то гру46
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зинського віслюка можна назвати племінним арабським
скакуном. Якщо церква пожертви прихожан витрачає
тільки на скромне утримання церкви, а священнослужителі не купують собі розкішних машин і не відправляють
своїх дітей вчитися за кордон – то я іспанський льотчик.
9. Цієї заповіді немає в природі, оскільки весь світ
витканий з одного обману. Якщо хтось хоче заперечити –
назвіть хоча б одну людину на планеті, яка би жодного
разу в житті не збрехала. Утопія. А взагалі, якщо вдуматися – то людство почалося з непослуху, обману і вбивства.
"Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш...". І якщо
вже копнути ще глибше – під час вінчання молодята клянуться перед Богом і церквою, що будуть до останніх своїх днів вірними один одному, поважати один одного і будуть разом... Скільки пар порушило цю клятву? А скільки
пар після розлучення і зламаних клятв Богу, та ж сама церква обвінчала повторно? +100500.
10. Віра, яка передбачає, що всі ми, люди, є діти
Бога та є рівними між собою, закликає не бажати раба
ближнього свого... Про війни церков за землі, про війни
людей за землі можна просто помовчати.
Завіса. Висновки робіть самі.
Цікавим фактом ще є те, що в списку заповідей відсутній пункт, який забороняв би пияцтво, хоча саме воно
і є ключем для порушення багатьох заповідей, адже п'яні47
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ючи, людина перестає себе контролювати, її тягне на "подвиги". Усталена слов'янська традиція – в усі церковні
свята народ регулярно напивається і творить "дива".
У вірі значно легше жити: накоїв справ, прийшов,
сповідався і все, тебе пробачили. А спробуйте підпалити
автомобіль будь-якого патріарха і прийти до нього за
прощенням. Як думаєте, пробачить він Вас чи сповідує?
Маю великі сумніви, хоча цей автомобіль однозначно куплений на пожертвування прихожан.
Ісус ні в кого нічого не відбирав, а священики в церквах, які змушують називати себе "святими отцями" купують на пожертви людей розкішні, розшиті золотом ряси
і кілограмові золоті хрести. Невже не можна носити оздоблення дещо скромніше? Знову ж таки, всупереч вченню
Біблії, люди в чорних рясах змушують нарікати їх "святими отцями", а на всіх служіннях людей називають рабами,
а не дітьми бога... Туга-печаль, та й годі.
Особливо шкода старих бабусь, які просять у Бога
здоров'я, щоб наприклад, не боліли постійно коліна. Ось
тільки просячи здоров'я своїм хворим колінам, вони щотижня по кілька годин стоять на цих самих колінах на холодній бетонній підлозі. Як може бути можливим дарування здоров'я людині, яка навмисно його розкидає?
Зате відповідальності – нуль. Щось сталося – на те
воля Всевишнього. Нічим не потрібно паритися, адже від
нас нічого не залежить. Абсолютно нічого. Головне – вча48
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сно сповідатися і пожертвувати на новий Mercedes і нову
золоту рясу преподобному.
Методи захисту від такої маніпуляції я описувати
не буду, оскільки тут кожен сам вирішує, у що йому вірити. Хоча, все ж скажу, що вірити завжди слід у себе. Саме з наших впевнених кроків починається наша доля.
І якщо ми будемо приймати на себе відповідальність за
свої дії – ми зможемо бути набагато впевненішими у собі,
бо в разі невдачі не доведеться винуватити вищі сили,
а розбиратися у скоєних діях, провести аналіз, щоб наступні дії здійснювати більш розумно і осмислено.
Сліпа віра йде рука об руку з невіглаством, а якщо
врахувати, що священні писання писалися і перекладалися
людьми...
3.9. СЛАБОХАРАКТЕРНІСТЬ
"Виживає
сильніший
–
умова існування світу..."
Люди, які не в змозі самостійно приймати рішення
і легко піддаються чужій думці, відносяться до типу слабохарактерних. Вони регулярно отримують від життя удар
за ударом, але не хочуть змінити себе для зміни ситуації.
В армії таких називають "терпили". Я завжди вважав, що
слабохарактерних людей потрібно частіше мотивувати, бо
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відсутність мотивації, відсутність своєї мети, нерозуміння
власної значущості – все це веде до слабохарактерності.
Ніколи не втрачайте можливість підбадьорити і підтримати слабохарактерну людину. Однак, не намагайтеся насильно змінити її. Інакше – Ви станете для людини
ворогом народу з благими намірами або ж станете відповідальний-ними за його подальші нещастя. Суть маніпуляції над такими людьми полягає у тому, що людина сама
боїться прийняти рішення, зробити свій вибір. Вона або
копіює рішення інших або живе за чужим установкам.
У політиці така людина – це справжнісінький скарб, яка
робить все, що їй скажуть, терпить і мовчить, якщо її щось
не влаштовує.
Ефективним захистом від цього маніпулювання
є усвідомлення, що людина сама несе відповідальність за
свої дії. Якщо ми будемо жити по чужих порадах, ми віддамо управління своїм життям в чужі руки. А ось відповідальність за наслідки доведеться все одно нести нам самим. Слабохарактерні завжди стають жертвами нахабних
і самовпевнених.
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3.10. НАГЛІСТЬ
"Собака гавкає тоді, коли
боїться..."
Ця риса характеру побічно відноситься до страху,
але, все ж, займає в області маніпулювання окрему нішу.
Вона властива типу людей, які часто виходять за рамки
дозволеної в Соціумі поведінки, щоб домогтися свого.
Двигуном цього є прояв агресії до оточуючих, відсутність
сорому або такту по відношенню до інших людей. Нахабство властиве людям, які мають багато комплексів і хочуть приховати їх за допомогою проявів агресії в мирному
середовищі, замаскувавши це все зверху злістю. Як приклад, скажу, що Вам, напевно, доводилося у громадському
транспорті бачити відморозка, який всіх чіпляє ображаючи і ніхто йому не може слова сказати. Наглість породжує
страх. В результаті, такі люди тримають в напрузі і в негативних емоціях всіх пасажирів.
Захистом від такого виду маніпуляції є прояв байдужості та ігнорування нахабного суб'єкта. Якщо ж суб'єкт проявляє відкриту агресію по відношенню особисто
до Вас, яка переростає у фізичну загрозу – не залишається
нічого іншого, як застосувати газовий балончик або електрошокер. Після проведення акту "окроплення" агресора
подібним методом, краще якомога швидше покинути сце51
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ну дій. Викликати правоохоронців, як це роблять у цивілізованих країнах в подібних випадках – практично прирівнюється до фантастики, бо поки ті приїдуть – Вам можуть
"відповісти".
3.11. ЗАЦИКЛЕНІСТЬ
"Зацикленість – ворог розвитку людини..."
Сюди відноситься маніпуляція над людьми, що
є одержимими певними ідеями і нічого іншого до уваги не
беруть. Тобто, загострюючи увагу такої людини на предметі її зациклення, можна зробити відволікаючий маневр
і провернути певні дії. Головне, серед керуючих подій підсунути їй під ніс подію, на якій вона зациклена, нехай ця
подія навіть не така значуща, як інші події, але людина все
одно свою увагу прикує до предмету своєї зацикленості.
Ці прийоми широко використовуються у політиці для відволікання уваги, не менш широко вони використовуються
в маркетингу і рекламі.
Варіант захисту можливий тільки, якщо людина усвідомлює вузьконаправленість своїх поглядів, що відбувається вкрай рідко, оскільки ці люди більш нагадують упертих баранців, які роги зламають, а ворота для різноманітності не змінять. Прислів'я "горбатого могила виправить"
напевно, з'явилося на цьому самому терені.
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3.12. ПАТРІОТИЗМ
"У всі часи патріотизм був
розмінною монетою..."
Певні люди схильні відчувати почуття патріотизму
за країну, в якій живуть, до підприємства, на якому довго
працюють. Як правило, патріотизм – це односторонній
зв'язок, який рідко дає віддачу, а якщо і дає – то це не віддача, а навпаки, позбавлення людини найціннішого за її
ж відданість. Саме під виглядом патріотизму відбувається
чималий відсоток маніпулювання суспільством.
Сама ходова "валюта" патріотизму на війні – це медалі. Воістину, це одне з найжахливіших і геніальних винаходів людства. Люди борючись за Соціум, залишаються
без ніг і рук, а в результаті отримують медальку і стають
вигнанцями суспільства, оскільки на цьому підтримка Соціумом інвалідів закінчується.
Ви бачили безногих і безруких генералів, які
отримали каліцтво на війні? Таких немає. У подібні
умови відправляють лише витратний матеріал. Якості бійця – відвага і хоробрість. Якості полководця – безжалісність і кровожерливість. Будь-яка перемога має на увазі
безліч дрібних поразок на шляху до неї. Перемога у війні
завжди передбачає смерть бійців, а патріоти завжди стоять
першими у черзі.
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Точно так само, вплив гри на почутті патріотизму
проглядається і в політиці, а тепер і у маркетингу, де навіть наявні в продажу товари повсякденного вжитку маркують певною патріотичною символікою, розраховуючи
на більший інтерес споживача до продукції. Ну ж бо, скільки коштує смажене патріотичне насіння?
Захист від подібного виду маніпуляції передбачає
тверезу оцінку ситуації і чітку відповідь на питання собі:
за що Ви готові віддати своє здоров'я або життя? Чи допоможе це Соціуму? Почалися часи гібридних війн, де різні
Соціуми штучно сіють ворожнечу, зіткнення і тертя. І більшість таких "посівів" відбувається під патронатом засобів масової інформації, що приймають вельми значиму
участь у формуванні певних якостей кожного окремого
Стержня своїми загальними діями. Така собі своєрідна
"ядерна інформація": бабах, і всі полягли.
3.13. АВТОРИТЕТ
"Коли людині стає моторошно – вона починає прислуховуватися до думки авторитетів..."
Авторитет (від auctoritas – влада, вплив) – заснована на соціальному статусі влада, розумовий вплив, що
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спонукає до поваги, що дістається володінням перевагою
і визнаною владою або видатною і визнаною мудрістю,
знання, чесноти. Такі люди займаються маніпулюванням
постійно, особливо у момент підняття на вершину свого
статусного становища. Підняття на вершину означає відсутність перешкод, а значить, маніпуляція при цьому стає
виключно доступною. Хоча, авторитетність є широким
поняттям, вона зав'язана не тільки на владі. Однак, відмітними рисами авторитету часто є: самовпевненість, упертість, егоцентризм, а також певна частка зацикленості.
Люди швидше повірять авторитету, ніж незрозуміло кому. Тому, для просування в маси якоїсь ідеї або
реклами часто вдаються саме до послуг авторитетів, показуючи рекламу з інтерв'ю лікаря, що підтверджує цілющі
властивості нової мазі, приводячи результати незрозуміло
яких досліджень, проведених незрозуміло якою асоціацією фахівців з гучними назвами, яких немає на жодній карті або у тлумачному словнику. Також, вдаються до залучення в рекламу зірок естради, які є авторитетами для багатьох простих людей. Однією важливою рисою
авторитета є зростаюча з його популярністю його манія
величі, коли він, перебуваючи в певному статусі, починає
переступати через звичайних людей, в списку яких до недавнього часу був і сам.
Захистом від маніпулятивного впливу подібних
особистостей є аналіз того, яка саме інформація походить
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від авторитету. Яка її мета? Якщо метою є продаж – можна з упевненістю сказати, що це чиста маніпуляція. Авторитетна думка цінується тільки тоді, коли Ви його запитали. Та й то, після цього краще перевірити цю думку в інших джерелах.
Хорошим початковим кроком щодо захисту від подібної маніпуляції – перестати дивитися телевізор, не дивитися новини, які часто знімаються для того, щоб підняти
рейтинги каналу або тримати в страху весь народ. Всі канали та соцмережі буквально кишать поганими новинами,
і люди так щиро витріщаються в "зомбоящик", дивлячись
черговий випуск нісенітних новин, що просто руки опускаються при думці, що ж чекає людство далі. У всі часи
телевізор був авторитетом. Є у мене знайомі актори, яких
різні канали регулярно залучають на зйомки. Як думаєте,
чого? Ні, не фільмів, а... новин. Звозять, обмазують кров'ю
і знімають сюжети, про те, як зарубали 3 людини, як перекинувся автобус тощо. Якщо виникає питання: "навіщо
подібне знімати, адже лайна і так навколо повно", відповідь проста: лайна повно, але не кожне лайно чіпляє людей і не на кожне лайно вони поведуться. Подивіться різні
ток-шоу, де збирається купа людей і починають з'ясовувати, хто кого зрадив, хто кого "вжарив". І зауважте, завжди
на передачі приїжджають абсолютно всі учасники конфлікту, явка героїв стовідсоткова, хоча за законом логіки,
з десяти баранів хоч пару баранів не підуть в ту ж сторону,
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щоб не місити привселюдно бруд. Але на шоу завжди приїжджають всі. Сценарії інакше не працюють. Кожна історія просто-таки "Санта-Барбара". В результаті – народ
сидить перед ящиками, як заворожений. Співпереживають
за акторів.
3.14. БРЕХНЯ
"Коли всі люди у світі викладуть тільки чисту правду – в той же день наша
планета перестане існувати..."
Є одна якість, властива всьому людству і яка з'являється у кожної людини практично з пелюшок – це брехня. На брехні тримаються цілі імперії і держави. На брехні
і приховуванні інформації тримається світ. Сила брехні
справді величезна, а масштаби її часом просто вводять
в ступор. Дана величина здається безмежною, тому в списку маніпуляцій займає гідне місце. Як правило, найбільша брехня подається найбільш авторитетними джерелами.
Вона є своєрідним цементом, який утримує "цеглинки"
нашого світу. Хоча у своїй книзі "Історії божевільного"
я описую, що фактично, правди і брехні не існує, приводячи певні концепції, але тут, для осмислення загальноп57
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рийнятою картини, ми візьмемо до уваги такий термін.
Є безліч різних напрямків з розвитку людини, які закликають говорити тільки правду. З одного боку – це добре,
коли людина хоче прагнути до такої досконалості, але якщо тверезо поглянути на світ – що станеться з таким персонажем? Його просто зжеруть "з потрохами". Проблема
в тому, що деякі вчителі, пропагуючи "просвітлення", починають переконувати людство в тому, що завжди і всюди
потрібна тільки правда. Хоча від своїх учнів вони все одно
замовчують і приховують своє невігластво, подаючи себе
мало не богами. Якщо людина почне прямо як паровоз
валити всім те, що думає, всім без оглядки розповідати,
що відбувається насправді – її чекає крах і замість звичної
життєвої кар'єри вона почне кар'єру вигнанця. Щоб стати
на шлях повного просвітлення – потрібно позбутися всього, тому що Соціум не прийме людини з таким світоглядом. Тільки так можна знайти повну гармонію. На жаль,
в сучасному світі це практично не можливо.
Кажуть, що мудра людина ніколи не упустить
можливості помовчати. Знаєте, чому? Мовчання – це
не брехня, а приховування правди, яку мудрець знає або
думає про оточуючих. Що роблять люди, коли дізнаються якусь страшну правду? Вони починають панікувати.
Про всі теракти, що насуваються, завжди замовчують, якщо це тільки можливо, оскільки інакше почнеться паніка,
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хаос, за яким послідує значно більші руйнування від дій
людей, що рятуються і мародерів, ніж від самого теракту.
Правда – це сильнодіючий засіб, який при неправильному
дозуванні руйнує все навколо. Подивіться телебачення,
посидьте в Інтернеті, вийдіть в реальний Соціум, поспостерігайте за всім навколо, поспілкуйтеся з сотнею знайомих людей, поставте їм кілька делікатних і компрометуючих для них питань і після цього дайте чесну відповідь на
питання: що рухає світом – правда чи лицемірство і приховування? Ви ніколи не зможете захиститися, розкривши навколишнім усі свої карти. Спробуйте провести
експеримент: один день говоріть всім правду про все без
виключення. Розкажіть всім оточуючим все, що знаєте про
своїх ближніх, всі їхні секрети, всі свої секрети і самі ганебні думки про всіх, про кого Ви думаєте, розкажіть своєму начальнику, що Ви думаєте про нього, розкажіть своїм дітям всю правду про світ, до якої вони ще не готові
і т.д. Якщо Вас до вечора не вб'ють, то з великою ймовірністю замкнуть в дурку. На такій ноті, після подібного
питання одному, закликаючого до чистої правди, вчителю,
я почув відповідь: "ну, є ситуації, коли краще ухилитися
або збрехати на благо...". Так чисту правду говорити чи не
говорити? Або говорити на "пів шишечки"? І для чийого
саме блага? Де таблиця критеріїв цього блага? Якщо Ви
намочили палець в калюжі – це не означає, що Ви поми59
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лися. Якщо Ви скажете навколишнім про себе 15% правди
– Ви нічого не доб'єтеся і не перетворитеся на месію. Всі
правдолюбці брешуть, тільки їх брехня завжди у ім’я спасіння або на благо. Наприклад, якщо Ваш знайомий вирішив накласти на себе руки через свою слабохарактерність,
Ви що, скажете йому правду про те, що він дійсно слабак,
щоб швидше спровокувати його смерть? Ні, Ви будете зі
штанів вистрибувати, заливаючи його лестощами, який
він молодець по життю. Це все одно брехня. Вона або
є або її немає. Брехні в ім’я спасіння інших по факту не
буває. Буває брехня для порятунку себе, захисту своїх
комплексів і страхів, свого становища і свого почуття відповідальності. Люди, які те і роблять, що закликають до
чистої правди і звинувачують Вас у брехні, самі частенько
забувають зізнатися світу в своїх аферах і приховуваннях.
Це щось схоже на дитячий жарт, коли в компанії дітей
один каже другому:
- Давай на рахунок раз-два-три разом знімаємо
штани перед усіма. Чи ти слабак? Тільки по-чесному!
- Давай. – підхоплює той, щоб не вдарити чолом
у бруд і не уславитися слабаком.
- Раз, два, три... – і заводила залишається в штанях,
а довірливий учасник злого жарту їх знімає, стаючи загальним посміховиськом. Ця гра, до речі, дуже зараз популярна у Соціума з народом. Ведеться, звісно, народ, а тис60
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неться від сміху до сліз із жарту, звичайно ж, Соціум.
А всі чиновники Соціуму урочисто клянуться і присягають на конституціях, бібліях – хто на що гаразд.
Є люди, які не можуть утримати свого язика від
уїдливих "правдивих" зауважень. Таких все ненавидять
і вважають черствими, "виродками". Люди люблять підлабузників і лицемірів. Посмішка на обличчі – це ще зовсім не ознака чесноти.
Правда у всьому і всюди теоретично допустима
тільки в разі, якщо людині абсолютно плювати на Соціум,
якщо вона ні на грам від нього не залежить, якщо вона
повністю ігнорує реакцію оточуючих. Який образ малює
Ваша свідомість з цього опису? Напевно, відлюдника
в печері серед диких безлюдних гір.
Все в світі тримається на балансі протилежностях:
полюса землі, холод і тепло, вода і вогонь, день і ніч. Порушення балансу веде до руйнування. З правдою в даному
випадку те ж саме, хоча фактично, правди і брехні не існує. Є тільки дія, яку кожна людина трактує й інтерпретує
по своєму. Правда, брехня – це абстрактні, нестійкі і не
постійні величини, що постійно змінюють свій стан, цінність і статус. Але ця абстракція керує нашим світом
у всіх його сферах, на всіх етапах і рівнях.
Я не закликаю Вас, раз у раз, вішати всім навколо
на вуха локшину. Ні, але гарненько подумайте перед тим,
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як на раз-два-три знімати штани разом із правдолюбами
під їх рахунок.
3.15. ЛЮБОВ
"Любов вічна, навіть якщо
вона скоротічна..."
Немає, напевно, на землі того, що людина зможе
пронести через все життя. Погляди змінюються мало не
щодня, а якщо не щодня, то з кожним роком – це вже точно. А все тому, що ми стаємо більш досвідченими або
з біологічної точки зору – еволюціонуємо, змінюючи наші
погляди на те чи інше явище, відповідно зі зміною нашого
сприйняття і в міру наших фізичних і психологічних здібностей.
Єдине, що називають вічним – це почуття. Без них
людину можна порівняти з порожнечею. На нашій мові
прийнято такі почуття називати любов'ю.
Що ж саме є любов? З чого вона складається? Які її
фізичні процеси і психологічні прояви? По факту – важко
дати визначення любові як такій. На мій погляд, причиною цьому є те, що дана величина є змінною, має різну
силу, різні "зони застосування". Загалом, все настільки
заплутано, що зрозуміти це часом, здається неможливо,
адже любов може перетікати з часом в прихильність, жалість, ненависть, обов'язок і т.п. Прикладів можна навести
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мільйон. Та толку? Цікаво, що періоди її перетікання можуть бути самими різними.
Любов буває зла, сліпа, не знає жалю але разом
з тим блаженна. Приходить, як правило, "нишком", плавно
переростаючи в ураган, який зносить дах, видуваючи
з голови повсякденні думки, влаштовуючи в голові такий
бедлам, що розгрібати доводиться дуже довго. Тут-то
і починається найцікавіше, коли хочеться побачити цей
погляд, що гріє душу, хочеться доторкнутися, відчути фізичну присутність так потрібної і такої важливої для нас
людини, зануритися в дитячі переживання, де всі сущі
проблеми притупляються і дається воля почуттям, забувши про все на світі. Людина в такому стані готова піти на
що завгодно, зробити що завгодно – і все заради коханої
людини. Напевно, такі періоди і є ключовими, щасливими
моментами в житті.
Саме на цьому ґрунті, в стані, коли людина заради
кого-небудь готова на все, простягається широке поле для
маніпуляції, чим часто і користуються люди. Захиститися
від такої маніпуляції досить складно, особливо, якщо людина перебуває в стані "сліпої любові", не бачачи нічого
навколо і не помічаючи за своїм партнером підступу. Люди – не роботи. Люди – всього лише люди. Захистити
себе в період осліпленої любові практично нереально.
Тому, як говорили наші бабусі: "уважно дивись, ко63
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го підпускати до себе, а то коли влюбишся – вже нічого не
побачиш".
3.16. ЕГОЇЗМ
"Людина в основному думає
тільки про свою задницю.
Якщо вона думає про чужу
задницю – то тільки в тому плані, як цією задницею
заволодіти або взяти її під
свій контроль..."
Негласна життєва мудрість: якщо на Вас починають скрізь ображатися – це означає, що Ви почали жити
так, як краще для Вас, а не раз у раз жертвувати собою
заради інших, намагаючись у будь-що всім навколо догодити. І ось тут Вас обов'язково назвуть егоїстом. Як би Ви
не розбивалися для інших в шмату – все одно настане момент, коли Ви не догодите їм.
Хто ж такий егоїст і чим він такий страшний? Приведу витяг з вікіпедії:
Егоїзм (грец. Εγώ, лат. Ego – "я") – поведінка, що
цілком визначається прагненням людини до власної користі, вигоди. В даний час (початок XXI століття) в психології розрізняють два ступені егоїзму. Сильною формою
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егоїзму вважається переслідування і відстоювання виключно власної вигоди, при цьому людина може допомагати іншим, якщо це приносить користь особисто їй. Ось
так. Якщо Ви живете для себе – Ви егоїст. Так постановив
Соціум, якому по життю винна проста людина. Гаразд,
Соціум Соціумом, а чому тоді люди скрізь обзивають
один одного егоїстами? Все просто до неможливості: люди ніколи Вас не зрозуміють, якщо Ви не йдете в ногу з їх
інтересами і не стоїте на сторожі їх бажань. Чого, наприклад, хочуть від коханої людини? Турботи і щоб вона вгадувала бажання своєї половинки. Світ кожної людини
крутиться виключно навколо її бажань. Не потреб, а саме
бажань. Не виконав бажання – все! Ти – чортів егоїст! Хоча люди вміло маскують бажання під виглядом потреб.
Здоровий організм – це потреба, їжа – це потреба, ситно
поїсти на ніч – це бажання, яке часто переважує потребу.
Всі надмірності в нашому житті – це наслідки бажань, а не
потреб. Цим "розумна людина", наділена інтелектом, відрізняється від тварин. Ось тільки не завжди зрозуміло, чи
в кращий бік.
Візьмемо до прикладу, звичайну жінку, матір трьох
дітей. Вона працює як віл на благо дітей, не спить, божеволіє, запустила себе і всі навколо говорять: так і повинно
бути! Тільки вона пішла в спортзал чи в салон краси, почала приділяти час собі – все! Егоїстка! Така реакція оточуючих. Але давайте копнемо глибше: якщо така жінка
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безпробудною працею зажене себе до болячок, які приведуть до інвалідності, доведеться всі гроші витрачати на
ліки або протягнути ноги, залишивши дітей без опіки
і засобів на існування – це егоїзм? Всі закричать: звичайно
так!!! То де правда? Її немає. Ніде і ні в чому. Вона у кожного своя, як і відбитки пальців. Поки на воді буде хвилювання – ніхто навколо не побачить чіткої картинки. Це
стосується Ваших рідних, які залежать від Вашого добробуту. Звичайно, ситуація дещо перебільшена, але так воно
в основному і відбувається. Звісно, це не означає, що потрібно забити на дітей і зайнятися тільки собою любимими.
Ні, потрібно шукати золоту середину: піклуватися про
дітей, про себе і про своє здоров'я. Якщо вилетить хоч
один елемент рівняння – все, попандос. Тому, куди важливіше тверезо мислити і не йти на поводу амбіцій, наприклад, якщо вирішила сім'я завести дитину – слід сорок
разів подумати, чи готові, чи зможете і т.д. І знову: пара
не захотіла заводити дітей – всі навколо кричать: "егоїсти
чортові, не хочуть продовжувати рід, тільки і думають про
себе!". Кричать, як правило, люди, які самі своїх дітей не
здатні вивести в люди, або кричать ті, які по 10 разів розлучаються-одружуються і з кожним наступним шлюбом
з’являється +1 дитина в надії прив'язати нового обранця
і утримати його надовго батьківським обов’язком. Ця
хрінь в Соціумі вважається нормою, як колекціонування
марок. Здається, світ зійшов з розуму. Тому на мудрих
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і думаючих людей в Соціумі завжди тикають пальцями
і кричать: чортові егоїсти! А на ділі – все якраз навпаки.
ПІДСУМОК
Всі викладені вище методи маніпуляції основані на
людських емоціях, почуттях, комплексах, через які можна
впливати практично на будь-яку людину. Головне – правильно вибрати емоцію для конкретного персонажу (Стержня).
ГЛАВА 4
ЗВ’ЯЗКИ
"Все в світі зв’язано між
собою. Інакше – світ би розвалився..."
Як згадувалося вище, всі без винятку Стержні, так
чи інакше, мають безліч зв'язків. Можна виділити чотири
основні типи зв'язків:
- зв'язок односторонній, що залежить (Мал.2,
Стержень 1-2). Тут стан Стержня 1 залежить від дій Стержня 2. У таких ситуаціях, як правило, Стержень 2 за соціальним статусом знаходиться вище Стержня 1. Приклад –
власник заводу і простий роботяга – який працює на власника. Відповідно, дії Стержня 1 не мають особливого
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впливу на Стержень 2.
- зв'язок односторонній, залежний (Мал.2, Стержень 1-4). Ситуація, в точності зворотна попередній.
В оточенні будь-якої людини завжди знайдеться той, що
нижче його статусом. В даному випадку Стержень 1 вище
за статусом, ніж Стержень 4.
- зв'язок двосторонній (Мал.2, Стержень 1-3) Як
правило, сюди відносяться любовні, тісні дружні і родинні
зв'язки, де дії одних Стержнів тісно переплетені з діями
інших, створюючи двосторонні і в загальному, рівнозначні
за статусом зв'язки.
- зв'язок прогнозований (Мал.2, Стержень 1-5).
Зв'язку цього іще немає, але він або прогнозується, або
може бути створений штучно для генерації певних подій.
Стержень 2

Стержень 3

Стержень 1

Стержень 4

Стержень 5

Малюнок 2. Типи зв'язків, що відображають залежності
Стержнів.
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Саме за рахунок зв'язків формується таке поняття,
як ланцюг подій. Ланцюг подій реалізується з задіюванням декількох Стержнів, які пов'язані між собою. Основна
мета такого ланцюга подій – це генерація події для одного
Стержня, дії якого згенерують події для іншого Стержня,
що перебуває з ним у зв'язку. Аналогію можна провести
з нарадою на великому заводі, де директор заводу впливає
на начальників цехів, а ті, в свою чергу, впливають на робітників. Якщо директор під час наради кричить з піною
у рота на начальників цехів, то цілком ймовірно, що ті,
повернувшись з наради, теж будуть кричати на робітників.
Звичайно, в наведеній аналогії йдуть просто накази підлеглим, а не прихована генерація подій, але принцип ланцюга подій, по суті, той же. Далі, приклад подій, що впливає
на пов'язані Стержні (Малюнок 3). Як видно з прикладу,
генерація події для Стержня 1 призводить до наслідків, які
генерують подію для Стержня 2, а той, у свою чергу, генерує подію для Стержня 3. Відповідно, при правильно обраних точках впливу можна викликати потрібну поведінку
певного Стержня 3 побічно, не контактуючи безпосередньо із ним, а впливаючи на Стержень 1. При цьому, іноді
початкова генерація подій може бути з ним навіть не пов'язана. Якість і сила дії залежить тільки від правильності
вибору точок впливу.
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У двосторонньому зв'язку негативний наслідок
в результаті дії одного Стержня не може викликати позитивної події для іншого. У тісному зв'язку негатив завжди
породжує негатив. Це по суті і є наочне представлення
соціальної інженерії.
Стержень 2

Стержень 1

Подія

Подія

Дія

ДІя

Наслідки

Наслідки

Негативні

Негативні

Стержень 3

Подія

Дія
Наслідки
Негативні

Малюнок 3. Дія на Стержень 3
через зв’язані з ним Стержні 1 и 2.
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ГЛАВА 5
ТОЧКИ ВПЛИВУ
(ТОЧКИ УРАЗЛИВОСТІ СТЕРЖНЯ)
"Навіть їжака можна вколоти..."
Кожна людина має точки уразливості. Є точки,
якими людина володіє з дитинства. Ними можуть бути
моральні травми, фобії і т.п. Є точки уразливості, засновані на особистих духовних цінностях, вірі, почуттях, чим
теж активно користуються при генерації подій. Точки тісно пов'язані з методами маніпулювання, являючись їх "паливом". Якому методу маніпуляції піддається певна людина, точками в таких напрямках вона, як правило, володіє. Є також надумані, інакше кажучи, навіяні точки, коли
людині штучно нав'язують страх перед чим-небудь або
упереджене ставлення, створюючи для її уяви певну картину дії, що відбувається. Такий метод впливу дуже широко використовується в засобах масової інформації. Подаючи спотворені, відредаговані новини, відбувається
найпотужніший, масовий вплив на Стержні. І тут мова йде
про мільйони Стержнів.
Кожна людина перебуває у звичній для неї зоні комфорту, має певний статус. Цим всім вона, відповідно,
дорожить. У неї вже є устояні звички, дії, які вона здійс71
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нює машинально, на підсвідомому рівні. Велика частина
людей схильна до циклічних звичок, які день у день повторюються. Такі звички є прогнозованими і складають
найслабше місце в особистій безпеці людини. Якщо Ви
передбачувані – Ви прогнозовані, а значить, Вами легко
керувати. Багато хто може заперечити, що не все так просто, що керувати людиною неможливо. Помилка. Насправді це дуже просто. Найцікавіше те, що при правильному
і майстерному управлінні людина навіть не підозрює,
що вона подібно до маріонетки, виконує всі рухи, що
передаються їй нитками.
Управління маріонетками дуже сильно проявляється в армії, де накази не обговорюються, а виконуються. Це
приклад відкритої, прямої та жорсткої маніпуляції.
Існує багато способів впливу на особистість. Всі
вони засновані на приспанні пильності людської системи
безпеки, на пошуку слабких, уразливих місць.
Люди живуть в ілюзії захищеності, здійснюючи
безліч повсякденних дій для створення особистої безпеки.
І здійснюючи ці дії – люди стають впевненими у своїй
захищеності. А це, в свою чергу, присипляє їхню пильність. Де найлегше зловити муху, що літає по кімнаті?
На склі. Саме там у неї створюється ілюзія безпеки,
саме там вона відчуває, що ось-ось вирветься назовні.
І її пильність падає. Переглядайте аналогію в простих ре72
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чах, адже ці приклади дієві і в житті.
Наступним, досить значущим аспектом в точках
впливу – це недооцінка ситуації або зайва самовпевненість
людини. Недостатня самовпевненість – шлях до неповноцінності, який веде до неминучої поразки. Надмірна самовпевненість це – шлях до приспання пильності, що також
веде до поразки. І тут теж потрібен баланс. Без балансу –
нікуди.
Багато війн були програні через недооцінку супротивника і переоцінку своїх можливостей. Навіть великі
армії, що в 5-10 разів перевершували супротивника числом, зазнавали поразки. Їх пильність присипляти спочатку
присутнім почуттям переваги, знижуючи тим самим концентрацію пильності. А проведення в цей момент супротивником прихованих дій, які він не виставляв напоказ до
цього і тримав у секреті, дозволяли одержати гарантовану
перемогу. В історії воєн проглядається систематичність
втрати пильності в міру досягнення висот правителями.
Яскравими прикладами служать Наполеон і Гітлер.
Якщо перенести приклад на сучасний побут – процент одиночних аварій з летальним результатом на дорогих автомобілях куди вищий, ніж скажімо, на Жигулях.
Чому? Адже Бумери і Меріни – це ж справжні безпечні
танки. Проблема якраз не стільки в машині, як у гнилій
прокладці (між кермом і сидінням). Людина, сідаючи за
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кермо дорогої і потужної машини, відразу ж включає "режим бога", думаючи, що вона в танку, а соціальний статус
вимагає визнання переваги в усьому: ганяти, ганяти в нетверезому вигляді, порушувати правила, "підрізати шмарклі водіям на дешевих машинах і т.д. Штрафи таким до
лампочки, вони або без проблем "відстібнуть бабла" або
"предки порішають". І, як правило, така гнила прокладка
геть-чисто забуває, що ні бабло, ні предки не зможуть
"порішати" і скасувати політ на той світ.
Але повернемося від автозапчастин до точок впливу. В основі соціальної інженерії закладений пошук уразливих місць людини, що в більшості своїй зводиться до
розкрадання її особистих даних. Детальніше про це мова
піде далі. Що ж стосується самих точок уразливості – то
кожна людина володіє ними у великій кількості, часто
навіть не підозрюючи про наявність у себе багатьох з них.
Для цього і потрібна систематична робота над собою
з метою їх виявлення та викорінення, або шифрування від
сторонніх очей.

