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Частина 1. Анотація.
Соціальний і духовний розвиток людства, побудова справедливого суспільств а,
спираючись на самовизначення, самоорганізацію, реабілітацію і свободу визначення ступеня
відповідальності особистості. Цей шлях заснований на практичному застосуванні нового,
позитивного мислення.
Рух по спіралі духовного розвитку особистості, заснований на Здоровому Глузді створює
гарантоване щасливе майбутнє, шляхом змінення відношення до минулого!
Від тьми, Зі Світлом, До Світлого!

Частина 2. Що собою являє програма « Сфера Z». Її цілі, завдання і
шляхи їх реалізації.
Людство, увійшовши в 3-тє тисячоліття свого розвитку після народження Ісуса Христа так
і не змогло прийти до побудови досконалого суспільства, у якому гармонійно поєднувалися б
усі якості, почуття, емоції, бажання і взаємодія серед людей. Побут, сім’я, розваги, робота,
відповідальність і свідомість людей так і не змогли досягнути тієї гармонії і досконалості, до
яких прагнули дві тисячі років філософи, політики, громадські діячі та керівники держав. Шлях
і побудова справедливого суспільства залишились лише грою на політичній сцені, втілившись у
фантазії письменників.
Образ мислення, життєві принципи, відносини людей , як між собою, так і самих до себе
сформовані під дією умовностей, створених самою ж людиною. Стає зрозумілим
висловлювання «ми створюємо собі перешкоди, а згодом успішно їх долаємо».Але за стіною
одних перешкод виникають наступні, і так без кінця, біг по кругу. Духовний розвиток людства
завмер і на протязі двох тисячоліть не просунувся ні на крок! І як результат цього – постійні
війни, катаклізми, тероризм, ріст злочинності, деградація суспільства, алкоголізм і наркоманія.
Чи є вихід зі створеного „ГЛУХОГО КУТА”? Можливо нам варто самознищитись як
цивілізація, спільнота людей, щоб відродитись заново? Можливо нам слід спочатку померти,
щоб народитись знову, чистими? Але хто дасть гарантію, що почавши новий шлях пізнання,
нові мешканці Землі не прийдуть до такого ж „ГЛУХОГО КУТА”?
І все ж вихід є! І він прописаний у всіх біблейських книгах, його оспівують у всіх релігіях
світу! І як все геніальне, сам по собі дуже простий!
Пізнай самого себе! Ось ключ від всіх воріт раю на землі! Ось та основа всіх проблем
суспільства, всіх розбратів, як зовнішніх, так і внутрішніх.
Весь світ навколо нас насичений гармонією! Він справедливий , чистий і досконалий! Але
сприймаємо ми його, бачимо все навколо, в тому числі і самих себе, через призму умовностей ,
що вносять дисгармонію у всіх сферах нашого життя.
Як же пізнати себе? Досягнути тієї досконалості, коли можна народжуватись, жити,
творити, пізнавати світ і не здійснювати гріхопадінь? Як прийти до заповідей Божих в душі
своїй і бути вірним їм?
І тут розгадка не складна! І для людства нема в цьому нічого нового і геніального.
Відповідь проста: кожна людина, на якому б рівні розвитку вона не знаходилась, повинна
прийти до усвідомлення і розуміння СТУПЕНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ перед собою, за себе,
свої вчинки, прагнення, бажання, перед оточуючим її світом, за оточуючий її світ загалом!
Ось стержень проблеми – усвідомлення ступеня відповідальності!
Як же прийти до цього? Як добитися, щоб все людство пізнало само себе і ступінь
відповідальності перед собою і навколишнім світом. Ми на протязі двох тисячоліть випробували
всі можливі варіанти взаємовідносин суспільства і держави, форм власності і примусової
диктатури, політичних течій і анархічних поглядів. Яких лише способів життя, понять,
умовностей і правил нами не вигадано. Але де ж вихід? А він же такий простий!
В одному слові – СВОБОДА!!! Свобода вибору шляху життя, ступеня відповідальності,
свобода розуміння і сприйняття! Свобода самовизначення, самовдосконалення, самосвідомість
та самоорганізації. В будь-якому суспільстві, будь-яких форм власності, будь-яких політичних
поглядів і режимів, можливо досягнути досконалості, справедливості і гармонії, якщо до цього
йти, надавши суспільству і кожній людині у ньому «свободу вибору способу життя, і, через
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усвідомлення ступеня відповідальності за себе і суспільство, прийти до пізнання самого себе та
суспільства загалом ».У фантазіях письменників, в яскравих політичних іграх суспільних і
державних діячів всі ці принципи відбиваються. Багато хто щиро хотів би піти по цьому шляху.
Але як це зробити? Як перетворити заповітну мрію людства про побудову справедливого
суспільства в реальність? Якій партії, яким політичним течіям, устрою, законам віддавати
перевагу? І тут відповідь дуже проста! Вона серед нас, в самій сутності Буття!!! Дерево росте не
зверху вниз, а від кореня до вершини! Людину виховують та навчають з дитинства, а не чекають
поки вона постаріє! Йти по шляху побудови справедливого суспільства необхідно не зверху
вниз, а з низів до вершин, не порушуючи Закони Буття!
Проаналізувавши все вище сказане, ми приходимо до логічного висновку: шлях побудови
справедливого суспільства, що веде людство до досконалості і гармонії Є, він простий, і по
ньому може йти та розвиватись будь-яка держава чи спільнота людей! Він складається з
вільного самовизначення і самоорганізації нижчих верств населення, через ступінь
відповідальності перед собою і суспільством, які ведуть по спіралі до усвідомлення самого
себе і усвідомлення ступеня відповідальності перед собою і суспільством на кожній щаблині
спіралі.
Схематично це виглядає так: Схема № 1.
Але як тепер перенести все написане
у свідомість людей, втілити на практиці? Як
визначити «нижні верстви» населення? По
матеріальному благополуччю? Духовному
вихованню чи способу життя? Як дати їм
свободу самовизначення? Як покласти
ступінь відповідальності? Як досягнути
самоусвідомлення реального світу і пізнання
самого себе? І тут відповідь дуже проста!
У всьому світі, в кожній країні і
державі, в кожній спільноті людей є верстви
населення, які можна назвати нижніми, так
як вони позбавлені головної складової в
нашій побудові – позбавлені свободи чи
обмежені у ній, незалежно від матеріального
положення чи способу життя. Ось ці верстви
населення, спираючись на самовизначення
яких
ми вирішуємо проблеми воєн,
тероризму,
наркоманії,
алкоголізму,
злочинності і деградації суспільства. Ось ті
корені, від яких росте дерево духовного
відродження суспільства! І якщо ми намагаємось відгородитись від цього правосуддям та
посиленням каральних систем, то отримуємо відповідний результат у вигляді росту злочинності,
тероризму, наркоманії тощо. Чим більше, в матеріальному плані, розвинута держава, тим більше
проблем з самогубствами, наркоманією. Чим суворіший закон в державі, тим вища злочинність.
З однієї сторони парадокс. Але, прочитавши все сказане нами стає зрозумілою закономірність
розвитку суспільства. Якщо людина позбавлена цілі, «знята зі спіралі розвитку», то навіть якщо
вона знаходиться в успішному життєвому просторі, вона починає, з часом, деградувати. Ось
чому в країнах з низьким рівнем матеріального забезпечення самогубства і наркоманія,
байдужість і егоїзм розвинуті менше. Там ціллю стає боротьба за виживання. В таких країнах
процвітає здебільшого проституція,
злочинність і жорстокість. Неможливо жорстокістю
перемогти жорстокість, так як одне породжує інше! Людина створена не для виживання, а для
пізнання світу! В цьому її місія на землі! Саме шлях пізнання веде до гармонії і досконалості! А
пізнання навколишнього світу відбувається тільки через пізнання самого себе! Така фізіологія
людини! І тут необхідно пам’ятати , що кожна людина, хвора чи здорова, зв’язана невидимими
енергетичними, духовними стрічками зі всім людством, зі всім всесвітом загалом. Якщо
суспільство відгороджує когось від процесу розвитку, чи відділяє себе від верств цього
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суспільства, то таке суспільство приречене на самознищення! Саме це мали на увазі філософи
античності, говорячи: суспільство відповідальне за кожного індивідуума, як і кожен за все
суспільство вцілому!
Закони Буття єдині для всього Всесвіту! Дерево духовного розвитку суспільства
починається від його коренів! Саме шлях побудови подібного дерева і є шляхом побудови
справедливого суспільства , шлях духовного відродження суспільства! І цей шлях визначається
реалізацією програми «Соціального і духовного розвитку людства, побудови справедливого
суспільства, спираючись на самовизначення, свободу вибору способу життя, самоорганізацію,
реабілітацію і свободу визначення ступеня відповідальності особистості». В першу чергу,
громадян засуджених, тих, що відбувають покарання чи що відбули покарання, інвалідів, осіб,
позбавлених повністю або частково тих чи інших прав і свобод в суспільстві, шляхом надання
їм свободи вибору способу життя, самовизначення і самоорганізації, участь їх в громадському
житті, у вихованні ступеня відповідальності перед самим собою і суспільством загалом. Дана
програма обширна і охоплює багато сфер життя і діяльності людини. Вона буде створюватись і
втілюватись в життя, мабуть, багато десятиліть. Та вже сьогодні роботи по її створенню і
практичному застосуванню проводяться.
Схематично вона виглядає
так:
Схема № 2.
Як ми бачимо зі схеми,
реалізація одного з напрямків нашої
програми здійснюється
громадською організацією «Сфера
Z», базуючись на взаємовідносинах
між засудженими і органами
виконання покарань, застосовуючи
найсучасніші, а головне,
найефективніші методи, включаючи
філософію, психологію, аналітику,
психоаналіз. Через систему
філософської, духовної і
психоаналітичної освіти та
пізнання, на умовах свободи
самовизначення – це шлях до
реабілітації і соціальної рівності
громадян. Причому само
організованість і самовираження в
роботі вже зараз реально
здійснюється на практиці, через
виробничі підприємства, де
працюють засуджені.
Необхідно
тільки
перевести
каральну систему у виховну! Це і є
та спіраль розвитку людства, по якій
воно здатне прийти до побудови
справедливого суспільства, де навіть ізгой має рівні права, можливості і відповідальність прийти
до гармонії і досконалості. Кожен громадянин, здійснюючи свій шлях в цьому напрямку вільний
у своєму виборі і несе той ступінь відповідальності, яка відповідає його витку спіралі на якій він
стоїть на своєму шляху розвитку. Причому саме цікаве і дивовижне те, що його шлях можливий
лише в одному напрямку – від коренів суспільства до його вершин! І коренями суспільства
являються ті верстви населення, від яких суспільство, звичайно, прагне позбутися, сховати їх
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подальше, як брудну білизну! І для реалізації програми немає необхідності в додатковому
фінансуванні, змінах законодавчої бази і суспільного устрою!
Тут необхідно зрозуміти суть самої проблеми і шляхи її вирішення! Схвалення напрямків
розвитку, прийняття активної участі в її поширенні, підтримка на всіх рівнях влади і створення
максимальних умов для проведення робіт по створенню і розповсюдженню програми. Ось все,
що необхідно виробити суспільству. Решту вироблять самі «корені дерева духовного розвитку
суспільства !»
Головне – розуміння ступеня відповідальності в умовах нового мислення, не порушуючи
старих програм і напрацювань у всіх напрямках діяльності людини, а навпаки, злиття і
взаємопроникнення старого і нового мислення, що дозволить нам реально сприймати
оточуючий нас світ. Ступінь відповідальності це не визначення розміру вини за скоєне! Ступінь
відповідальності – це усвідомлення своїх результатів! Результатів думок, вчинків, бажань, дій, а
значить того світу, який ти сам собі створив! А «ступінь» лише регулює рамки того рівня
усвідомлення, який відповідає добровільно, самостійно вибраному рівню розви тку на спіралі
Буття. Для виконання поставлених завдань, нам звичайно ж знадобляться і психологи, і
аналітики, і працівники духовенства, діячі наук, і працівники просвітництва, і багато інших
професіоналів в тій чи іншій сфері людського буття. Але всі ці кадри уже існують! І якщо ми
будемо плавно вплітати в існуючу систему нові взаємовідносини і погляди, то результат не
потребує довгого періоду. Розглянемо приклад взаємовідносин в основі нашої побудови ( див.
схема 2), безпосередньо виробничих взаємовідносин. Основа цих взаємовідносин – це свобода
вибору рішень, іншими словами – свобода ініціативи, самовизначення. Але свобода
відповідальна, свідома. Кожна людина знає і вірить , що він існує. «Я» є! А це і є початок
відліку Буття! Якщо я є, значить я вірю, хочу, надіюсь, вмію, можу, люблю, ненавиджу і так
далі. Звідси починається відлік спіралі духовного розвитку суспільства! Саме у визначенні,
через бесіди, заповнення анкет, опитування, спостереження взаємовідносин і зіткнення
особистостей, виявлення і усвідомлення результатів вчинків і рішень, самого по суті «я»
особистості і буде розташовуватись його місце на спіралі духовного розвитку. А це місце
визначає його ступінь відповідальності, але не навпаки! Базуючись на багатолітньому досвіді
спостережень, ми прийшли до усвідомлення того, що всі проблеми людства і людини зокрема
залежать не від матеріального благополуччя, не від наявності влади, грошей, сили і навіть
здоров’я. Навпаки, всі ці блага прямо пропорційно залежать від простого фактора –
відповідність вчинків людини рівню її духовного розвитку! Якщо ж усвідомлення ступеня
відповідальності не відповідає запитам особистості, то відбуваються різноманітні перекоси!
Людина прийшла до влади і втратила гроші, придбала багатство і втратила здоров’я і т.д.
Замість гармонійного світу навколо себе ми творимо виродка! Іншими словами, якщо людина
створює своїми вчинками світ навколо себе свідомо, зі ступенем відповідальності за себе і
навколишній світ, то вона щаслива, здорова і в достатку! Причому, як показує практика, таку
відповідальність людина приймає добровільно, з натхненням виконує поставлені перед нею
завдання. У людини з’являється ціль в житті – самовдосконалюватись самому і удосконалювати
світ навколо себе!
Головне завдання програми «Сфера Z» і полягає в тому, щоб забезпечити людину
гарантованим результатом її зусиль! Тобто, отримання заслуженої винагороди за свою працю,
відповідної уваги або іншого результату.
Винагорода у вигляді оплати праці, покращення соціального забезпечення, побуту, умов
праці, просування по спіралі розвитку, а в результаті останнього, добровільне усвідомлення і
прийняття нового ступеня відповідальності. І так далі, по спіралі вгору, до справедливого
суспільства і гармонії. Якщо така спіраль, побудована правильно і без перекосів в основі її і в
центрі, почала свою роботу, то поступово, все суспільство побудується в тому ж напрямку, і
людство вцілому! Причому цей процес гарантований, це закон Всесвіту! Так влаштована
людина! Детальна побудова суспільства і являється ціллю програми. Схема №3.

