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Наростаюча у геометричній прогресії лавина інформації у сучасному суспільстві  досягнула 

об’ємів, при яких окрема людина самотужки давно вже не в стані справитися з її 

опрацюванням та засвоєнням. Тому освіта стає дедалі  більше спеціалізованою і 

фрагментарною, а бачення  цілісної картини будови Світу  та існуючих у ньому причинно-

наслідкових зв’язків стає все важчим для усвідомлення та розуміння.  

 

Очевидно, що адекватне сприйняття  принципів Світобудови та місії людини у Всесвіті 

збільшує  ймовірність вибору нею оптимального  напрямку  власного життєвого шляху, 

життєвого шляху для  свого народу і держави з метою якнайповнішої реалізації Богом даного 

потенціалу їх  розвитку. Тому зрозуміло, що провідна верства соціальної групи, етнічної чи 

політичної нації, бажаючи прикласти зусилля для досягнення усвідомлених спільних цілей,   

зобов’язана досконало володіти максимально адекватними світоглядними уявленнями та 

розумінням причинно-наслідкових зв’язків у Всесвіті. 

 

Світогляд  – це сукупність принципів, поглядів та переконань які визначають ставлення 

людини до навколишнього світу та самого себе [3]. Світогляд формується на основі поглядів 

– філософських, морально-етичних, естетичних, та політичних. Філософія узагальнює всі 

елементи світогляду та надає йому завершений вигляд. Сама філософія виконує 

методологічну функцію. Методологія – система принципів та способів побудови та 

організації теоретичної та практичної діяльності людей. Вона є основою та інструментом  

пізнання  і розуміння світу.  

 

Простіше кажучи, головне завдання  будь-якої методології полягає у тому, щоб   дати 

відповідь на ряд наступних запитань:  

- Чому все є так як є? 

- Чому все стається як стається? 

- Які причинно – наслідкові зв’язки існують між  подіями на фізичному плані та 

нашими думками, переконаннями та  уявленнями? 

- Як ефективно впливати на перебіг подій та яку частку складає наша степінь свободи 

такого впливу  у  контексті Божого Замислу? 

 

У даній роботі хочу   запропонувати свої власні відповіді на поставлені питання. Вони 

сформувалися внаслідок спроби  синтезу   інформації, отриманої після, безперечно,  доволі 

поверхневого ознайомлення з кількома існуючими  методологіями  - релігійною, науковою 

(загальносинергетичне бачення динаміки нелінійних систем у викладі Л. Бевзенко [2], яке 

адаптоване до вивчення соціальних систем), езотеричною ( на основі „Трансерфінгу 

реальності”  Вадима Зеланда [1])  та методологією російської „Концепции общественной 

безопасности” (КОБ) [3]. Сам синтез проводився у контексті відомої притчі про те, що Істина 

знаходиться на вершині гори, на яку  можна підійматися безліччю стежок по всіх її схилах, 

часом діаметрально протилежних, внаслідок чого втрачається сенс дискусії про ту, єдину з 

них, яка найбільш вірна. 

 

Зрозуміло, що все написане нижче можна розглядати лише як спрощену схематичну 

модель, як короткий популярний та дуже суб’єктивний  варіант викладу сукупності 



складних концепцій, заглиблення у кожну з яких потребує часу і зусиль, що порівняльні   з 

тривалістю та зусиллями цілого людського життям. Зазначу також, що у процесі синтезу я  

дозволив собі деякі спрощення та відхилення від базового  змісту  взятих за основу 

використаних методологій щоб залишити виклад у рамках формату  популярного нарису. 

 

Для кращого розуміння мети публікації, трансформуємо означені вище запитання у єдине, 

найголовніше для нас сьогодні,   наступним чином:  

 

Як, живучи у  бідній, керованій ззовні,  пронизаній наскрізь корупцією і тотальною 

недовірою країні, перетворити  її  у багату, розвинуту, могутню і  процвітаючу державу, 

де  живуть щасливі,  здорові, заможні  та самодостатні  громадяни? 

 

Інакше  кажучи, як переміститися з точки А свого розташування на фізичному плані  у точку 

В  (рис.1), в якій  все суспільство в цілому  та кожен громадянин  зокрема набули  б таких  

бажаних позитивних рис? 

 

 

 
 

                                                                          Рис.1. 

 

За основу пропонованої світоглядної моделі взято положення (виділені курсивом) 

Трансерфінгу реальності Вадима Зеланда [1]: 

В повсякденній дійсності людина перебуває у владі обставин і не здатна суттєво вплинути 

на перебіг подій. Життя „трапляється” приблизно так, як це стається у безсвідомому 

сновидінні. Події йдуть своєю чергою, не звертаючи уваги на ваші „хочу” чи „не хочу”. 