74

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

ГЛАВА 6
МЕТОДИ ВПЛИВУ НА СТЕРЖЕНЬ
6.1. ПЕРЕКОНАННЯ
"Брехню краще сховати
між двома правдами. А де
тоді можна сховати правду?"
Суть даного методу – переконати людину в чомунебудь. Часто це початкова брехня, в яку людина повинна
повірити. Як заховати брехню? Потрібно звернути її між
двома правдами. Якщо на дуже інтелігентну і тиху на вигляд людину показати пальцем і сказати що вона вкрала
гаманець – ми не дуже охоче повіримо в це. Але якщо нам
вкажуть пальцем на цигана і скажуть, що це він вкрав гаманець – ми відразу ж повіримо. Цей простий приклад
показує, що для створення негативного профілю людини
потрібно всього лише виставити дану людину у світлі її
негативних діянь і недоліків, які про неї відомі. В такому
випадку, ступінь прийняття інформації буде значно вищим і не викличе сумнівів. Тобто, якщо показати кілька
реальних фактів про нас, а між ними вкласти кілька неправдивих фактів – люди повірять в усе скопом.
Що буде, якщо Вам показати завченого ботаніка,
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у великих окулярах (який боїться своєї ж тіні) і сказати,
що він вбив п'ятьох людей? Ви не повірите. А що якщо
Вам показати статтю з авторитетної газети або сайту, де
описуються дії даної людини? Ви повірите. У всякому
разі, відсоток тих, що повірили, буде набагато більшим.
Це просунута форма пліток. Стаття не обов'язково повинна бути правдивою. Головне, що вона є і вона є іншим
джерелом інформації (першим джерелом був оповідач).
Що характерно, в більшості випадків Ви не станете провіряти достовірність джерел, а просто повірите і будете іншим переказувати новину. Тут спрацює закон більшості,
де завдяки більшості віра невідомому джерелу посилюється, а значить і схильність до впливу на Вас джерела. Отже,
що сталося? Нам створили думку про іншу людину за допомогою "авторитетного" джерела. Ми повірили. А це
означає, що нами майстерно керували.
6.2. "ЛЮДИ ГОВОРЯТЬ" АБО ПЛІТКИ
"Дурний язик гірше дурної
крові..."
Одним з улюблених занять людей є плітки. Призначення та напрямки пліток самі різні. Вони зароджуються на самих різних поприщах: заздрості, невігластві, тупості і недалекоглядності, прагненні до влади, дискредитації
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конкурентів і опонентів. Як бачимо, тема досить широка.
Мета пліток в колі звичайних людей – обмазати оточуючих персонажів лайном з ніг до голови. Але так вже повелося, що пліткарі – люди недалекоглядні і неосвічені, які
не розуміють наслідків своїх непродуманих дій і часто
трапляється навпаки, коли в лайні виявляється сам творець плітки. Як? Дуже просто. Ці люди не замислюються
про те, як працюють плітки. Людина 1 розповідає людині
2 плітку про людину 3 в надії, що це її возвеличить в очах
людини 2 і очорнить людину 3. Що відбувається далі?
Людина 2 йде до людини 3 і переказує їй те, що вона почула від людини 1 в надії, що це освітлить її в очах людини 3. В результаті, людина 1, яка прагнула обмазати лайном людину 3, сама перевернула на себе своє ж лайно
і вже нажила собі явного ворога.
У діловому ж світі плітки по своїй суті нешкідливі,
поки не перетворяться в звід новин з авторитетного джерела. Саме тому, всі передвиборні гонки нагадують "свято
фарб Холі", тільки ось замість фарб всі кидаються квітчастим політичним лайном.
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6.3. ОКРЕСЛЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ,
СТРАХ НЕПОКОРИ
"На світ чекає крах, але я
знаю, як йому допомогти!
Вставайте в чергу, інакше
помрете..."
Основна маса реклами пишеться з підтекстом страху. Якого саме? Самого різного, у всіх сферах життя. Простий приклад страху – релігія, де нам кожен день твердять, що ми не знайдемо вічне життя після смерті і не потрапимо в рай, якщо... а далі умова. Нам окреслили
перспективи і поставили умову, яку ми повинні виконати.
Схоже на маніпуляційне управління людством? По-моєму,
навіть дуже. Але залишимо тему релігії в спокої і повернемося до маркетингу.
У маркетингу – все те ж саме. Мистецтво писати
рекламні заголовки завжди вчить, що людину потрібно
залякати, тим самим сильно зацікавити з перших слів заголовку, а в тексті запропонувати чарівний порятунок –
придбати товар чи послугу. Тобто, точно той самий варіант окреслення перспектив в результаті непокори і пропозиція єдиного виходу – чудесного порятунку. Купуючи
певний товар, людина потрапляє в ілюзію захищеності.
Чому в ілюзію? Можу пояснити на двох прикладах: операторі мобільного зв'язку та відеохостингу Youtube. Перший
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приклад – оператор мобільного зв'язку пропонує споживачеві купити послугу "анти визначник номера", після чого
він буде захищений від небажаних дзвінків. Але тут же
оператор пропонує всім бажаючим купити послугу "анти
анти визначник номера". І ось, виходить, що безпека першого споживача вже не безпека, а ілюзія. Те ж саме
і з Youtube, який пропонує розмістити за гроші рекламу на
каналі, показуючи її споживачам і тут же пропонує споживачам купити "пакет на місяць без реклами". Прямо
розчулення бере від винахідливості сучасних людей. Двічі
продати одну і ту ж шапку двом людям і з обох взяти гроші – погодьтеся, це мистецтво в чистому вигляді.
6.4. СТИМУЛ,
ВАЖЕЛІ КЕРУВАННЯ РЕАЛЬНІСТЮ
"Ніщо не тішить собаку більше, чим смаколик від хазяїна або почухування за вухом..."
Маніпуляція спонукає людину до дії, яка вигідна
Соціуму. Що ж змушує людину здійснювати усвідомлену
дію і йти до кінця? Бажання? Ні. Стимул. Бажання отримати – це всього лише початковий поштовх. А от думка
про володіння – це двигун на шляху до виконання бажан79
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ня. Коли людина просто хоче схуднути – як правило на
цьому і закінчується. Якщо ж людина представляє себе
худою, уявляє, які бонуси на неї чекають в такому вигляді
або коли лікарі їй скажуть що в разі, якщо вона не схудне,
її чекає смерть – вона буде рвати зубами і гребти землю
під ногами, але до мети обов'язково дійде. Все тому, що
є стимул. Кожен наш крок повинен бути підкріплений деяким визнанням ззовні, виправданий нами перед самими
собою. На цьому терені і почалася ера повального виставлення себе. Людям потрібно визнання. Скажете: "ось, раніше такого не було..." Хіба? А згадайте часи, коли роздавали грамоти, а на кожному підприємстві були дошки пошани... Ото були часи! Людина за нещасну грамоту
з люттю рила землю, як борів. Їй так потрібна була ця
грамота? Ні, той шматок макулатури сам по собі не мав
цінності. Але ось процес вручення його перед натовпом,
усвідомлення того, що одному дали грамоту, а іншим ні –
ось, що воістину гріє душу. І у людини оргазм. Крила на
спині ось-ось прорвуть светр. Вона навіть не усвідомлює,
що безкоштовно віддала купу здоров'я, причому зовсім
безкоштовно. З медалями у військовослужбовців – те
ж саме (описано в главі "Патріотизм"). Даючи людині
стимул, Соціум розраховує на використання цієї людини
в своїх інтересах, а те, що вона втратила під час використання здоров'я або життя – Соціум це не хвилює. І ніколи
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не хвилювало. Якщо на великому заводі з виготовлення
шурупів пропаде один шуруп, завод збанкрутує? Ні.
А якщо загубиться тисяча шурупів? Ні. А якщо мільйон
шурупів? Йолки-палки, як і раніше ні! Ну з'явиться недостача, ну спишуть, ну замутять. Це відбувається мало не
щодня. Але завод далі працює. Втім, як і Соціум.
6.5. ПОРУШЕННЯ КОРДОНІВ
"Навколишні поступають з
нами так, як ми самі їм дозволяємо..."
Порушення кордонів людини стало вже звичним
явищем, а особливого розмаху воно набрало з появою соцмереж. Чому порушення кордонів всюди має місце? Тому, що одні намагаються залізти в чужий город, інші –
дозволяють це зробити. Не чіпають того, хто може дати
відсіч. На рівні держав – все те ж саме. Явний приклад –
Росія постійно залазить на чужу власність, порушуючи
повітряні і наземні кордони. Раз "випадково" залетіли
в чужий простір, ще раз. Ніхто нічого не сказав. Завезли
пару зелених чоловічків – ніхто нічого не сказав. Оп,
і #Кримненаш. І таким чином вони паскудять по всьому
світу. Мета – захоплення територій і ресурсів. Але залишимо держави в спокої, про них пліткувати марно. Повер81
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немося до "гвинтиків" Соціуму – до людей.
З людьми все аналогічно. Наші кордони порушать
тоді, коли ми самі це допускаємо. Якщо ж ми добряче
вріжемо порушнику "по помідорах" або дістанемо з кишені кулемет – будьте певні, він забуде, за чим прийшов
і більше не пробуватиме порушити наші кордони, а піде
шукати іншого слабака.
Ось і виходить, що людина страждає від низької
з ним поведінки тому, що сама це допускає. У більшості
заважає страх, почуття, совість, зайва скромність і ще вагон різних відмінних рис характеру і емоцій.
Як би там не було – великий відсоток людських
нещасть формується саме через вторгнення за їх межі.
Різні вчення, в тому числі християнські вчать, що якщо тобі вмазали по пиці – обов'язково розверни її іншою
стороною і попроси кривдника вмазати іще разок,
а після – подякуй і нагодуй. Цікаво, чому тоді церкви
закриваються на ніч? Основою фундаменту будь-якого
Соціуму є відстоювання і захист своїх кордонів. Якщо Ви
слабкі – на Вас раз у раз будуть зазіхати до тих пір, поки
Ви не дасте жорстку відсіч. Це звісно, варіант для порушення ззовні чужими людьми. Але велика частина порушень відбувається між людьми, які перебувають у двосторонньому зв'язку. Це любовні пари, подружжя, родичі,
друзі, приятелі і т.п. Часом ці близькі оточуючі люди на82
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в'язують нам свою думку, примушують зробити вибір,
прийняти їх сторону, зробити якусь дію, пожертвувати
чимось заради їхніх забаганок. Як діяти в цій ситуації?
Теж давати "по помідорах"? Звичайно ж ні, тут потрібна
тонка дипломатія. В цьому випадку потрібно мати самоповагу, але вміти мирно відстоювати свої кордони, інтереси, почуття. Якщо ситуація заходить в глухий кут – значить потрібно ставити питання про припинення двостороннього зв'язку, включити людині повний "ігнор" і якщо
після цього вторгнення все одно не припиниться – тоді
вже можна і "по помідорах".
Як би там не було, але свої кордони відстоювати
необхідно, інакше Вам обов'язково влаштують #Кримненаш.
6.6. ТАРГЕТИНГ
"Для того, щоб попасти
в ціль, потрібно чітко її бачити..."
Вплив на Стержень починається з таргетингу. Це
поняття вже дуже щільно увійшло в лексикон сучасного
світу. Реклама – двигун торгівлі. Таргетинг – паливо для
двигуна. Та й не тільки реклами. Це кермо правління людством. Слово таргетинг походить від англійського слова
"target", що в перекладі означає "ціль". Якщо коротко оха83
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рактеризувати таргетинг – він являє собою процес прицілювання, пошуку цілі, її вивчення. Щоб потрапити в ціль,
потрібно її бачити або знати точні її координати, а оскільки війна і торгівля ведуться за одним принципом, то відповідно, в торгівлі все один до одного. Щоб продати щонебудь споживачеві – потрібно знайти його, вивчити його
бажання, уразливі місця, а вже після цього здійснювати...
ні, не постріл, а успішний продаж. Часом моторошно стає
від розуміння того, що навколо нас на 360 градусів простягається поле нескінченної битви.
В яку ціль легше потрапити? Звичайно в ту, яку ми
контролюємо, переміщення якої ми можемо передбачити,
а не в ціль непередбачувану, що пересувається хаотично.
Саме тому, вся міць таргетингу спрямована на прораховування, пильне вивчення уразливих місць кожного окремого Стержня, а для цього потрібно в буквальному сенсі залізти кожній людині в голову. Ще кілька років тому це
б здавалося утопією. І були даровані людям розумні смартфони, з яких вони цілодобово не вилазять, навіть в туалет
і ванну без смартфона ні-ні. Багато хто ними користується,
але мало хто усвідомлює, що смартфон взяв під контроль
все життя сучасної людини. Поняття "приватне життя"
вже немає в принципі. Ви не можете пройти по вулиці
непоміченими камерами вуличного спостереження або
камерами сусідніх смартфонів, Ви не можете щось шукати
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в Інтернеті, щоб це не побачили інші. Камери... Знову
ж таки, може здатися цікавим факт, що чим сучасніший
смартфон – тим більше в ньому камер. Що тут такого?
Для кращої якості фотографій придумали пхати по три
камери на задню частину телефону і одну на зовнішню.
Напевно, якось-то тупо вважати, що однієї якісної камери
недостатньо, потрібно цілих три штуки! І це не в одній
моделі телефону, яка розрахована на любителів фотографувати. Ні. Цим забезпечили безліч сучасних моделей
самих різних фірм-виробників, включаючи і "яблучні"
продукти.
Ще 10 років тому, коли ґаджети ще не так щільно
увійшли в наш побут, люди користувалися комп'ютерами
і лопатили Інтернет по різних сайтах. Збирати інформацію
для орієнтування на початку було досить складно. Все
починалося з різного роду цікавих тестів, якими масово
"страждали" люди. Тепер тести вже вийшли з моди. Вийшли, тому, що в них більше немає потреби. Їх замінили
"розумні сайти", які навчилися визначати і аналізувати всі
дії користувача. Так як на комп'ютерах камер не було,
аналіз вівся по пересуванню вказівника комп'ютерної миші, якщо людина затримувала вказівник на певному
слові – система відразу аналізувала це, так само фіксувалися всі натиснуті користувачем клавіші, пошукові запити, тривалість читання певного тексту. У кожну сторінку
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вбудовані спеціальні фільтри, які і створювали портрет
користувача.
Люди, які сиділи за комп'ютером, навіть не вловлювали зв'язку між їх пошуком ліків від кашлю в пошуковій системі і показом реклами таблеток від кашлю на зовсім іншому сайті або в соцмережі вже через кілька секунд. Ніхто не замислювався, як одна сторінка може
отримувати дані, введені на іншій сторінці. Для людей це
занадто складно, вони приймають це як "провидіння" і не
заморочуються, а просто купують побачений товар.
Зараз же ера смартфонів наділа на людину вуздечку
в прямому сенсі слова. Що контролює Ваш смартфон?
Давайте складемо список:

Ваші фінанси;

всю Вашу переписку з іншими людьми;

всі Ваші відео і фото;

всі Ваші файли, що знаходяться у смартфоні;

Ваші запити в Інтернеті;

історію всіх Ваших переглядів;

статистику всіх Ваших дій;

все що Ви робите в режимі on-line;

відбитки Ваших пальців (не всі смартфони);

все, що відбувається навколо Вас незалежно від
того, як лежить смартфон – лицем чи тильною стороною;