6

4
1

8

6

9
10

7

2

17

3

11

18

5

12
13

16
14
15

Схематично це виглядає так:
1-«Я», як мислячий індивідуум.
2-Оточуючий мене світ.
3-Моє сприйняття оточуючого світу.
4-Мої думки і бажання.
5-Мої знання, вміння.
6-Мої емоції: віра, надія, любов.
7-Мої дії і можливості.
8-Усвідомлення ступеня відповідальності.
9-Мої інстинкти.
10-Вплив на мене оточуючого світу.
11-Вплив на мене інших індивідуумів.
12-Вплив Реальності на мене і оточуючий світ.
13-«Програма Z», робота ГО «Момент взаєморозуміння», ГО «Сфера Z»,ГО«Благолєпіє».
14-Взаємопов’язане усвідомлення ступеня відповідальності, що виникає в результаті реалізації
«Програми Z».
15-Програма «Сфера Z».
16-Ріст самопізнання і духовного розвитку особистості, як результат нового мислення.
17-Вплив програми «Сфера Z» на мене і оточуючий світ.
18-Процес пізнання самого себе.
Потрібно не забувати, що вищенаведена схема – це відображення всього лише одного з блоків
програми, а всі під блоки у цій схемі ще діляться на багато цеглинок, що в сукупності і складає
наш реальний навколишній світ. Всі, правильно вплетені взаємовідносини цих цеглинок і
являються гармонією оточуючого нас світу. Звичайно, запропонована програма буде приведена
в дію і схвалена суспільством вцілому, так як вона уникає насилля. Пізнання самого себе
проходить гармонійно, плавно поєднуючись з оточуючим нас світом. Іншими словами людині
нема потреби здійснювати грабіж чи вбивство, щоб УСВІДОМИТИ, ЩО ЙОМУ ТРЕБА
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РОБИТИ, куди йти, навіщо, чому, як здійснити свої найпотаємніші бажання ! Бажання і наміри
людини стануть по іншому сприйматися , свідомо, а значить, на благо себе і оточуючого світу!
Слід зазначити той факт, що в місцях позбавлення волі злочини практично не відбуваються,
хоча там зібрано в оточення контрастний, проблемний контингент. І заслуга в цьому далеко не
виправної системи і її працівників, а самовизначення і самопізнання самих засуджених.
На сьогоднішній день одна з складових програми «Сфера Z», її економічна частина «Програма Z», яка зареєстрована Держдепартаментом України по науці і авторському праву як
програма в області економіки і соціального розвитку, починає своє розповсюдження в
суспільстві. Поступово, крок за кроком, як немовля, яке вчиться ходити. Але «Програма Z»
сьогодні вже не плід фантазії, не проект для розгляду, а реалії сьогодення..
.