Здається, що цю фатальну неминучість неможливо подолати. Проте насправді це зовсім не 

так. 

Реальність має дві форми: фізичну, якої можна торкнутися руками, та метафізичну, що 

лежить за межами сприйняття, проте не менш об’єктивну. В деякому розумінні Світ 



представляє собою безкрайнє дуальне дзеркало, по одну сторону якого знаходиться 

матеріальний Всесвіт, а по другу простирається метафізичний простір варіантів (ПВ) – 

інформаційна структура, у якій зберігаються сценарії всіх можливих подій. Число варіантів 

безконечне, як безконечна множина допустимих положень точки на координатній площині. 

Там записано все що було, є і буде, а також все що могло бути в минулому, зараз і може 

статися у майбутньому. 

 

Запропонований В. Зеландом спосіб представлення  трьохвимірного реального світу як  

відображення у плоскому дуальному дзеркалі дає змогу схематично зобразити на папері та в 

уяві місцезнаходження світу ідей, у даному випадку  - Простору варіантів. 

Хотів також звернути увагу на схожість пропонованого підходу до світоглядних бачень 

Ведичної віри наших предків, які  вважали складовими буття  Яв –видиму, матеріальну або  

проявлену  частину Світу та  Нав –невидиму, не проявлену або метафізичну  часину, які 

взаємодіють згідно  Божественних законів Прави. 

 

Заворожена дзеркалом людина вважає, що відображення у ньому – це й є справжня 

реальність. Дзеркальний ефект породжує ілюзію, ніби зовнішній світ існує сам по собі та не 

піддається управлінню. Внаслідок цього життя стає схожим на гру, у якій правила 

визначаються не вами. Звичайно, вам дозволено здійснювати деякі спроби чинити вплив на 

те, що там стається. Проте ви залишені без основного: вам не пояснили, як з фішки 

перетворитися у того, хто кидає кості.  Однак вартує лише струсити оману і оглянутися 

навколо, і відразу починає ставатися щось неймовірне. 

Ви ніби вириваєтеся з потоку подій і стаєте у центрі гігантського калейдоскопу, який 

помалу обертається навколо, виблискуючи гранями реальності. Ви – частинка цієї 

реальності, але, в той же час, існуєте окремо, незалежно. Точно так само ви усвідомлюєте 

свою „окремість”, коли спам’ятавшись уві сні, розумієте, що тепер сон залежить від вас, а 

не ви від нього. 

Енергія думок людини за певних обставин здатна матеріалізувати той чи інший сектор 

простору варіантів. У стані, який у Трансерфінгу називається єдністю душі і розуму, 

народжується таємнича сила – Зовнішній намір. 

 

Можна припустити, що Зовнішній намір відповідає Божому Замислу та діє у напрямку 

оптимальної осі розвитку суб’єкта – людини чи соціуму (див. рис.1). Отже, певним чином  

сформований  намір, у якому  поєдналися  істині бажання наших Душі та Розуму, дає змогу  

вплинути на перебіг подій  шляхом захоплення частину потоку  Зовнішнього наміру та 

спрямування його енергії на форматування потоку подій простору варіантів в області  

сектору нашої матеріалізації. Через деякий проміжок часу це приведе до реалізації  нашого 

наміру та проявлення його на фізичному плані [1].  

 

З точки О реальності  в минулому, яка була відображенням  у дуальному дзеркалі точки О` 

простору варіантів,  за певний  проміжок часу ми перемістилися в точку А дзеркала, яка є 

відображенням точки А`. Чому ми потрапили саме у точку А?  Володіючи в точці О набором  

певних уявлень, бажань, думок, намірів, прив’язаностей, почуттів   та емоцій, ми  

випромінювали їх у простір варіантів, де вони захопили частину потоку Зовнішнього наміру 

та  певним чином переформатували  сектор простору варіантів  в області  точки О`. Це 

привело нас до переміщення в точку А` з наступним відображенням її в точку А дуального 

дзеркала. Отже те, яким ми уявляємо наш Світ та себе в ньому повсякчас знаходить 

підтвердження у нашому житті. “По вірі вашій нехай буде вам” (Мф. 9, 29), або „Ми самі 

своїми думками творимо світ навколо себе” [1].  