Ваші бажання, емоції і Ваші страхи ...
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І тут читач не витримує і кричить: "Що??? Все це?
І емоції? І страхи? Це як так?".
Та власне, дуже просто. Ви ж хотіли за будь-яку ціну купити розумний смартфон, який з метою забезпечення
Вашої безпеки, розблокується розпізнаючи Ваше обличчя
або відбитки пальців? Як мені подобається ця наївна фраза: "посилена безпека особистого приватного життя шляхом повсюдного сканування камерами"... А Ви знаєте, хто
написав програми, якими Ви користуєтеся? Ні, звичайно.
А знаєте, навіщо кожна програма, яку Ви ставите на
смартфон, вимагає дозволу доступу до всіх Ваших файлів,
фото і відео, до камер, доступ просять навіть ті програми,
у використанні яких камера не потрібна. Вам може і не
потрібна, але іншим, по ту сторону Інтернету – ой як потрібна. Але поки повернімося до контролю емоцій. Як це
можливо? Так знову ж, елементарно. У кожному смартфоні встановлена фронтальна камера, яка задіюється або для
розмови через відео зв'язок, або для селфі, або просто не
задіяна. Ну це швидше за все, Ви так можете думати. Навіщо ж потрібна фронтальна камера? Думаєте її встановили для того, щоб Ви могли безкоштовно здійснювати відео
дзвінки по всьому світу? Яка турбота! Не спокушайтеся,
занадто багато честі. Чому тоді мобільний аудіо зв'язок
такий дорогий, а не безкоштовний, як у Viber, Telegram
і в інших подібних? Та тому, що мобільний зв'язок продає
зв'язок. І не більше. А on-line додатки продають все. Але
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щоб більше продати – потрібно більше інформації про
покупця. Як її отримати? У цьому допоможе наш незамінний ґаджет. Під час читання реклами або новин – по суті
будь-якої інформації, Ви проживаєте емоції. І відповідно,
ці емоції проявляються на Вашому обличчі, яке дуже точно і тонко сканує фронтальна камера Вашого незамінного
ґаджета. І цей скан аналізується в сукупності з тим, що Ви
читаєте в даний момент. Це просто-таки диво інженерії!
Уявити важко, з якою швидкістю технологія створює цілковитий психологічний портрет за найкоротший час. Залишається тільки вчасно подавати інформацію, яка буде
Вас спонукати до дій, впливаючи на найбільш уразливі
місця Вашої психіки.
Цікавий факт: раніше як тільки телефони почали
оснащувати камерами, вони закривалися пластиковою
засувкою або ховалися в слайдер, щоб їх не пошкодити
під час експлуатації телефонів. Зараз же, навіть на найдорожчих моделях купа камер, які ніяк не захищені і не закриваються. Чому? Люди стали дуже дбайливим і перестали дряпати камери? Чи шмат пластика сильно вдарить
по бюджету? Та ні, звичайно. Просто Соціуму потрібен
постійний 24/7 доступ до Ваших камер, який Ви самі добровільно йому дали. Також цікавим "збігом" є стрімке збільшення лінійки моделей смартфонів і ноутбуків, у яких
не від'єднується батарея живлення. Чому? Якщо раніше
можна було знеструмити пристрій, від'єднавши батарею,
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то тепер його можна тільки вимкнути, але не знеструмити,
при чому пристрій може сам вільно включитися. За прикладом далеко ходити не потрібно – операційна система
windows 10 кожен день тягне поновлення, які не можна
відключити, при чому, іноді розмір оновлень становить до
10 гігабайт в день. Що можна "допилювати" кожен день
такими обсягами кілька років поспіль? Швидше за все,
нічого. І та ж операційна система сама тепер включає серед ночі ноутбук без відома користувача (саме користувача, а не господаря). Формально – той, хто купив програму
або ґаджет – є їх господарем. Але на ділі ж – господарем
є той, хто їх створив, адже тільки йому відомі всі приховані функції і справжнє призначення свого дітища. А купив – всього лише користувач. Технологічне рабство – це
ціна, яку платить сучасна людина за користування
зручними технологіями. Рабство за прогрес.
Буває, люди кажуть: "Та кому я потрібен? Хто за
мною буде стежити? Я ж не депутат і не президент...". Як
кому Ви потрібні? Дайте відповідь на питання: хто Ви?
Ви – рядовий споживач. Вам продають ліки, які випробовують на Вас і на Ваших дітях, Вам продають товар, який
Вам і нафіг не потрібний, але щоб його купити – Ви працюєте як прокляті все своє життя, не бачачи сонячного
світла, а щось сталося – труїте себе лікарськими засобами,
які без перерви крутять в рекламах. Вся проблема в тому,
що попит диктує пропозицію. Люди самі цього хочуть:
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подайте нам зручну клітку.
Ось і виходить, що приймаючи умови доступу Соціуму до наших файлів і всього іншого, ми приносимо
себе йому в жертву. Все заради прогресу і зручності.
6.7. ГРА СЛОВАМИ:
ВЕЛИКА СИЛА ТИПОГРАФІЇ
"Як багато сенсу часом закладено у рядках, але ж ще
більше сенсу закладено між
ними ..."
Всі наші думки виражаються словами, від розташування яких залежить багато чого, змінюючи їх сенс. Так
прийшло поняття "гра словами", яке вже стало девізом
в політиці. Саме там часто міняють місцями коми, щоб
змінити зміст сказаного або прийнятого, шукаючи потрібну лазівку. Але залишимо політику політикам, бо якщо
сидіти біля свинячого корита – тебе заляпають з ніг до
голови. Нехай самі там купаються. Поряд з розташуванням слів, величезне значення має і візуальна подача. Як
спритно придумали на довгих полицях супермаркетів товар по акції виділяти червоним цінником. Люди до нього
мчать як магніти, змітаючи все. Дуже просто і дієво. Це
доводить, що "ефект Павлова" працює не тільки на соба90
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ках.
Вам напевно доводилося помічати людей, які читаючи книги, роблять там підкреслення рядків маркером
чи олівцем? Впевнений, картина знайома. Так ось, щоб
полегшити життя людям і щоб не псувати книги, багато їх
авторів (Ваш покірний слуга теж не далеко від них відбився) самі виділяють потрібні фрагменти і абзаци або підкресленням, або жирним шрифтом. Зручно і просто.
Але є одне маленьке "але": автор відзначає не Ваші
переваги, а те, на чому він хоче загострити Вашу увагу.
І погодьтеся, якщо Ви берете в руки книгу, Ви відразу
очима впиваєтеся в єдиний, виділений серед звичайного
тексту абзац або речення. Маніпуляція по приверненню
уваги спрацювала.
А суть цієї байки така: якщо хочете більше розуміти – не забувайте осмислювати те, що пишуть між рядків,
особливо в невиділених фрагментах тексту, на якому багато хто загострює увагу. І звичайно, слід аналізувати те,
чому саме цей абзац був виділений? Що в ньому такого,
чим він цінніший за інші?
Людство в основному лінується думати, а надає перевагу в більшості просто читанню. В такому випадку виникає питання: ми читаємо для того, щоб просто прочитати чи може краще читати, щоб розуміти максимум сенсу,
закладеного в рядках автором? Краще останнє.
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ГЛАВА 7
ЩО ЛЕГШЕ: КЕРУВАТИ ВЕЛОСИПЕДОМ
ЧИ АВТОБУСОМ?
"Чим менше кермо – тим
важче його крутити..."
Існує думка (яку я теж поділяю), що світом керує
10-13 осіб. Як жменька людей може керувати цілим світом? Елементарно. Так само, як керують заводом або фабрикою, корпорацією. Все працює за однією схемою. Чому
людство дозволяє собою керувати? Воно що, нічим не
відрізняється від табуну овець, який біжить туди, куди
йому вкажуть вівчарі? Це відбувається завдяки людській
ліні, яка є похідною закону збереження енергії, а також
завдяки людському страху, який йде з людиною в ногу по
житті. У всі часи в кожному Соціумі були "вожді", які
управляли завдяки силі лідерства або "жреці", які тримали
всіх у страху. Людина хоче жити і не напружуватися і якщо дати їй таку можливість – вона із задоволенням буде
лежати в комфорті з відкритим ротом, чекаючи, поки
в нього покладуть щось смачненьке. Але якщо прибрати
завісу маніпуляцій і важелів керування, ми побачимо, що
людині перебуваючи в подібній ілюзії, доводиться працювати і дуже важко. Ми живемо в світі, де більшість віддає душу дияволу за гниле яблуко.
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Соціум закликає всіх стати господарями свого життя, обіцяючи володіння тим чи іншим благом або статусом, тим самим роблячи людину своїм в'язнем.
Створення керованої моделі починається з поступового формування людини з потрібними звичками і якостями. Якщо хтось заперечить, що це неможливо, згадайте,
що всі звички людини є набутими, вони не присутні в людини від народження. З народження можуть бути присутніми фізичні особливості, риси характеру, певні схильності, а всі звички людина видобуває в процесі життя виходячи з її оточення або подій, які відбуваються навколо неї.
Відповідно, штучна генерація подій (наприклад, ті ж штучні новини) веде до штучного вироблення у людини звичок і реакцій. Це в основному, стосується довгострокового
впливу. Якщо взяти будь-яку територіальну одиницю
і назвати її абстрактним словом "Імперія", то для Імперії
вигідніше, щоб людство внутрішньо не розвивалося, а навпаки, частіше хворіло, жило на ліках, травило свою психіку ідіотськими серіалами, новинами і ростило собі подібних, тобто, споживачів. Цим же і пояснюється штучне
походження багатьох вірусів, до речі, створених самими
ж людьми за винагороду від інших людей. Життя в Соціумі нагадує життя нафтовика: він заправляє машину, щоб
поїхати на роботу, щоб добуваючи бензин, заробити на
бензин, щоб поїхати на роботу.
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Соціуму вигідніше мати населення споживачів, а не
розумників і воїнів. Споживачі інертні. Вони запускають
себе до диванного рівня, у зв'язку з чим частіше хворіють,
більше споживають і менше протестують. Вони завжди
готові платити за нездорову, але швидку їжу, яку не потрібно готувати. Вони завжди будуть купувати з останніх
грошей або в кредит дорогі трендові речі, які в моді, причому та ж мода формується штучно з метою збільшення
продажів. Ці люди малорухливі. Вони працюють, їдять
і дивляться телевізор, багато хто думає, але дуже мало
розмірковують. Ідеальні раби. Коли вони вирішать зайнятися спортом – їм тут же пропонують різну "хімію" для
швидкого і більшого результату, будь то схуднення чи
набір м'язів, хоча в процесі виявляється, що людина
в примарній гонитві за швидким здоров'ям скалічила себе
іще більше.
Теорія керування більшістю
Для керування натовпом не обов'язково керувати
безпосередньо кожним її учасником. Цілком вистачить
керувати парою лідерів, які в свою чергу, вплинуть на пов'язані з ними Стержні. Головне – правильно вибрати активний Стержень. Чим менш значуща людина, тим меншою є потреба впливати на неї особисто, оскільки для соціуму вона представляє всього лише найменшу одиницю.
Такі одиниці завжди мають лідера. Вони не живуть самос94
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тійним життям, оскільки морально слабкі, ліниві і всього
бояться. Тому Соціум впливає на лідера таких Стержнів,
а лідер в свою чергу, вплине на все нижчі Стержні. Принцип дії дуже схожий на управління підприємством, коли
начальник підприємства дає вказівки начальникам цехів,
начальники цехів дають вказівки начальникам зміни,
а начальники зміни дають вказівки робочим. Все засновано на ієрархії впливу. Начальник підприємства рідко буде
спілкуватися безпосередньо з простим робітником. Така
витрата енергії не буде виправданою. Тому в управлінні
натовпом обов'язковим фактором є вибірка саме таких
лідерів, які можуть вести за собою простих людей.
І саме на лідерів впливають з метою подальшого їх
впливу на нижчі Стержні.
Той же принцип задіяний і при розгоні масових заворушень. Коли оточення наступає на натовп, що бунтує,
вони рухаються ланцюгом, виглядаючи активістів і активних заворушників. Після знаходження активістів, вони по
одному витягують їх з натовпу в свій ланцюг. Коли у натовпу пропадають лідери – такий захід швидко видихається. Якщо натовпом слабохарактерних людей немає кому
керувати – він збивається в стадо і не знає, що робити.
Саме так, в 333 році до н.е. у битві при Іссі зазнала поразки перська армія (що налічувала близько 200 тисяч воїнів)
борючись проти Олександра Македонського. Під час бит95
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ви перський цар Дарій III, втік, а війська не змогли виступати як єдине ціле і були розбиті. Вони втратили свого
лідера. Олександру Македонському на той час було всього
23 роки... але умінням аналізувати і прогнозувати, він зумів знищити 90 тисяч воїнів перської армії.
Якщо з автомобіля зняти двигун, то керувати ним
можна і далі, але тільки на буксирі або штовхаючи. Тобто
він відразу стає схильний до маніпуляції і з ведучого стає
веденим.
Ще однією особливістю управлінської моделі
є стадний інстинкт. Люди кажуть, що не хочуть виділятися з натовпу, але постійно беруть приклад і копіюють себе
з тих, хто є їхнім кумиром, а кумир, в свою чергу, виділяється з натовпу. Якийсь парадокс. Взагалі, завдяки стадному інстинкту з'явилося поняття "мода", яке тепер називається словом "тренд". Яка між ними різниця? Ніякої.
Назвіть охоронця сек'юріті – його пивний живіт від цього
не підтягнеться. Звичайна гра словами. Зміна слів не робить речі більш цінними, а тільки створює личину.
Саме ті, хто в тренді, дають своїми сліпими бажаннями велике зростання економіці. Прикладом є нескінченна гонитва за продукцією компанії "Apple", де володіння
певною моделлю визначає статус людини в Соціумі і при
чому володар новомодного ґаджета обов'язково повинен
зробити селфі цим ґаджетом у дзеркалі громадської вби96
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ральні, інакше його не визнають. Одна буква або цифра
в назві моделі підносить людину в очах учасників гонок за
трендом на вершину п'єдесталу. Дивлячись на такі гонки,
іноді з'являється відчуття безнадійності людства. Хоча
здебільшого має місце зміна цінностей і данина часу,
а також дуже майстерне створення управлінської моделі,
яка зіткана з моральних сліпців, оцінюючи світ тільки за
якістю обгортки. Чим яскравіше блищить і чим голосніше шелестить – тим крутіше. А гниль всередині
і бардак в мозку – ну і що, може, не помітять.
ГЛАВА 8
СИСТЕМА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
"Якщо тримати двері в душу відкритими – її швидко
перетворять в громадську
вбиральню..."
В кожній людині закладена система особистої безпеки. Вона є похідною від інстинкту самозбереження. Деякі люди розвивають її додатково. Як правило, це успішні
люди, що працюють над собою і яких важко застати зненацька. Їх точки уразливості дуже добре захищені, а механізми захисту ретельно замасковані і перебувають в постійній бойовій готовності. Саме до таких людей можна
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застосувати алегорію "неприступна фортеця" або "закрита
книга".
Якщо Ви дочитали книгу до цих рядків, значить,
Вам саме час проаналізувати свою систему безпеки. Дуже
важливим для нас самих є пошук слабких місць в системі
нашої особистої безпеки для їх подальшого приховування
або повного усунення.
Дана глава є перехідною в главу захисту від зламу
нашої особистості. Щоб подолати хворобу – спочатку
потрібно вивчити історію хвороби, для того, щоб зцілитися – потрібно вивчити історію життя, що передувала хворобі.
В основі генерації подій лежить аналіз по виявленню слабких сторін людини для впливу на її уразливі точки. Як вже говорилося раніше, аналіз за часів соціальних
мереж та комунікаційних систем не складає особливих
труднощів. Все і так, як на долоні. Потрібно тільки зчитати інформацію, при потребі заповнити потрібні прогалини
і проаналізувати. Подумайте, до яких видів маніпуляції Ви
схильні? Що у Вашому житті є такого, чим Вас можна
притиснути до стінки чи взяти над Вами владу? Кожна
людина відповідно має зв'язки в Соціумі. І в цих зв'язках,
відповідно, неможливо обрізати всі нитки впливу на Вас.
Це в принципі неможливо. Але зменшити їх кількість, замаскувати їх, зробити деякі зв'язки односторонніми зале98
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жними – це все у Ваших силах. Важливим фактором також є пошук слабких сторін пов'язаних з Вами Стержнів,
а також визначення ступеня їх впливу на Вас. Слабкість
оточуючих людей, які перебувають у зв'язках з Вами, робить слабкішими і Вас. За цим принципом у військах, під
час тренувального бігу, фінішним часом вважається час по
останній людині, що прибігла до фінішу з цілої роти солдат (від 60 до 100 осіб). Звичайно, завжди є "мішки", яких
доводиться тягти на собі, тягти їх зброю і інші захисні
"причандалля". В цивільному житті все теж саме. Поселіть
до себе в квартиру алкоголіка і Ваш будинок перетвориться на кубло. Навіть якщо Ви самі не п'єте. А це значить,
що в роботі над своєю системою особистої безпеки обов'язково потрібно приділяти багато часу аналізу свого оточення і при першій нагоді виключати зі свого життєвого
ланцюга слабкі і ненадійні ланки, або зміцнювати їх (хоча
це справа дуже неблагородна і часто безглузда). Беручи до
свого кола людей ззовні – уважно дивіться, перед ким Ви
відкриває свої двері.
Наприклад, якщо Ви в чомусь підозрюєте людину –
то вивести її на чисту воду не складе великих труднощів.
Вам вистачить на це і трьох днів. Через три дні Ви будете
володіти величезною кількістю інформації, яка відкриє
перед Вами безмежне поле для аналізу і розуміння ситуації. Чим вправніше людина вміє маскуватися, тим важче її
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знайти. Але в даному випадку спрацює метод, який влаштований на основі пошуку слабких місць певного Стержня
через інші Стержні. Саме вони, часом самі того не знаючи,
можуть показати весь внутрішній світ Стержня, що нас
цікавить або ж вплинути на нього, реагуючи на певні події.
Для успішної побудови потужної системи особистої безпеки Вам доведеться неабияк попрацювати над собою. Деякі можуть назвати таке параноєю, але подібне
скажуть ті, хто відноситься до безхребетної маси людства
і не здатні зрозуміти всю міць такої ситуації. Якщо копнути історію – всіх великих людей вважали параноїками за
їх обережність, цілеспрямованість і просування до своєї
мети, яка не співпадала зі звичними цілями Соціуму. Але,
врешті-решт, ними донині захоплюються і ставлять нам
всім до прикладу у багатьох книгах по саморозвитку. Це
такі особистості як Едісон, Форд, Черчілль, Лінкольн. Якщо взяти біблію – Ной.
Взагалі, в світі прийнято, що цінність кумира виростає після його смерті. Люди стають особливо відомими
в основному посмертно. Тоді їх починають значно більше
цінувати і прислухатися до їхніх слів.
Історію ніколи не слід скидати з рахунків. Саме історія дає нам можливість провести аналіз, спираючись на
існуючі схожі факти, які мали місце в подіях людства
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і мають певну закономірність. Саме стратегії ведення воєн
дають нам можливість спроектувати наші дії в звичайний,
мирний час або при веденні бізнесу. Як уже згадувалося,
бізнес схожий з бойовими діями. Тут теж йде постійна
боротьба, причому досить витончена і жорстока.
І тут так само діє метод генерації подій для Стержнів. Наприклад, якщо в невеликому місті відкривається
великий магазин з оптовими цінами – власники маленьких
магазинів в окрузі зазнають збитків і поразки. Це елементарний приклад стратегії, генерації подій і наслідків. Тому, регіон охоплення сфер життя, описаний в цій книзі,
дуже широкий. Більше того, її можна перевести практично на площину будь-якої сфери життя.
ГЛАВА 9
СВІТОВА ПАВУТИНА –
НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШЕ БЛАГО ЛЮДСТВА
"Все живе, що попадає
у павутину – чекає неминуча смерть..."
Інший приклад стосується цифрової сфери нашого
життя. І був дарований людині Інтернет. Його ще називають всесвітньою сіткою або світовою павутиною. Не думали чому? Тому, що і сітка, і павутина складаються
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з зв’язаних між собою ниток, справжнє призначення яких
– ловити. Павутина, створена павуком, призначена для
лову комах, рибальська сітка, створена людиною, призначена для лову риби, інформаційна сітка, створена людиною, призначена для лову людини... точно так само, як
і ядерна зброя для знищення людей, створена людьми.
У міру того, як наше життя заповнили усілякі телефони, комп'ютери і планшети, а поняття "on-line" стало
самим звичним словом, так само і виріс відсоток зберігання особистих даних в мережі або на цифрових пристроях.
Тут люди почали повально втрачати пильність. Встановлюючи пароль, вони впевнені, що він надійно збереже їх
дані від інших осіб. Припустимо, Ви поставили на розблокування свого смартфона графічний ключ. І тепер Ви захищені, Ваш смартфон – неприступна фортеця. Це, звичайно, далеко не так, але, у всякому разі, Ви відчуваєте
себе захищеними. Наскільки легко обійти такий захист?
Дуже навіть елементарно. Користуючись телефоном, Ви
постійно контактуєте поверхнею дисплея з лицем або волоссям, що залишає на поверхні скла жирний шар. І розблоковуючи телефон, Ви возите пальцями по дисплею, залишаючи на ньому чіткий слід, як равлик на асфальті. І що
далі? Далі потрібно всього лише подивитися під кутом на
дисплей і повторити фігуру. І неприступна фортеця впала.
Це просто елементарний приклад, який наочно розкриває
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всю суть ілюзії захищеності.
Що ж стосується цифрових або символьних паролей – тут все набагато цікавіше. Приблизно 70% людей на
паролі ставлять пов'язані з ними дати. Ще певна кількість
людей створюють один пароль на всі облікові записи. Так,
наприклад, в різних соціальних мережах ставлять один
і той самий пароль. Про що це говорить? Тільки про крайню недбалість. Адже тими ж серверами з даними керують
ті ж живі люди. Як Ви думаєте, буде людина мати вплив
на Вас, якщо вона заволодіє Вашими самими особистими
секретами? Без сумніву. І цей вплив в певний момент може мати величезну силу. Вся суть соціальної інженерії –
точні мікроскопічний укол в потрібному місці, а не бомбування артилерією гектари площі в надії вразити одну
маленьку ціль.
Ще одна частина людей сліпо вірить, що зберігаючи глибоко особисті дані на своїх дисках або телефонах
з довгими та хитромудрими паролями, надійно захищені.
Можливо, поки не доведеться нести той же телефон у ремонт, де його можуть "вивернути навиворіт" і відновити
видалену інформацію. Або ж просто встановити якийсь
додаток чи гру, куди вже заздалегідь був вшитий вірус,
який краде дані користувача.
Про зберігання подібного роду дуже особистої інформації на просторах Інтернету, "в хмарі" або в соціальних мережах – я взагалі мовчу. Це вже повний "алес". Лю103
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ди створюють закриті папки, які будуть видні тільки їм
(у всякому разі, так вони думають). Але завантажуючи
фото на сервери соціальних мереж чи сховищ, у кожної
фотографії відразу змінюється назва. Вона переіндексовується. А отже, десь, в іншому місці створюється її клон
(копія). Завантажені фото вже належать не Вам. І навіть
якщо Ви їх видалите – вони вже нікуди не подінуться
з другого сховища.
Взагалі, за допомогою соціальних мереж дуже легко побудувати психологічний портрет людини в реальному часі. Кожен хоче виставити побільше красивих цитат
у себе на сторінці. Саме цитати показують душевний настрій людини, оскільки людина ніколи не виставить на
сторінці того, що суперечить її внутрішньому світу. Саме
за цими цитатами можна спрогнозувати для людини певні
події. багато хто цим і користується. Люди, публікуючи
кожен свій крок, самі віддають свою ж зброю захисту супротивнику. На додаток до цього, людина вказує всі свої
зв'язки: своїх можливих друзів, родичів, які під кожним
виставленим постом пишуть коментарі, ведучи відкритий
діалог на загальний огляд.
Ще одним значущим аспектом є паролі. Кожна людина, яка піклується про безпеку інформації знає, що
у паролів є кілька правил:
- вони повинні бути надійними і складатися з випадкових символів, а не з дати народження;
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- для кожного сайту вони повинні бути різними;
- вони повинні змінюватися раз на 2-3 місяці.
Ви так робите? Даю гарантію, що якщо і так, то
тільки один з пунктів, та й то меншість.
Але і тут турботливий Соціум "подбав" про людство. Спочатку, коли Інтернет тільки почався – люди не мали вдома комп'ютерів, а користувалися ними в спеціальних клубах, тоді відповідно, паролі не зберігали і тряслися
над ними. Тепер же, в еру смартфонів і ноутбуків, людина
зберігає свої паролі в ґаджеті, щоб його постійно не вводити. Це ж так складно щоразу набирати пароль! Руки ще
чого доброго відваляться. Та ще й перенапружувати пам'ять, щоб його запам'ятати... більшість навіть не пам'ятають своїх паролів. Вони і не прагнуть їх запам'ятовувати,
адже надійний ґаджет все пам’ятає. Саме це і є найстрашнішим, що пам'ятає він, а не людина. Але, часи змінюються і турботлива павутина запропонувала нове рішення:
сервіс Google на смартфоні і в браузерах створює користувачеві обліковий запис, який пам'ятає всі його паролі,
у разі, якщо користувач втратить або зламає свій ґаджет.
Тобто, людина всі свої ключі віддає тому, кого і в очі не
бачила, а сама живе в ілюзії захищеності. Ми невпинно
котимося до того моменту, про який показували в багатьох фантастичних фільмах, коли штучний інтелект заволодів світом. Якщо раніше це здавалося неможливим, то
тепер, коли ми себе повністю віддали техніці, ми стали
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користувачами, а не господарями. Виникає просте запитання: хто ж тоді господар? І якщо мене після цього хтось
назве параноїком – мені щиро шкода таких людей. Сподіваюся, Ви вже самі все зрозуміли.
Живучи в епоху цифрових технологій, потрібно насамперед навчатися такого предмету, як захист інформації
і частіше користуватися здоровим глуздом, підключаючи
основну функцію мозку, а не йти на поводу у емоцій, що
згенеровані Соціумом. Іноді це може врятувати навіть
життя. Якщо Ви сьогодні є незначними і не уявляєте особливого інтересу для оточуючих, подумайте про те, що через п'ять-десять років Ви можете стати зовсім іншою людиною. Найгірше стати значною особистістю, віддавши
при цьому в чужі руки важелі управління собою. Про це
варто задуматися.
ГЛАВА 10
МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД
ЗЛАМУ ОСОБИСТОСТІ
"Якщо Ви для самозахисту
купили газовий балончик –
носіть його в руці, а не десь
там, в сумочці..."
Ми плавно підбираємося до головної частини – до
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методів захисту від злому особистості. Головна суть методів захисту полягає в грі на випередження, побудови потужної системи захисту, вивчення людей, що оточують
нас і яких ми вважаємо недоброзичливцями, або яких ми
побоюємося. Такі люди повинні потрапити в групу, яка
тримається на постійному, посиленому контролі. Є старий
вислів: "найкращий захист – напад". У сучасному Соціумі,
я б перефразував дане речення: "найкращий захист – володіння інформацією і гра на випередження".
Один з методів потужної оборони – це усипляння
пильності супротивника. В якості прикладу наведу гру із
собакою: Ви з нею граєте, перетягуючи палицю, собака за
один кінець палиці тримається зубами, за інший – тягнете
Ви. Приблизна вага собаки 35-40 кілограмів (середньостатистична велика собака). Спробуйте забрати у неї палицю.
Це здається просто нереальним. Якщо собака міцно вчепилася зубами – тягніть хоч до потемніння в очах, нічого
у Вас не вийде. Але, як і в будь-якій ситуації, є метод,
який значно підвищить Ваші шанси здобути перемогу.
Поки Ви тягнете палицю на себе – собака її тримає і чим
міцніше Ви тягнете – тим сильніше вона стискає палицю.
Звичайно, палиця продавлюється потроху зубами і тримати її собаці стає менш зручно, та й м'язи щелеп затікають.
Вона буде вичікувати моменту, щоб перехопити палицю
зубами. Ви можете спеціально послабити хватку, але не
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втрачаючи пильності. Ця дія відразу буде прочитана собакою і вона неодмінно скористається ситуацією. У момент,
коли вона послабить хватку, щоб зручніше перехопити
палицю, робимо ривок на себе і отримуємо одноосібне
володіння палицею, відповідно здобуваючи перемогу. Даний метод був перевірений мною особисто на двох вівчарках, ротвейлері і на кількох безпородних собаках. Результат ідентичний. Тільки, прошу, не починайте нестямно
доводити, що є породи типу бультерьера, у яких навіть
після смерті палицю не відібрати. Наведений матеріал
призначений для опису алгоритму дій, який властивий
переважній більшості живих істот і не тільки собак. Палиця ж є прикладом різних життєвих ситуацій.
Суть викладу полягає в тому, що в будь-якій ситуації настає момент, коли наш супротивник на мить втрачає
пильність. Тому можна штучно згенерувати подію самостійно для гри на випередження. Найкраще – це не чекати
подій, а вчитися самому їх генерувати. Що робить шахіст
під час матчу? Прораховує можливі ходи. Що робить картяр у казино? Прораховує можливі ходи, рахує карти, що
вже випали (в доказ доцільності цього скажу, що останніх
до речі, часто виганяють з казино і тримають у чорному
списку, бо казино не любить програвати). У будь-якому
випадку ведеться постійний аналіз ситуації, щоб зіграти
на випередження. Тільки граючи на випередження, Ви
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можете максимально підняти свої шанси на перемогу, але
ніколи не забувайте про захист.
Генеруючи події для Стержнів, ми можемо керувати їхніми прогнозованими діями. Проте також слід пам'ятати, що людина може керувати своєю долею, генеруючи
свої власні події. Порятунок потопаючих – справа рук
самих потопаючих.
Прогнозування – це дія величезної сили, яка теж відноситься до системи особистої безпеки. Наприклад, завдяки прогнозу погоди, ми, виходячи з дому, можемо взяти із собою парасольку, знаючи, що буде дощ. Витратьте
час на своєчасне вивчення прогнозу і Вам не доведеться
мокнути в потоках життєвих негараздів.
Проектування власної системи безпеки краще намалювати схемою. Так мозок найкраще сприйме і віддрукує у Вашій підсвідомості картинку, яка буде зберігатися
у вигляді алгоритму дій. Та заведіть звичку не зберігати у
паперовому або цифровому вигляді подібні писання, оскільки вони з плином часу, можуть потрапити не в ті руки
і стати надбанням загальної маси, або бути спрямованими
проти Вас через день, місяць, а може бути, що і через кілька років. Намалювали, прочитали, вивчили, спалили.
Покладайтеся на свою пам'ять. Не забувайте її тренувати.
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ГЛАВА 11
КРОКИ ПО ВЛАШТУВАННЮ
СИСТЕМИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
"Щоб забити цвях – потрібно взяти молоток і забити
цвях..."
Все велике і варте виткане з малого і незначного.
Це стосується і системи особистої безпеки. Якщо нехтувати незначними на перший погляд пунктами, в кінці кінців,
фортецю безпеки людини буде зруйновано і вона здасться
у полон. Візьміть в приклад солдата і його екіпіровку: всі
думають, що безпека солдата обумовлюється зброєю. Насправді, це не зовсім так. Хіба допоможе зброя врятуватися від газової атаки? Ні. Допоможе протигаз. Хіба допоможуть зброя і протигаз від хімічної атаки? Зброя – ні,
протигаз – частково, але він захистить тільки обличчя
і легені, а інші частини тіла постраждають. Тут допоможе
спеціальний захисний костюм. Ось і виходить, що думаючи про систему особистої безпеки, не слід недооцінювати
важливих її складових, які на перший погляд не такі значні. Кожному пункту відведено свій час і своя роль у житті
людини.
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11.1. ВИКОРІНЕННЯ НЕНАВИСТІ
"Як важко нам буває зрозуміти інших і як легко нам їх
просто ненавидіти..."
Ненависть подібна до гніву. Вона присипляє нашу
пильність. Якщо ми боїмося людини – ми починаємо її
ненавидіти, а значить, ми визнаємо те, що даний об'єкт
сильніший за нас. Така емоція – вже початок нашого програшу. Більшість подій, які впливають на Стержень, основані на страху. Беріть верх над страхами і найжорстокішим чином контролюйте свої гнів та ненависть. Саме ці
два супутника з величезною швидкістю скинуть Вас у прірву. Вчіться читати негативні жести оточуючих Вас людей, особливо серед недоброзичливців, опонентів і конкурентів. Тримайте свою систему безпеки у стані постійної
бойової готовності.
Тим, хто захоче сказати, що все це домисли, я задам питання: Ви користуєтеся дверними замками у Вашій
квартирі? Ото ж бо й воно. Навіть якщо Вас ніколи не обкрадали, спробуйте пустити чутку, що у Вас в квартирі
багато золота і що Ви їдете на тиждень з міста. Повірте,
Вашу квартиру вивернуть навиворіт.
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11.2. КОНТРОЛЬ ЗВИЧОК
"Ніщо так не губить людину, як шкідливі звички..."
Звички є дуже важливою складовою сутності людини. Саме звички видають наше істинне "я", особливо,
коли людина в Соціумі пробує одягнути маску. Наприклад, ми в темряві можемо дізнатися знайому нам людину,
бачачи тільки її силует. Як? По ході. Ходу можна віднести
до звичок. Вона схожа на почерк людини, який якщо
і змінюється, то не кардинально і не такими швидкими
темпами. Так, але ж можна змінити ходу спеціально? Можна. Спробуйте. Змініть ходу хоча б на кілька годин без
перерви. Це пекельне завдання. Вас у першу ж годину чекає грандіозний провал. Чому? Все просто. Справа в тому,
що є таке поняття, як м'язова пам'ять. Ваша хода формувалася роками і м'язи володіють стійкою пам'яттю, яка не
залежить від Вашої свідомості. Якщо Вам і вдасться змінити ходу на деякий час – то тільки до тих пір, поки Ви
себе пильно контролюєте. Варто тільки відбутися будьякому фактору, який відверне Вашу увагу – Ви відразу
забудете про контроль і привіт, стара звична хода.
Кожна людина має як мінімум 5-10 звичок, деяких
з них вона соромиться. Саме ці звички і є потужним мето112

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

дом впливу на її Стержень.
Суть цієї байки така: якщо Ви знаєте про наявність слабкого місця у Вашій системі особистої безпеки серед Ваших звичок – не сподівайтеся захиститися
методом одягання маски. Вона злетить з Вас, як тільки Ви відволічетеся. Це як прикрити дірку в стіні газетою, яка злетить при першому ж пориві вітру. Краще спорудити захист з мішків, набитих піском. Захистіть свої
звички від можливого впливу на них навколишніх людей.
Слід вести постійну систематичну роботу по їх викоріненню і з часом вони зникнуть, але тільки завдяки наполегливій праці.
11.3. ЗАХИСТ ОСОБИСТОЇ
ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ
"Не вмієш співати – не
пий..."
Присвятіть час навчанню захисту цифрової інформації. Це знання врятує Вас неодноразово протягом усього
життя. Для прикладу подивіться на історії людей, чиї долі
ламалися, коли їх глибоко приватні секрети потрапляли
в мережу. Якщо хочете грати з вогнем – тримайте
в кутку вогнегасник. Заведіть звичку раз на місяць змінювати паролі до своїх ресурсів. Пам’ятайте про момент
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ослаблення хватки собакою. Не чекайте дій на випередження в Вашу сторону. Не зберігайте важливі та особливо особисті дані в мережі а також не передавайте їх через
мережу. Все передане Вами осідає на серверах. Використовуйте спеціальні шифрувальні програми для зберігання
особистих даних у себе вдома. Пам'ятайте, що можливо,
сьогодні це не так важливо, але Ви не знаєте, що станеться
з Вами через рік, три, п'ять і яку цінність представлятимуть тоді ці дані. Що ж стосується захисту від створення
Вашого профілю – можна користуватися приватними
вкладками без збереження тимчасових файлів cookies, які
і фіксують всі ваші дії в мережі, а також встановити плагін
зміни IP-адреси. В такому випадку, результати Вашого
пошуку не будуть раз у раз вилазити на різних сайтах
у вигляді нав'язливої реклами.
11.4. ДЛЯ ПАПЕРУ – СПАЛЕННЯ,
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ – ПОВНЕ ВИДАЛЕННЯ
"Навіть якщо Ви витерли
документом задницю, це не
означає, що його ніхто вже
не прочитає..."
Невігластво у зберіганні інформації може у певний
момент вилізти людині боком. Зберігає, приміром, людина
суто особисті фото на телефоні. Встановила пароль і спо114
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кійна. А тут раз, і телефон вкрали. І що? Ваші особисті
секрети вже в чужих руках. Іноді така втрата може сильно
зіпсувати життя, а то і взагалі його зламати. Не втрачайте
пильності і дбайте про збереження і надійне видалення
даних. Інший приклад – у Вас зламався телефон, Ви віддали його у ремонт. Карту пам'яті, відповідно, не витягли.
І якщо майстру з цікавості або туги захочеться "пролопатити" карту пам'яті – в результаті Ваші секрети будуть
у нього. Те ж стосується і продажу фотоапаратів, телефонів, комп'ютерів, коли люди просто стирають або форматують носії інформації перед продажем техніки. Але вся
штука в тому, що стерті дані можна відкопати, якщо вони
не були стерті спеціальною програмою. І якщо молода
сімейна пара вирішить продати свій фотоапарат після того, як зробила кулька відвертих фотосесій для особистого
архіву і не видалили інформацію належним чином, то відповідно, немає чого дивуватися, якщо їх фото потраплять
у мережу Інтернет і стануть надбанням громадськості. Для
збереження особистої інформації не підходить банальне
використання прихованих папок. Для цього є спеціальні
програми, які шифрують інформацію через складний пароль. Для видалення інформації є спеціальні програми, які
стирають і перезаписують стерті сектора пам'яті "порожніми" даними, виключаючи можливість відновлення даних.
З папером – все те ж саме. Навчіться спалювати
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старі документи, а не тупо викидати їх у кошик для сміття.
Є люди, які дуже люблять копатися в чужому смітті. Це
їхнє хобі. Пам'ятайте: інформація править світом.
11.5. ВНУТРІШНІЙ СВІТ ПОВИНЕН
ЗАЛИШАТИСЯ ВНУТРІШНІМ
"Не слід сушити нижню білизну, надягаючи її на голову серед натовпу..."
Не допускайте доступу у Ваш внутрішній світ чужих особистостей. Навіть випадковим чином. Йдучи –
закривайте всі моральні двері. Не слід виставляти напоказ
всі подробиці зі свого життя, особливо ті, за допомогою
яких можна грати з Вами у подальшому. Перестаньте малювати свої психологічні портрети на стінах у соціальних
мережах – Вам від цього не стане легше, а іншим воно
може послужити непогану службу по управлінню Вами.
Навіщо прагнути виставляти все на показ? Задайте собі
питання: яку мету Ви переслідуєте і яку ціну Ви готові за
це заплатити? Що дає Вам, наприклад, участь у флешмобі,
коли відлітаючи на море люди обов'язково виставляють
фото квитків і паспортів на тлі аеропорту з написом "До
відпустки готові"? На цю дію вже з'явився шарж: "Виявляється, можна полетіти на море, не виставляючи фото квит116
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ків і паспортів". Людині не обов'язково виставляти кожен
свій крок, щоб всі визнали його "високе становище" у Соціумі, а особливо, квартирним злодіям.
11.6. ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
"Перед експлуатацією свого
мозку прочитайте інструкцію і Вам не прийдеться бігти у ремонт при першій
же проблемі..."
Вивчення психології людини – життєво необхідна
дисципліна для кожної людини, так само, як і анатомія.
Цими дисциплінами повинен володіти кожна поважаюча
себе людина. Хочете менше хворіти – вивчайте анатомію,
нюанси роботи організму, хочете робити менше необдуманих дій і менш болісно сприймати навколишній світ –
вивчайте психологію людини. Це не тільки допоможе Вам
захиститися, але і дасть відповіді на багато запитань, які
виникають у Вас по життю до самих себе. Вивчення поведінки людей, методів подачі вербальної і невербальної
інформації дають величезні результати, як в повсякденному житті, так і в Соціумі та бізнесі. Рівень продажів кожної фірми пов’язаний безпосередньо з психологією споживача. Будь-який маркетинг заснований на психології,
будь-яке управління засноване на психології. Станьте
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психологом по житті. Ми у себе на все життя і не завжди
можна покладатися тільки на думку фахівців, а якщо вже
справа стосується прийняття рішень щодо здоров'я у позаштатних ситуаціях – то і говорити марно. Ми повинні
розуміти, що з нами відбувається.
Підхід "я вчився іншому, я хороший в іншому,
а моїм здоров'ям нехай займаються лікарі" – гнилий до
мозку кісток. Лікарям на Вас наплювати. Ви – їх заробіток, а не цінність. Більшість у Вас бачить купюру, а не
людину, якій потрібна допомога. Мізер людей працюють
зі справжньою віддачею, "від душі". Не будьте наївними
і не довіряйте залишки свого здоров'я кому-небудь, наліво
і направо. Ваше життя у Ваших руках. Тільки Вам відома
його справжня цінність і відповідальність за нього несете
тільки Ви.
11.7. ПОТРІБНО ВМІТИ ГРАТИ
У ЖИТТЄВІ ШАХИ
"Щоб щось виходило, потрібно щось робити..."
Вчіться робити аналіз подій, що відбуваються
і прогнозувати можливі наслідки кожної події. Аналізуйте
залежності Ваших зв'язків. Який вплив на Вас мають Ваші
зв'язки? Більшість з них односторонні, що залежать від
Вас чи односторонні залежні Вами? Намагайтеся вийти на
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показник лідерства, щоб більше людей залежало від Вас,
ніж Ви від інших. Сильним бути приємно. Тренуйте Ваш
мозок. Йому, як і м'язам, необхідні постійні систематичні
тренування. Станьте психологічним спортсменом. Замініть кольорову гру у смартфоні вивченням оточуючих Вас
людей, осмисленням їх звичок, дій. По-перше, це цікаво.
По-друге, це розвиває Ваш мозок і покращує розуміння
навколишнього світу. В результаті Ви будете менше нервувати і злитися на цей навколишній світ. На перший погляд все перераховане складно, але якщо підійти до питання
систематично,
то
ланцюжок
вибудовується
і результат завжди буде в наявності.
11.8. НЕ ВТРАЧАЙТЕ СВОЄЇ ПИЛЬНОСТІ
"Закон джунглів: заснув –
убили, розслабився – покалічили..."
Як тільки Вам починає здаватися, що Ваша система
особистої безпеки надійна – це вже перший сигнал до
втрати пильності. Саме з цієї точки починається втрата
пильності і зниження контролю. Це дуже небезпечний
стан, схожий на танець по лезу бритви. Вам завжди буде
над чим попрацювати, оскільки життя не стоїть на місці,
постійно з'являються нові технології і методи впливу на
Стержні, відкриваються нові больові точки, які потрібно
119