™

Га р а н т и я п р а в п о т р е б и т е л я в
приобретении желаемого качества,
с в о б од ы в ы б о ра п у т е м
предоставления страховой премии и
с озда ни е гар а нти р о ва н но го
постоянного потребительского спроса

Її втілення в життя вже проводиться на практиці. Створюється матеріальна і технічна база
для втілення програми «Сфера Z», поступово формуються кадри «нового мислення». «Програма
Z» це багатофункціональна наукова праця, в основу якої, вперше в історії людства, покладена
альтернативна форма реклами. На заміну нав’язливій рекламі приходить інформаційно-творча!
Саме так, поступово, крок за кроком, через знаходження моментів взаєморозуміння між
людьми, суспільством, оточуючим світом загалом (цілі і завдання ГО «Момент
взаєморозуміння»), з допомогою високопрофесійних кадрів (підготовка яких являється
завданням ГО «Сфера Z») ми прийдемо до побудови суспільства без насилля! І кожну крупинку
«Добра», зібраного на цьому шляху, вже сьогодні ми направляємо на благо суспільства ( саме це
втілює в життя ГО «Благолєпіє»). Не відштовхуючи досягнутого, а використовуючи його як
базу, ми здатні, через поширення програми «Сфера Z» в життя, покращити спостережувану
нами реальність і наблизити людство до його заповітної мрії – побудови справедливого
суспільства! І шлях цей заснований не на насиллі і жорстокості, а на самовизначенні і свободі
вибору свого способу життя.
Розглянемо
тепер
взаємопов’язаність самого «Я» в блоці
програми «Сфера Z» з іншими блоками.
Схема № 4.
19-Робота психолога.
20-Робота аналітика.
21-Духовне просвітництво.
22-Свобода вибору способу життя і
самовизначення.
23-Ступінь відповідальності, вибір
місця на «спіралі життя».
24-Результат діяльності індивідуума.
25-Відношення на робочому місці.
26-Участь у соціальному житті.
27-Побут, сім’я .
Кожен з вищенаведених блоків складає
відповідний розділ програми «Сфера
Z». Всі взаємозв’язки як зовні, так і в
середині блоків складають окремі глави
програми. Об’єднує всі глави та розділи
стержень програми – її психологія, аналітика, філософія, духовний напрямок. Їх взаємодія в
новому образі мислення і буде ключовою лінією, що зв’язує весь складний механізм розміщення
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суспільства на спіралі духовного розвитку в єдине ціле. Саме цікаве те, що перші кадри з новим
мисленням уже формуються всередині самої системи виправних установ. Це люди, що
визначають і відповідають сьогодні за порядок всередині системи. І якщо ми, через
впровадження програми, не міняючи навіть законодавчої бази, базуючись на чітких, грамотних,
юридично оформлених договірних відносин, що регулюють взаємовідносини суспільства,
органів виконання покарань і засуджених, дозволимо останнім самовизначитись у виборі
способу життя, поведінки, ступеня відповідальності, а головне – дамо їм гарантію на отримання
результатів праці, покажемо перспективу росту, як матеріального, так і духовного, то результат
руху по спіралі духовного розвитку суспільства буде неймовірним. Ми побачимо, що дерево, що
росте від кореня, без примусу, полите та удобрене результатами своєї праці і росту, тягнеться
вверх до досконалості набагато швидше і організованіше, ніж все суспільство вцілому! Це і
дасть стимул решті суспільства задуматись над реаліями життя і прийти до самовизн ачення,
почавши шлях пізнання самого себе через ступінь відповідальності, перш за все перед самим
собою і суспільством загалом! І які б перешкоди не стояли на цьому шляху в суспільстві, вони
не зупинять нового мислення. Не зупинять з тієї причини, що суть його не в запереченні і
конфліктах, а в проникненні, взаєморозумінні і злитті старого і нового мислення! Саме цей шлях
дає суспільству реальні можливості відійти від насильства. Замінити каральні системи на
виховні. Систему покарання перетворити в систему навчання поведінці в суспільстві! Причому
навчання і виховання, які базуються не на насиллі і примусі! Нова система дозволить виховати,
з часом, нове мислення, засноване на принципах любові та поваги до людини! Де будуть
застосовуватись такі прості, але чомусь всіма забуті істини як: взаєморозуміння, прояв поваги і
співчуття. Жорстокість буде замінена строгістю правил, а це далеко не одне і те ж. І вже тим
більше зрозуміла різниця між насиллям, примусом, нав’язаним зобов’язанням, і людським
взаєморозумінням, взаємоповагою, роз’ясненням, усвідомленим ступенем відповідальності. І
ступінь відповідальності не визначає ступінь покарання за той чи інший проступок. Ступінь
відповідальності, який визначається особистістю, як усвідомлення результатів своєї поведінки!
Саме це усвідомлення, цей СТУПІНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ і буде визначати місце індивідуума
в суспільстві! Але ніяк не навпаки, що відбувається сьогодні навколо нас з вами. Звідси і
результат сьогоднішньої дійсності.
Запропонована програма – це зібрання всієї мудрості і духовності, всього досвіду пізнання
людства в єдине ціле, де протилежності і антагонізми не відштовхують одне одного, не
суперечать і борються, а доповнюють і взаємодіють одна істина з іншою. Вміло вплітаючись в
загальну спіраль духовного розвитку, ця програма стане посібником пізнання життя і самого
себе! Але ні в якому випадку вона не претендує на заміну інших джерел пізнання. Тільки
доповнення, для досягнення людством гармонії і досконалості в своєму розвитку, доповнення в
осмисленні духовної спадщини, пізнанні реального світу, без умовностей, а значить без
насилля!
Ціль програми – показати кожній людині думаючій, та суспільству вцілому, не залежно від
політичного устрою шлях без насилля і примусу, шлях свободи і розуміння, через свободу
самовизначення до свободи духовної! Методи, що застосовуються програмою – це пояснення і
роз’яснення, обмін інформацією і знаходження шляхів пізнання, стратегії і практики в побудові
навколишнього світу. Завдання програми на сьогоднішньому етапі надати допомогу
суспільству, окремим людям і державі вцілому, без насилля, пройти небезпеку самознищення і
деградації, відійти від тероризму і злочинності, наркоманії і алкоголізму, війн і жорстокості до
мирного, гармонійного і справедливого співіснування суспільства.
Значимість програми продиктована часом і розумінням людства, що насилля насиллям не
перемогти! Необхідність в створенні і реалізації програми закладена в самій людині, ким би
вона не була. Рано чи пізно, але всі ми задаємо собі одне і те ж питання: «навіщо це все, навіщо
я живу, страждаю, в чому сенс життя на землі?». Відповідь на це питання допоможе дати наша
програма, але кожен робить свій вибір сам! Сенс життя на землі – пізнання людиною самої себе
і оточуючого її світу! Що в свою чергу приведе до пізнання законів Буття – хто «я», для чого
«я», навіщо «я», чому «я» і розумінню гармонії Вічності і Космосу, осмисленню Творінь Творця
і безмежності Всесвіту, дасть людству здатність створювати і змінювати , а не руйнувати.
Творити у великому розумінні цих слів!
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Частина 3. Значимість програми, її актуальність, взаємодія і
злиття з вчорашнім і сьогоднішнім днем. Історична
передумова створення програми.
Розглянемо існуючий спосіб життя людини загалом, сформований ходом історії і накопичени й
досвідом. Людство, в побудові державності, способу життя, суспільного устрою, духовного
розвитку застосовує одну і ту ж схему розвитку – по спіралі, вбудованій в піраміду відносин.
Незалежно від сфери впливу, напрямків всі ці побудови однакові по своїй будові і
функціонуванню. Розглянемо взаємодію основних дев’яти пірамід людського буття. Всі вони
перетинаються і взаємодіють одна з одною. Але у всіх свій устрій, спосіб життя, навіть своє
бачення оточуючого нас світу, своє мислення. І кожен блок цих пірамід також складає свою
систему взаємовідносин і правил поведінки. Схема №3.
Схематично це виглядає так:.
Гармонія і
Де «Я-0» - це точка початку шляху розвитку
досконалість
індивідуума в суспільстві, «Я-1» - вершина
шляху цього розвитку. Людство, на протязі
всього свого розвитку, плаває по спіралі між
площинами, від парних площин до непарних,
і назад. У чому ж причина, чому така
закономірність?
Якщо розглянути непарну площину,
тобто основу піраміди, як вчорашній день
для будь-якого індивідуума, тоді парна
площина буде днем сьогоднішнім, а все, що
вище парної площини, тобто «шлях до
досконалості і гармонії, як день завтрашній»,
Я-1
стає РЕАЛЬНО ЗАПЛАНОВАНИМ в уяві.
Спіраль від парних площин вверх до
досконалості і гармонії, на практиці,
людством не прокладена. Ті індивідуальні,
яскраві зірки нашої історії, що освітили нам
цей шлях, стали для людей всього лише
барвистою легендою, теорією уявлень! А
кожній людині окремо йти не протоптаними
дорогами Буття не під силу. Скільки з цього
приводу виникає розчарувань, ламаються
долі, деградують особистості. Скільки
великими людьми, в результаті нерозуміння
«а куди ж йти далі?», здійснено помилок. А
звідси і війни, і тероризм, і міжусобиці, і
самогубства і т.д. Чому ж не можна домовитись про взаємодію всіх спіралей разом?
Зазначимо основні стрижені пронумерованих пірамід::
№ 1;2-влада, політика, армія.
№ 3;4-релігія, духовенство, віросповідання.
№ 5;6-економіка, фінанси, гроші.
№ 7;8-доброта, любов, благодійність.
№ 9;10-зло, насильство, обман.
№ 11;12-виконавчі структури влади (суди, МВС, прокуратура та ін.).
№ 13;14-злочинність, тероризм. наркоманія.
№ 15;16-наука, освіта, охорона здоров’я.
№ 17;18-мистецтво, творчість, природа.
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Я-0