 

Якщо ми не розуміємо, не бачимо чи не розпізнаємо  причинно-наслідкових зв’язків такого 

переміщення та законів, за якими воно відбувається, то здається, що все проходить цілком  
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випадково, і ніяк неможливо  вплинути на перебіг подій. Проте, якщо у якійсь мірі вдається 

пізнати природу причинно-наслідкових зв’язків, то у такій же мірі ми надалі зможемо 

свідомо спрямовувати свій рух у просторі варіантів від точки  А` до бажаної нам точки В` з  

подальшим її проявленням у матеріальному світі. 

 

Слід сказати, що у просторі варіантів ми можемо миттєво переміститися з точки А`, яка 

відповідає точці А нашої реальності, у будь-яку іншу точку, віддаленість якої від точки А` 

залежить лише від нашої уяви. Проте слід пам’ятати, що з більшою ймовірністю 

реалізуються варіанти, які потребують менших затрат енергії  і лежать поблизу нашої 

траєкторії  руху у відповідному секторі  простору варіантів. У випадку, коли у нас з’явилася 

мета та  усвідомлений намір її досягнути (переміститися в точку В фізичного плану), у якому 

поєдналися бажання наших Розуму і Душі, і ми свідомо концентруємося на ньому в думках 

впродовж тривалого часу, спрямовуючи  в уяві свій рух у відповідну бажаній меті точку В` 

простору варіантів, то це з великою ймовірністю  приведе до  її проявлення у дуальному 

дзеркалі за проміжок часу, що  залежать від сили нашого наміру та енергетичних затрат,  

потрібних для такого переміщення. Так станеться, звичайно, в ідеальному випадку – коли 

нашу концентрацію на бажаній меті не послаблять емоції, почуття  та прив’язаності, що за 

своєю природою здатні викликати у нас зовсім інші, в тому числі і не усвідомлені бажання, 

які можуть суттєво вплинути на вибір напрямку нашого переходу з точки А` у наступну 

точку    простору варіантів. І очевидно, що у  випадку сильних емоцій, негативних почуттів  

та прив’язаностей кінцева точка  буде суттєво віддаленою від бажаної точки В`, що 

відповідала нашому початковому наміру. Про способи оволодіння  емоціями і почуттями, а 

також про способи подолання прив’язаностей  можна докладно прочитати у релігійній та 

езотеричній літературі (наприклад, тут: [4]), проте хочу зупинитися на кількох важливих 

моментах. Будь-які емоції чи почуття, що ми випромінюємо у простір варіантів неминуче 

повернуться до нас посиленими, відобразившись у дуальному дзеркалі реальності, або, 

іншими словами, притягнувши ситуації, які змусять нас глибше пережити їх знову. Тобто, 

посилаючи туди страх чи агресію, ми  сприятимемо нашому руху у просторі варіантів до 

точки, заперечення чи не сприйняття якої і викликало ці емоції. І навпаки, наповнюючи наше 

серце Любов’ю та випромінюючи її у простір варіантів – у точку бажаного нам переміщення, 

ми посилимо ймовірність розвитку подій у потрібному напрямку, додавши енергії нашому 

наміру, та отримаємо таке відображення у дуальному дзеркалі, яке  доведе нам, що Світ 

любить нас більше ніж ми його [5]. 

 

Як же відбувається процес вибору траєкторії руху у просторі варіантів з подальшою його 

матеріалізацією  - відображенням на внутрішню сторону дуального дзеркала? 

Синергетична методологічна база [2] виділяє у житті будь-якої системи, в т.ч. людини або 

соціуму три типи стану – докризовий, кризовий і післякризовий. Уявимо, що ми рухаємося у 

часі  на фізичному плані за певною траєкторією у напрямку точки А, якій відповідає точка А` 

у просторі варіантів. Якщо впорядкованість (ентропія) нашого руху лежить у певних 

допустимих межах, то він  буде відносно стабільним до того моменту, коли впорядкованість 

нас як системи досягне певного критичного значення у  кризовій точці (точці біфуркації), в 

якій стається злом старого стану і після якої систему неможливо повернути до попереднього 

порядку. Яким же буде новий порядок? Тут відповідь виглядає як множинний варіативний  

прогноз. Самоорганізаційний порядок проявиться як результат спонтанного випадіння 

системи на певний шлях подальшого розвитку (аттрактор) – стан, що притягує до себе 

систему. Варіативність проявляється через те, що у системи – людини чи соціуму є кілька 

притаманних їх шляхів подальшого розвитку, які з однаковою ймовірністю можуть стати її 

подальшою долею. Вибір на користь одного з них вирішить випадкова флуктуація, яка 

виникає у зовнішньому середовищі чи  всередині системи – флуктуація, що зв’язана з 

якимось елементом. Малий поштовх, який у стійкому стані гаситься та  не зауважується 

системою, у точці нестійкості та максимальної хаотичності, виявляється доленосним. Новий 



порядок створюється внаслідок того, що елементи системи спонтанно кооперуються, 

упорядковуються та притягуються до цього шляху (аттрактору) . З’являються структури, які 

можна назвати аттрактивними і які приводять до настання нової локальної впорядкованості 

при якій понижається хаотичність елементів системи і система починає стабільно рухатися 

новим шляхом до чергового збільшення рівня хаосу і нової кризової точки. 