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

тримати в узді. Вчора нам подобалося одне, сьогодні –
інше, завтра – третє. Це нормально. Але разом із вподобаннями змінюються і решта реакцій на світ, людей і події. Точно само у схудненні: як тільки Ваша робота над
втратою ваги увінчалася успіхом, Вам замість того, щоб
тепер розслаблятися, потрібно працювати далі, щоб втримати здобуте і не привести до рецидиву.
Стародавня східна мудрість говорить: "Якщо
меч знадобиться воїну хоч раз в житті – він зобов'язаний носити його щодня". До речі, про меч. Доводилося
бачити, як звичайні законослухняні люди (а не бандити
і рецидивісти) ходять з ножем у кишені для своєї безпеки.
Дуже розчулює така картина. Їй навіть можна дати назву:
"ілюзія безпеки" Чому ілюзія? Адже ніж – це справжня
зброя, яка може врятувати життя. Ні. Це така ж ілюзія, як
і те, що дорога машина – це надійний "танк", який вбереже
людину від аварій, тому що там багато якісного металу
і є подушки безпеки. По-перше, більшість громадян, які
носять розкладний ніж у кишені, навіть не вчилися екстрено його діставати і відкривати, не вивчали прийоми володіння ножем, не пробували, чи зможе ніж прорізати товсту шкіряну куртку або ватник взимку, не думали, як
і куди вони будуть різати людину, щоб її не вбити.
Та й взагалі, не думали, чи готові вони реально когось
вбити? Просто носять і все. По-друге, є така штука, як закон. Якщо Ваш складний ножик і не потрапляє під статтю
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носіння холодної зброї, то у разі застосування його у громадському місці, та ще й до іншої людини – повірте, Вас
закриють. Якщо у Вас хулігани вирішили відібрати на вулиці телефон – Ви не можете за це зарізати людину. Ми не
в середньовіччі, коли за криве слово зносили голову з плечей прямо на вулиці, без розбору, права людина, чи ні.
Ніж не допоможе врятувати Вам життя, зате допоможе
Вам сісти або бути убитими чи покаліченими у відповідь.
На що тоді розраховує людина, носячи у кишені ніж? Що
вона в небезпечній ситуації дістане його, помахає їм і бандити, наклавши в штани від страху, втечуть? Приблизно
так бідолахи і думають. Однак, вони не беруть до уваги
одну деталь, що нападник теж може мати при собі ніж.
І що ще гірше – він може вміти ним володіти. Уявіть собі
результат такого фехтування. Варіант другий – на Вас кидається собака. Багато Ви проти неї ножем зможете зробити? Швидше за все, взагалі нічого. На вулиці діють негласні правила для зброї, особливо для ножів: не показуйте, що у Вас є ніж. Якщо Ви готові застосувати
його – ріжте, але не показуйте його до останнього. Те
ж і з пістолетом: витягувати його слід тільки у тому випадку, якщо Ви готові вистрілити в людину. А діставати
просто в надії помахати ним – повірте, відберуть і навішають зверху. Купіть краще перцевий газовий балончик
і вчіться бігати, щоб після застосування відразу ж дати
драла. Перцевий балончик врятує і від собак і від неадек121
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ватних людей, в тому числі п'яних. Тому, ніж у кишені
присипляє Вашу пильність, а газовий балончик – навпаки,
тримає Вас в тонусі, оскільки Ви знаєте, що після його
застосування потрібно скоріш тікати. Якщо здоровий
глузд все ж переміг і Ви зважитеся купити перцевий балончик – купуйте відразу два, один з яких потрібно обов'язково випробувати в дії, потренуватися його застосувати,
побачити довжину і форму струменя розпилення, спробувати його у вітряну погоду, у закритому під’їзді. Якщо
справа стосується Вашої фізичної безпеки – пам'ятайте,
теорія тут не допоможе. Обов'язково потрібна практика
і рішучість, а без тренувань цього не досягти. На вулиці
виживає не той, хто знає, а той, хто вміє.
11.9. ПРИСИПЛЯЙТЕ ЧУЖУ ПИЛЬНІСТЬ
"Ніщо не гріє душу Ваших
ворогів і заздрісників краще,
ніж думка про те, що у Вас
все погано..."
Вчіться робити непередбачувані маневри у житті.
Саме наявність таких регулярних дій вводить навколишніх у замішання. Вони не чекають від Вас подібних дій?
Відмінно. Це і є Ваша прихована зброя. Але такої зброї
у Вашому арсеналі завжди має бути більше однієї одиниці. Повинна вестися постійна робота над створенням но122
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вих видів засобів захисту і дій на випередження. Тільки
сильна особистість здатна на кардинальні зміни у житті.
І оточуючі це розуміють, навіть на підсвідомому рівні.
Погодьтеся, ми завжди більше поважаємо сильних духом
людей, ніж "безхребетних істот", які постійно ниють.
Не бійтеся бути сильними. Бійтеся здаватися сильними. Сила – це позитивна якість, а не шкідлива звичка. Наприклад, якщо навколишні бачать у Вас на плечі автомат,
бажаючих напасти на Вас буде значно менше, ніж, якщо
Ви будете гуляти в сутінках з пачкою грошей, що виглядає
з кишені.
11.10. ЗНАЙТЕ СОБІ ЦІНУ!
"Неможливо оцінити безкоштовний або зіпсований
товар..."
Упевнений, багато хто ставить собі запитання: "чому мене не цінують? Я так люблю свою роботу, стільки
роблю, а моїх старань не помічають!". Нас не цінують тому, що ми, займаючись своєю улюбленою роботою, прагнемо віддати себе задарма. Все у світі має цінність лише
тоді, коли або названа ціна, або є наявність дефіциту, де
пропозиція нижча, ніж попит. Але є й інша сторона медалі, коли людина завищує свою значущість і цінність, через
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що від неї відвертаються люди.
Якщо на одній вулиці відкриті п'ять продуктових
магазинів поспіль і Ви відкриваєте шостий поруч, як думаєте, оцінять Вас? Не думаю. По-перше, у вже існуючих
магазинів є свої постійні клієнти, які звикли до своїх продавців, а ті розуміють їх з півслова, знають переваги, мають завойований авторитет і т.д. При великій кількості
одного і того ж товару втрачається його цінність. Вам доведеться встановити ціни нижчі ніж в інших, тоді можливо, Ваш магазин буде продавати більше товарів ніж інші,
але заробіток буде меншим, а витрати на працю і фінансовий оборот – великими. І тут спрацює думка: "Але як же
ж? Потрібно знати собі ціну! У мене якісні продукти,
я знаю собі ціну і буду продавати їх дорожче...". В даному
конкретному випадку поняття "знати собі ціну" означає не
підняття цін, а відкриття магазину там, де він потрібен, де
він буде економічно вигідний.
А якщо вже більш деталізувати – не варто відразу
загинати свою ціну і корчити з себе зірку при відсутності
досвіду або вправності. Авторитет треба заслужити, а коли Вас визнають – тоді і ціну можна буде коректувати.
Будь-який бізнес тримається на постійних клієнтах (які
самі ж рекламують Вас) і на залученні нових, які згодом
теж стають постійними. А якщо Ви заломите непомірно
високу ціну за відсутності досвіду або сервісу – Вас шви124
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дко розкусять і Ви будете перебиватися з подачок нових
випадкових клієнтів, які після першого разу, вдруге вже не
прийдуть. Це своєрідний "одноразовий" фахівець.
11.11. РОБОТА НАД СЛАБКИМИ СТОРОНАМИ
"Хочеш бути сильним – будь
ним..."
Працюйте над собою. Набуваючи нові знання, Ви
стаєте більш рішучими, впевненими та організованими.
Впевненість у собі – шлях до успіху особистості. Рішучість допомагає в своєчасній та швидкій реакції на події.
Організація не дозволяє рости і розмножуватися шкідливим звичкам, подібно до вірусу. Навколо закликають, що
чаша позитиву завжди повинна бути повною, чаша негативу – порожньою. Але це, на жаль, утопія. Світ тримається на балансі протилежностей. Ви не можете повністю
викорінити негатив. Та й не потрібно цього робити. Він
стабілізує Вас, активує, наштовхує на активні дії. Уявіть
ситуацію: двері в під'їзді Вашого будинку не зачиняються
і взимку в під'їзді холодно. Ви вирішуєте поставити пружину (позитив), щоб двері самі закривалися. Поставили
і вуаля, двері самі зачиняються, але дуже сильно, оскільки
пружина дуже потужна і двері, закриваючись, постійно
б'ють Вас по спині. Тобто, позитив в чистому вигляді все
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ж не приносить бажаного результату. І ось Ви ставите до
пружини додаткову анти-пружину, тобто доводчик дверей
(антипозитив). Результат балансу – двері плавно закриваються. І все добре: тепло і спина без синців. Прагніть не
до повного викорінення, а до усвідомлення і правильного
балансу сил. Весь свій негатив потрібно знати в лице, щоб
не було ситуацій, коли Ви будете говорити іншим: "я не
знаю, чому я так зробив". Не знаєте – не робіть, а хочете
робити – розберіться і зважте. Прочитайте інструкцію,
перш, ніж експлуатувати будь-який предмет. Голови це
стосується в першу чергу.
Ще одним аспектом уразливих точок людини являють її комплекси. Вони подібні до скалки у пальці, яка
постійно болить, не даючи повноцінно діяти рукою. Комплекси є різні, але більшість є набутими в певні періоди
життя (або через глузування певної особи), як і загнана
скалка. Тому, робота з комплексами повинна нагадувати
витягування скалки: увійти голкою, знайти скалку, підколупнути і витягнути її.
До прикладу, людина комплексує з приводу своєї
зовнішності (мова не про придбані за попередній рік життя кілограми, а про риси зовнішності, що властиві людині
тривалий час і які не можна виправити за допомогою дієти). Але ж так було не завжди, не могла ж людина з пелюшок комплексувати. Але на даний момент є те, що є.
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Кожна людина унікальна і не потрібно рівнятися на інших. У інших – свої проблеми. Навколо комплексів крутиться дуже багато маркетингових вивертів, які в надії
"впарити" товар або послугу починають створювати "ідеал" і усіх тикати в нього носом, немов цуценят у лайно,
вказуючи що всі вони неповноцінні і пропонуючи порятунок. Ідеал – це об'єкт, штучно наділений певними якостями (часто вже не властивими йому), за які його всі
шанують і прагнуть бути схожими на нього. І що характерно, люди так себе накручують, що у них дійсно розвиваються комплекси.
Прочитала людина в Інтернеті статтю, що розмір
"чоловічого достоїнства" має значення. Володіючи скромними розмірами, вона почала комплексувати, спочатку не
помічаючи, що стаття була написана на сайті, який продає
препарати сумнівної якості і дії для збільшення цього самого достоїнства. Але комплекс зародився в голові і з кожним днем міцнішав. Настирливі думки не давали спокою: "Що робити? Як тепер показатися на очі людям?
Шукати способи збільшення?". Внутрішній розум заговорив: "але ж ти якось прожив все життя до цього". І здоровий глузд підказав рішення: "Витягни скалку, сходи на
нудистський пляж". Людина засумнівалася: "Що я там
буду робити? Там одні збоченці, я буду серед них ганьбитися, в мене будуть тикати пальцем як на неповноцінно127
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го...", але все ж щось в середині переважило і він, набравшись сил, відправився на пляж. Прийшов, роздягнувся, сів
і чекає, поки інші почнуть над ним потішатися і глумитися. Але нічого не відбувалося. Навколо снували роздягнені
люди, деякі навіть з іще меншим "достоїнством", але їм
діла немає ні до кого. Людина в подиві стала спостерігати
за людьми, думаючи про себе: "Виходить, вони зовсім не
збоченці, вони просто по-справжньому вільні люди, які не
паряться непотребом. Он приїхала пара на дорогому джипі, вони вийшли з машини, зняли з себе все, навіть прикраси, якими вони могли б виділитися серед оточуючих
і увійшли на пляж, зміщалися з іншими, з такими ж простими, вільними від забобонів людьми, як і вони самі. Їм не
потрібно сушити голову в пошуках дорогих і статусних
купальників, вони просто хочуть відпочити від Соціуму,
від його ієрархії, щоб на них не тикали пальцем, не заздрили їм. Вони прийшли в місце, де до вільних людей ставляться байдуже, не помічаючи та не акцентуючи увагу на
чому-небудь. Кожен прийшов сюди з тим, чим багатий
і всі вони щасливі по-справжньому, без удавання...". І скалка вийшла.
Нас закликають дивитися страхам в обличчя, але не
пояснюють, для чого це потрібно робити. Люди дивляться,
і знову лякаються. І нічого не відбувається крім наступного переляку, який іще більше плодить в людині невіру
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у себе, ще більше розвиває тління вугілля комплексів. Потрібно йти на зустріч своєму страху не для того, щоб його
бездумно прожити і незрозуміло як побороти, а для того,
щоб усвідомлено його прожити і зрозуміти, отримавши
можливість роздивитися причину його появи. Якщо працювати з проблемою а не з її джерелом – проблема регулярно буде повторюватися.
11.12. ЗВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ГЕНЕРАЦІЇ
ПОДІЙ ДО МІНІМУМУ
– "Доктор, коли я торкаюся, у мене болить.
– А ви не торкайтеся..."
Перестаньте дні й ночі безперервно гарячково стежити за новинами, за шоу-бізнесом. Перестаньте приймати участь у гонках за трендом. Всі ці дії спрямовані проти
Вас і Вашого розвитку. Це прямий злив себе в унітаз. Зосередьте свій інтерес на більш цінних і потрібних речах.
Наш час безцінний. Ми можемо купити чужий час і можемо заощадити свій. Ми можемо заробити гроші. Але
повернути, витрачений в холосту час, ми ніколи не зможемо. Цінуйте кожну мить у житті. Витрачайте найдорожче, що у Вас є з розумом. Щоб відчувати життя – потрібно повноцінно жити. Час як і гроші: його потрібно еконо129
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мити і ним не потрібно розкидатися дарма. Чим менше Ви
будете зациклювати свою увагу на непотрібних Вам речах, тим менше вони будуть розгойдувати Ваш життєвий
човен. Хочете, щоб поріз швидко загоївся – замотайте і не
чіпайте. Загострюючи свою реакцію на навколишній світ,
Ви тільки збільшуєте кількість ниток, за які Вас можна
смикати, керуючи Вами.
11.13. ПЕРЕСТАНЬТЕ РЯТУВАТИ СВІТ
"Немає нічого безглуздіше,
ніж непрошена допомога..."
Людина: Світ, я йду на допомогу!
Світ: А я тебе просив?
Ми часто прагнемо допомогти тим, хто не просив
у нас допомоги. Ми подивилися на людину, вона здалася
нам нещасною і ми вирішили їй допомогти, навіть не запитавши її, чи потрібна їй допомога. Починаємо допомагати, нав’язуючи свою допомогу, примушуючи оточуючих
міняти свої життєві підвалини. Деякі і не відмовляться від
халяви, але і не оцінять допомоги, а рятівник буде страждати, адже він намагався, а його допомога виявилася і на
грам не потрібною.
Допомагайте тільки тоді, коли Вас просять. Але
і тут дотримуйтесь простих правил:
- допомагайте тільки тим, хто сам про це попросить
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та істинно цього потребує;
- допомагайте людині, а не робіть все за неї;
- усвідомте, що Ви не можете допомогти всім;
- надаючи допомогу людині, що висить над прірвою, стежте за тим, щоб вона не переважила Вас у бездну,
інакше полетите разом. Розраховуйте свої сили і ресурси.
Якщо ми будемо вирішувати за дитину всі завдання
– вона ніколи не навчиться вирішувати їх сама і виросте
невігласом. Все що в наших силах – це підштовхнути її до
вирішення, при можливості навчити розуміти алгоритм
рішення, але не більше того.
ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
"Це тільки грипом всі разом
хворіють, а з розуму по
одинці сходять..."
Ті, хто чекав покрокового викладу захисту з точними діями, як у букварі, можливо трохи розчаровані. Проте,
єдиної панацеї або захисного золотого ключика не існує.
Формування системи особистої безпеки – це дуже трудомісткий процес, унікальний за своїми кроками і діями для
кожної людини. Але результати його воістину заслуговують вкладення сил і часу. Для того, щоб мати надійний
захист, Ваша система внутрішньої безпеки повинна бути
побудована особисто Вами і мати Ваш власний ключ,
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свою схему. У книзі ж викладені механізми впливу на
особистість, принцип генерації подій, на основі якого Ви
зможете виробити свою особливу, секретну стратегію
з методами захисту своєї особистості, побудовану на Вашому розумінні і сприйнятті викладеного. Виділіть свої
сильні сторони і відштовхуйтеся від них. Знайдіть свої
слабкі сторони і працюйте над ними.
Підводячи підсумок, хочеться виділити фразу: Ваше життя в Ваших руках. Ваша реакція на події вирішує
результат Ваших дій. Будьте сильними і не втрачайте
пильність. Життя любить переможців.
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ЧАСТИНА ІІ
ДЕГРАДАЦІЯ
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ГЛАВА 12
#ХЕШТЕГРУЛИТЬ
"С появою хештегів і смайлів людям стало легше лицемірити..."
До недавнього часу слово хештег не викликало у
людей ніякої реакції. Але зараз – воно буквально завоювало світ.
Як з'явилося поняття хештег?
Слово хештег походить від двох англійських слів:
hash – решітка і tag – мітка. Він являє собою ключове слово або фразу, написану без пробілів для індексування та
пошуку інформації за ключовими словами.
Почавши, як форма індексування, хештег пізніше
став формою оголошення настрою, сарказму, внутрішнього монологу або підсвідомості. Насіння мутувало і проросло манією величі і привернення уваги до своєї персони.
Людина, наділена інтелектом почала розуміти його
і використовувати по-іншому. Вона за допомогою хештега
хоче висловити свої почуття в байдужому і безжалісному
Соціумі. Це так само здорово, як під час активних бойових
дій сісти на лінії фронту і влаштувати курси по макраме.
Але людей не переконати. Навіть один єдиний відгук
з Соціуму дасть зелене світло продовженню дії. Поганий
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приклад – заразливий. Людина вхопиться за нього як за
рятівну ниточку, навіть не замислюючись, чи потрібно їй
цей порятунок? Скоріш за все, ні. Але ж так роблять всі!
Ні не всі. Тільки плем'я папуг. На перший погляд виходить гарний парадокс: інтелектуальний розвиток людства веде до його деградації. Так, та не так. Інтелектуали,
які думають, аналізують і керують – розвиваються, а решта – деградують такими ж темпами. Дурні і блазні завжди
привертають більше бездумної уваги, ніж мудрі люди. Це
підтверджує і статистика переглядів відео на youtube, де
мільйони переглядів набирають приколи низького сорту
та інтелектуального рівня, в той час, як розвиваючі матеріали дійсно хорошої якості ледь набирають кілька тисяч
переглядів.
Для маркетингу, реклами і торгівлі хештеги – це
справжня знахідка. Для простих людей – це нав'язливе
бажання виставляти напоказ своє нутро без необхідності.
Є такий жарт "сміятися після слова лопата". Створюється
враження, що без хештегу оточуючі не зрозуміють, та і не
повірять, що Ви щасливі або що Ви від чогось кайфуєте.
Це вже, як то кажуть, кому що. Швидкість розвитку і еволюції одних прямо пропорційна швидкості деградації інших.
І знову ж таки, хештеги наповнені ілюзіями. При
великій кількості у світовій павутині мільярдів тегів – ма135
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буть, немає тегів, де людина написала б про себе #ябезвідповідальнаістотоа, #яостаннясволота, #ятупішезавсіх... ну
і так далі. Цього немає. Хештеги спрямовані продавати.
А продавати можна лише ідеальне. Себе чи товар – без
різниці. Тому хештеги теж завжди білі і пухнасті. Як
і сторінки користувачів. У голові зростає кульбабка. Не
дай Бог подути.
ГЛАВА 13
#ЯКЖИТИСВОЄЖИТТЯНАПОВНУ
"Безкоштовно скачати, якнайдорожче продати..."
Зараз почалася особлива ера "вірусного навчання".
Що означає вірусного? То і означає, що все з головою кинулися в різні онлайн-курси, вебінари, щоб стати успішними, заробляти купу грошей (свій перший мільйон), навчитися жити на повну і т.д. Якщо відкрити youtube – він
наполовину кишить приколами, наполовину всілякими
уроками і навчаннями з успіху, продажу та прихованими
надздібностями. І чим далі, тим ця мильна куля все більше
надувається. Що ж відбувається? По-перше, почався тренд
"успішної людини". Основна маса таких "вчителів" працює за одним шаблоном: "я успішна людина, у мене дорога машина, я відпочиваю за кордоном, підпишіться на мій
136

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

канал або купіть відео-курс і у Вас теж буде купа грошей
і Ви станете успішними людьми. Я багата людина і роблю
це тільки заради самореалізації, щоб передати знання, а аж
ніяк не заради заробітку, але гроші все одно з Вас візьму...". Знайома картина? Думаю, що так. Особливо це стосується продажів, реклами, розкрутки, просування, успіху.
Дивимося фото або відео – людина начебто багатий, веде відеоблог з дорогої машини або з аеропорту...
і жодної немодної фотки на тлі бабусиного городу чи старої "хрущовки". А все тому, що закон "папуги" інакше не
спрацює. Адже народ поведеться тільки на мегауспішну
людину, яка їсть веселку і какає метеликами.
Якщо прочитати між рядків в будь-якій рекламі успішного розвитку – можна розгледіти такий зміст: "я навчу тебе, як бути щасливим, спираючись на моє поняття
щастя і на мій життєвий досвід, а не на твій, і не на твої
життєві цінності і все, що є цінним для тебе".
Звідки взагалі взявся такий тренд? Його нам принесла "ера технологій" або "ера торгівлі повітрям", тобто
інформацією. Гроші з повітря можна робити, продаючи
повітря там, де його немає. Але і для цього його потрібно
упакувати, відтранспортувати і розрекламувати. Хоча куди не плюнь – скрізь заклик не працювати і отримувати
гроші. І головне – для цього нічого особливо не потрібно
робити – сидиш собі на дивані і дивишся вебінар, попере137
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дньо оплативши участь... Десь я таке бачив в дев'яностих.
Тоді не було ще Інтернету, але зате тоді був Кашпіровський! Пам'ятаєте, як народ сидів немов заворожений з трилітровими банками води перед телевізором? Ото були часи! І скільки народу це робило! Ось тоді і запустився алгоритм: "сиди на дивані, дивись нашу передачу і ти
станеш здоровим і успішним".
Мало не в кожній книзі по досягненню успіху всі
автори тикають під ніс затертий до дірок закон Парето
80/20, закликаючи працювати тільки 20% свого робочого
часу і заробляти немислимі гроші. Інші радять просто налаштуватися на простір варіантів і варіант сам прийде до
Вас в руки. Ви пробували написати кілька книг на 300-400
сторінок кожну? Скоріш за все, ні. Повірте, це немислима
праця, яка забирає величезну купу часу. Відео-уроки також займають купу часу, адже потрібно написати сценарій, вибрати місце, відзняти кілька разів, нарізати, вставити потрібні ефекти, виставляти, відповідати на відгуки.
І уявіть таку успішну людину, яка живе "відпочиваючи"
подібним чином. Вона не розлучається з камерою день
і ніч, буквально в туалет з нею ходить. Не дуже це змахує
на відпочинок. Людей як правило вчать тому, чого самі
"вчителі" ніколи не роблять, інакше б, вони давно впали
на дно. Принцип дуже схожий на ігрові автомати в казино:
ти граєш за правилами казино і ніколи не вийдеш в плюс.
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Ну не можуть усі стати успішними і багатими! Чому ж
тоді люди ведуться? Та тому, що вони думають: "якщо він
зміг – зможу і я, що я гірше за інших?". Ні, не гірше, але
ви не готові ввалити стільки ж праці, скільки ті люди, тому, що в рекламі пообіцяли, що практично не потрібно
буде "вставати з дивана", а працювати тільки 20% свого
часу.
Те ж саме стосується і трейдингу в цифробіржовому світі валют і криптовалют, де "модні і дуже
багаті трейдери знімають тонни відеоуроків, продають
платні сигнали бірж, розповідаючи як вони захмарно збагатилися. Уявімо людину, яка заробила мільйон баксів за
пару місяців і тепер їй нічого робити, окрім як сидіти по
10-12 годин на добу і клепати відеоуроки, ламаючи голову, як впарити наступний урок і зібрати більше передплатників, аніж їздити по світу чи не вилазити з пляжів Мальдів.
Подивіться на по-справжньому успішних людей,
які все життя створювали свій капітал. Вони займаються
подібним? Ні. У них немає на це часу. Вони мають бізнес,
який приносить гроші. Як можна вірити в те, що раз налагодив справу і нічого більше робити не потрібно, що все
само далі працює? І це в той час, коли за покупця йде
справжня війна, де пропозиція в рази переважує попит, де
Китай витісняє інший світовий ринок? Акулам бізнесу
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доводиться лізти в політику щоб лобіювати закони під
свій бізнес. Тільки так можна розвинути свою індустрію
і стати монополістом. Коли чогось досяг – доведеться ще
більше працювати і ще більше вкладати а не сидіти
перед монітором і торочити, як папуга про 80/20. І розкажіть Акулам про закон Парето. Білл Гейтс з 14 років
уже працював, не сплячи ночами. Чого б він досяг, якби
працював 20% свого робочого дня? Точно так само і з м'язами тіла – якщо Ви сидите на протеїнах і за пару років
створили гарне тіло – спробуйте кинути все і розслабитися. Що станеться? Картина стане сумною, бо людина спуститься, немов повітряна кулька і все обвисне.
Успішне підприємство створюється довгою і наполегливою працею, величезною кількістю спроб і помилок,
невдач, падінь. Але якщо в рекламі написати: "я навчу
Вас, як двадцять років вигрібати звіздюлей від життя, терпіти невдачі, не бачити, як ростуть власні діти, втратити
сім'ю через роботу і в кінці добитися успіху та багатства",
думаєте, знайдеться багато бажаючих? Ні звичайно.
А на оголошення: "бізнес без вкладень, прибуток
з першого дня" – повалить купа народу. Халява, Сер!
Чому ж тренд масового навчання став вірусним? Та
тому що "вчителям" він легкодоступний – інформації море, все можна безкоштовно скачати, не потрібно реєструвати фірму, орендувати ангари, купувати станки, не потрі140
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бно роками набивати практику в чому-небудь. У мережі
є все, що потрібно. Все робиться вдома або на вулиці. Люди починають ковтати наживку, проходять подібні курси,
а гроші до них все не течуть рікою і не течуть... Приходить усвідомлення що тебе кинули... і тут – вуаля! Я ж теж
можу вести такі ж вебінари! І вірус розмножується. З'являються все нові і нові "вчителі".
З чого почалася ютубо-манія? З того, що хтось пустив мульку, що мовляв, якщо твоє відео набере мільйон
переглядів – тобі заплатять тисячу баксів... і народ хвацько-радісно

#кинувсязнімативсякухрінь!