У кожної людини свій шлях, своє сприйняття оточуючого нас світу. Кожен бажаючий
може подумати, попробувати поставити свої варіанти бачення, сприйняття реальності. Те, як ми
згрупували всі ці напрямки, те, які напрямки нами обрано, приймаються індивідуально і для них
нема особливого значення, так як увесь розвиток не лише людства, а взагалі всього Всесвіту,
підлеглі Єдиним Законам Буття. Для розуміння і усвідомлення саме цих Законів ми наводимо
дані приклади. Розглянемо взаємодію верхніх і нижніх площин запропонованих нами напрямків.
Парні площини тісно співпрацюють одна з одною для досягнення своїх цілей . Навіть
антагонізми не являються цьому перешкодою. Як часто з цього приводу ми чуємо саркастичні
висловлювання, що у вищих ешелонах влади всі домовились, силові структури, структури
влади, духовенства і злочинний світ стали, так би мовити, єдиним цілим. І цьому є дуже просте
пояснення. Там, «зверху», всі прекрасно розуміють, що рухатись вперед в розвитку можна лише
на спільних, паритетних умовах. Тому всі там намагаються домовитись. Але, ось парадокс,
договоритись не виходить! Чому? Відповідь проста. Як би не намагались гілки будь-яких дерев
переплестись, вони завжди тільки заважатимуть один одному! У них різні коріння! Так і у
нашому випадку. Наприклад, площини №2 і №4 тісно співпрацюють між собою в досягненні
загальних цілей, завдань. Шукають, і здебільшого знаходять
шляхи співіснування і
взаємодопомоги. Але просунутись далі у своєму розвитку вони не можуть – не дозволяють різні
фундаменти, які практично не взаємодіють (площини №1 і № 3). Навпаки, здебільшого, між
непарними площинами, тобто основами пірамід, існує антагонізм, неприйняття, іноді просто
ворожість, а в кращому випадку, вимушене взаємне терпіння. Про якесь взаєморозуміння не
може бути і мови. У них різні способи життя, поняття, правила поведінки, іншими словами
різноманітно вироблені умовності і різноманітні спіралі розвитку. В цьому і полягає парадокс
розвитку людства. З одної сторони ми бачимо різкий стрибок вперед науково-технічного
прогресу. З другої сторони, спостерігаємо масову деградацію в духовному розвитку. Як не
переплетені гілки і корені дерев, якщо у них корені різні, вони не зможуть живити один одного,
а тільки створюють один одному перешкоди для росту вверх. Звідси спроби окремих
особистостей відокремитись, рости окремо. Виникають відлюдники, різноманітні общини і
секти, всілякі клуби і партії, об’єднання і угрупування і так далі. Багатьом дається таким чином
досягнути великих успіхів в самоорганізації і самовдосконаленні, в пізнанні самого себе. Але і
вони мають свою планку розвитку, так як Закони Буття єдині для всіх!
Створення єдиного фундаменту розвитку людства, а точніше, усвідомлення єдиного
фундаменту, єдиної спіралі розвитку, що враховує всі гілки суспільних напрямків, в цьому
історична значимість програми. Актуальність її розвитку на сьогоднішній момент продиктована
часом. Якщо не зробити крок вперед, то ми знову будемо приречені на шлях в зворотному
напрямку. Про це сьогодні говорять всі: і засоби масової інформації , і політологи, і психологи, і
аналітичні центри. Про це говорять сьогодні всі релігії світу, вся духовна спадщина людства!
Людство на межі самознищення, на грані третьої світової війни, на краю прірви, з катаклізмами
і катастрофами. І це не дивно, природа оточуючого нас світу розвивається по тих же Законах
Буття! Насправді є простий вихід із створеного глухого кута! Давайте всі разом зупинимось і
подумаємо: що ми робимо, куди йдемо, чого хочемо? Адже це так просто! Давайте знаходити
взаєморозуміння один з одним, а головне самі з собою! Давайте перестанемо воювати зі
своєю особистістю! Без насилля, без примусу дати можливість нижнім верствам суспільства
проявити повну свободу самовизначення, свободу вибору шляху свого розвитку. Як це зробити
на практиці? Про це ми розкажемо нижче, а поки ми хочемо ще трохи вашого часу зосередити
на філософії. Точніше, ми хочемо поділитися з вами своїми думками, своїм розумінням і
усвідомленням Законів Буття. Адже саме ці Закони, як ми бачимо з вищесказаного, керують
всіма процесами як навколо нас, так і в середині нас! Тут може виникнути резонансне питання:
«а навіщо вам це треба?». Тим, хто тихо пливе по течії життя (спить свідомістю), а точніше,
котиться по похилій площині, може цього і не треба. Але це їх вибір! Вибір їх ступеня
відповідальності! Причому, вибір свідомий, добровільний! Це їх місце на спіралі духовного
розвитку людства. Особам же, які мислять, шукають своє місце в житті, бажають рости духовно,
з ними ми ділимось своїми думками і розумінням всього , що відбувається навколо і всередині
нас.
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Частина 4. Закони Буття. Людство і Всесвіт.
Ми часто чуємо такі слова, як Вічність, Безкінечність. Розуміємо під цим щось
неосяжне, без початку і кінця. А чи пробував хтось задуматись над тим, що несуть в собі ці
поняття? Уявимо собі безмежні океанські простори. Це цілий окремий світ, зі своїми законами,
флорою, фауною, своїм минулим, наявним і майбутнім. А тепер візьмемо краплю з цього океану
життя. Сьогодні науково-технічний прогрес дозволяє нам зчитувати з цієї краплі інформацію
про весь світ океану! Його мінералах, живих організмах, його минуле та сьогодення. Сьогодні
техніка нам це дозволяє. Але насправді ця крапля несе в собі інформацію всього Всесвіту.
Просто вона поки недоступна. Всього лише одна маленька крапелька і весь Всесвіт разом з
нами! Це говорить про те, що інформаційних кордонів нема, як в Мікросвіті, так і в Макросвіті!
І обидва вони взаємопов’язані. Так було і так буде завжди! Але якщо існ ує взаємний обмін
інформаційний між краплею і океаном, між краплею і Всесвітом, то, без сумніву, існує
інформаційний обмін між всім живим світом планети Земля. Всі люди на Землі , яке б
становище в суспільстві вони не займали, обмінюються між собою інформацією, на
підсвідомому рівні. І всі вони в цьому обміні вільні!
Чим «вище» енергетичний обмін (тобто на більш тонкому духовному рівні),тим краще
взаєморозуміння. І навпаки, чим ближче ми до земних реалій, тим слабший взаємний обмін, а
значить і взаєморозуміння. Причому, всі ці взаємозв’язки давно вивчені психологами,
психоаналітиками, доведені наукою. І давно відомо та доведено, що весь Всесвіт, і ми в тому
числі, це різні форми проявів енергії. І що є Первородна Енергія! І що вона нікуди не зникає і ні
звідки не з’являється! Вона просто переходить з однієї форми в іншу. Відомо також, що енергія
в схожому, спорідненому чи подібному стані притягуються. Звідси всі психологи світу в один
голос стверджують – агресія притягує агресію, подібне притягує подібне! Звідси всі Заповіді
Біблії! І ми всі це знаємо, в більшості розуміємо, навіть намагаємось слідувати Заповідям
Божим. Але в житті все виходить навпаки! Чому? Відповідь проста! Відповідь знаходиться у нас
самих. В нас самих знаходяться всі протиріччя Буття! А оточуючий нас світ це всього лише
відображення нашого внутрішнього світу через призму наших умовностей. Так ми і живемо: хто
у світі зла і насильства, хто в світі страждань і руйнувань, хто в убогості і холоді, хто в розкоші і
страху. А хто просто в світі ілюзій і фантазій. Стоп. Повернемось до Законів Буття. Якщо все
навколо нас це різні форми прояву енергії, значить існує погана енергія і хороша? А от і ні!
Первородна Енергія єдина! Як єдиний Всесвіт, як Єдиний його Творець! І про це говорить вся
мудрість людства, зібрана за всю його історію! Але для нас, на нашому рівні розвитку,
негативна енергія дійсно існує. Це енергія, перетворена від наших негативних думок, емоцій,
почуттів! І ця енергія притягується до подібної собі! До цього лише слід додати, що енергія
всього однієї думки людини, по своїй силі порівняна з декількома атомними бомбами! Тепер всі
ви, представники влади, грошей, заможні і успішні, уявіть собі, яке «енергетичне
бомбардування ” відчуває ваша аура, якщо ви не зносите безпритульних, жебраків, засуджених,
калік, п’яниць та наркоманів! Адже у відповідь на ваше відношення, ви притягуєте до себе їх
почуття, адекватні вашим!
Що ж, виходить, здорова, добросовісна людина повинна заохочувати злочинця або
наркомана? Заохочувати ні, а от розуміти, відноситись з співчуттям так! Ще один Закон Буття!
Вся енергія, перетворюючись, підлегла єдиному принципу еволюції! Цей принцип говорить: від
простого до складного, і навпаки! Якщо ми хочемо розвиватись, удосконалюватись, а значить ,
переходити на більш складну еволюційну сходинку, то нам треба не забувати, що або хто
лежить в основі нашого буття! Іншими словами, крони дерев під сонцем повинні пам’ятати, що
у них є корені в землі, які їх живлять! Для того, щоб живлення це було корисним, необхідно
зрошувати грунт, удобрювати його, необхідна взаємна турбота один за одного! Сильніші світу
цього нам скажуть у відповідь: «чи не ми турбуємось про народ?». По ваших турботах, вам і
результат! Чому ж такий сумний результат? Тому що вони намагаються насильно нав’язати нам
той шлях розвитку, який, «краще, там нам зверху видніше!». Насправді нема кращих чи гірших
шляхів! Кожний шлях має право БУТИ! І це право визначено не нашими законами! Це Закони
Буття!
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Схема № 6.
«М-» це мікросвіт
«М+» це макросвіт
«СД» це Точка Відліку, Велике Щось,
Пустота, Первородна Енергія, Дух
Святий і багато-багато різних слів, але
значення, сенс один. Це Початок
Відліку Буття!
Ми назвали цей стан Буття – Сплячою
Думкою. Що ж виходить: «СД», володіє
якостями Вічності і Безкінечності, одночасно знаходиться в «М-» і в «М+», так званих маякових
рухах! А з цього слідує, що сам рух «СД» такий же Вічний і Безкінечний. Цей рух ми називаємо
«Прагнення Бути»! Це і є Первородна Енергія, Творець Буття, Господь Бог, Вищий Розум! Як би
ми не назвали, сенс від цього не змінюється! Вічність і Безкінечність не можуть, по своїй суті,
мати обмеження! Це і є Вища Ступінь Свободи чи Справедливість, Досконалість Буття!
«Прагнення Бути» пронизує все суще, весь Всесвіт, частина його знаходиться всюди і скрізь! І
якщо в кожному з нас, без виключення, знаходиться частинка Творця, частинка Вищого
Ступеня Свободи, то про який примус, навіть на благо, ми можемо говорити! Ось вам і
закономірність сьогоднішнього результату розвитку людства! Ми весь час намагаємося навчити
папуаса в Африці, як треба жити! А насправді в духовному розвитку, в розумінні себе і
навколишнього світу, нам треба ще повчитись у них! Чим менше насилля, тим більше уваги і
слухняність! Так говорить східна мудрість, по такому принципу там вчать дітей! А результат
розвитку їх країн , в тому числі і економіки, не перестає нас дивувати. Чому ж ми такі вперті? У
чому причина такої «сліпоти» наших правителів? І тут все пояснюється просто!