Можна припустити, що флуктуація, яка визначає подальший вибір напрямку руху системи – 

людини чи соціуму, стає ключовою через посилення  її  Зовнішнім  наміром у просторі 

варіантів, спрямовуючи подальший розвиток  у відповідності  до Божого Замислу. Тобто, 

коли бажання Душі та Розуму людини ( колективного свідомого та безсвідомого 

соціуму) поєдналися  у намірі,  який відповідає Божому  Замислу щодо її розвитку та є 

вільний від прив’язаностей, негативних почуттів і емоцій, відбувається захоплення ним  

потоку Зовнішнього наміру, який визначає ключові флуктуації у критичних точках 

траєкторії розвитку систем у відповідному секторі простору варіантів, форматуючи 

його певним чином для  спрямовання  потоку  подій у відповідності до цих бажань. 
Сказане  добре  корелюється з явищем синхронічності, яке вивчав один з основоположників 

сучасної психології Юнг, досліджуючи вплив псі-фактора на ймовірність настання тих чи 

інших подій. 

Очевидно, що величина захопленого потоку Зовнішнього наміру (рис.1) прямо 

пропорційна відповідності напрямку бажання суб’єкта переміститися з точки А в точку 

В до оптимальної осі потенціалу його розвитку, яка і відповідає напрямку Божого 

Замислу. 

Таким чином ми є со-творцями проявленого світу навколо нас – усвідомленими чи не 

усвідомленими і ніхто крім нас самих і Бога не може вплинути на процес його со-

творення. Ще раз наголошу, що це однаково стосується як  окремої людини , так і 

всього суспільства в цілому. 
 

В ідеальному випадку ми б мали генерувати природні бажання і, відповідно, наміри, що 

якнайбільше відповідають оптимальному напрямку нашого розвитку у відповідності  до 

Божого Замислу. Проте, частіше буває інакше – наш намір не відповідає осі оптимального 

розвитку і дуже часто виявляється спрямованим   на реалізацію чужих цілей. 

Чому ж так стається? 

Відповідаючи на це питання,  ще одна світоглядна концепція, відома як російська  

„Концепция общественной безопасности” (КОБ) [3], стверджує, що всі процеси  у цьому 

Світі управляються зі сторони суб’єктів, які знаходяться на різних ієрархічних рівнях 

зовнішнього управління включно з ієрархічно Найвищим Всеохоплюючим рівнем 

управління – Богом. І з цим важко не погодитися. 

Очевидно, що саме  зовнішнє управління здійснюється як вплив на формування наших думок  

та способу мислення, наприклад через освіту чи ЗМІ. Таким чином  можна направлено 

визначати подальший шлях розвитку соціальних систем та їх елементів  - нас з вами та 

отримувати через якийсь час очікуваний результат на фізичному плані. 

Для більшого розуміння процесу зовнішнього управління використаємо поняття 

соціокультурної матриці, яку можна спрощено уявити як аналог маховика в динаміці або 

батареї живлення в електриці. Вона акумулює глибинні і поверхневі уявлення, установки, 

міфи – все що належить до людської культури та визначає нашу поведінку у соціумі. Деякі 

області соціокультурної матриці у тій чи іншій мірі  піддаються корегуванню та зміні  під 

впливом зовнішніх чинників, а деякі – глибинні, не змінюються тисячоліттями, утворюючи 

множину архетипів колективного безсвідомого.  

Кожен елемент соціуму  є носієм і впливає на формування власної соціокультурної матриці 

як цілісного феномену, проте наявна  соціокультурна матриця у реальному часі   практично 

повністю визначає поведінку її носіїв. Більш докладно це вивчав відомий французький 

соціолог П’єр Бурд’є, ввівши поняття габітусу для позначення  такої матриці. 
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Тобто зовнішнє управління полягає у модифікації структури соціокультурної матриці 

(габітусу) шляхом інформаційного впливу на людей – її первинних носіїв 

з метою подальшого генерування  нею   закладених  управляючим ієрархічним рівнем  

комплексу бажань та намірів, які визначають поведінку людини чи соціуму  та 

найповніше забезпечують реалізацію цілей суб’єкта управління.  Чим вищий  рівень 

управління, тим глибші шари соціокультурної матриці він здатний модифікувати для 

досягнення своїх цілей. 