Закон

папуги

спрацював. Знімають все, що можна і вивалюють терабайти відео в Інтернет. Хоча мільйонерів ютуберів не стало
сотні тисяч. Чому? Дайте відповідь собі на запитання: технології зробили крок далеко вперед, з'явилися нові наноліки, лазерні і всілякі МРТ-УЗД апарати, але народ став
хворіти іще більше. Чому? Сподіваюся, тепер Ви зрозуміли.
Люди у масовому пошуку себе. От тільки біда
в тому, що не там шукають, оскільки більшість "вчителів"
включають заїжджену пластинку. Років десять тому я мав
нагоду взяти участь в подібного роду тренінгу по успіху.
Один мій діалог із задоволенням розпишу. Персонажі –
Гуру-ведучий (ГВ) і Ваш покірний слуга, далі учасник (У):
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ГВ: Уявіть ситуацію: Ви військовий, солдат на полі
бою і Вам дають команду йти вперед, в саме пекло бойових дій. Що Ви зробите?
У: Піду в бій, виконаю наказ.
ГВ: Неправильно! Навіщо йти на вірну смерть?
Потрібно розвернутися і піти назад.
У: Ви служили в армії?
ГВ: Ні.
У: Ви брали участь у бойових діях?
ГВ: Ні.
У: Так ось, закон військового часу свідчить, що дезертирство карається смертю, для цього завжди створювались каральні загони, які розстрілювали своїх же, хто кидався навтіки.
ГВ (червоніючи): Ви не зрозуміли суть тренінгу.
Ми не говоримо про війну...
У: В умові Ви чітко сказали: "Ви військовий на полі бою..."
ГВ: Ви все не так зрозуміли. Перейдемо до іншої
вправи...
Завіса.
Ось приблизно так проходить дуже багато "навчаючих програм". Коли під час перерви я заліз подивитися у
зошит ведучих (хай вибачать вони мені мою наглість),
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я побачив розписаний сценарій по ролям і фразам, який
вони тупо слово в слово зчитували... Відповідно, успіх
і щастя які можна пізнати у такому випадку – це тільки
удавання одного учасника перед іншими і перед подібними "вчителями", а приходячи додому – людина розуміє що
все це фігня і повертається в свою течію. Мені не раз доводилося чути подібні історії. Є, наприклад, марафони
схуднення, де люди платять за участь, їх контролюють,
розписують тренування, раціон харчування, змушують
фотографувати їжу, яку їдять.
І як більшість зізнавалися після – вночі вони все
одно нишком набивали себе всім, що знаходили у холодильнику.
Що робити? Як бути? Нічого особливого. Починайте говорити із собою і перестаньте собі постійно брехати.
Прислухайтеся до того, що говорить Вам Ваш організм,
що говорить

внутрішній

голос, від

чого Ви

по-

справжньому щасливі? Копайтеся регулярно у себе у мозку. Алгоритм успіху, щастя і їм подібного для кожного
буде різним! Завжди! Це історію можна визубрити по одній книжці, а пізнати істинне щастя – тут справа суто особиста і індивідуальна. Погодьтеся, що 50% Вашого справжнього щастя Ви ніколи не розкриєте оточуючим людям.
Воно часом ганебне, часом дуже і дуже особисте. То на143
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віщо тоді шукати себе у натовпі, одягнувши маску? Чи
є в цьому сенс? Я його не бачу. Шукайте себе всередині
себе а не у натовпі.
Ще одна негативна риса дій подібних "вчителів" –
це отримання зіпсованих знань, вирваних з контексту
і несвоєчасних знань. Що я маю на увазі під поняттям "зіпсовані знання, вирвані з контексту"? В першу чергу те,
що "вчителі" не володіють достатніми практичними навичками, а почали свій бізнес з навчання, прочитавши одну
книгу з Інтернету. Зате майстерно написали рекламу і розкрутили канал в інстаграмі. Коли ми вчимося новому –
наше світобачення змінюється. І якщо ми отримаємо неповні знання – ми мутуємо свою життєву філософію. При
позаштатній ситуації нові знання не працюють, а разом
з ними не працює і наша нова мутована філософія. Нове
не спрацювало, а старе зіпсували. Іще один падає в пил...
У результаті людина може просто втратити віру в себе.
Що до несвоєчасних знань – це безвідповідальне ставлення "вчителів" до того, що людина не має необхідної бази
для предмета його курсу. "А, ну і що? Зате гроші платить...". Якби так робили в школі, коли першокласник
проситься відразу в 11 клас, і його з радістю би брали, що
б тоді було? Нічого доброго. Ні для нього, ні для тих, кому
він надалі по житті буде надавати послуги. І не дай Бог,
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якщо йому спаде на думку теж після такого стати вчителем... Існує величезна різниця між теоретиком який вивчив, теоретиком який прочитав і практиком. Хочете чогось досягти – завжди вчіться у практиків і самі практикуйтеся.
ГЛАВА 14
#МИСЛИПОЗИТИВНО
"Що би у житті не трапилося – повторюй як папуга:
"я спокійний, я задоволений,
життя – малина"...
Якби на вінілових платівках була пісня "мисли позитивно", то всі ці платівки були б дірявими. Всі як заворожені навколо торочать, що в любій ситуації потрібно
мислити позитивно. Завжди і всюди потрібно бути оптимістом. Знаєте, де повно справжніх оптимістів? В дурці. Оптимізм – це один з механізмів впливу Соціуму на
рабів: що б у них не відібрали, що би з ними не зробили –
вони повинні зберігати оптимізм і сліпо працювати
далі. Прямо, як мультяшні жовті міньйони-позитивчики.
Я не закликаю людей стати песимістами, бо у них суцільне життя-біль, що нагадує картину "чорний квадрат" Ма145
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левича, яка висить в чорній квадратній кімнаті. Оптимізм
більше схожий на віртуальний світ, який всі хочуть показати, але який не можна відчути, оскільки його немає.
Оптиміст живе сліпо вірячи, песиміст живе не вірячи зовсім, а реаліст живе тверезо осмислюючи, аналізуючи і знаючи. Звідки це пішло? Найбільшого розмаху оптимізм набрав в середині ХХ століття, коли американські
вчені почали просувати так звану "позитивну психологію". Суть її – сприймати все у позитивному світлі, радіти
і не скаржитися: "Туалетного паперу немає? Не біда, наждак є!". Як же в реалі впливає такий сліпий позитив на
результат діяльності людини? Якщо людина вірить тільки
у світлий витік справи – вона просто може виявитися неготовою до негативного результату і опустити руки. Жорстко опустити, тупо сидіти і чекати хепіенду.
Що в цей час робить реаліст? Він складе план можливого розвитку подій в різному світлі і складе собі план
відходу на досить частий життєвий випадок під назвою
"лайно трапляється". Він буде підготовлений. Його значно
важче буде зламати, загнати в кут або застати зненацька.
Не дарма є таке прислів'я: "попереджений – озброєний".
Ви завжди досягнете кращого результату, якщо будете тверезо оцінювати ситуацію і прораховувати можливі
варіанти. Чим більше знань і навичок – тим легше Вам
буде вигрібати з будь-якої життєвої ситуації.
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ГЛАВА 15
В ПОЛОНІ УПЕРЕДЖЕНЬ
"Брехати самому собі – це
теж саме, що закинути голову і плювати вгору..."
Пам'ять людини – напевно найбільш вражаюче явище
в організмі людини. Завдяки пам'яті ми можемо зберігати
свої спогади, пережиті події, володіти знаннями. У комп'ютерній техніці носії інформації виконують ту ж роль –
зберігання інформації. І якщо ми порівняємо нашу пам'ять
з цими носіями інформації, то побачимо деяку схожість.
Не в усьому, звичайно. Але є один цікавий нюанс, на якому хочеться зупинитися докладніше – це видалення інформації. Як всім напевно відомо, вилучені файли з карти
пам'яті можна легко відновити, запустивши відповідну
програму. Однак, як згадувалося вище в розділі "Для паперу – спалення, для інформації – повне видалення", відновити файли можна лише у тому випадку, якщо поверх них не були записані інші файли. Що ж тут спільного з пам'яттю людини? Чи можна відновити втрачені
спогади? Теоретично – так. За допомогою гіпнозу, можна
попорпатися у віддалених кутках пам'яті. Але в даній книзі гіпноз не стоїть на порядку денному. Більш важливим
є той факт, що наша пам'ять теж вміє перезаписувати спо147
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гади і навіть більше: вона вміє створювати їх з нічого.
Якщо людина буде всім навколо розповідати про себе те,
чого вона ніколи не проживала, через деякий час вона сама повірить в цю брехню і буде вважати її правдою. Це
дуже поширений випадок, який відбувається саме в результаті самообману. Така собі правдива брехня. Людина
починає придумувати собі виправдання, неіснуючі причини і через деякий час вона сама починає в це вірити. Тобто, вона сама ведеться на свою брехню. Тут зарита "собака" і давніх образ між людьми. Спочатку одна людина
злиться на певну дію іншої, підкріплюючи себе своїми
виправданнями зі свого боку, більшість яких вигадані,
а після мозок починає вірити, створюючи стійкий спогад.
Саме з цієї причини, давні конфлікти дуже важко погасити, оскільки люди навигадували стільки виправдань для
себе та звинувачень для інших, що мозок говорить: "Слухаю і підкоряюся. Кіно у вигляді нового спогаду знято!".
Любите брехати іншим – це Ваша справа. Тільки ніколи
не слід брехати собі. Знаходитись у полоні упереджень
всередині себе самого – це дуже негативне явище, бо тоді
достукатися всередину себе через певний час буде практично неможливо. Наша підсвідомість буде так само недоступна, як смерть Кощія Безсмертного, яка зберігалася на
кінці голки, захованої в яйці, яйце в качці, качка в зайці
і. т.д.
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ГЛАВА 16
КРИТИКА І КОМЕНТАРІ
Розкритикувати щось може кожен. Створити ж
щось можуть лише деякі.
Критика і несхвалення дій інших – все це присутнє
у надмірній кількості в житті кожної людини.
У соцмережах поняття критики замаскували словом
"коментарі" (в народі "коменти"). Початкове поняття слова коментар було зовсім іншим. Коментар (лат.
Commentārius) – замітки, записки; толкування. Тепер же
до значення цього слова в тлумачний словник приплели
обговорення (яке притаманне форумам), лестощі, критику
і відчайдушне "поливання лайном" інших. Майже як з хештегом. Коментарі перетворилися в потужний інструмент впливу Соціуму. Люди почали коментувати все
і всюди, де це потрібно і де не потрібно. Навіть якщо автор посту не просив коментувати і виставив запис на своїй
особистій сторінці, не сумнівайтеся, обов'язково знайдуться любителі вставити свої "5 копійок" критики в чужу...
скарбничку. Це схоже на хворобу або нав'язливу звичку.
Одна справа, коли людина виставляє пост, просить оточуючих обговорити його, але ліпити постійно критику,
коли людина про це не просила – схоже люди забули про
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те, що таке вихованість. Який сенс критикувати, якщо
дія вже відбулася і змінити нічого вже не можливо?
У житті немає поняття "скасувати". Ви або приймаєте дію до уваги, якщо вона є Вам цікавою, або ігноруєте її. Навіщо даремно стрясати повітря і бризкати слиною
навколо, доводячи світу невірність того, що вже відбулося
і при чому абсолютно Вас не стосується? У багатьох головах міцно сидить думка, що статус сучасної людини зростає від того, чим більше вона прокоментує інших, виставивши свою думку з приводу дій іншої людини на загальний огляд. Навколишні люди дивляться всю цю муть, але
їм здебільшого плювати. Вони забувають це через годину,
але хвилини свого життя на читання коментів вони безповоротно віддали.
Якщо подумати логічно: прочитала людина певний
запис і в ньому сидить незгода – вона ж може написати це
особистим повідомленням автору. Але ні, тоді ж комент
ніхто не побачить окрім автора. Як же ж тоді, нічого не
створюючи, можна інакше прославитися? Тому, критикам
на людей, що творять, як правило, плювати. Їх мета – підняття себе в очах інших людей за рахунок поливання брудом чужих досягнень.
Іноді дивлюся на цю тенденцію і бачу майбутнє:
людина підстриглася і йде по вулиці, а перехожі люди
будуть підбігати до неї і писати на спині коментар до її
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зачіски або писати у картинній галереї під кожною картиною нижче на стіні свій критикувальний комент маркером...
Критика походить від неповноцінності. Коли людина сама не може створити того, що створили інші – вона, як правило, буде це критикувати. Подивіться навколо:
майже всі критики практично ніколи не роблять того, що
критикують. Вони не пробували себе в ролі творця, вони
вибрали роль критика.
Кожна людина хоче бачити навколо себе догідливих підлабузників, які нею захоплюються. І кожна людина
не любить тих, хто її критикує. Мудреці ігнорують критиків, інших же критики дуже знатно розхитують своїми
висловлюваннями. Якщо і слухати критику, то тільки від
людей, які досягли більшого ніж Ви в даному конкретному питанні. Та навіть слухаючи критику людини, яка досягла більшого за Вас – не забувайте, що Ви – особливі
і Ви йдете своїм шляхом, а у цієї людини була своя умова,
свої початкові дані. Якщо Ваш шлях унікальний, то чи
можна піддаватись критиці? Звісно ні. А слухати критику
невігласа і нероби – це взагалі сама невдячна справа. Як
свідчить теорія Хаосу: "помах крил метелика може викликати тайфун на іншому кінці світу". Одне слово критики
або похвали на адресу надто чутливої людини часом може
змінити перебіг цілого її життя. Вчіться не брати критику
до уваги.
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ГЛАВА 17
ДОКАЗ ЖИТТЯ
"А якщо інші не повірять,
що я щасливий?..."
Одного разу мудра людина і її учень сиділи на березі річки і учень запитав:
- Чому люди стають все менш щасливі, хоча намагаються показувати протилежне?
- Тому, що наш світ поглинула хвиля "доказу життя".
- Що це означає?
- Це значить те, що з розвитком технологій люди
навчилися створювати практично все, а не тільки продукти і техніку. Світ стає штучним і це прослідковується у
всіх сферах життя. Особливо це стосується людського
щастя. Воно втрачає свою цінність. Його змінює нова
ера. Порівняй соціальні мережі десять років тому і зараз.
Світ захопив вірус "безкоштовного продажу себе", щоб
отримати доказ того, що людина дійсно проживає своє
життя.
- Цікаве словосполучення: безкоштовний продаж. –
Сказав учень.
- Ця фраза не зовсім відповідає дійсності, якщо покопатися в ній глибше. Безкоштовно – це значить людина
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не отримує гроші за це, але вона отримує час інших людей, приковуючи їхню увагу, яку вони витрачають на те,
щоб оцінити фото і поставити той же лайк.
- Але це ж секунда справи – поставити лайк.
- Все велике в житті виткане з малого. Скільки часу
людина проводить, прокручуючи нескінченні стрічки новин та історій, які зникають через 24 години? Якщо вдуматися, це нагадує вічний двигун з короткочасною
пам’яттю. Немає нічого більш безглуздого, ніж витрачати
життя на щось подібне. Це деградація людства в чистому
вигляді. Дивлячись на нескінченно схожі й одноманітні
пости, людина починає розуміти, що для того, щоб її прийняв Соціум, їй теж потрібно робити, як всі. Вона кидається виставляти мало не все своє життя, відпочинок, тисячі одноманітних селфі з дуже "глибокими" хештегами.
Виходить, якщо людина не підкріпить свій відпочинок
виставленням сотні фото в різноманітних позах своєї персони – їй ніхто не повірить, що вона може собі дозволити
відпочивати де-небудь, що вона може бути щасливою.
А якщо фото не набере достатньо багато лайків і похвал –
щастя людини почне здуватися, як повітряна кулька. Людина намагається довести всім що вона щаслива, але в цих
спробах вона втрачає велику частину щастя. Пошуки визнання займають у людини багато часу, відволікаючи її від
проживання щастя "тут і зараз" тому, що відпочиваючи,
вона робить фото з надією, що їх оцінять і визнають, пох153
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валять, підлестять. Вона не отримає кайфу від відпочинку,
поки цього не станеться. Відпочиваючи зараз, людина
сподівається отримати щастя потім. У світі немає нічого
безумовного. Людина завжди робить щось заради чогонебудь. Так влаштований світ. Не дивлячись на це, людина має право обирати: жити по справжньому щасливо для
себе або бути штучно щасливо для інших. Другий варіант
буде завжди залежати від оцінки оточуючих. І саме це
є удаваним, штучним щастям. Перший же варіант – це
щастя у чистому вигляді. Воно є найціннішим, але мало
кому цікаве в умовах Соціуму. Точно так само і з золотом.
Чисте золото без домішок дуже цінне, але воно виглядає
мутно, воно м'яке і червонувате. Золото ж з домішками
у вигляді прикраси виглядає значно привабливіше, купити його коштує набагато дорожче і люди, відповідно, виберуть прикрасу, оскільки її можна буде на себе
надіти і її зможуть оцінити. В обох варіантах володар
золота багатий, але в першому – цього ніхто не зможе
оцінити і визнати. А що, якщо людина захоче продати
золото? Золото у вигляді прикраси вона зможе продати
тільки як лом, тобто за первісною здешевленою ціною
золота із домішками. А ціна чистого золота – залишиться
такою ж, як і на момент покупки. Сьогодення не втратить
цінності.
– Тобто, людина свідомо вибирає штучне щастя,
а не щастя в чистому вигляді.
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– Природа людини влаштована так, що вона має
постійну потребу в увазі. Зростання технологій і інформаційних потоків збільшують потребу у цій дозі. Пряму дію на це мають якраз соціальні мережі, де люди набирають по сто тисяч підписників, яких ніколи і в очі не бачили, які навіть не уявляють, що це за люди. Її цінують за
створений профіль у виключно позитивному і статусному
образі. Хіба хоч одна людина очорнила себе на своїй сторінці? Ні.
– Таким темпом світ постає штучним. І чим далі –
тим більше – погодився учень.
– Візьми в приклад будь-яку людину з соцмережі,
у якої кілька тисяч друзів. Скількох з них вона реально
знає? Може сотню. А скількох з них дійсно вважає друзями? Думаю, 1-2 людини, не більше. Та не дивлячись на це,
людина має потребу в увазі Соціуму. Тобто, її щастя буде
залежати від уваги і оцінки чужих, абсолютно не знайомих їй людей. Створюється ілюзія щастя, ілюзія всемогутності та ідеального життя.
– А чому ідеального?
– Як я вже казав, людина не виставить на своїй сторінці щось, що ганьбить її. Вона виставляє фото найщасливішої сім'ї, її немислимого щастя, хоча за фотографією,
яка зображує сімейну ідилію, криються регулярні скандали і побої подружжя, пияцтво. Але оточуючі бачать лише
тільки світлу, ілюзорну сторону. І вони хочуть так само.
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І вони шукають ідеал цього світу. Шукають, проте не знаходять. А не знайшовши, намагаються хоча б показати
його ілюзію. Подивіться на екстремалів: ці люди ризикують життям не заради екстриму, а заради визнання. Інакше б вони не викладали в мережу всі свої подвиги, а просто б насолоджувалися ними мовчки. Ідеальне щастя можна проживати лише всередині себе, бо ззовні завжди
знайдуться заздрісники, які докладуть усіх зусиль, щоб це
щастя відняти або ж зіпсувати. Справжнісінька цінність
живе всередині тебе і її ніхто і ніколи не побачить, а тому,
не зможе відняти. Людина може вибирати своє щастя.
ГЛАВА 18
ЗМІНА КУРСУ.
ЧОМУ БУМЕРАНГ ПОВЕРТАЄТЬСЯ?
"Вчителі, як правило, не роблять того, чому самі ж
вчать інших.
Ця глава написана в якості продовження глави
"#Якжитисвоєжиттянаповну". Буває так, що людина прочитає книгу з управління реальністю, інструкцію по створенню якоїсь своєї реальності і вона відразу стає більш
значущим в своїх же очах. Мені доводилося спостерігати,
за людьми, які читають подібні розвиваючі книги, а в по156
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дальшому спостерігати за тим, як вони змінюють свої звички у житті. Це дуже приємне видовище. Ось тільки на
жаль, буває, що частенько трапляється таке: спочатку
у них відбувається потужний сплеск духу, вони відчувають прилив "безмежної" сили, знайденої новим "таємним
знанням", але через деякий час вони падають духом і повертаються у своє русло. Чому? Тому що заявлена
система не працює. А чому не працює? Тому, що загального рішення, на жаль, немає. Якщо одна людина буде
займатися медитацією – ця медитація зможе їй допомогти,
а іншій вона взагалі не вдасться, навіть якщо людина буде
в точності проробляти все те саме. Люди різні і кожна має
свої якості та характеристики. Це те ж саме, коли двоє
людей будуть вчитися плавати, щоб змагатися у чемпіонаті світу з плавання: людина високого зросту, з великими
долонями і довгими стопами, і людина з коротенькими
ніжками і мікроскопічними ручками. У кого більше шансів на перемогу? Звісно у рослої людини. І ніяка медитація
тут не допоможе. Потрібно враховувати спочатку сильні
і слабкі сторони, різні дані, характеристики і риси характеру і вже працювати з урахуванням їх усіх, розвиваючи
максимально перспективні напрямки, а не загальноприйняті. Саме через те, що людина опанувала новим знанням,
але не врахувала специфіки їхнього попереднього носія,
трапляється рецидив повернення до вихідної точки. Щоб
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костюмчик був у пору – його потрібно шити на замовлення. Мета з самого спочатку була чужа, просто її красиво подали і завернули в певні регалії майстра. Чому ж багато вчителів не роблять того, чого самі ж вчать інших?
Тому, що їм або це не потрібно, або вони навчають схемі,
яка завідомо не працює, але яка не дивлячись на це, добре
продається. Щось типу китайського товару, який вже по
приходу з магазину виявляється неробочим. Якості його
вистачило лише на перевірку працездатності в магазині.
Виробники зі штанів вистрибують, розповідаючи, що їх
товар найкращий, ніхто ж не скаже, що там схалтурили,
там зекономили. Всі навколо білі і пухнасті, відповідальні
і якісні, а неякісного товару – прорва. Є велика різниця
між тим, що пропонують Вам інші, тим, чого хочете Ви
і тим, що Вам насправді потрібно.
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ЧАСТИНА III
ЕВОЛЮЦІЯ
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ГЛАВА 19
ЧОГО Я ХОЧУ?
Між поняттями "хотіти" і
"хотіти по-справжньому" –
величезна різниця...
Чи знаєте Ви, чого хочете? Упевнений, що більшість скаже "так". А чи знаєте Ви, чого Ви хочете насправді? Швидше за все, ні... Ось такий парадокс життя. Можливо, комусь захочеться запитати: в чому різниця між цими двома позиціями?
Почнемо спочатку.
Чи знаєте Ви, чого хочете? Яка Ваша життєва мета?
Відповіді типу: хочу проживати щастя... подорожувати...
і т.д. – це не відповіді, а повна срань. Конкретно і по факту. Розділіть аркуш паперу (бажано формату А3) на три
вертикальних стовпчики. У першому стовпці спробуйте
написати 20 своїх бажань. Це можуть бути як довгострокові бажання, на втілення яких може піти рік або два,
а також і невеликі бажання, які досить просто втілити.
Більшість людей на 4-5 бажаннях зупиняється і... не знають, що написати далі. Так відбувається тому, що людина
часто переслідує примарні цілі, навіяні безперервним потоком інформації, або не замислюється над питанням "чого я хочу насправді?". Це схоже на життя без мети. Але
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якщо посидіти над списком довше, Ви все ж напишете ці
20 бажань. А що далі?
А далі починається найцікавіше. У другому стовпці
напишіть напроти кожного бажання, що потрібно зробити
для того, щоб це бажання здійснилося? Тут доведеться
писати багато.
Наводжу життєвий приклад:
Людина хоче привести своє здоров'я і фігуру у форму. Вона пише одне з 20-ти бажань: "Хочу мати струнку
фігуру і без целюліту". У другому стовпці людина пише,
що для цього потрібно зробити:
1. Займатися спортом три рази на тиждень і робити
щодня зарядку.
2. Налагодити культуру харчування: не переїдати,
не їсти після 19 години.
3. Очистити лімфатичну систему.
4. Пройти курс антицелюлітного або коригуючого
масажу.
5. Відмовитися від випічки.
6. Змінити стиль життя, менше вести його сидячий
спосіб.
Може бути ще кілька пунктів, але і цих поки достатньо.
Так заповнюєте другий стовпчик напроти кожного
з 20 бажань (тепер Ви розумієте, чому потрібен формат
161

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

А3). А тепер, найголовніший – третій стовпчик під назвою
"Чи дійсно я цього хочу і готова (готовий) виконати кожен
пункт?". У цій колонці Ви пишете тільки загальну відповідь: "Так" або "Ні". Якщо хочете написати: "так, але..." –
відразу пишіть "ні". Тобто, якщо Ви не готові виконати
хоча б 5 із 6 пунктів – пишіть "Ні".
І знаєте, що найцікавіше? Більшість людей не готові йти до того, чого вони хочуть. Саме тому я і вказав на
різницю між поняттями "хотіти" і "хотіти насправді". Загальновідомий приклад залізної мотивації і справжнього
бажання – це приклад під назвою "хочу в туалет". Це те,
чого Ви дійсно і насправді можете хотіти. Йдучи по жвавій вулиці, відчувши позив до туалету, Ви зробите все
можливе, докладете всіх зусиль, щоб здійснити це бажання. Ви не скажете: "я не можу, у мене не виходить, мені не
вистачило часу, у мене слабка сила волі, я забув...".
В даному випадку в цілі "хочу в туалет" теж є кілька пунктів:
1. Зайти до вбиральні.
2. Зайти в кабінку.
3. Зняти штани.
4. Зробити справу.
5. Одягнути штани.
Я щиро прошу вибачення за такий приклад, але це
фізіологія людини, притаманна всім і саме такий приклад
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здатний яскраво висловити думку. Так от, що буде, якщо
Ви не виконаєте хоча б 1 пункт? Який тоді буде результат? Дайте волю уяві.
До чого я це все? До того, що хочеться закликати
найбільше число людей покопатися в собі і знайти те, чого
вони насправді хочуть, а не жити в стані "вічного ремонту
у квартирі". Навчайте себе прикладати максимум зусиль
у потрібній точці і тоді Ви будете досягати набагато більших результатів. Особливо це стосується Вашого безцінного здоров'я, без якого більшість бажань по житті просто
відпаде. Знаходьте час на себе, підходьте до вирішення
проблеми завжди комплексно і Ви завжди будете бачити
результат! А що ще цінніше – Ви будете не просто його
бачити, але проживати його і будете ним задоволені.
ГЛАВА 20
ЯКЩО У ГОЛОВІ ХОЛОДЕЦЬ...
НАВОДИМО ПОРЯДОК В ДУМКАХ
"Немає в житті більш світлої мети, ніж пошук відповіді на питання: що робити?..."
Є одне із залізних правил життя: щоб досягнути
результату – потрібно багато і наполегливо працювати.
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Причому, не тільки у сфері бізнесу, але і працювати над
собою. Те, ким ми зараз є – це результат наших думок.
Процитую відомий вислів: "щоб досягти того, чого у Вас
ніколи не було, Вам потрібно робити те, що Ви ніколи не
робили".
Почніть читати літературу про відомих людей, але
тільки не книги по успіху з наведеними прикладами з їхнього життя, а біографії, бо в книгах по успіху слова часто
вирвані з контексту, через що інформація виходить спотвореною. Проаналізуйте їх звички, їх якості, які підняли
їх на вершину успіху. Успіх досягається успішним мисленням. Моделі успішного мислення в більшості випадків
мають один загальний Стержень, іншими словами, загальний алгоритм.
Давайте спробуємо розібрати цей алгоритм на
складові:
1. Самоустановка і медитація. Це не розпалювання аромапаличок і сидіння в позі "лотос". Це створення
типу мислення про себе. Ваше мислення створює Ваш
образ. Якщо Ви в собі не впевнені – Ви ніколи і нічого не
досягнете. Прокидаючись вранці, першою справою Ви
задаєте собі установку, але не про те, що Ви успішна людина, а про те, що Ви впораєтеся з будь-якими труднощами, що Ви собі подобаєтеся. Лягаючи спати, не завантажуйте перед сном свій мозок проблемами або незакінченими справами. Відведіть з ранку півгодини часу на
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формування розпорядку дня. Увечері – залиште всі проблеми на ранок і відпочивайте, набирайтеся сил, щоб на
наступний день продовжити свій шлях.
2. Відповідальність. За кожен свій вчинок Ви повинні відчувати себе відповідальними. Придивіться до
незадоволених людей на вулиці. Вони постійно скаржаться на що-небудь і завжди в усьому винен хто-небудь, але
ні в якому разі, не вони самі. Вони ж себе вважають жертвами обставин. Знайома картина? Думаю, що так. Давайте
уявимо, що Вам була поставлено якесь завдання і ви його
не зробили. Аналізуючи задачу, задайте собі питання:
– Які були спроби для вирішення завдання?
– Чи всі можливі методи Ви випробували під час
розв'язання задачі?
– Що заважало Вам успішно виконати завдання?
Стверджувати не буду, але в загальному рахунку на
одному з трьох питань Ви посиплетесь, оскільки людина
при вирішенні завдання дивиться вузьконаправлено, не
розширюючи свої варіанти дій. Використовуйте ефективний пошук рішення, підключайте візуалізацію варіантів.
3. Чужа думка. Ця тема вже піднімалася, але кажучи про Стержень успіху, я змушений її повторити. Не дозволяйте шуму чужих думок заглушити Ваш внутрішній
голос. Навчіться стояти на своєму і навчіться давати відсіч.
4. Робота над собою. Ця тема вже піднімалась не165
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одноразово, так що зупинятися на ній не будемо. Говорячи
одним реченням – постійно розвивайтесь.
5. Самореалізація. Давайте вихід своїм ідеям і бажанням. Якщо ви любите що-небудь робити, навіть те, що
не приносить дохід – займайтеся цією справою. Запишіть
ці справи в день хобі і сміливо втілюйте свої задумки
в реальність. Це виведе з Вас енергію, тим самим звільняючи місце для наступних ідей. Реалізуйте себе, як це тільки можливо. Не ховайте свої ідеї і розробки у ящик не досягнутих речей. Кожна успішна реалізація Ваших ідей
веде до підняття самооцінки і Вашого морального зростання.
6. Приборкання негативу. Виключіть зі свого лексикону такі фрази як: "Я не можу", "Я не знаю", "Я не
вмію", "Мені не щастить", "У мене не виходить". Замініть
їх словами: "Я можу", "Що мені потрібно для цього зробити?", "Подумаю, які кроки краще зробити для виконання
справи". Також, ніколи не карайте себе за допущені помилки. Це тільки зашкодить Вам. Замість того, щоб картати
себе, коли щось не вийшло – проаналізуйте проблему,
зробіть висновки і знайдіть можливі варіанти виходу з
ситуації. Але не опускайте руки і не займайтеся самокатуванням. Не критикуйте себе, нехай це роблять інші, не
відбирайте у критиків хліб.
7. Приймайте невдачі. Страх перед невдачами
блокує наші можливості. Він стає перепоною на шляху до
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мети. Люди не усвідомлюють що невдача – важливий
компонент успіху. Не помиляється той, хто нічого не робить. Помилки потрібні нам для того, щоб вчитися і рости.
Тому не бійтеся невдач, а прийміть їх як цінний урок від
життя.
Це були основні пункти, що формують стержень
успішного мислення. Завжди, перш ніж братися за будьяку справу – наведіть порядок в голові. Не беріться за
справу з негативними думками, оскільки результат буде
негативним. Зробіть підготовку. Коли Ви приходите до
спортзали – Ви спочатку розминаєтесь, а потім вже починаєте тренування. Перш ніж вийти взимку на вулицю – Ви
тепло одягаєтеся. Перш ніж зварити суп – Ви чистите овочі. У кожній справі є початковий етап підготовки та порядок виконання справи. Всі наші починання повинні виходити з позитивного мислення і світлої голови.
ГЛАВА 21
МОЗКОВИЙ ШТУРМ
"Одна голова – добре, дві –
краще, а три голови – змій
Горинич..."
У деяких інтелектуальних іграх є таке поняття як
"допомога залу". Якщо інтерпретувати це поняття, отри167
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маємо команди для пошуку рішень, які досить успішно
використовуються багатьма великими компаніями, які
тримають у своєму штаті такі команди або цілі креативні
відділи. Для них створюють максимально комфортні умови, атмосфера в кабінетах нагадує рай. Все це ґрунтується
на тому, що такі команди є мозковим центром або рушійною силою компанії. І їх діяльність заснована на пошуку
нових напрямків руху тої чи іншої компанії.
Такий метод і отримав ухвалу, яка називається мозковим штурмом. У когось може виникнути питання: до
чого мозковий штурм у повсякденному житті звичайної
людини? Якщо придивитися ближче, ми кожен день використовуємо метод мозкового штурму. Це відбувається,
коли ми ділимося якоюсь інформацією з друзями в надії
отримати пораду. Ми посилаємося на довіру до людини
і її авторитет. Ми ніколи не запитаємо поради у людини,
яку за соціальним станом ми вважаємо нижчою, ніж ми
самі. На перший погляд логіка тут є, але це тільки на перший погляд. Той же близький друг може бути абсолютно
некомпетентний в тому чи іншому питанні. Він просто
має статус "своєї людини".
Задумайтесь, як часто буває, коли ми хочемо сходити до лікаря, ми відразу питаємо знайомих, чи не знають вони доброго лікаря, або ж якщо хочемо зробити ремонт в квартирі – то в першу чергу розпитаємо знайомих
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про те, чи не знають вони добрих майстрів. Думаю, для
багатьох приклади знайомі. Ми покладаємося на рекомендації інших людей. Ми беремо цю саму допомогу залу.
І ось якщо мова заходить про мозковий штурм для
пошуку рішень у бізнесі, впровадженні якийсь новинки,
реклами, нам дуже знадобиться метод мозкового штурму.
Він піднімає шанси на успіх підприємства у кілька разів.
Тут якраз найважливішим моментом буде саме підбір команд для мозкового штурму. Не команди, а саме команд,
оскільки для більш ефективного штурму знадобиться дві
команди.
Навіть якщо ви не власник великої фірми – не гребуйте вдаватися до таких методів. Вони відкривають багато перспективних напрямків.
Які люди повинні входити в команди для мозкового штурму? Для початку потрібно визначити масштаб задачі, від якої буде залежати кількість залучених людей.
У мозковому штурмі необхідна участь наступних
людей:
1. Однодумець – людина, яка у всьому Вас підтримає і завжди буде захищати і підносити Ваші ідеї і починання.
2. Противник – він же буркотун. Це песиміст, котрий в усьому буде бачити крах Вашої компанії, або знайде
сто причин на те, щоб не робити ту чи іншу дію.
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3. Спеціаліст – людина, що розбирається у питанні,
яке обговорюється (є такий вислів "знає матчастину").
4. Креативні люди – це люди, які можуть видавати
цікаві ідеї. Це можуть бути люди іншого віку, дещо молодші за організатора штурму. Їм притаманні свіжі погляди
на життя з ноткою артистичності і мистецтва.
15. Практик або реаліст (людина з практичним стажем у питанні, яке обговорюється).
16. Нейтрал – це людина, яка зовсім не зацікавлена
у Вашому проекті і абсолютно не орієнтується в предметі
обговорення. Який же від нього зиск? Дуже великий. Був
випадок, коли група вчених довго билася над проблемою,
маленький син одного з них, який грав у куточку, не сказав: "а чому б не зробити ось так?". І він подав абсолютно
абсурдну, на перший погляд ідею. Через хвилину всі замовкли і прийшли в захват. Ідея дійсно була безглуздою, але
дієвою. Так само реалізує себе і нейтрал. Він може ляпнути пару раз щось невпопад, але одна з його ідей може мати
важливий результат штурму.
Отже, мозковий штурм розбивається на два етапи:
перший – генерація ідей. Другий – фільтрація ідей або, так
звана комісія по прийняттю рішень.
Перший етап
Спочатку потрібна чітке формулювання проблеми.
Чим точніше постановка завдання – тим більше ідей буде
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максимально наближено до потрібного результату. Ви
можете призначити людину, яка буде записувати ідеї, можете виконувати цю роль самі. Далі йде генерація ідей. Це
основний етап і саме від нього залежить успіх всього підприємства. Тут важливо дотримуватися таких правил:

Максимальна кількість ідей, без будь-яких обмежень.