Схема № 7.
Якщо ми дерево розпиляємо по середині і
заберемо кілька кілець, що відбудеться? Все що
вище засохне і перетвориться в прах! Все що
нижче, буде надіятись на міцні корені в землі, які
допоможуть відродитись новому стовбуру! Так і
людина, намагається викреслити із життя все, що
йому заважає, все, що „тхне”, а насправді прирікає
себе на вічне виживання! А вихід такий простий!
Не треба боротись зі злом, треба прийняти і
зрозуміти, чому, для чого це мені? Якщо я хворий,
то про що хвороба мені нагадує? Якщо я
бідний, то що я роблю не так? Давайте
навчимось взаємоповазі і взаєморозумінню
один до одного! До цього нас закликають не
тільки релігії всього світу, до цього нас веде
Рука Творця! Такі Закони Буття! А
взаємоповага і взаєморозуміння можуть
прийти лише через Віру, Надію, Любов! Ми
всі
частинки Одного Цілого! І ми закликаємо
всіх
людей планети Земля – давайте протягнемо
один одному руку дружби, давайте знайдемо
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МОМЕНТ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між собою і самі з собою! Ми знаємо як до цього прийти!
Через реалізацію програми «Сфера Z»! Чому «Z», запитаєте ви? Практично у всіх міфах і
релігіях зустрічається цей символ ( чи трішки змінений, подібний по своєму значенні). «Зеро»
перекладається як точка «0», точка відліку. Початок, Початок Відліку, початок Світу, чи світлий
початок, як вам завгодно. Для нас цей знак символізує: «зі Світлом, до Світлого»!
Весь шлях Творення у Всесвіті підлеглий єдиному Закону, Закону Ділення.

Схема № 8.
Зі схеми видно, що це шлях від складного до
простого і він безкінечний! Навіть починаючий
фізик чи кібернетик вам скаже: все в цьому світі
прагне до розпаду! Енергія постійно з складного
стану переходить в простий. Ну а ядерникам про це і
нагадувати не треба. Яку користь Цивілізація Людей
на землі з цього закону черпає, ми всі прекрасно
знаємо. Але ми прекрасно знаємо, які катастрофи
через людське неуцтво відбуваються. Чому? Та
тому, що в гонитві за «лідерством в творенні», ми
забуваємо про існування ще одного прекрасного
Закону, Закону Еволюції!
Сх
ема № 9.
Як ми бачимо зі схеми, цей шлях побудовано
на протилежному принципі: від простого, до
складного і він також безкінечний! Про цей Закон
вам розкаже будь-який починаючий біолог. Який
же Закон з них головний? Вони рівнозначні, в
цьому і є краса Досконалості і Гармонії Буття!
Вони поєднуються,
одного! Це виглядає так!

доповнюючи

один

Схема № 10.
Де відрізок
АВ - наше минуле,
СД- наш теперішній час,
точка Е- наше заплановане, «замовлене», доленосне, (чи
назвіть, як вам завгодно) майбутнє.
Нам сама природа підказує: …зверніть увагу, на
чому стоїте? Спростіть розумінням минуле, але не
скасовуйте його, це ваш фундамент!
Є ще один прекрасний Закон, Закон Відображення!
Він також бере участь у створенні Єдиної Гармонії
Всесвіту! Але з людьми він зіграв злий жарт. Якщо
замінити синє на жовте, і навпаки, жовте на синє, ми отримаємо те що маємо! (Як ви вже,
мабуть, здогадались, всі фінансові піраміди на цьому побудовані, всі піраміди влади і т.д.).
Іншими словами, ми намагаємось витерти бруд з лиця, витираючи своє відображення в
дзеркалі!
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Тому наша праця, за результатами, схожа на «Сізіфову працю»! Але ми не
зупинятимемось на поганому, все це вам і так відомо. Ми розкажемо вам про шлях, що веде до
Світла, шлях «Зі Світлом, до Світлого!».
Дорога до практичного застосування програми проста і доступна кожному бажаючому!
Саме річ про практичне застосування програми «Сфера Z» і піде в наступній частині нашої
програми.