Можна припустити, що найглибші шари соціокультурної матриці, які складають Душу 

людини, управляються  з Найвищого Всеохоплюючого Ієрархічного Рівня Управління – 

Богом. Ось чому для нашої участі у творенні Світу в якості со-творців  є необхідними 

поєднання бажань Душі і Розуму, яке здатне захопити потік Зовнішнього наміру для 

посилення флуктуацій, що визначають подальший напрямок нашого розвитку і розвитку 

оточуючих нас систем. 

 

Для кращого розуміння зручно користуватися класифікацією ієрархічних рівнів управління  

по їх інформаційному наповненню. Найнижчим будуть рівні управління, що здійснюють 

його на через адміністративні  структури у  вигляді прямих керівних вказівок. Вони несуть 

мінімум інформації а сама інформація є простою та однозначною. Більш складний тип 

управління – безструктурний або рефлексивний, коли воно здійснюється за допомогою 

цілісних логічних інформаційних модулів, що водяться у соціокультурну матрицю з 

допомогою ЗМІ. Інформаційна складова при цьому  є більшою за об’ємом  та має вищий 

рівень складності логічного компонування, ніж при структурному управлінні, а саме 

управління здійснюється шляхом впливу на імовірність тих чи інших реакцій суб’єкта або 

соціуму на подальші події внаслідок зміни його інформаційного стану. 

Ще вище у  ієрархії розташований  егрегоріальний рівень управління, що здійснюється з 

допомогою комплексів ідей -  структурованої сукупності  логічних інформаційних модулів, 

взаємопов’язаних певним чином (наприклад -  ідеології, релігії, національні та цивілізаційні 

ідеї). Суспільні суб’єкти, здатні генерувати такі комплекси ідей і здійснюють довготривале і 

ефективне управління суспільством для реалізації своїх власних інтересів, які в ідеалі мали б 

співпадати з інтересами загальносуспільними. 

Одним з найважливіших чинників, що здатні позитивно модифікувати соціокультурну 

матрицю людини, є усвідомлене самоуправління. Людина чи група людей, що усвідомила 

власні інтереси, інтереси своєї соціальної групи або всього суспільства та виявила 

негативний зовнішній вплив і здатна виробити ефективну протидію такому впливу, набуває 

ознак приналежності до провідної верстви чи еліти. Розвиваючись та посилюючи свій вплив 

на суспільство така людина чи група здатні набути якостей „інтелектуальної опозиції” у 

розумінні Сергія Дацюка. Створюючи нові формати змістовної та стратегічної комунікації, 

вони стають спроможними  перехопити    безструктурне ( а з часом –структурне)  управління 

у зовнішніх організаційних утворень та перенаправити енергію соціуму для реалізації 

загальносуспільних інтересів. 

Іншими словами, Інтелектуальна Опозиція здатна діяти на вищих ієрархічних рівнях 

управління, генеруючи інформаційні модулі та корегуючи структуровані їх сукупності у 

глибинних шарах соціокультурної матриці, що неминуче приведе до формування 

відповідних  бажань та намірів членів суспільства, сталої  концентрації на бажаних 

позитивних напрямках розвитку подій у просторі варіантів, один з яких   через деякий час  

проявиться на фізичному плані. 

 

Отже, з врахуванням описаної світоглядної моделі відповідь на поставлене  на початку 

запитання  можна сформулювати так: 

 

Для перетворення  України у багату, розвинуту, могутню і  процвітаючу державу, де  

живуть щасливі,  здорові, заможні  та самодостатні  громадяни слід сформувати 
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відповідний  образ у просторі варіантів у вигляді національної та цивілізаційної ідеї–

Мрії на мові міфу, та впровадити його у існуючу соціокультурну матрицю (габітус) для 

генерування соціумом Наміру її втілення, у якому  б поєдналися бажання його  

колективного свідомого і безсвідомого. При цьому слід   забезпечити сталу 

концентрацію уваги соціуму  на втіленні  сформованого образу в життя протягом 

тривалого часу, виявляючи та нейтралізуючи спроби існуючих організаційних 

суб’єктів зовнішнього середовища перенаправити увагу  на інші цілі. 

 

Практична реалізація сказаного потребує множини   якісно нових суспільних структур  

вищого організаційного  рівня складності у порівнянні з існуючими сьогодні внутрішніми і 

зовнішніми  організаційними утвореннями. Одним з можливих варіантів  таких структур є  

динамічна мережева організація без керівного ядра, будова та технологія розгортання якої 

викладені у попередніх публікаціях.  
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