Приймаються фантастичні, абсурдні і не стандартні
ідеї.

Незакінчені ідеї (незакінчена думка).

Відсутність будь-якої критики або оцінювання
пропонованих ідей.
Перша команда націлена на генерацію ідей. У цю
команду потрібно включити від одного до трьох людей
з креативним мисленням а також фахівця, практика і нейтрала.
Другий етап
Далі вступає в гру друга група. Оптимальною кількістю людей в групі вважається від 2 до 6 осіб (під чисельністю я маю на увазі Вас + певна кількість учасників).
В кількості важливо правильно розподілити відсоток тих
чи інших учасників.
Відразу хочу сказати, що при будь-якій чисельності
групи обов'язкова присутність противника (буркотуна).
Якщо ідеї витримають його критику на початковому рівні,
171

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

то у Вашого підприємства буде шанс отримати успіх
в реальному житті.
Як символ інь-янь, що складається з двох елементів, двох протилежностей, так і буркотун в групі просто
необхідний для рівноваги думок і правильної розстановки
сил.
Групи з двох осіб є найбільш неповноцінними, вони не охоплять питання в повній мірі. Але якщо є обмеження по кількості, то оптимальними учасниками такої
групи будуть фахівець і буркотун. Однодумцем тут Ви
виступите самі собі.
Група з трьох осіб краще складеться з фахівця,
практика і буркотуна. Рішення матимуть варіанти, наповнені змістом.
Група з чотирьох осіб оптимальніше буде працювати у такому квартеті: фахівець, однодумець, буркотун,
практик.
Якщо стоїть питання збільшення групи – то краще
додатково підключати ще фахівців і практиків.
Для пошуку рішень не дуже глобальних завдань,
ми, відповідно, не станемо наймати команду для мозкового штурму. Але ми можемо зробити набір серед друзів
і знайомих, адже всі наші знайомі володіють тими чи іншими рисами характеру, які ми напевно знаємо і завжди
можемо вибрати серед знайомих оптиміста, буркотуна,
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практика та однодумця.
Метод мозкового штурму дійсно відмінно працює,
чому є безліч підтверджень. А відповідно, не бійтеся ним
користуватися. Вибір з числа великих варіантів завжди
є більш повноцінним.
ГЛАВА 22
ВІДПОВІДЬ ПЕРЕД СОБОЮ
"Людина – сама собі друг,
сама собі ворог, взагалі, сама собі…"
"Через тебе я не зміг", "через них у мене не вийшло", "через погану погоду я захворів". До болю знайомі
фрази, чи не так? Якщо послухати людей, то людські
проблеми можна розділити на 100 частин і 99 частин проблем – через когось або через щось. Чому? Все той же інстинкт самозбереження, який так глибоко надряпаний на
наших півкулях мозку, що ми і на секунду не замислюємося: а може, це ми самі винні? Може це зовсім і не водій
винен, що людину облило з брудної калюжі, а людина, яка
бачила калюжу, бачила водія, але все ж, продовжувала
йти, при тому, що у водія запітніли вікна, а різкий з'їзд на
мокрій дорозі може привести до катастрофи (мова не йде
про даунів, які спеціально обливають людей брудом). Як
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говорилося вище, інстинкт самозбереження змушує людину жаліти себе тоді, коли необхідно себе трошки покарати.
Наприклад, коли подружжя розлучається – кожен розповідає свою історію, де він виступає чесною
жертвою. Ніхто не скаже: ""я кепсько себе вів, я був
поганою половиною". Навіть якщо людина вчиняє вбивство, вона відразу наймає адвоката, якому доведеться її
виправдовувати, шукаючи підходи до пом'якшення покарання, заявляючи, що вона не винна, що її збили з пантелику, її змусили.
У навчальних закладах слід ввести предмет під назвою "в усьому винні ми самі".
Найцікавіше те, що люди, які страждають нездійсненними бажаннями і складають більшу частину тих
99 частин, які вважають, що в усьому винен світ. Тут
і народжується істина, що домогтися успіху можуть люди,
які звинувачують за все негативне самі себе. Вони розуміють це, вони відповідають за скоєне, перш за все самі
перед собою. А відповідно, знають ціну тих чи інших вчинків, розуміють перехід від причини до слідства. Тут напрошується висновок: "хочеш змінити світ – зміни себе".
Інша, не менш небезпечна риса в людях – це жалість до самого себе. Як часто людина, засовуючи в рот
сигарету, говорить: "Так, курити шкідливо, але я нічого не
можу вдіяти. Не можу кинути". Років 20 тому це мало на174
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зву "сила волі", тепер це не називається ніяк. Взагалі, багато подібних слів загубилися у сучасної людини. Вона
навіть не замислюється про це. Просто каже: "я не можу!",
що в перекладі означає "я не хочу".
В юності я не був відмінним бігуном, бігати дистанції в 2-3 кілометри було досить важко. Але одного ранку
я вирішив пробігти 25 кілометрів без зупинки. Найцікавіше, що у мене це вийшло. Людина – універсальна істота.
Вона може багато що. Дуже багато. Іноді навіть не підозрюючи, а іноді просто обмежуючи себе страхом, лінню
або жалем до себе. А адже саме цим обмежування ми самі
випускаємо те, до чого прагнемо. Іноді ми такі голодні, що
здається, вмираємо з голоду, але не дивлячись на це, ми не
будемо їсти черствий хліб, тому, що він твердий і несмачний. Згадую часи військової служби, коли доводилося кілька місяців ковтати зіпсовану протухлу рибу, м’ясні продукти у вигляді суцільних сухожиль, які просто неможливо було прожувати, хліб випечений по три рази з його
ж висушених відходів... не сперечаюся, їсти таке надзвичайно противно, але іншого виходу не було. Потрібно було загнати в організм калорії, щоб не впасти на марші
в десятки кілометрів. Все це в минулому, але пережите
знімає багато людських обмежень, відкриває нові можливості. Життя дає шанс тим, хто любить в нього грати.
Багато діячів вчать нас, що фраза "за все треба пла175

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

тити" – неактуальна. Вони твердять, що ви можете досягнути всього, чого захочете. Це не зовсім так. Роблячи вибір, ми завжди жертвуємо чим-небудь заради чогонебудь. Вибираючи щось, ми платимо, втрачаючи те,
що ми не вибрали. Приміром, коли ми йдемо по вулиці –
ми щомиті робимо вибір: на що нам дивитися. Саме тому
багато людей дивляться, але не помічають. За вузькість
поглядів вони платять своєю сліпотою.
Коли Ви говорите собі фрази "мені це не під силу",
"мені не вистачає сили волі" – подивіться на безногих чемпіонів паралімпійських ігор. Знаєте в чому різниця? Вони по-справжньому захотіли досягти успіху, навіть не маючи спочатку всіх потрібних елементів рівняння. Вони не
чекають допомоги від інших. Вони розраховують на свої,
хоч і обмежені сили, вони себе не шкодують і не чекають
жалю від інших.
ГЛАВА 23
ЗА ЩО МЕНІ ТАКЕ???
"Особиста безпомічність
йде рука об руку із ненавистю до оточуючих..."
Впевнений, що в житті кожної дорослої людини
хоча б раз наступав момент, коли вона з гнівом запитувала
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у Всесвіту "ЗА ЩО МЕНІ ТАКЕ???".
Зазвичай, подібні питання звучать тоді, коли відбувається якась серйозна неприємність зі здоров'ям, хоча
випадки бувають різні. Колись навіть сам через це пройшов. У момент, коли відмовили ноги – я дико почав заздрити всім людям навколо. А коли лікарі сказали, що шансів крім дорогої операції немає ніяких – ось тоді мене дійсно захлеснула хвиля страху і злості. Це був не перший,
але останній випадок, коли я закинув Всесвіту таке запитання-обвинувачення. У момент, коли біль був найбільш
нестерпним, я зі злістю проклинав Всесвіт питаннями: "За
що мені таке? Чому я?". Потрапивши у таке становище,
люди зазвичай настільки починають себе улюблених жаліти і ненавидіти всіх навколо, що забувають озирнутися
і подивитися на ту стежку, яка до цього моменту привела.
На щастя, цей момент в моєму житті настав досить швидко – через три місяці після "оголошення медичного вироку". Тоді прийшов спокій і осмислення. А далі – діалог
один на один із самим собою. Напевно, найважче в житті –
це розмова із собою. Розмова без виправдань, без жалю
і злості, якими часто прикривається людина, коли чогось
не може досягти. Три місяці я як папуга, товк у Всесвіт
одне і те ж: "За що? Чому я?"
І одного разу Всесвіт відповів:
– Як за що ??? А що ти зробив для того, щоб не до177
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пустити цього становища?
– Нічого. Я закинув спорт, працював без вихідних,
не дбав про свій організм, набрав зайву вагу. У мене не
було часу займатися своїм здоров'ям.
– А що ти зробив для того, щоб потрапити в це становище?
– Виходить, все. – відповів я.
– То якого... ти сидиш місяцями, горланиш та звинувачуєш мене у твоїй же тупості і недалекоглядності? За
ці місяці ти щось зробив крім ниття?
– Ні.
– Виходить, уже будучи в прірві, ти продовжував
далі її рити.
– Виходить, що так. – відповів я.
Всесвіт глузливо сказав:
– Які ви, люди все ж буваєте мізерні. Ви живете
лінню, прикриваєтеся зайнятістю і гордо задираєте голову,
щоб здаватися значущими і діловими, а коли життя притискає хвіст – плачете і шкодуєте себе замість того, щоб витерти соплі і діяти. Вся діловитість і гордість відразу
ж пропадає. Запам'ятай просту пораду: якщо ти потрапив в яму, яку сам собі вирив – у тебе є два виходи:
рити далі вглиб або рити в сторону сходинки вгору.
А далі... далі було два важкі роки роботи над собою, повна зміна звичного способу життя і кропітливість
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просування до мети. Я дуже вдячний життю і Всесвіту за
те, що зі мною стався цей недуг, адже при ритті сходинок
я знайшов справжній скарб: розуміння і безцінні знання.
Тому, якщо раптом захочете вигукнути у Всесвіт
питання "За що?" – озирніться на своє життя і Ви зрозумієте: за все! За все, чого Ви не зробили, щоб зберегти, і за
все, що Ви зробили для того, щоб втратити. І відразу налаштуйтеся, що на риття сходинок піде один рік або більше, але повірте, воно того варте!
ГЛАВА 24
ЗНАННЯ
"Краще знати, ніж не знати? Це вже кому як..."
Напевно, кожному доводилося чути щось подібне:
"навіщо мені перевантажувати свій мозок непотрібною
інформацією? Коли потрібно буде, я знайду в Інтернеті".
Згадайте часи, коли не було Інтернету. Якщо щось нас
цікавило, ми вирушали у бібліотеку і проводили там години в пошуку потрібної нам інформації. Тепер google і вікіпедія перетворили інформаційне поле в свого роду клондайк. Все що нас цікавить – за долі секунди з'являється
у нас на моніторі. Але ось зростає нова проблема, людям
стає лінь шукати. Навіть така проста операція вже здається для нас тягарем.
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З одного боку, епоха цифрових технологій дає нам
в руки козирі, з іншого – люди стають більш ледачими
і зовсім перестають використовувати свою пам'ять. А пам'ять, як і м'язи, якщо її не тренувати, вона слабне, втрачає
свої можливості. Разом з тим, людина втрачає концентрацію, стає більш розсіяною, що в свою чергу, збільшує число нервових зривів і ймовірність депресій у житті.
Є така приказка: "краще знати, ніж не знати". Її
сміливо можна перенести на всі сфери життя. Думаю, багато хто помічав, що з освіченою в декількох сферах людиною завжди цікаво вести бесіду. Такі люди в колективі завжди мають чим блиснути, розрядити обстановку, словом, вміють завести натовп. І навпаки, люди,
що не мають знань і відразу показують свій низький
рівень інтелекту, тим самим відштовхують від себе
інших і геть відбивають бажання вести з ними розмову
про що-небудь. Всі успішні люди постійно прагнуть до
нових знань. Вчитися ніколи не пізно. У будь-якому віці
нам буде чому вчитися. Завжди знайдеться те, чим можна
поповнити свій багаж знань. Візьмемо для прикладу фантастичні фільми про інопланетян: найрозвиненіша раса,
потрапляючи на землю, починає проводити досліди для
отримання великих знань. Вони ставлять для себе на перше місце розвиток їхніх знань.
Що відбувається, коли Ви говорите з людиною,
яка розбирається в питанні, а Ви – ні? У більшості випад180
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ків Ви будете погоджуватися з нею, оскільки вважаючи її
компетентною у даному питанні, будете довіряти її інформації. Це називається авторитетом знань. І що найцікавіше – ця людина не завжди може бути правою. Вона може
володіти тематичними, проте застарілими знаннями. Тому
візьміть у звичку перевіряти дані з отриманих джерел
і зіставляти їх з даними з інших джерел.
За допомогою інформації можна керувати людиною, а знаннями можна керувати світом. Знання можна
розділити на кілька видів:
1. Знання, які відкривають нам дорогу до успішного життя – це вивчення нових наук, освоєння нових спеціальностей, розширення вже існуючих знань а також підвищення кваліфікації. Якщо Вам не до душі розвивати
нові вміння – розширюйте існуючі. У будь-якому випадку,
Ви повинні знаходиться у постійному русі. Чим більше
запитань – тим більше відповідей. Немає запитань – Ви не
розвиваєтеся.
2. Знання життєво важливі – це розвиваюча література, психологія, жести, дії в стресових ситуаціях, іноземні мови і т.д. На такі знання потрібно обов'язково викроювати час якщо не щодня, то хоча б кілька разів на тиждень.
Ці знання формують нас як особистість. Вони допомагають розбиратися в людях, роблять перебування в Соціумі
більш психічно-стабільним і захищають нас від великої
кількості непотрібних сварок і стресів.
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3. Нейтральні знання. Сюди можна віднести повсякденне читання романів і подібної літератури. Це по
суті те саме, що зависати на серіалах. Такі знання не приводять нас ні до чого окрім переживань за певного героя,
тримають нас в напрузі і в більшості випадків не несуть
нових знань. Такі знання потрібно прагнути зводити до
мінімуму, оскільки час, відведений нам життям, можна
витратити набагато корисніше.
4. Марні знання. Це знання, які потрібно пропускати і намагатися виключати джерела їх походження. Сюди
можна віднести новини зі сфери шоу-бізнесу, яким напханий інформаційний простір, де з запамороченням обговорюють, яка зірка в який раз вийшла заміж, хто скільки
силікону і в яке місце закачав. Такими знаннями наповнена велика половина соцмереж, де проводить більшу частину часу сучасна людина. Основна інформація, яку нам
подають – це приколи, катастрофи і жахливі новини.
5. Останній розряд знань – фейкові знання. Ними
щедро наповнені простори Інтернету. У мережі з'явилося
маса рад по лікуванню тієї чи іншої хвороби сумнівними
і неперевіреними способами, по схудненню за 1 місяць на
20 кілограм не встаючи з дивана і не перестаючи звично
надмірно їсти. Ця інформація, мабуть, найнебезпечніша,
оскільки вона завдає людині непоправної шкоди. Величезна кількість людей завдяки таким порадам потрапили або
в реанімацію, або в морг. Цієї інформації слід уникати або
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дуже жорстко фільтрувати, покладаючись тільки на перевірені дані.
Підводячи підсумок з викладеного вище, скажу
наступне: потрібно намагатися не бути сірою масою,
а постійно розвиватися, відкривати себе до нових знань.
Ми щодня стикаємося з завданнями, проблемами, які вирішуємо в міру наших знань. Тобто, чим більше у нас
знань, тим більше у нас варіантів для вирішення того чи
іншого завдання. Чим більше у нас варіантів – тим більше
шансів знайти компромісне рішення, яке максимально
швидко приведе нас до бажаного результату.
Відведіть для знань час в кожному Вашому дні
і Ви станете рости. Ви будете відчувати прилив позитивної енергії, ви менше станете схильні до стресів і впливу зі
сторони. Завжди краще знати, ніж не знати і чим більше,
тим краще!
ГЛАВА 25
ЛЮБОВ І ЗЕМНЕ ПРИТЯЖІННЯ
Людина прагне "великого і
чистого", а навкруги, як на
зло, лише швидке...
Любов, кохання. Все частіше люди кидаються цим
словом, більшість з них навіть і не намагаються усвідоми183
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ти, що це таке. Кажуть "люблю" і добре, а потім обертаються спиною і корчать гримасу або в душі показують
середній палець, коли партнер в черговий раз виведе з себе. Ті, хто говорить – прикидаються що люблять, а ті хто
чують це – прикидаються що вірять... для більшості це
вже у порядку речей.
Періоди початкової любові є досить ключовими,
щасливими моментами в житті, через які люди, стрімголов
частенько круто змінюють своє життя. І чим довше вийде
утримати ці моменти "шоколадно-букетного періоду", тим
щасливішою відчуває себе людина. Звичайно, життя штука сувора, вона не дарує все і відразу, так само, як у казці
"сопілка і глечик", але один більший плюс перекриє кілька
маленьких мінусів, даруючи нам тим самим відчуття щастя. І як і всюди, це почуття переходить безліч ступенів
вдосконалення, після чого починає потроху гаснути... по
суті, як і наш старіючий організм. Різниця в тому, що поки
організм проходить один цикл, почуття проходять величезну їх кількість. І все одно, в кінці залишається тепло
в душі.
Можна спробувати розбити любов на етапи: захоплення, яке переходить в запаморочення, запаморочення,
що переходить у бажання, бажання, що переходить у пристрасть, пристрасть, яка переходить у насолоду, насолода,
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яка переходить у звикання, звикання, що переходить
в надокучання, надокучання, яке переходить в притирання, притирання, що переходить в терпіння, терпіння переходить або в затухання, або в усвідомлення і повагу.
Це вже, хто що вибере. Якось так.
Та як і всюди, тут є свій парадокс. Знаходячи людину, ми повторюємо собі і оточуючим: "це назавжди",
а самі ж знаємо, що все, врешті-решт, змінюється, але ми
все одно собі брешемо. Кожного разу. Хоча це класно,
завдяки цим очікуванням ми і переживаємо такі моменти,
цінуємо їх, а відповідно, любимо тих, хто сіє в нас такі
почуття.
Поняття "назавжди" народжується в момент "істинної чистої любові". Чому справжня чиста любов взята
в лапки? Та тому, що в першій фазі ми любимо сліпо, не
знаючи всіх звичок людини, його поведінки. Адже як ми
тримаємося і поводимося при людині спочатку? Правильно, ми намагаємося бути дуже уважними, погоджуємося
з усім сказаним, бачимо людину кілька годин на день
у певній обстановці. Саме це і є закоханість в удавання,
саме з цього народжуються фрази типу: "а раніше ти був
уважніший". У перший рік сімейного життя трапляється
найбільша кількість розлучень і все від того, що до весілля
люди бачилися кілька годин на день і не помічаючи нічо185
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го, крім емоцій і сексуального потягу. Дівчина не підозрює, що хлопець зберігає під подушкою склад смердючих
шкарпеток, а хлопець не підозрює, що дівчата від природи
теж вміють пукати, відригувати, перевіряти при хлопцеві,
чи не протекли гігієнічні засоби, що частенько відлякує
і шокує більшість з них сильніше за амулет від нечистої
сили. Перед кожним побаченням ми старанно вичищаємо
зуби, давимося м'ятними жуйками, вимиваємо до блиску
інтимні місця.
Але ось, довгоочікуваний момент! Весілля. Люди
з'їжджаються разом і понеслася!!! Цілий день вони бачать
одне одного, лягають разом спати, хтось не може заснути,
хтось хропе так, що стіни трясуться, а хтось уві сні творить таке, що не описати ніякими словами. Через місяцьдва починається фаза "я тебе не соромлюся", коли під подушкою починають з'являтися шкарпетки, які до того заношені, що світяться і заважають спати, не закриваються
двері в туалет під час сидінь на унітазі, починає проскакувати фраза: "мамин суп кращий", плюс все це підкріплюється криком новонародженої дитини, відсутністю грошей, побутовими клопотами, нервами, які після трудового
дня потрібно обов'язково вилити на співмешканця. Дехто
перед сном вже не вимивається, як раніше, мовляв "зійде,
я втомився на роботі...". Таке усвідомлення всіх "досто186
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їнств" людини і призводить до розлучень в перший рік
сімейного життя, адже багато хто думає, що після весілля
треба буде тільки жерти і спати, ось і вся благодать, не
підозрюючи, що їх чекає стільки всього разом пройти,
витерпіти, поступитися, приховати, пережити, пробачати,
промовчати, поважати, оберігати.
У чому вся сіль? Напевно в тому, що за статистикою, любов в "шоколадно-букетний період" триває півроку-рік-два, а по проходженню цього терміну почуття ніби
вивітрюються і люди остигають (звичайно ж не всі поголовно, є і яскраві винятки). За цей період багато хто встиг
завести дитину, нажити щось спільне. І що робити? Рубати все канати і відправлятися шукати щастя далі, як тільки
фаза відносин переходить в режим "надокучання"? Якщо
так поступати, то звичне життя людини буде змінюватися
дуже вже часто, змітаючи все на своєму шляху, змінюючи
обстановку, оточення, все те, що створювалося, не кажучи
вже про приведення у світ дітей, за яких непогано було
б відповідати, а не ламати при кожному новому "кришозносі" їх формування психіки. Люди, що "остигнули почуттями" діляться на два табори, одні – рубають канати, і кидаються з головою в "нову карусель", розкриваючи нову
любов, інші – продовжують використовувати слово "любов" як заспокійливе для партнера, переходячи на наступ187
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ний етап любові. Тих, що вічно катаються на каруселях,
завжди видно здалеку: у них багато дітей і всі з різними
прізвищами та по-батькові. Але більшість інакше не вміє,
не може, не хоче. Вони готові жертвувати долями дітей,
кожен раз при сплеску нових почуттів, змінювати свій
спосіб життя і змушуючи дітей кожного нового обранця
обзивати "татом". Випадки, коли чоловік б'є або ж п'є як
проклятий, сюди приплітати не будемо – це виправдання
розлучення. Тут маються на увазі ситуації, коли у партнера лампочка почуттів в голові спалахує новим кольором.
Люди – всього лише люди. Се ля ві.
ГЛАВА 26
ЛЮБОВ І ЦІНА БЕЗУМОВНОСТІ
"Кожна безумовність обумовлена умовою безумовності..."
Весілля весіллям, але повернемося до витоків, коли
ще до весілля не дійшло, а все тільки починається. Навколо любові, як і навколо віри, крутиться безліч моралей
і еталонів. Любов пробували виміряти чистотою. Не виходить. Тоді не придумали нічого кращого, ніж ввести ще
одне утопічне поняття: безумовна любов. У мозку бабахнув салют. Як у світі, де нічого просто так не відбувається,
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любов може бути безумовною? Любов! Самий нестабільний людський стан. Гаразд би спробувати приплести поняття безумовної любові між матір'ю і дитиною, яких з'єднує пуповина, хоча і тут вагон життєвих прикладів, коли
матері поводяться з дітьми найрізноманітнішим чином, де
безумовністю і не пахне. Та що стосується двох, від початку чужих людей, які собі зустрілися, між ними щось спалахнуло, шандарахнуло і... понеслося. Яка безумовність
може бути в союзі між двома людьми, які були сформовані різними поняттями, мали в житті різні ситуації, які порізному загартували їх характери, розвинули певні звички
і комплекси? При всій повазі до людей – вважаю що таке
неможливо. Якщо і є випадки – їх можна розглядати, як
генну помилку внаслідок мутації.
У будь-якої існуючої одиниці у Всесвіті і будьякій події спочатку закладена умова їх зародження та
існування. Не може в світі нічого існувати просто "тому,
що". Відповідно, гонитва за безумовністю закінчиться тим
же, що і гонитва за ідеалом краси, намальованою у програмі Adobe Photoshop на комп'ютері.
Любов між двома людьми може існувати виключно
за наявності розуміння, взаємної поваги, терпіння, поступливості, вміння прощати, вміння промовчати, вміння визнати неправоту, іноді навіть в разі, якщо Ви маєте рацію.
Хочете любити – любіть, але не шукайте безумовності. Не
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знайдете.
Не рідкісні випадки, коли двоє партнерів хочуть
почати все "з чистого аркуша". Люди, живучи кілька років, гаркаються, а потім, коли питання постає ребром –
вони пробують почати з чистого аркуша. Як правило, такі
повторні починання завжди терплять фіаско, оскільки
є одна проблема: поняття "з чистого аркуша" означає зміну аркуша, тобто елемента чи елементів рівняння або ж
зміну почерку, що взагалі малореально. Спробуйте в середині життя змінити свій почерк. Не на один день, а назавжди, продовжуючи жити в тому ж життєвому ритмі. Вийде пародія, адже навчатися потрібно, як школярі: постійно, дуже повільно і висолопивши язика від натхнення та
завзятості. Але дорослій людині немає коли. Вона скаже:
"навіщо мені вчитися писати, якщо я і так вмію?". І дійсно, навіщо? Переучуватися кожен раз писати, як тільки
комусь не сподобається почерк – ось же ж життя цікаве
почнеться. Любов йде нога в ногу з дипломатією. Якщо
валити в очі все, що думаєш – цього жодна "безумовність"
не витримає, хіба що тільки сліпа любов і то, якщо це так,
то власникові такого сліпого почуття потрібно терміново
пити таблетки.
Виходячи зі спостережень за різними представниками людства, вишикувалися певні пункти, на які бажано
звертати увагу при побудові відносин. Спочатку думав
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написати різні "заповіді" для представників різних статей,
але потім подумалось, що краще написати "унісекс", оскільки деякі з них обопільні та й читання загальної інформації може збільшити шанси на розуміння обома сторонами:
1. Не зліться, що партнер Вас не розуміє. У кожного – свій поріг, своє минуле життя за плечима, сформована
особистість зі своїми цінностями. Якщо прийде на язик
фраза: "раніше було багато спільного, а тепер немає" –
придивіться, а чи точно все так було? І точно тепер немає?
Людина – це така істота, апетит якої приходить під час
їжі, а коли людина починає їсти постійно – апетити її ростуть, і вона вже думає, що не наїдається. Але до цього моменту вона ж не померла з голоду. Чому ж раптом почала
їсти у три-чотири рази більше? І як вже було описано
в розділі "У полоні упереджень", людська пам'ять може
створювати спогади на основі уяви.
2. Не намагайтеся приховано перевиховати людину. Це завжди закінчується провалом, бо Ви будете жити
з нереальним персонажем, маска якого злетить при першому пориві вітру. Краще відкрито домовитися і не порушувати договір, хоча як показує життя – тільки підписали договір, як відразу ж з'являється бажання внести до
нього поправки і зміни.
3. Не змушуйте обранця робити те, чого він не хо191
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че. Один з найяскравіших прикладів – пологові будинки
дали добро на присутність чоловіка під час пологів. І цю
ідею дружно підхопили: тепер мужиків пиляють: ти що,
не хочеш? Он у подруги чоловік був, а ти що, гірший?
Будеш знати, як важко народити! Ні. Не буде знати, бо
біологічно йому цього не дано навіть осмислити. Так само, як рибі не дано зрозуміти, як це – ходити по землі, так
само, як кульковій ручці не зрозуміти, як малювати на
стіні графіті розпилювачем. Але ось повністю втратити
будь-який потяг до партнера – тут ймовірність 99,9%. Навіть у світі тварин самка не народжує на очах у самця. Вона ховається. Якщо обранець(ця) противиться певній Вашій затії – краще відмовтеся і ніколи більше не піднімайте
подібну тему. Інакше розв'яжете партизанську війну.
4. Не ображайтеся на партнера з приводу неуважності до певних подій або дат. Знову ж, у кожного свої
цінності, свої поняття, свої переживання в житті, які можуть відвернути людину від подібного. Ось як же ж людина могла забути? Так могла. Елементарно. Ви ніколи
нічого не забуваєте? Ніколи-ніколи? Особливо, те, до чого
у Вас немає пунктика?
5. Не примушуйте людину розповідати Вам про її
минуле життя і про те, що було до Вас. Захоче – сама розкаже. Якщо ж раптом розповіла – не смійте піднімати цю
тему повторно, а вже тим більше притикати цим під час
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сварок чи просто так, щоб жартома підчепити. Якщо людина знайшла в собі сили і відвагу довіритися Вам, а Ви
почнете її дорікати – ця довіра буде останньою. Повірте.
6. Не сидіть при партнері в туалеті з відкритими
дверима. Випорожнюватися на його очах – це не ознака
великої і чистої любові, а прояв тваринного, неприємно
пахнучого інстинкту. Якою би витонченою, люблячою і
розуміючою істотою не був Ваш обранець – прилюдний
процес дефекації витонченості стосункам не додасть.
7. Не притикайте партнера тим, що раніше він був
уважним. Якщо є такі думки – або еволюціонуйте і перестроюйтеся, або припиняйте, бо тягнути за вуха і примовляти: "ось, подивися" Вам довго не дадуть.
8. Ще одна тема – це скарги про набір ваги. Який
сенс постійно скаржитися людині, що Ви поправились?
Щоб вона всерйоз про це задумалася або чіткіше це усвідомила? Один раз Ваша половина скаже що це не так,
другий скаже, а потім... згадайте приказку: "Якщо людині
сто разів сказати, що вона дурна – на сто перший вона сама це скаже". Якщо поправилися – краще не загострювати
на цьому увагу своєї пасії, а витратити свою енергію на
усунення проблеми. У благих пошуках розуміння (а чесніше сказати, виправдання), Ви регулярними скаргами
ризикуєте нарватися на фразу "А й справді".
9. Не вбивайте людей фразою: "а ти ніколи мене не
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кинеш?". Людина навіть прожити стільки не зможе, бо
колись кінець їй все одно настане. З самого початку шляху
накручувати партнера на розрив – згадайте прислів'я про
дурня. Ви можете пообіцяти, що через місяць Ви будете
здорові і щасливі? Якщо так, то сміливо можете заснувати
свою релігію, бо Ви – Господь.
10. Остання "заповідь" – не прагніть в любові до
ідеалу установленого Соціумом, дивлячись, як є у інших.
Створюйте "як у себе". Якщо створюючи союз рівнятися
на "розумні цитати", якими завалюють всі, але самі так не
роблять – цей союз довго не протягне. Не намагайтеся
вичавити з каменю воду. Не намагайтеся зробити з каменю діамант. Якщо Ви полюбили камінь – то і любіть його,
як камінь. Тільки на початковому етапі переконайтеся, що
це точно камінь, а не порожня обгортка.
ГЛАВА 27
ПРАВИЛО РОЗБИТИХ ВІКОН
"Навкруги одні волоцюги, а
я – Божа кульбабка..."
У період виборів велика частина людей у соцмережах приковує увагу до передвиборних баталій. Обирають
президента – з усіх боків сиплють порадами, кого вибрати,
щоб жити краще і що буде з країною у разі неправильного
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вибору. Потім починається наступна гонка в нардепи –
історія один в один повторюється: з усіх боків сиплють
порадами, кого вибрати, щоб жити краще і що буде з країною у разі неправильного вибору. Ця заежженая платівка
крутиться щоразу. Дивлюся на це все з боку і бачу найбільший прокол людства: мало хто замислюється, з чого
починається держава?
А все просто, держава починається з:
1. Здорової нації.
Задумайтесь: чому науковий прогрес в області медицини зробив величезний крок вперед, а хворих людей
стає все більше? Знову ж все просто: попит диктує пропозицію. Люди привчилися, що є диво-таблетка, яка вирішить всі проблеми, є диво-ліки, які потрібно запакувати
в себе при першому ж приступі нежиті. Подивіться рекламу на телебаченні: 90% реклами – медикаменти. Народ
підсів на це. Завдяки телебаченню тепер кожен обізнаний,
що і коли пити. Якщо в аптечці раніше було три назви
ліків (бинт, йод і перекис водню), то тепер список виріс
в рази. А у людини досі по одній голові і по десять пальців
на кінцівках. Цілющі трави, натуральні і екологічні, ростуть під нашим носом, а їх топчуть, як бур'ян. Питаю людей: чому не лікуєтеся травами, які є безкоштовними,
а купуєте дорогі ліки і жалієтесь на відсутність здоров'я та
грошей? У відповідь чую: "Я не знаю як ними лікуватися,
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це ж треба в них розбиратися". ЙПРСТ... людина може
сидіти і нескінченно дивитися у мережі відео лайфхаків
про те, як вивернути стару майку на голову, зшити її разом
зі старим бюстгальтером і зробити собі плаття або як за
допомогою термо клею склеїти в кімнаті все що рухається,
приготувати вишукану страву, хоча в основному, нічого
з цього так і не робиться. Люди просто дивляться, оскільки ця інформація подається готовою в нескінченну стрічку
новин. А рецепти і назви лікувальних трав – їх же потрібно шукати в Інтернеті, забити в пошук назву, прочитати,
запам'ятати, потім підняти свою дупу з крісла, знайти ці
трави під ногами, зірвати, дати висохнути. І ніде трави по
телевізору не рекламують, говорячи, що вони за один раз
допоможуть. Ай, та ну на фіг, це ж купа роботи! Краще
пігулку бахнути, а потім сказати, що винні лікарі, тому що
прописали пігулку, яка крім знеболювання садить печінку,
не виводиться з організму, руйнує мікрофлору кишечника
і завдає ще купу супутніх збитків для організму.
Який вихід?
Якщо людина сама не подбає про себе – ніхто про
неї не подбає. Краще замінити нескінченне гортання
стрічки вибірковим пошуком конкретної та потрібної
інформації, а решту часу присвятити конкретним діям, спрямованим на особистий розвиток і на своє зцілення.
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2. Свідомості нації.
За час перебування за кордоном, їздячи за кермом,
я постійно спостерігав явище: наші люди за кордоном дотримуються правил дорожнього руху. Не дай Бог, в населеному пункті перевищать швидкість вище 50 км / ч. Приїжджають сюди – відразу одягають костюм супермена
і починають літати. "А що? Владика повернувся додому,
де все можна!" На вулиці стоїть знак із забороною стоянки. І що? І нічого, машин наставили з двох сторін. Хто
винен? Поліцейські? А може "люди", які бачать знак, бачать, що з протилежного боку вже стоїть автомобіль і вони розуміють, що якщо припаркуються з протилежного
боку, створять пробку для руху, але все одно ставлять.
Позаду під'їжджає інший водій і все повторюється, тунель
з машин зростає, створюючи пробку, ускладнюючи проїзд.
Який вихід?
Почати з себе. Бачите знак – не ставте авто там, де
це заборонено. Пройдіть зайві кілька метрів пішки. І не
думайте: "йому можна а мені що, ні?".
3. Екологічно чистої нації.
Українці так часто хочуть в Європу, так часто говорять, що ми погано живемо через владу або через країнагресорів, ліс вирубують і везуть в Європу. Мені дуже
подобається ходити в гори. І бачу там регулярну купу
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сміття, яку не завезла країна-агресор, яку не завезли ні
кандидати в депутати, ні обранці. Її завезли звичайні люди. І не завжди це молодь, яку часто називають приреченим поколінням. Так, вирубують ліси. А чи так вже вивозять? Котеджі в горах ростуть, як тісто на дріжджах. Все
зроблено з дерева. Подивіться скільки "домашніх" пилорам розкидані по горах, які дерева там пиляються. Ми –
нація людей, яка робить тимчасові будівельні паркани,
обриштування в компаніях-перевізниках з натурального
дерева, а меблі додому робить з ДСТП плити і дихає токсичними клеями. Про недопалки від сигарет напевно краще помовчати, хоча якщо зібрати ці викинуті "бички"
в одну купу, то в Україні буде дві Говерли.
Який вихід?
Не смітити. Не знищувати більше, ніж потрібно,
створювати нове. Забирати сміття за іншими "істотами",
щоб завтра ж не потонути в цьому смітті. Якщо жити за
принципом: "моя хата з краю", то одного разу навколо
цього будинку буде гора сміття замість паркану.
Ми завжди будемо мати не те, вибирати не тих,
поки не почнемо щось робити самі! Людина дуже багато чекає від всіх навколо і дуже мало від себе.
Люди кожні кілька років вибирають своє майбутнє
і нічого не хочуть зробити для того, щоб воно настало.
Перефразувавши приклад на лікування, вибори – це при198
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йом таблетки. А щоб щось змінилося і почалося зцілення
суспільства – потрібно довго і нудно над собою працювати. НАД СОБОЮ! В ПЕРШУ ЧЕРГУ. Суспільство складається із кожного з нас.
Пам'ятайте про правило розбитих вікон, згідно якого, якщо не замінити розбите вікно, то через день там виб'ють іще кілька. Якщо не замалювати на стіні одне графіті – через тиждень вся стіна буде розписана ними. Подібне
притягує подібне. Тому, краще подавати приклад, а не
наслідувати чужі згубні звички.
ГЛАВА 28
МИНУЛЕ ЖИТТЯ
Спогади – це єдине, що у
людини неможливо відібрати.
Відкриваючи людині подробиці свого минулого,
обов'язково розраховуйте, що при першій же сварці вона
обов'язково Вам притикне цим минулим. Така природа
людини. Спочатку вона просить, щоб Ви розповіли їй все
про себе, а потім регулярно нагадує про той чи інший
факт. Життєвий приклад – як хлопець домагається у дівчини розповісти, який він у неї за рахунком... і не дай бог
вона додумається відповісти... Відразу ж посиплються
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питання: а як з ними було? А я краще? і т.д. І при першій
же серйозній сварці цей новий обранець обізве її повією,
якщо і не вголос, то вже про себе. Чому так відбувається?
Тому, що людині обов'язково потрібно порівняти себе
з іншими. Її почуття значущості буде вити від голоду, поки вона не дізнається, що перша серед інших, що вона
краще за інших, ну або хоча б не гірше. Комплекс неповноцінності є у всіх і з цим треба рахуватися, а так само
зважати на те, що Ви не можете нести відповідальність за
комплекси інших, тим більше своїм минулим, в якому нових обранців не було і в помині. Друга сторона медалі – це
манія контролю. На цьому ґрунті людина хоче знати про
обранця все-все. Але чи готова вона дізнатися все? Чи не
передумає людина, якщо на початку гри побачить неугодний їй розклад карт у колоді? Не дивлячись на те, що ця
колода зовсім не з її гри.
Звичайно ж, виворіт минулого робиться з самих
чистих намірів, які обертаються часом великим брудом. Навіть, якщо Ви щось пережили у житті, інші, почувши цю історію, не зможуть її по справжньому зрозуміти,
усвідомити те, що штовхнуло Вас на ту чи іншу дію, усвідомити той стан, який Вам довелося пережити в певний
момент життя. Люди побачать тільки верхівку айсберга
і повірте, будуть пліткувати тільки про неї, а не про те, що
знаходиться під водою. Це їм не цікаво. Їм цікавий лише
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факт, який стирчить з води. Зрозуміти вони зможуть тільки в тому випадку, якщо їм самим доведеться пірнути
в цю крижану воду. Але добровільно вони пірнати ні за
що не будуть. Не вірите? А перевірте.
ГЛАВА 29
ОПТИМІЗАЦІЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
"Краще порядку може бути
лише бездоганний порядок..."
Простори Інтернету завалені книгами по таймменеджменту. То тут, то там закликають мало не по секундах розписати свій час і тільки тоді людина стане успішною і щасливою. Чи так це насправді? Частково. Вся штука в тому, що ми не роботи. Ми не можемо запрограмувати себе з точністю до хвилин, бо постійно вносяться
корективи або здоров'ям, або подіями з рідними і близькими. І якщо наш ідеальний план перекоситься чимось
подібним – ми починаємо нервувати, втрачати самовладання, оскільки наші плани руйнуються на очах, а ми вибиваємося з графіку. Інший варіант – це планування 50%
свого часу. Якщо щось і трапиться – ми легко вклинимо
у вільний час справу, яка не вдалася. Теж утопія. Поперше, людина включить лінь при такому розкладі, оскі201
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льки спрацює закон збереження енергії. По-друге, при
переміщенні графіку все одно почнеться перетасовування
справ, бо добра половина справ буде підв`язана під інших
людей і потрібно буде враховувати і їх графік також. Все
той же зрив у результаті. Так що, ці параметри таймменеджменту, закони Парето 20/80 – все це утопія, непотрібний еталон, як і загальноприйнятий ідеал жіночої фігури 90-60-90. Чи потрібно до нього прагнути? Думаю,
краще зосередитися на іншому, на чомусь справжньому
і вартому, а не перетворювати себе в ідеального робота.
Так, глядиш, непомітно і світ навколо стане пластмасовим. Звичайно, потрібно прагнути жити в стабільному
ритмі без понад високих амплітудних стрибків, адже організм любить сталість, це – запорука його злагодженої роботи. А як же, запитаєте Ви, загартування, контрастний
душ, який зцілює завдяки стрибкам амплітуди? По-перше,
зцілює не всіх, комусь загартування протипоказане, а подруге, Ви ж не загартовуєтеся 24/7, а лише хвилину на
день, а то і на кілька днів. Розглянемо приклад на бігу
з перешкодами: це амплітудний спорт, але дистанції
в ньому не великі. А чому немає марафонського бігу
з перешкодами? Та тому, що якщо людина буде бігти
42 км, раз у раз стрибаючи – вона не добіжить до фінішу. На максимальному тривалому амплітудному ритмі
серце просто вискочить з грудей. Монотонну роботу мож202
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на виконувати довго. Високоамплітудна ж робота виснажує організм, позбавляючи його сил в дуже короткий термін. Тому, будь-яка амплітудність завжди має вузькі рамки, інакше вона руйнує. Ще один приклад – землетрус.
Якщо станеться один амплітудний поштовх, то наслідки
руйнування будуть не дуже великими. Але якщо станеться
двадцять або тридцять амплітудних поштовхів поспіль –
масштаб руйнувань буде величезним.
Контрастний вплив не є основною частиною терапії, а зцілення можна досягти значно успішніше, перебуваючи в гармонії. Виходить, що краще не жити крайнощами, а прагнути до балансу своїх життєвих сил, гармонії
бажань і можливостей. Все потрібно систематизувати
і оптимізувати. У кожній справі дурень шукає виправдання своїх невдач, розумний – шукає можливості, а мудрий –
створює умови для реалізації задуманого.
ГЛАВА 30
ЗВАЛИЩЕ ЧИ ІЛЮЗІЯ ЧИСТОТИ?
"Якщо гадити у чужому
домі – в своєму буде завжди
свіжо..."
ХХI століття – ера екологічного "примари". Як вже
описувалося в книзі "Історії божевільного", світ існує за203
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вдяки постійним законам природи. Їх багато і кожен з них
можна перенести на будь-яке явище або науку.
Один з таких законів – закон засмічення, який говорить: "при збільшенні інтенсивності споживання, виведення продуктів розпаду стає утрудненим, що веде до засмічення". Цей закон діє у всіх сферах життя. Якщо провести паралелі між зовнішнім і внутрішнім світом
людини – все абсолютно однаково. Якщо людина буде
надмірно їсти – у неї почнеться швидке формування застійних явищ, що спровокує набір ваги, розвиток супутніх
хвороб. З думками – абсолютно те ж саме. Люди, які розкидають сміття навколо себе – те ж саме роблять і всередині себе. Як правило, запущені люди зсередини, розкидають все навколо себе набагато більше за інших. Значущим аспектом тут є злість на навколишній світ
і байдужість до нього. Важко уявити, як спокійна людина,
яка цінує цей світ, цінує свою внутрішню гармонію, почне
паскудити навколо себе. І до речі, такі люди у рази більше
за інших піклуються про свій організм. Виходить своєрідне замкнене коло: щаслива людина прагне бути щасливою, а морально запущена людина, накопичуючи злість
і ненависть – сама потопає в ній.
Деякий відсоток людей робить це нібито
"випадково", через поспіх. Особливо таке засмічення відображається на здоров'ї, коли людині "не вистачає часу"
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подбати про свій організм. Стара приказка "що посієш – те
й пожнеш" тут як ніколи доречна. І завжди є залізне виправдання: "не зробив фізичні вправи, бо не встигаю, тому
що пізно встав, тому що пізно ліг". Кожна дія переходить
в логічний наслідок.
Але є іще один нюанс – сучасний маркетинг. Він
непомітний і схожий на радіацію. Саме він збільшив обсяги забруднення в мільйони разів. Тут і вилазить привид
сучасності.
Здається, світ бореться за екологію, але абсолютно
всі виробники націлені на збільшення обсягу споживання.
Непомітно всі рідкі продукти з упаковки 1л перетворилися
в 0,9л. Сигарети в основному стали випускати тонші
в діаметрі, тому кількість споживання в штуках також
зросла. Природний газ, яким населення опалює будинки і
на якому воно готує їжу – став низькокалорійним, тепер
його згорає більше, а тепла – менше. Люди зі зменшенням
тари будуть менше споживати? Ні, звичайно більше. Мерзнутимуть? Звичайно ж що ні. Вони будуть більше його
палити і більше платити. Людство десятиліттями прагнуло
до "екологічно чистих" і економних автомобілів, які не
забруднюють навколишнє середовище. Але чи так електромобілі екологічно чисті? Утилізація акумуляторів електромобіля – це нова техногенна катастрофа. А ще, той невеличкий факт, що у разі аварії при загорянні електромо205
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біля, потрібно 4-5 пожежних машин, 15-18 тонн води та
спеціальні кисневі маски для пожежних, щоб загасити полум'я. В інструкції по аварійних ситуаціях Tesla нагадує,
що палаючі акумулятори викидають надзвичайно токсичні
випари, також виділяється сірчана кислота, оксиди вуглецю, нікелю, літію та кобальту. Тому, такі машини не можна гасити без спеціальних захисних засобів для дихальних
шляхів. А після пожежі електромобіль потрібно на 48 годин ізолювати, щоб закінчився викид важких випарів. Про
екологію, звісно, ні слова.
Що ж стосується використання паперу замість поліетилену – знову привид, адже для виробництва паперових упаковок вирубуються ліси – легені нашої планети.
І тут теж постає питання, що страшніше: надмірна
кількість пластика чи відсутність кисню, підвищена вологість, метеорологічні збої з порушенням циркуляції і випаровування води в результаті вирубки колосальних масштабів?
У харчуванні – все те саме. У спорті – аналогічно.
В думках – ідентично. По суті, це нескінченна світова війна, яку людство неодмінно програє. Але незважаючи на
це, людина все ж здатна здобути перемогу в собі (ні в
якому разі не над собою), почавши піклуватися про свій
організм. Якщо людина перестане засмічувати свій організм – він буде менше і розумніше споживати, а відповід206
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но і попит буде меншим. Хочете, щоб все навколо Вас
цвіло – починайте зі свого здоров'я і своїх думок і Ви побачите, що це дійсно працює. Нагородою за це будуть:
внутрішня чистота, здорове, яскраве життя і сьогодення,
непідробне, екологічно чисте щастя.
ГЛАВА 31
Я СЕБЕ НЕНАВИДЖУ!
"Що може створити людина? Все, що їй дійсно необхідно..."
Мене пре, коли чую від когось фразу "я себе ненавиджу". Так, чого гріха таїти. Сам таке колись говорив.
Переріс, слава Богу. Перейшов до другого класу.
Можливо, когось потягне запитати: "що тут такого?
Це нормально – ненавидіти себе...". А давайте, обслинимо
цю темку. Людина ненавидить себе за те, що виходить
з неї. Який напрошується висновок? Вона або не дружить
з головою, або у неї роздвоєння особистості і вона не контролює ту, іншу особистість. От трясця, сто гаків чорту
в дупу. Але ж буває так, що ми чогось хочемо, але у нас
немає сили волі? Ні, не буває. У нас може бути недостатнє
бажання. Тому, замість того, щоб стрясати повітря навколо себе, кричачи у Всесвіт, як Ви себе ненавидите, може
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краще цю безцінну енергію витратити на осмислення істинних бажань, слабостей та шкідливих звичок? Як можна
працювати над тим, чого не видно?
Ненависть до себе – це дешева ширма. Біологічно
– це не можливо, бо всі процеси в організмі взаємопов'язані. Тільки моральна слабкість не встигає за поїздом, що
рушив і біжить навздогін, як пузатенька істота, захекавшись зупиняється, нахиляється, упирається руками в коліна, глибоко і жадібно дихає, а в голові бігає тарган і кричить: "Боже мій, Боже мій, що робити?". І тут відповідь
приходить сама собою: "потрібно сказати Соціуму, що
у мене слабка сила волі, що я не можу, мені не дозволяє
здоров'я або матеріальне становище, а потім довантажу
тим, як я себе ненавиджу. Соціум вже точно повірить..." .
Взагалі-то Соціуму на Вас наплювати. Тому, швиденько
витираємо шмарклі і терміново починаємо дорослішати.
За все потрібно відповідати. Якщо не здоров'ям – то іншим, чимось цінним, але не порожніми фразами про самоненависть.
Час від часу доводиться спостерігати картину, як
люди в гонитві за трендом схуднення йдуть на усілякі
"марафони". Там їм призначають дієти, спорт, масажі.
Жила собі людина і тут опа! Повна жо..а. Людина вдень
марафонить у спортзалі, фотографує низькокалорійні
страви, шле дієтологу фото звіт, ось мовляв, я це їм. І бі208
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льше ні-ні. Приходить вечір і ця ж людина, немов перевертень, ломиться до холодильника і панічно починає його
спорожняти. Після – лягає з повним животом у ліжко, натягує ковдру на очі і в темряві починає нити: "як же я себе
ненавиджу...".
В ненависті вона засинає. Приходить ранок, людина встає, дивиться на себе у дзеркало і каже: "ну не змогла
я, сьогодні вже точно виправлюся, а поки розповім усім,
що я неухильно все виконую, а результату чомусь немає".
Ось така картина маслом. У програмному коді від початку
закралася помилка. Тому, що людина не хотіла прагнути
до схуднення. Так, її затуркували постійними глузуванням, але ці насмішки вона легко переносить, хоч і ображається для вигляду, ну або не для виду, але все одно не на
довго. А чому легко переносить? Та тому, що їй і так добре. Вона хоче жити у своє задоволення! Зрозуміло? Але
виправдатися перед Соціумом для вигляду – потрібно.
Схожих ситуацій мільйони. Особливо, зі здоров'ям.
І якщо вже здоров'я конкретно підведе – тільки тоді
людина починає чухати ріпу і знехотя, скриплячи зубами,
починає себе обмежувати. Так з'являється життєво необхідний стимул. Хочете щось зробити – робіть. Не хочете – не потрібно напружуватися і шукати для світу
виправдання. Хочете вішати локшину оточуючим – будь
ласка, але не надумайте вішати її собі – за це прийдеться
відповісти. І дуже конкретно відповісти.
209