Частина 5. Практичне застосування програми «Сфера Z».
Розділ 1. Самофінансування. «Програма Z».
Ми вирішили почати виклад практичного застосування програми «Сфера Z» з визначення
фінансової сторони питання! Прочитавши перші три розділи програми, у вас виникає
справедливе питання. Запуск цієї програми потребує значних засобів, де їх взяти? Ми не
сперечаємось з першою частиною питання, засобів дійсно необхідно багато. Ми дамо відповідь
на другу частину питання. Засоби шукати не треба, вони «лежать у нас під ногами» , треба
всього лише не лінуватись підняти їх. Програма «Сфера Z» буде сама себе фінансувати, з
допомогою реалізації її економічної складової частини - «Програми Z», яку ми зараз коротко
вам викладемо.
Як ми всі прекрасно розуміємо, економічний розвиток будь-якого суспільства базується на
трьох основних китах: Виробництво, Торгівля, Фінанси. Будь-який продукт необхідно спочатку
виробити чи виростити, а потім, використовуючи існуючі фінансові взаємовідносини в
суспільстві, реалізувати його. Саме гонитва за прибутком і надприбутком стала поштовхом до
такого стрімкого Прогресу. Бізнес забув слово «РАЦІОНАЛЬНІСТЬ». Воно замінене простим
отриманням зі всього вигоди. Ми не збираємось міняти устрій суспільства. Ми просто знайшли
поєднання між раціональністю, вигодою і рекламою, як «двигуном прогресу».
Сьогодні реклама намагається замінити раціональність. Нам пропонують придбати три
одиниці замість однієї, придбати одне замість іншого і т.д. суспільство терпеливо зносить
нав’язливу рекламу. А ми запропонували нову форму реклами. Замість нав’язливої,
інформаційно-творчу! Замість того, щоб витрачати гроші на рекламу і наше з вами „затьмарення
” яке, до речі, лягає на собівартість продукції, ми запропонували направити ці засоби,
безпосередньо в грошовому еквіваленті на винагороду всьому виробничому ланцюжку,
включаючи кінцевого покупця! Цю винагороду ми назвали страховою премією. В результаті,
ціна на продукт залишиться попередньою, а покупець отримає грошову компенсацію за
придбання даного продукту. Причому, грошова винагорода постійна, при будь-якій кількості і
строках покупки товару! Винагороду отримує весь споживчий ланцюжок, починаючи від
крупних гуртових компаній і закінчуючи магазином, лотком і покупцем! Це призводить до
постійного, гарантованого споживчого попиту практично на будь-який товар, продукт. А це, в
свою чергу, дозволяє вивести виробничі підприємства на роботу без простоїв, практично на
100%, і зробити це поза конкуренцією! І це стабільна, високооплачувана робота, висока якість
продукту, великий, якщо не сказати величезний прибуток, як для підприємства, так і для всього
задіяного споживчого ланцюжка, включаючи і держбюджет! Але головне, це відхід від наси лля
в рекламі і комерційному бізнесі! При цьому залишається здорова конкуренція. І не треба
міняти законодавчу систему, не треба будувати величезні передвиборчі програми, шукати
«великих» західних спонсорів! Треба просто разом засукати рукави і працювати! Працювати не
на «дядю», а на себе! Ось всі засоби, на надходження яких заснована реалізація програми
«Сфера Z»!
Весь комерційний ланцюг, починаючи від виробника сировини для виробничих
підприємств, вся торгова сітка аж до кінцевого споживача, в тому числі і вся фінансова
структура, що їх обслуговує з’єднані в єдину Бізнес-Систему. Причому об’єднує їх, перш за все,
економічна взаємовигода, а договірні умови лише регулюють їх взаємовідносини.
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Схема № 11

Схема єдиної бізнес – системи

Нами підраховано, що реалізація «Програми Z» тільки в сфері житлового будівництва,
тільки у восьми західних регіонах України створить додатковий дохід за рік більш ніж мільярд
євро! А уявіть, скільки суміжних галузей промисловості можуть збільшити свої можливості (в цтво будматеріалів, в-цтво побутової техніки, в-цтво меблів і т.д.), це ще додаткові мільярди і
мільярди у.о. доходів, це не тисячі, а мільйони нових робочих місць! Причому,
високооплачуваних, різноманітних професій! А які це можливості у збільшенні дотацій
інвалідам і малозабезпеченим, в покращенні соціальної сфери і побуту вцілому! Ні, ми не
розглядаємо комуністичну фантазію! Всі наші розрахунки натхненно приземлені і засновані на
людському факторі і прагненні до отримання доходів! Чим більше зароблятиме кожен
працівник підприємства, кожен громадянин країни, тим більше зароблятиме кожен бізнесмен,
кожне підприємство, кожен функціонер та держслужбовець, держбюджет вцілому! І країна, і її
громадяни ставатимуть „БОГАЧЕ”, в головному значенні цього слова! Причому це гарантовано!
Це Закон Всесвіту! Нам всього лише, вперше в історії людства, вдалось відобразити його в сфері
економіки і соціального розвитку! Тепер справа залишилась за малим, практичним
застосуванням програми, її розповсюдженні в світі
( експериментально вона в нас випробувана і результати вище всіх очікувань!). Але
давайте створення прибутків ми залишимо комерційним структурам, яким, до речі, вже сьогодні
ми видаємо ліцензії на право застосування програми в бізнесі. Всі бажаючі можуть у них
отримати більш детальну інформацію про саму «Програму Z», і навіть взяти участь в її
реалізації, іншими словами, поповнити особистий, сімейний або бізнесу бюджет. Зараз ми
хочемо безпосередньо зупинитися на розповсюдженні та реалізації основоположного нашого
напрямку – програми «Сфера Z» .
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Розділ 2. Розповсюдження програми «Сфера Z». Робота, цілі і завдання громадської
організації «Момент взаєморозуміння».

ТМ.
Сама назва громадської організації говорить, мабуть, сама за себе. Основними цілями і
завданнями організації є поєднання бажаного та реального, знаходження взаєморозуміння між
всіма верствами населення, а також між ними і представниками владних структур. Основний
принцип роботи - це інформаційний обмін, аналітика і психологія спілкування. Ви скажете, що
тут особливого, сучасні телебачення, радіо, преса. Інтернет і так далі, забезпечують
інформаційний обмін на вищому рівні. З технічної точки зору ми згідні. З психологічної, з
духовної точки зору, з позиції знаходження моментів взаєморозуміння, ріст технічного
прогресу, зробив людей більш замкнутими. Люди перестають довіряти будь-кому, перестають в
будь-що вірити. А значить, перестають думати позитивно! І це зрозуміло! Адже всі знаходяться
в стадії «виживання».(див. частину 3 програми).
Ми перестали спілкуватись
«по душам». Саме відновлення такого спілкування і
являється основним завданням організації! Практична робота здійснюється через створення
мобільних, виїзних груп, укомплектованих всім необхідним для поїздок по спальних районах
міст, сіл, селищ, ярмарок і т.д. Включення в ці групи професійних аналітиків, психологів,
соціологів, економістів, політологів дозволить задавати людям прості, але наболілі питання . За
простою чашкою чаю, здебільшого просто під відкритим небом, без записних книжок і
мікрофонів, без авторизованих інтерв’ю, в простій бесіді, ми взнаємо істинні проблеми
людей, регіонів, областей! Аналітика зібраної інформації дасть 100 % гарантію якісного, на
користь суспільства, вибору стратегії і тактики розвитку того чи іншого регіону, бізнесу і т.д.
Завдання організації не тільки у зборі і обробці інформації, але і в донесенні її, без викривлень,
на всі рівні влади, бізнесу, чиновницький апарат і так далі. І не просто обмін інформацією, а
отримання конкретних результатів – погоджених планів дій, заходів, рішень, узгоджень бізнеспланів і бізнес-програм і т.д. Причому всі ці позитивні узгодження будуть гарантовані!
ГО «Момент взаєморозуміння» буде тісно співпрацювати зі всіма ліцензіатами «Програми
Z», більше того, вона і сама буде ліцензіатом програми (тільки в області розповсюдження
програми, причому, не на комерційній основі), засновники організації також являються
ліцензіати програми «Програма Z». Саме це і дає гарантований успіх! Дійсно, який чиновник чи
бізнесмен відмовиться від збільшення його доходів в кілька разів, якщо ці доходи звільнені від
ризиків, гарантовані, та ще й на благо суспільства? ( див. ч. 4 розділ 1). Навпаки, за нашими
проектами «будуть полювати»! Розповсюдження програми це ланцюгова реакція. Розпочавшись
в одній області, регіоні, вона через короткий час розповсюдиться на інші області, регіони,
країни.
Схематично
це
виглядає так:
Схема № 12.
Крім розповсюдження
програми,
у
ГО
«Момент
взаєморозуміння» є і
інші завдання. Це
пошук компромісних
рішень, знаходження
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моментів взаєморозуміння між політиками, бізнесменами, чиновниками, просто громадянами,
надання допомоги у всіх сферах суспільного, соціального і навіть особистого життя. Там, де
проходять «війни», розбрат, де стикаються протилежні інтереси, завжди можна знайти
компроміс, якщо проявити взаємоповагу і взаєморозуміння. Причому мирні вирішення
конфліктів і розбрату призводить, як правило, до значної взаємної вигоди! Іншими словами, це
постійна психологічна і аналітична допомога суспільству на всіх його рівнях. Причому
допомога безкорисна, безплатна! Всі витрати по утриманню громадської організації закладені в
самій «Програмі Z». Контроль над діяльністю організації здійснюється як державними
структурами, так і засновниками – ліцензіатами. Якість виконуваних робіт залежатиме від
професіоналізму спеціалістів організації. Підготовка кадрів це дуже важливий момент у всьому
розвитку і реалізації програми. Цим напрямком буде займатися інша громадська організація.
Розділ 3. Підготовка кадрів програми. Робота, цілі і завдання ГО «Сфера Z».

™
Ми всі напевно пам’ятаємо крилаті слова Сталіна: «Кадри вирішують все!». Зараз цим не
здивуєш ні одного професійного бізнесмена чи керівника. Давно відомо, засоби для отримання
додаткової вигоди, вкладають не в нові технології, ідеї, обладнання і нерухомість. Це вже
другий етап, наслідок прийнятого рішення про вкладення капіталу. Перша і основна частина
інвестування будь-якого проекту – це гарантія його реалізації, причому з вигодою! А цю
гарантію може дати тільки одна умова, а саме: наявність дієздатної команди для запуску
програми! Чи наявність професійного лідера, здатного, в подальшому, таку команду
створити! Іншими словами, як би не було влаштоване підприємство, який би грамотний
проект не здійснювався, все рівно, без «живої» людини, не обійтись. Тільки людський фактор,
особистий вклад, являється першопричиною, двигуном прогресу, розвитку людства в цілому,
держави, підприємства зокрема. Так було, так є і так буде завжди!
Програмі «Сфера Z» у цьому сенсі пощастило! Для успішного практичного запуску у неї є
зразу два головних аргументи: наявність згуртованої, доповнюючої одна одну команди, а також
наявність професійного організатора, лідера, з величезним практичним досвідом і знаннями! На
цьому заснована наша абсолютна впевненість в успіху! Але це всього лише початок шляху.
Шляху прекрасного і дуже цікавого! Шляху нового, не стандартного, але дуже актуального,
корисного! На цьому шляху практичного розвитку і реалізації нашої програми, необхідні будуть
професійні кадри нового мислення. А такі кадри не можуть виникати спонтанно. Це довгий
процес виховання, навчання, формування, іншими словами «створення кадрів програми»! Це і є
основні завдання і цілі громадської організації «Сфера Z». Завдання ГО уже на сьогоднішньому
етапі виявляти особистості, здатні зацікавитись цілями програми, «здатні віддатися їй душею і
тілом»!
Принципи роботи ГО прості. Це підготовка кадрів, на замовлення, через вищі і середні
спеціальні навчальні заклади. Це психологи, економісти, фінансисти, аналітики, соціологи і т.д.
Але не просто замовлення кадрів. А контроль над якістю підготовки, створення власної
навчальної і виховної бази, формування професійного викладацького складу. Причому не тільки
на рівні вищих учбових закладів, але і на всіх освітніх рівнях. Більше того, створення
професійної підготовчої бази, починаючи уже з дитячих садків і шкіл. Ми багато уваги
приділяємо питанням технічного прогресу. Як би наші діти не відстали від нових технологій. І
зовсім забули про головне, про саму людину! Саме формування дитини як ОСОБИСТОСТІ, з
позитивним мисленням, проявлених її здібностей, формування інтересів і захоплень, створення
матеріально-технічної і духовної бази для цього, являється шляхом побудови здорового
суспільства, нашим майбутнім.
Все це, звичайно ж, буде здійснюватись на безплатній основі! Засоби для всієї діяльності
ГО закладені в економічній «Програмі Z». Також, як і ГО «Момент взаєморозуміння»,
громадська організація «Сфера Z» застосовує ті ж принципи збору інформації, її обробки. Але
узгодження на всіх рівнях влади проводиться ГО «Момент взаєморозуміння». У ГО «Сфера Z» є
і інші завдання.
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Розповсюдження програми, а головне, надання постійної психологічної, соціальної,
юридичної допомоги будинкам пристарілих, дитячим будинкам, школам-інтернатам. В тому
числі, постійна робота в цьому напрямку з системами виконання покарань. Іншими словами
робота з тими верствами населення, які виставлені «за границю суспільства». Не просто надання
їм допомоги, а створення необхідних умов для можливості їх соціального і духовного росту.
Робота в цьому напрямку тягне за собою тісну співпрацю з самою «системою виконання
покарань». Психологія взаємовідносин, аналітика приймаючих рішень, а головне, створення
юридичної і правової бази, дозволить на практиці наблизитись до заміни системи покарання в
систему виховання. Аналіз зібраної ГО інформації дасть можливість Ліцензіатам «Програми Z»
організувати виробничі замовлення для промислових зон виправних установ. А це настільки
величезний промислово-технічний потенціал, розміри якого простому громадянину важко
навіть уявити. Якщо до цього додати не примусову, а зацікавлену у кінцевому результаті
працю, то економічний ефект перевершить всі сподівання! Але головне, ефект «соц іального
вилікування суспільства» буде настільки відчутним, що ми припинимо лякати дітей
злочинністю, наркоманією, тероризмом і т.д.! «Система» припинить «плодити» злочинність.
Озлоблення людей, заміниться надією реальною, перспективою живою! ГО «Сфера Z» створить
реабілітаційні
центри,
де
буде
можливо
ГАРАНТОВАНО
ОТРИМАТИ
ВИСОКООПЛАЧУВАНУ РОБОТУ! Хто уважно прочитав все вищесказане, той розуміє, чому
«гарантовано». Причому, не тільки роботу, а й допомогу , юридичну, правову, соціальну, просто
консультацію, пораду і допомогу на побутовому рівні. Але головне, щира увага і розмова «по
душам», дозволить знайти момент взаєморозуміння! А це означає, що особистість може зайняти
гідне місце на спіралі розвитку людства. А це не фантазія! Уже сьогодні по цих питаннях на всіх
рівнях влади, а також самих низів, тобто засуджених, проведені бесіди і розмови, знайдені
розуміння ситуації. Час прийшов!
Суспільство знемагає від дурості, що твориться навколо! Ми пропонуємо простий вихід,
засукати рукава і працювати «на себе»! Всі бажаючі можуть отримати вичерпну інформацію і
консультацію з питань, як змінити своє життя на краще, на якому рівні і як прийняти участь в
програмі, де знайти високооплачувану і постійну роботу. Відповіді на ці питання – практична
робота ГО «Сфера Z».
Розділ 4. Реалії побудови гармонійного, справедливого суспільства. Робота, цілі і
завдання ГО «Благолєпіє».
ТМ.
Коли ми щось робимо, ми завжди визначаємо кінцеву ціль, відповідаємо на такі питання
як: для чого ми це робимо, чому, з якою метою і так далі. Нам завжди хочеться бачити результат
своєї праці. Як говориться «потримати в руках», те заради чого «я так довго горбати вся»! Ми всі
розуміємо, що нам треба робити все з позиції «добре». Але серце хоче: «я хочу результат зараз,
нехай навіть ціною компромісу зі совістю». Так влаштована людина і в цьому нема нічого
поганого! Треба просто перестати « годувати людей сніданками»!
Треба почати змінювати своє життя в кращу сторону вже сьогодні, зараз! Це і є основні
цілі і завдання ГО «Благолєпіє».
Саме втілення результатів роботи всієї програми «Сфера Z», уже сьогодні, на блага, якими
може не тільки гордитися суспільство, але і реально відчувати їх, користуватись ними!
Це побудова і відкриття нових дитячих садків, шкіл, середніх технічних і вищих
навчальних закладів, об’єктів охорони здоров’я. Це створення умов для виховання дітей -сиріт,
причому таких умов, які максимально знімуть негатив долі. Це організація все можливих
продовольчих ярмарок, де проводити безплатне годування і роздачу продуктів тим, хто цього
потребує! Це максимальне забезпечення одиноких, потребуючих пристарілих і інвалідів всім
необхідним, щоб людина відчула себе рівноцінним членом суспільства! Це фінансова допомога,
причому допомога ціленаправлена, підконтрольна у своєму виконанні, різноманітним заходам і
організаціям по охороні навколишнього середовища, в тому числі і братам нашим меншим! Це
контрольована допомога Системі виправних установ.
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І багато, багато інших корисних, а головне уже сьогодні відчутних, справ. Причому все це
на благодійній основі, без комерційних відхилень! Всі засоби для цього передбачені
«Програмою Z».
Організаційна структура ГО «Благолєпіє» ідентична попереднім ГО, і виглядає так:

Схема № 13.

Ми бачимо, що контроль за діяльністю всіх ГО, проводиться не тільки існ уючими
державними органами, але, в першу чергу, безпосередньо авторами програми. Контроль
перехресний: з однієї сторони авторами програми, з другої сторони Ліцензіатами програми. У
них пряма зацікавленість, щоб засоби, одержувані ГО від програми, були використанні за
призначенням!
Причому, інтерес не комерційний, а життєво-правовий. Адже вся програма, в тому числі і
вся діяльність Ліцензіатів, побудована на принципі альтернативної форми реклами: реклами не
комерційної, не нав’язливої, а інформаційно-творчої! Наша «реклама» творить людям блага уже
сьогодні!
Кілька слів про податки. Наша програма, в її комерційній частині («Програма Z»), має
відношення до оподаткування. Але яка б не була система оподаткування, в якій країні не
застосовувалась би наша програма, вона завжди буде високоефективна у взаємних відносинах!
Наша програма дає значний, в порядки разів, приплив засобів в бюджет держави, регіонів! Але
приплив засобів не за рахунок штрафів, «вибивання податків», подвійного чи потрійного
оподаткування, а за рахунок значного приросту продуктивності виробництва (в тому числі і в
сільському господарстві), за рахунок прозорості фінансових потоків, грамотної податкової
політики, збільшення платоспроможності населення і підприємств. Ми математично довели, що
якщо працювати не на принципах користолюбства, жорстокої комерційної боротьби, а на
принципах взаєморозуміння, поваги і взаємовигідних інтересів, працювати грамотно, а головне,
творчо, то засобів з лишком хватить не лише на безбідне життя, а й ще на прекрасну роботу
таких організацій як ГО «Благолєпіє»! Ми не утопісти, прекрасно розуміємо, що олігархи
хочуть заробляти все більше і більше. Саме на цьому принципі і побудована вся програма
«Сфера Z». Адже ніхто не говорить, що не можна заробляти всім разом! Наші розрахунки
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показали, що всі, в тому числі і олігархи, зможуть значно збільшити свої прибутки! І ще
залишається для благих справ, для ГО «Благолєпіє»! І залишається стільки, що всі, навіть
найсміливіші проекти покращення нашого життя, стають реальними у нашому з вами житті, а не
в житті наших далеких потомків! А щодо того, що прийдеться багато працювати, ми скажемо
так: тільки психічно хвора людина не отримує задоволення від творчої, цікавої, високо
результативної праці! Саме умови для такої праці наша програма і створює!
Звичайно ж ГО «Благолєпіє» поряд з благодійністю буде займатись і іншими завданнями.
Це і збір інформації, це і аналітична робота, і все, що пов’язане з нашою спільною справою:
розповсюдженням, створенням і реалізацією програми «Сфера Z»!