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

ГЛАВА 32
СПІРАЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ
"Сволоти, поверніть усе, як
було!"
Структура ДНК людини має форму спіралі. Структура людського життя, відповідно, теж. Її можна зобразити у вигляді пружини. Якщо на будь-якій пружині вертикально провести лінію маркером – на кожному витку з'являється позначка. Чи можуть вони перетнутися? Звичайно,
що ні. Але чомусь є люди, які вірять, що можуть. Візьміть
металеву пружину і спробуйте. Якщо Ви шаман-фокусник
або коваль Вакула і Вам вдасться це зробити – пружину
все одно доведеться після цього викинути, бо вона перестане нею бути. Людина не може народитися старою і помолодшати, вона не може повернути що-небудь назад,
оскільки вона переходить на наступний виток. Вона може
побачити позначку на минулому витку, але повернутися
до неї не ніяк зможе. До чого я пишу такі очевидні речі?
Та до того, що не такі вони вже й очевидні.
В міру своєї професії, маючи справу з людьми,
яких звалив будь-який недуг, вони сліпо сподіваються
повернути своє здоров'я у початкове положення, точно
таке ж, як було до недугу, особливо, якщо цей недуг стався на тлі багаторічного самознищення бездіяльністю
і надмірностями. Всі вірять в чудотворне зцілення, тільки
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от треба зробити поправку до поняття зцілення: зцілення –
це не повернення до первісного вигляду, а відновлення
організму до точки оптимальної життєздатності з урахуванням пережитих каліцтв. Тому, якщо махаєте на свій
організм рукою, кажучи: "а хрін з ним, і так зійде", то
в разі втрати, прийміть факт, що сліди завжди залишаються. Не хочете, щоб залишився слід від цвяха – не забивайте його. Інакше ніяк. Еволюція – це не тільки плата
за помилки, але і винагорода за працю.
Еволюціонуйте з розумом! Не живіть надією на диво. Краще навчіться самі творити чудеса, для себе та інших. Тоді життя стане світлішим.
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ЧАСТИНА IV
ПОДОРОЖ
ВСЕРЕДИНУ СЕБЕ
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ГЛАВА 33
ЯВА
"Підкинутий предмет завжди впаде..."
Відкриваю очі, внизу безодня. Вишу над нею, тримаючись однією рукою за виступ. Всі м'язи напружені, по
всьому тілу проходить тремтіння. Ще мить – і я впаду
вниз. І все, кінець. Тіло здалося, але голова ще продовжує
боротися, шукати вихід, а його як на зло немає. І ось, руки
не витримують і я падаю. Швидкість падіння блискавична,
але незважаючи на це, перед очима пролітає багато всього.
Перша думка – що я встиг зробити в цьому житті? Чим
я був на цьому світі корисний? Для кого? Що було зроблено не так? Що я встиг від цього життя отримати? Чому
деякі від життя отримали більше? Думки – як куля, швидкі
і руйнівні, під час падіння з'являється відчуття, що я багато чого не встиг зробити. Хоча потім виявиться, що це
просто включився інстинкт виживання. Люди схильні жаліти самі себе.
Згадалося дитинство, цей безтурботний час, коли
не було потреби ні про що думати, ні про що не потрібно
було переживати, а просто ставити дорослим дурні питання, на які вони завжди давали такі ж дурні відповіді. Але
все ж, ми не були задоволені. Після кожної відповіді наро213

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

джувався наступне питання і з кожним днем питання ставали все більш продуманими, витонченішими, поки, нарешті, ми не ставали дорослішими і нам вже соромно було
питати про деякі речі. І ми починали шукати відповіді самі. Так зароджується ЕГО (я розшифровую це як "людина
зі своєю думкою, за яку вона відповідає"), так зароджуються людські помилки.
Всі в дитинстві мріють стати дорослими. Мріють
самі за себе приймати рішення, самі за себе відповідати.
А коли приходить час, кожен починає з сумом згадувати
ці безтурботні роки дитинства, як тоді добре жилося, от би
поринути в ці роки знову. Людський парадокс: поки людина володіє одним – мріє про інше, коли втрачає перше
і опановує тим, іншим – починає шкодувати про втрачене, не радіючи вже отриманому. І так постійно. Так
і проходить життя. Повільно і непомітно... ага, так повільно, що не встигаєш і озирнутися.
Падіння триває, я починаю сумувати за тим, чого
не встиг. Так, перша думка у людини в таку мить – це
жаль за тим, що вона не спробувала деякі людські блага.
Та лише деякі замислюються про те, що зробили, чим допомогли іншим, чи не даремно прожили життя? Чому людина так панічно боїться смерті? Відповідь проста: гомосапіенс просто боїться за свою шкірку, шкодує за тим, що
ще не вдосталь накупалася в благодаті, надісланій життям.
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І тут знову виривається парадокс: чому літня або смертельно хвора людина, якій кожен день доводиться переносити пекельні муки, все одно боїться померти? Відповідь
напрошується сама собою: вся справа в невідомості. Ми
боїмося того, чого не знаємо, про що не відаємо, а чіпляємося за те, що нам вже добре відомо. Хтось розповідає, що
після смерті нас чекає рай, інше життя, але ми не віримо
і продовжуємо боятися. Як це по-людськи.
Людина дуже скоро відволікається від цих думок.
Як дитина, що плаче, якщо у неї забрали іграшку: варто
тільки її віддати, як моментально плач припиняється, життя знову набуває барвистий вигляд. Жесть. У реальному
житті таке уявити важко, але найцікавіша штука в тому,
що так воно і є. І не тільки в дитинстві, а й протягом усього людського життя.
Так, під час падіння, думки одна за одною навідують голову. І всі вони про себе. Людина – дивовижний
егоїст. Коли їй погано, вона починає себе жаліти, не замислюючись про те, наскільки погано вона може робити
в цей час оточуючим її близьким людям. Але це нормально. Так влаштований світ, так влаштовані люди. Якби було інакше – ми б давно вимерли, бо саме егоїзм і є інстинктом самозбереження, хоча всі вважають це поганою рисою характеру. Це – як матюки: вони придумані людьми,
названі самими ж людьми, як "нецензурні слова", але не
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дивлячись на це, всі ми на них висловлюємося, не уявляємо без них життя... Заборонене завжди в попиті.
Але, як і всяке життя, як і будь-який початок, безодня має кінець. І ось він удар. Удар об щось дуже тверде.
По тілу блискавкою проноситься біль, ніби кожна кістка
у тілі ламається. Ось тепер все, кінець.
Відкриваю очі, оглядаюся, бачу звичні стіни, обстановку. Я в ліжку. Намагаюся піднятися. Начебто виходить. Значить, це був сон. Один з тих снів, який неможливо відрізнити від справжнього життя, адже пережитий
удар був таким реальним.
І ось, я розумію, що удар був не фізичним,
а моральним. Людина може винести багато моральних
травм, втім, як і фізичних. Буквально через пару годин сон
забудеться і все почне вставати на свої місця. Але мені не
дає спокою одна думка: якщо це був сон, то чому я так
реально все пережив? Чому перед очима пронеслося життя? Мозок знову у пошуку відповіді. Якось в дитинстві
я мріяв: добре було б, коли не знаєш чогось, відкриваєш
чарівну книгу, а в ній є відповідь на будь-яке питання.
Вуаля! Тепер мрія стала реальністю: Інтернет відповість
на будь-яке питання. Але тепер бажання зростають, хочеться більшого, хочеться розуміти людей, розпізнавати
брехню, вловлювати хід думок...
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ГЛАВА 34
ТОЧКА ВІДЛІКУ
"Щоб купити що-небудь непотрібне – треба спочатку
продати що-небудь непотрібне..."
У житті кожної людини через певні проміжки часу
наступають великі зміни. Як описувалося вище, наше
життя схоже на пружину і кожен виток в ній займає певний час. У когось він займає 5 років, у когось 7 або 10, але
ця зміна завжди настає. Не вірите? Озирніться на свій
життєвий шлях і проаналізуйте, випишіть в хронології
свої основні життєві події, круті повороти. Виходячи
з особистих спостережень за людьми, помітив одну закономірність: перед зміною життєвого витка людина обов'язково відчуває велике розчарування в житті, або переживає величезне емоційне потрясіння, або ж присутній фізичний фактор у вигляді набуття якоїсь хвороби. У багатьох
людей життєві витки змінюються в момент розбитого кохання, коли двоє людей розривають стосунки після тривалого союзу. Це завжди схоже на "збирання себе по шматках". Чому ж в кінці кожного витка людина проживає сильний біль? Відповідь, в принципі, очевидна: емоційний
удар дається людині для того, щоб вона зупинилася, адже
217

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

протягом витка людині цього зробити ніколи. То заважають плани, то любов, то просування до мети. І поки життя
не вліпіть соковитого щабля по пиці, людина далі буде
бігти не озираючись. Щось типу марафонця, який вже
пробіг свої 42 км, але не помітив фінішу і далі біжить. Біжить і не озирнеться, що позаду вже нікого немає. А тут
раз! Підвернув ногу, впав. Озирається – от трясця! Де це
я? А де всі?
Я називаю зміну чергового життєвого витка точкою
відліку. Як говорить відоме прислів'я: "самий темний час
доби – перед світанком". І тут теж закон всесвіту працює
не тільки на людину, але і на навколишній світ, що тільки
підтверджує написане.
Які ще події несе в собі точка відліку? По-перше,
осмислення. Ми зупиняємося для того, щоб перед новим
кроком звернулись, оцінити попередні пророблені кроки,
трансформувати прожите у життєвий досвід (переварити
їжу). Нам дається можливість оцінити шлях і зробити вибір: звернути в сторону, щоб обійти якусь перешкоду, або
зовсім розвернутися і на найближчій розвилці вибрати
іншу, нову дорогу. Невігласи ж на цій точці далі лізуть
вперед без оглядки. Про таких кажуть, що життя їх нічому
не вчить. По-друге, точка відліку, завдаючи нам певний
емоційний удар, тим самим звільняє нас від старого, щоб
наповнити новим (знаменита історія про мудреця і учня,
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якого мудрець порівняв з повним глечиком, в який не можна більше нічого налити). Тільки переживши певну втрату, всередині людини звільняється місце для чогось нового. Виходить, що життя сприяє починанням людини
"з чистого аркуша". Ну і по-третє, точка відліку – це зародження нових починань, нових інтересів, нових напрямків.
Кожна така точка відліку – ця наша нова ступінь особистої
еволюції. Якщо повернутися в теорію Стержня – в кожній
новій точці відліку у людини зароджуються нові зв'язки
і формуються нові точки уразливості, а також нові методи
захисту.
З ростом потоку інформації життєві витки стали
значно коротшими, ніж раніше. Світ прискорюється, але
суті це не міняє. Алгоритм все той же. Особисто я дуже
люблю процес зміни життєвих витків, адже саме там видно результат, течія життя, показник щастя. Не потрібно
боятися змін. Кожні зміни – це наш розвиток, тому сміливо розвивайтеся! Головне, не ломиться далі в ті ж старі
ворота, як упертий баран, інакше життя геть може
обламати роги.
У багатьох книгах з розвитку та й в окремих цитатах з успіху є такий вислів: "йдіть вперед і не зупиняйтеся!". Це як раз девіз упертих баранів. Спробуйте без зупинки їсти, їсти, їсти. Луснете! Зупинки якраз необхідні для
осмислення, для проживання, перетравлення отриманих
знань, для оцінки і визначення подальшого шляху.
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ГЛАВА 35
СВІТЛО В КІНЦІ ТУНЕЛЮ
"Сама цікава і захоплююча
подорож – це подорож
вглиб себе..."
Що може бути цікавіше, ніж мати справу з самим
собою? Цього багато хто боїться, уникаючи будь-яких
серйозних розмов із собою. Чому? Напевно, люди бояться
побачити в собі темряву, доказ того, що вони дійсно засліплені ілюзією, ніби вони успішні та бездоганні, а насправді – вони рядові невігласи, що володіють дуже вузькими поглядами.
У мене з дитинства була мрія позмагатися зі своєю
копією наприклад в спарингу з карате. На жаль, це неможливо. Тоді я спробував зіграти із собою в шахи. Я відразу
вибрав що граю білими, а мій "двійник" грає чорними.
Звісно, я вигравав. Не тому, що я розумніший, а тому, що
я спочатку зробив упереджений вибір, відігнавши можливість іншого результату. У Соціумі такий підхід має успіх
і перевагу над іншими його учасниками. Але в ситуації
з самим собою – тут все набагато тонше і цікавіше. Навіщо намагатися себе перемогти? Адже людина – це
один загальний механізм. Відкачайте з людини кров,
а все інше залиште. Вона виживе? Ні. Відкачайте з люди220
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ни всю лімфу, а решту залиште. Вона виживе? Знову ні.
То чому соціумна людина завжди прагне перемогти свою
підсвідомість? Та тому, що тоді вона перетворюється на
неживого раба з мінімумом внутрішніх діалогів і максимумом покори Соціуму. Соціуму потрібні машини, якими можна керувати і які в точності виконують накази.
Але з часом, практикуючи занурення в свою підсвідомість, я навчився відключати той "емоційний фон", який
глушить алгоритм взаємодії свідомості та підсвідомості.
Коли це почало виходити – я знову спробував зіграти
з собою в шахи. Це була кардинально інша гра. При кожному повороті дошки я грав щосили, не вболіваючи ні за
одну сторону. Тут був важливий не переможний результат, а стовідсоткове виконання завдання, поставленого
кожній зі сторін. Не було упередженості. Не було бажання
однієї зі сторін перемогти. Було бажання пройти шлях
в гармонії і рівновазі, викластися на повну. Це зовсім інше
відчуття. Перемоги кожен раз були випадковими. Не було
більше постійної переваги одного боку. З'явився баланс.
Під час цих досліджень я зрозумів, що у мене зникла одна
негативна звичка, а саме – людська манія особистого контролю. Саме вона заважає нам побачити нам свій внутрішній світ, розкрити свою підсвідомість. Як? Постійним
пекучим бажанням все контролювати, перебуваючи в зашореній свідомості. Коли у людини після порізу на рані
висихає кров – з'являється коричнева кірка.
221

А. Анохін. "Техногенна м'ясорубка або антитрансерфінг"

І звісно, людині хочеться її здерти. Ні, не тому, що
вона страх як заважає. А тому, що людина хоче контролювати процес загоєння і "підігнати його в шию", щоб від
рани не залишилося і сліду, хоча виходить якраз навпаки –
рана знову стає свіжою і заживає ще довше. Чому так
важко увійти в глибини своєї підсвідомості? Хіба там, на
вході в підсвідомість, дійсно висить такий здоровенний,
заіржавілий амбарний замок? Ні, звичайно. Але ж людині
хочеться все контролювати. Поки вона рухається по коридору від свідомості до підсвідомості – замість того, щоб
налаштуватися знайти потрібні двері, вона починає забивати собі голову всякою поганню: яким кольором можна
було б пофарбувати в коридорі стіни, який ламінат тут
краще б постелити на підлогу і т.д. Відразу включається
манія контролю, яка постійно відволікає людину від справжньої мети. Як же навчитися заходити в свою підсвідомість, не відволікаючись на те, що віддаляє нас від потрібних дверей і не дає увійти? У своїй попередній книзі "Історії божевільного" я описував поняття "мозкова тиша".
Хто не читав – я трохи повторюся (нехай вибачать мені
постійні читачі).
***
Уривок з книги "Історії божевільного", глава 13. "Подорож по місцях сили":
"Старий загадково посміхнувся, а потім мовив:
– Що ж, оскільки ти подолав таку відстань для пі222
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знання 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?
– 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
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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 самоті? – 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
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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 породжує 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,
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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 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
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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 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
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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
рівень 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
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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 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".
Кінець уривку.
ГЛАВА 36
У ПОШУКАХ ЩАСТЯ
"Ми ніколи не бачимо того,
що знаходиться у нас під
носом..."
Одна проста людина шукала щастя. Вона поставила
собі за мету у будь-що бути щасливою. Стала вона ламати
голову над питанням: "як жити і бути щасливим?". Потрі229
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бно було шукати відповідь у тих, хто точно знав, що таке
щастя. Благо, на дворі 21 століття, цивілізований світ,
є Інтернет і далеко ходити не потрібно, можна знайти відповідь на будь-яке запитання. І стала проста людина лопатити простори мереж в пошуках відповіді на своє питання.
Перший на кого вона наткнулася – був Користувач instagram. Вся його стрічка була сповнена фото, подій і підписів з тегами "#ЩАСЛИВИЙ", "#ВЧУДОВОМУНАСТРОЇ", "#ЖИТТЯПРЕКРАСНЕ".
Вже він то точно знає, що таке щастя – подумала
проста людина, і запитала користувача:
- Як жити і бути щасливим?
Користувач відповів:
- Щастя – це коли світ тебе визнає щасливим, коли
є чим похвалитися суспільству, коли є за що радіти, коли
з упевненістю можна довести всьому світові що ти щасливий!
Проста людина подумала трохи і сказала:
- А хіба потрібно щось комусь доводити?
- Ну а як інакше світ дізнається про мене? Як
я отримаю його увагу і визнання? Адже загальне визнання
робить мене щасливим. Подивися на мій профіль: я всюди
буваю, всі це бачать, мене хвалять, правда знаходяться
заздрісники, які своїми коментарями псують мені настрій,
але я видаляю їх. Світ тебе не визнає, якщо ти не доведеш
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йому що ти гідний щастя.
Така відповідь здалася простій людині дивною,
а Користувач здався насправді глибоко нещасним, адже
йому доводилося раз у раз щось доводити оточуючим
і чекати від них загальних похвал після кожного зробленого кроку і панічно боятися, що його одного разу не визнають. І вирішила проста людина відправитися шукати щастя у реальному світі.
На своєму шляху вона зустріла багату людину. Вже
багата людина точно живе вільно, знає ціну речам, і повинна знати відповідь.
- Як жити і бути щасливим?
Багата людина відповіла:
- Потрібно постійно боротися за своє щастя. Кожен
день бути на сторожі, щоб вирвати своє щастя з лап цього
світу, завойовуючи все більше і більше цей світ. Я можу
дозволити собі все що захочу.
- А що якщо ви одного разу втратите свої статки?
- Тоді мій світ завалиться.
Проста людина задумалася. Може дійсно, потрібно
боротися за своє щастя? Але тоді доведеться відвойовувати його у інших, переступаючи через них, а це вже
в принципі не може принести щастя. І пішла проста людина далі.
Під час мандрівок зустрівся їй Просвітлений в духо231
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вних культурах. Проста людина знову поставила своє запитання:
- Як жити і бути щасливим?
Просвітлений відповів:
- Потрібно вміти бачити щастя у простих речах. Ось
я бачу навколо себе зелену траву і я щасливий, ось навколо я чую спів птахів і я щасливий чути цю мелодію, я щасливий, що я дихаю і можу ходити по цій землі. Потрібно
постійно повторювати про себе що ти щасливий і ти будеш щасливий, оскільки ти спрямуєш потоки енергії щастя до себе.
Проста людина сіла поруч і спробувала придивитися,
прислухатися і спробувати відчути щастя. Але все навколо
здавалося їй звичним. Вона і раніше бачила навколо зелені
трави, чула, як співають птахи і нічого це її не вражало.
Таке щастя здалося їй штучним. Вона встала і пішла далі.
Пізніше на шляху їй зустрілася Миролюбна людина.
І вкотре проста людина задала своє питання:
- Як жити і бути щасливим?
Миролюбна людина відповіла:
- Не треба боротися за щастя. Потрібно всього лише
попросити його у Всесвіту і воно прийде саме. Головне
бути до всіх людей добрим і сіяти добро.
Проста людина задумалася. Ідея, що за щастя не потрібно боротися, їй подобалася, але ж у світі багато злих
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людей, які можуть відібрати це щастя, якщо віддати їм
своє добро. І пішла вона далі.
І тут зустрілася їй Важкохвора людина. Проста людина запитала:
- Як жити і бути щасливим?
Важкохвора людина відповіла:
- Головне – бути здоровим. Якщо ти захворієш – ти
не зможеш бути щасливим. Хоча, коли я був здоровим,
я іноді відчував себе нещасним, а тепер, коли я хворий,
бувають часи, що я іноді відчуваю себе щасливим. Я сам
заплутався.
Довго бродила проста людина у пошуках, вона вислухала багатьох людей і все одно не могла знайти відповіді, яка б її задовольнила. І тут її осяяло: вона вислухала
стільки думок, і жодна не підійшла, то може тепер варто
взяти аркуш паперу і самотужки спробувати написати відповідь на це питання? Як твір у школі. Проста людина
взяла аркуш і почала виводити рядки:
"Як жити і бути щасливим?
Дуже просто. Варто тільки усвідомити, що немає
постійного щастя 24/7. Одні кажуть, що за щастя треба
боротися, інші – що не потрібно, що воно прийде саме.
Мені здається, що в першу чергу потрібно дозволити собі
проживати щастя, його потрібно навчитися бачити, але
не намагатися бачити його у всьому, що нас оточує. Ось
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наприклад, я дихаю. Це дуже важливо, але це не робить
мене щасливим. Я просто дихаю, не цінуючи це. Вдихи для
мене є звичайною справою, і не мають великої цінності
в моєму розумінні. Але що буде, якщо я пірну з аквалангом
і у мене закінчиться кисень? Я буду плисти на межі
життя і смерті до поверхні, а вибравшись на поверхню,
зірву маску і перші кілька жадібних вдихів і будуть справжнісіньким, непідробним щастям. А далі – я знову буду
просто дихати. До наступного якогось випадку. Навіть
природою закладено, що фізичне задоволення людей триває дуже недовго, але ейфорія від нього розпирає. І це
теж щастя в чистому вигляді. Кожна яскрава подія у
житті дає можливість прожити щастя. Коротке, схоже на спалах блискавки, яка в темряві освітлює все навколо. Цей спалах короткий, але він неповторний, і часом,
вартий більше, ніж довгі роки життя. І завжди на зміну
щастю прийде сіра буденність або чорна смуга. Витрачаючи життя на нескінченні пошуки ми відволікаємося і
не бачимо того, що дійсно важливе. За купою принципів і
переконань ми втрачаємо цінність миті справжнього
щастя, затираючи щойно прожитий дійсно щасливий
момент якоюсь елементарною образою, яка промайнула у
нашому мозку. Наша жадібність завжди хоче мить щастя розтягнути і ми знову відволікаємося, намагаючись
змусити блискавку світити постійно. А якщо все ж вий234
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де? Якщо блискавка буде світити постійно? Тоді вона
перетвориться в лампочку. А лампочок навколо нас мільйони. Вони світять, але нам на них плювати. Просто дозвольте собі цінувати щастя, нікому його не доводьте, не
боріться, не шукайте його в усьому, не намагайтеся його
штучно розтягнути, не намагайтеся змусити інших людей прожити своє щастя. В них воно має іншу цінність і
розуміння. Щастя важливо проживати, а не зображати.
Вдавання не принесе нічого ні Вам, ні оточуючим. Удавання плодить лише вдавання. Цінуйте кожну яскраву
мить свого життя, адже такі миті справжні і неповторні та дорожчі за всі скарби світу.
Проста людина".
ГЛАВА 37
ШЛЯХ ДО ПРОСВІТЛЕННЯ
"Шлях до просвітлення і погоня за щастям – це два різні шляхи..."
Людина тягнеться до просвітління, щоб знайти вічне щастя. Начебто все зрозуміло. І вона всіляко намагається зобразити атрибути свого просвітлення. Так і з’явився
профіль просвітленої людини в мережі, з акцентом на досягненні висот, на суцільному позитиві і гармонії. Тільки
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що таке гармонія? Гармонія – це баланс, рівновага. А що
таке позитив? Це стовідсоткова перевага позитиву над
негативом. Яке основне прагнення людини? Жити в достатку і на повну! І це правильно, ось тільки з просвітленням воно має мало що спільного, вірніше, нічого. Просвітлення – це штиль, повний пофігізм до проблем і метушні
цього тлінного світу, життя, геть позбавлене загальноприйнятих людських емоцій. Система просвітлення, яку
несе в собі буддизм та й інші релігії, не працює. Чому?
Ви бачили хоч одного просвітленого, який на момент просвітлення був пов'язаний емоційними почуттями
з іншими людьми? Ні. Цього в природі не існує, тому, що
основою просвітління є медитація у повній самоті, відганяючи від себе звичні людські емоції. Як свідчать сказання, процес просвітлення Будди був наступним:
"Після 49 днів медитації в повнолуння місяця вайшакха, в ту ж ніч, коли він був народжений, у віці 35 років
він досяг Пробудження і повного уявлення про природу
і причини людських страждань – невігластві, а також
про кроки, які необхідні для усунення цієї причини".
Хочете просвітлюватися – перегляньте досконально історію. Але тільки не в тій школі, в якій Ви просвітлюєтеся, а в незалежних джерелах, оскільки кожна школа
"тягне ковдру на себе" і замовчує неугодні їй факти реальної історії (прямо як у соцмережах – ніхто не викладе про
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себе ніякої гидоти – все білі і пухнасті, а в сім'ях панує
тільки любов, яку доводять сотні виставлених студійних
фоток всією сім'єю в чарівній обстановці). Простий приклад – підручники з історії різних країн: у кожної з країн
в підручнику історії ця країна є самою прокачаною, найблагороднішою, білою і пухнастою. До слова, в німецьких
школах вилучили з підручників з історії термін "Гітлер",
він там просто заборонений. Ось і думайте. Шукати просвітлення, володіючи знанням одного, вирваного факту
з контексту тисячі інших – це повна ахінея. Тому система просвітлення і не працює.
Легендами усіх визнають посмертно. За життя їх
вважають дурнями і відвертаються від них. А знаєте, чому
визнають посмертно? Тому, що з живого просвітленого
релігію не створити, бо він просвітлений і йому наплювати на владу (а релігія – це і є влада), він – пофігіст і егоїст.
А ось коли він помер – будь-ласка. Намалювали мільйони
зображень ідолів і давай їм вклонятися!
Процес просвітлення за таким принципом – це те ж
саме, що намагатися зліпити скляного коника з багнюки.
Коник вийде, ось тільки все одно буде не те, бо він не
скляній, прозорою багнюка ніколи не стане. Не женіться
за примарами, усвідомте справжню ціну за просвітлення і
запитайте себе: чи готові Ви відректися від всього: сім'ї,
дітей, грошей, загальних канонів і правил?
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Дуже розчулює те, коли бачиш, як сучасні "просвітлені" проводять навчання, де вони вчать інших, що матеріальні цінності – це повна фігня, що потрібно прагнути
до духовності, але не забувають брати чималі гроші за свої
навчальні курси. У сучасному світі просвітлення в чистому вигляді вже і немає. Ви не можете не залежати від Соціуму. Навіть якщо Ви зберетеся жити, прикрившись фіговим листком – цей листок доведеться у когось за щось
купити. Бо сучасний світ – це місце, де немає більше нічого нічийного, все навколо чиєсь і на все вже є авторські
права. Це поняття вже еволюціонувало, але все одно воно
має на увазі гармонію.
37.1. ГАРМОНІЯ
"Повний спокій – це коли нічого не відбувається…”
Людина не може жити в повній гармонії і умиротворенні, оскільки ці два поняття не в'яжуться з позаняттям Соціуму. Завжди робиться акцент на чомусь.
Наприклад, люди хочуть щастя. Вони їдуть на відпочинок у Єгипет. Вони там щасливі всі десять днів і кажуть, що перебувають у гармонії... в якій саме? Що таке
гармонія? Попросимо допомоги у вікіпедії, щоб змалювати загальний зміст слова, який в нього закладено. Отже,
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гармонія – це узгодження різнорідних і навіть протилежних (конфліктних) елементів, в естетиці – злагодженість
цілого, що народжується від поєднання протилежних за
якістю сутностей. Простими словами, гармонія – це рівність плюсів і мінусів. Виникає питання: де тут узгодження? Навіщо люди летять до Єгипту? Тому що там нонстоп
тепло, там не ллють дощі, і їжу підносять. Що ж було
б розумінням гармонії в цьому випадку? А те, що якби там
півдня лив дощ, а півдня світило сонце і так щодня – туди
б ніхто не їхав відпочивати. Хоча по факту – це гармонія
в чистому вигляді. Але така гармонія на хрін не потрібна
людям. Те ж саме, коли шукають гармонію в горах наодинці з природою люди, які приїжджають туди на один день
або поселяються в затишні котеджі, а на пару годин виходять в гори і те, якщо не ллє дощ. Де тут гармонія? Вибігти на гору, сфотографуватися, підписати фотографію тегом #вгармоніїзприродою, втекти назад і повернутися
в теплий будинок, як роблять багато шукачів "гармонії"?
Гармонія в горах – це єднання з природою, коли людина
йде в соло похід з ночівлею, живе в наметі, спить на землі,
готує їжу на вогні і не важливо, ллє дощ чи ні, адже вона
перебуває у цій гармонії. Гармонія передбачає, що людину
в горах може смертельно вкусити змія. "Що??? Та на хрін
мені така гармонія!" скаже читач. Пошук гармонії заснований на відлові тільки плюсів – це утопія. Людство наді239
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лило слово "гармонія" певним поняттям і значенням, але
прагне до якоїсь іншої гармонії. І розчаровується, не
знайшовши її, витрачає роки на її пошуки, шерстячи різні
вчення у пошуках якихось таємних знань. Ось вона, початкова помилка у рівнянні. Тому, гармонія, спокій, баланс –
це, по суті, пряма лінія, що являє собою рівне чергування
плюсів і мінусів. А що очікують люди в гонитві за щастям
і гармонією? Суцільний великий плюс, пік. Ось і виходить, що не виходить. Людина шукає, а знайшовши, розуміє, що хотіла не цього.
Всі люблять просвітлених і бунтарів. Ними захоплюються, хочуть бути на них схожими. Та коли людина
впускає такого бунтаря в своє життя – той в короткі терміни починає виводити людину з себе своїм непослухом,
своєю непохитною позицією, своїм життєвим пофігізмом.
А що, раніше він був не такий? Звичайно, такий, але людина, захоплюючись ним, не помічала цього і сліпо вірила,
що зійшовшись з ним, вона стане впливати на точку зору
і устрої бунтаря. І як тільки людина усвідомила, що
бунтар він і всюди бунтар – людина звалює, звинувачуючи
бунтаря в безсердечності, черствості і егоїзмі не розуміючи, що саме ці якості і зробили його бунтарем, який виділяється із сірої маси, який кидається в очі і спочатку так
притягує. З цієї причини – просвітлені бунтарі Соціуму –
психи-одинаки. Це клеймо Соціуму – ціна будь-якого про240
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світління. Мені доводилося відвідувати божевільні, там
я помітив, що основна маса пацієнтів – одинаки. Просвітлений просвітленого не терпить.
37.2. ПРОСВІТЛЕННЯ
"Ви будете готові до просвітлення тільки тоді, коли
будете готові пожертвувати всім, що Ви маєте..."
Як виховати нормальну дитину? Потрібно приділяти їй час. Якщо пустити виховання на самотік – виросте
істота типу Мауглі з людської зграї, але не більше того.
Він набуде фізичні і розвине рефлекторні здібності, а ось
з розумом потрібно багато працювати.
Дитину ж не вчать повзати. Вона сама починає це
робити, як тільки знайде силу і розуміння, тим самим
отримуючи навик. Ніхто не зможе розвинути у Вас здатності окрім Вас самих.
Дитину не вчать ходити, її просто тримають за руки, щоб вона не впала. Решта дій потрібно від дитини:
практика, самостійна робота над собою, усвідомлення
своєї сили, центру ваги і відкриття можливостей м'язів.
Дитині не тримають руку щоб вона писала, а дають прописи, де вона самостійно малює палички і закарлючки.
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Її потрібно лише змушувати регулярно займатися всупереч ліні, перевіряти уроки і направляти. А дорослих заставляти не потрібно та й марно. Вони самі вибирають те,
чим хочуть займатися. Як показує практика – вибір дитиною професії в 15-річному віці, коли вона поступає у коледж або кудись іще, рідко буває вірним, бо вона ще не
знає самостійного життя. Як же ж вона може знати, чого
по справжньому хоче, якщо іще нічого по справжньому не
пробувала? Особисто я своє покликання знайшов у 32 роки, після початку важкої хвороби ніг. Але повернемося до
роботи над собою. Ви можете відвідати хоч тисячу різних
сучасних курсів на тему: "Як стати просвітленим", але
в підсумку Ви будете лізти в чужі двері, а до відкриття
своїх навіть на сантиметр не наблизитесь, тому, що для
самопізнання потрібно дуже багато працювати всередині себе, а не дивитися кіно всередині інших. Кожна
людина особлива, кожна наділена своїми якостями, фобіями, у кожної свої уразливі точки, комплекси. І жоден гуру не відчинить за Вас Ваші двері. Люди витрачають роки
на читання книг і зовсім не приділяють часу роботі над
собою. А потрібно якраз навпаки: витрачати 5% на отримання інформації ззовні і 95% часу копати і занурюватися
вглиб себе. Але це ж не модно, цього потім не побачать
інші у соцмережах. Куди ж без доказу життя? Так і є. Робота над собою – це найважче заняття. І його, як правило,
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не оцінять інші. Так, коли вони побачать кінцевий результат Вашого перенародження – вони будуть Вами захоплюватися, питати, що б такого почитати, щоб відкрилася чакра або щоб стати просвітленим? І знаєте що? Є одна книга, яка в цьому дійсно допоможе! Але Ви повинні самі
сісти і написати її після того, як розберете завали на своєму внутрішньому "горищі", викинете купу непотрібного
мотлоху і почнете вивчати мову спілкування зі своїм внутрішнім світом. Тоді Ви зможете написати свій бестселер
і стати просвітленим. Для кого? Звісно ж для себе і тільки
для себе. І аж ніяк не для інших і точно не для Соціуму.
І приготуйтеся після цього почути в спину: "чортів егоїст!", оскільки Ви або витрачаєте багато часу на розвиток
себе, або розриваєтеся для інших. Саме тому багато мудреців і були відлюдниками. А люди хочуть досягти просвітлення, нічим не жертвуючи заради цього. Тобто, хочуть і рибку з'їсти і... ну Ви зрозуміли.
Якщо Ви прочитали книгу до цього місця і все ще
хочете почати шлях до свого просвітлення і гармонії –
приведу один з алгоритмів. Лікування будь-якої хвороби
починається з анамнезу. Саморозвиток – теж. Отже:
Крок перший
Створіть карту своєї еволюції за роки життя. Вона
краще покаже Ваші сильні сторони, допоможе побачити
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наявні прогалини. Ніякий фахівець ззовні не зможе цього
за Вас зробити, бо ніколи і нікому Ви не відкриєте про
себе все. А якщо картинка не повна – Вам в принципі не
зможуть допомогти. Повну картину можна зібрати лише
в своїй голові, усвідомлюючи цінність кожного окремого
пазлу. Подібні питання можна вирішити тільки один на
один із собою. Ви живете завдяки циркуляції систем свого
організму, а не чужого, завдяки Вашим думкам, а не чужим. В іншому випадку – це буде не Ваше життя, а життя
тих людей, на яких Ви постійно маєте надії, від допомоги
яких Ви залежите.
Крок другий
Регулярно працюйте над розвитком своїх сильних
сторін, відривайтеся від звичного шаблону. Внутрішнє
просвітлення – це завжди незвіданий шлях, який можливо
пройти лише поодинці, як би егоїстично це не звучало.
Відмовляйтеся від емоцій, які розгойдують човен у Вашому житті.
Крок третій
З кожним отриманням нових знань і умінь буде відбуватися конфлікт з уже наявними стереотипами. Війна
неминуча, але мудрість в результаті переможе. Завжди
важливий баланс.
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Крок четвертий і всі наступні
Просто йдіть вперед. Куди? Ваша інтуїція вкаже
Вам шлях, бо він унікальний. Ідіть, але не забувайте регулярно зупинятися. В іншому випадку – можна далі сліпо
бігти за міражем.
РЕЗЮМЕ
Просвітлення – це щось особисто Ваше і нічиє інше. Не можна просвітлитися в компанії. Це одинокий
і довгий шлях усвідомлення себе і цього світу. І коли Ви
це усвідомите – у Вас пропаде велика частина цінностей
Соціуму, а разом з нею і велика частина емоцій, оскільки
гармонія і баланс – це нейтральність до всього навколишнього. Не любов до світу і ближнього, яку так пропагують
всі і всюди, а відмова від усього, до чого прагнуть оточуючі. Неупереджену оцінку може дати тільки незацікавлена
особа. А щоб стати незацікавленою особою – потрібно
забити на всіх. Дайте відповідь, тільки чесно: якщо у Вас
3-4 дітей, і кожна дитина хоче їсти по 4-5 разів на день,
плюс ще купа роботи по їх вихованню... що скаже Ваша
дружина, якщо Ви зберетеся піти днів на п’ятдесят собі
просвітлюватися? Вона миттю Вам доведе, в якому саме
"тунелі" вона бачила Ваше просвітлення.
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ПРАВДА ЖИТТЯ
От сидів і думав. Залишити все як є або все ж дописати. Книга - вона жіночої статі. Напевно в ній, як і в жінці, повинна бути загадка. Гаразд, хрін з ними, з ребусами.
Ми вже розібралися, що люди женуться за просвітленням. Це наче якийсь магічний тренд, показник неймовірної сили. Однак, що буддизм, що християнство - все це
релігія, а значить, влада і політика. І тому в сучасному
Соціумі просвітленням і не пахне. Ви не станете світлішими від того, що будучи українцем, з понтом будете вітати всіх словом "Намасте". Спадкування духовності певної культури світу не обов'язково має на увазі завчити модні слова. Це щось типу тюнінгу Жигулів, коли на іржаву
машину кріплять космічний спойлер або дорогі титанові
диски і підсвічування на прогниле дно. Куди важливіше
розуміти суть того, що Вам несе духовність. Чия? Ваша,
чорт забирай, тільки Ваша. І нічия інша. Немає правди,
немає брехні. Це абстрактні величини і вони у кожного
свої. Є тільки дія, яку кожен трактує по-своєму. Якого
саме просвітлення Ви шукаєте? Хочете стати надлюдиною? Над чим або над ким? Ви не можете бути такими, як інші, Ви не можете бути гірше або краще за них.
Кожна людина індивідуальна, кожна людина унікальна
і шукати потрібно не просвітлення, а свою унікальність,
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дорожити нею. А пошуки просвітління в сучасному Соціумі - це те ж саме, що шукати в лісі гриби на широкій стежці о 10 годині ранку в неділю. Щоб знайти - треба лізти
туди, куди ще не лізла людина. А всі чомусь лізуть в місця
скупчення туристів і як папуги з розумними обличчями
корчать з себе просвітлених в позі лотоса. Не шукайте
ззовні те, що таїться всередині Вас самих. Алгоритм пошуку завжди буде унікальним. Будьте унікальними і неповторними. В цьому і полягає таємниця просвітлення. Чи
правильно це? Хто ж його знає. І ніхто не знає, тому, що
єдиного поняття правильності не існує. Дайте ковдру одному - він накриється. Дайте ковдру двом - вони будуть її
перетягувати. Дайте ковдру десятьом - вони теж будуть її
перетягувати. Все до смішного просто.
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НА ЗАКЛЮЧЕННЯ
- А навіщо тобі голова?
- А я в неї їм!
Йде людина по житті. Спіткнулася, впала, встала,
спіткнулася, впала, встала... і так проходить більша частина її життя. Людина в черговий раз падаючи, підносить
руки до Всесвіту: "що я роблю не так?" Всесвіт каже:
- Ти дивишся за горизонт мрій, тільки забуваєш дивитися під ноги.
- Але тоді я не побачу того, до чого я прагну.
- Якщо не будеш дивитися під ноги, ти можеш одного разу впасти і більше не встати. Прагни пройти шлях,
дивлячись під ноги і на кілька кроків навколо себе, бачачи
те, що відбувається в цей момент, осмислюючи те, що
пройдено, обдумуючи те, куди йти далі, а не сліпо бігти
вперед за горизонтом мрій. Горизонт нескінченний. Шлях
же людини – обмежений.
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