Частина 6. Програма «Сфера Z» і оточуючий нас світ. Проблеми екології
і шляхи їх вирішення.
Десь далеко, в Океанії, є острів ( ми навмисне не приводимо його назву, хто бажає, може
зайнятися пошуком і легко його знайти), який заслуговує називатись «Раєм на планеті Земля»!
Температура повітря там коливається у всі пори року, вже на протязі століть, в межах +20 - +30
градусів ( навіть у нічний час). На острові немає «гадів», ні змій, ні щурів, ні мишей, ні навіть
мух, тарганів і комарів. Але головне, на протязі століть на острові не буває катаклізмів! Нема
паводків, посухи, цунамі, землетрусів, голоду і холоду! Дійсно «Рай на Землі»! Ви скажете,
пощастило, кліматичні умови. А ось і ні! Для вчених це загадка природи! З такими ж
кліматичними умовами, широтами і довготами, сусідні острови і материки рясніють всіма
«гадами» і навіть катаклізмами! Ми знаємо справжню причину цього «дива»! Надіємось, що і
ви, читаючі, вивчаючі та зацікавлені нашої програми, приймаючі участь в її реалізації,
здогадались у чому причина!
На цьому острові, скільки знає історія, не було насильства і жорстокості! Ви розумієте,
про що ми говоримо. Хижак в природі це не насилля, це Процес Еволюції! Ми говоримо про
безглузде, неосвічене насильство і жорстокість Цивілізації людей!
Дуже давно на цей острів прийшли місіонери Цивілізації! Але волею долі сталось так, що
вони не переконували місцевих туземців, не проявляли до них насилля, ні фізичного, ні на
духовному рівні! Вони розказали аборигенам про себе і залишили останнім добровільний вибір
свого шляху розвитку! Пройшли століття, і все це закріпилось законодавчо. І що ж отримали всі
в результаті! Сьогодні на острові нема тюрем і злочинності, відповідно нема і злочинів! Хоча
живуть там представники практично всіх рас і народностей! На острові нема епідемій хвороб,
мору, вбивств, а значить, нема передчасних смертей! Там діє Закон Творця в його первинному
вигляді! І там також живуть багаті люди з Європи, Азії і Америки, звичайно, є і малозабезпечені
сім’ї, є і туземці, що живуть первісним способом. Але оскільки там нема катаклізмів, значить всі
щасливі, „БОГАТЫЕ” в головному значенні цього слова. Кожен просто багатий по-своєму,
кожен вибирає свій шлях! Там була збережена свобода вибору, і не просто збережена, а надана
нижчим верствам населення, аборигенам! І в результаті цього відпала необхідність в
особливому контролі за діяльністю керівництва острову, нема проблем з політиками і
бізнесменами!
Цей приклад переконливо говорить на користь нашої програми. Але він ще й показує нам
шлях, як уникнути екологічну катастрофу. Цей шлях не фантастика, а реальність! Уже сьогодні
по ньому робляться перші кроки! І питання впирається не у належності до певної релігії чи
нації. Творець один! Всі релігії і нації можуть мирно існувати, проявляючи момент
взаєморозуміння один до одного. Наш острів у цьому не виключення! Місіонери, що прибули на
нього не якісь обранці особливої релігії. Їх віросповідання поширене по всьому світу.(Умисно
не приводимо тут його назву). Питання не у віросповіданні, а в самій людині, її внутрішньому
світі! Тільки змінивши себе, а точніше, ПІЗНАЮЧИ СЕБЕ, свій внутрішній світ, ми зможемо
побудувати своє щасливе майбутнє, чи змінити його на краще, як вам більше до вподоби.
Причому це гарантовано, це доводять навіть точні науки. Наприклад, математика:
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Схема № 14.

А – Наше минуле в пам’яті нашої свідомості. Стереотип нашого старого мислення.
В – Наше сьогодення, як воно є.
С – Наше майбутнє, з війнами, наркоманією і екологічною катастрофою.
А1 – Наше нове відношення до минулого, його переосмислення. Як наслідок реалізації
програми «Сфера Z» - формування нашого нового мислення!
С1 – Наше нове майбутнє, сформоване нашим новим мисленням!
Наше минуле і майбутнє не можуть стояти під кутом до нашого сьогодення. Ця аксіома
слідує з самих визначень минулого, теперішнього і майбутнього. «Минуле», це те що було, а
значить – позаду «теперішнього», «майбутнє», це те що буде, а значить – попереду
«теперішнього». А з цього слідує, що «минуле», «теперішнє», «майбутнє» знаходяться на
умовній прямій! А з цього слідує закономірність «долі»: із точки «В» ми можемо потрапити
тільки в точку «С», раз ми йдемо з точки «А». З точки «А», через точку «В» потрапити в точку
«С1» неможливо! Так і йде людство до свого неминучого кінця. Насправді все так просто! (
Все геніальне, до речі, просте, якщо його розумієш!). Треба всього лише створити точку
«А1»! І тоді ми гарантовано потрапимо в точку «С1»! Це також непорушний Закон
Всесвіту, Закон Творця!
В цьому законі треба пам’ятати лише про одне! До речі, про цей Закон, його дію, шляхи
його застосування, сказано у всіх релігіях світу, прописано у всіх Святих Книгах! І там же
прописано, про що нам слід пам’ятати! «ПО СПРАВАХ ВАШИХ ВАМ І ВІДДАСТЬСЯ!»
Все просто і закономірно: чим більше насилля і жорстокості, катаклізмів, тим ближче
«кінець». Ось на чому засновані наші висновки і переконання в перших частинах нашої
програми! На цьому, математично доведеному, Законі базуються і наші прогнози, плани і
заходи у відношенні оточуючого нас світу, у відношенні питань екології, природи, «братів
наших менших». Тут, як і в усьому іншому Еволюційному Шляху Людства, діють ті ж
Принципи і Закони. Тому, вирішити екологічні питання шляхом законодавства, шляхом зверху
вниз неможливо! Хіба ж цього не видно з того, що твориться сьогодні в світі?
Наш шлях вирішення екологічних проблем простий: збір інформації з цих питань у
простого населення! Аналітика зібраної інформації. Взаємозв’язок результатів аналізу з
економічним розвитком регіонів, країн, континентів. Після цього, вибір напрямку розвитку всіх
систем суспільства, бізнесу. А головне, конкретні дії, рішення, заходи. Ми пам’ятаємо і знаємо,
що сьогоднішній день завтра стане нашим минулим. Ми вже сьогодні створюємо наше
позитивне «А1». Значить ми гарантовано прийдемо в точку «С1». Правда ж все просто, коли
розумієш? Слава Богу, наша матінка Земля терпеливо чекає, коли ми прийдемо до ЗДОРОВОГО
ГЛУЗДУ!

Частина 7. Заключна частина. Шлях до здорового глузду!
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Перш ніж перейти до заключної частини нашої програми, давайте згадаємо про що ми
говорили в її попередніх частинах, і чи правильно ми розуміємо все сказане. Ми говорили, що
насилля породжує насилля! Ми думаємо з цим ніхто сперечатись не буде. Також ми відзначили,
що без зміненого, тобто, звільненого від насилля минулого, в справедливе майбутнє нам не
прийти! Це доводиться навіть математично. І ми показали вам, як реально, уже сьогодні,
можна почати міняти своє минуле, тобто гарантовано рухатись до світлого
майбутнього. На планеті Земля існує два основних кореня насильства: це свідоме (маніпуляція
свідомістю) і несвідоме, чи законодавче, яке приймається людиною і все життя тяготить над
нею! Вирішення по першій проблемі ми запропонували просте. Маніпуляція свідомістю
проводиться в основному засобами масової інформації, і левину частку в цьому займає реклама.
Економічна частина програми, «Програма Z», якраз повністю вирішує цю проблему.
Нав’язлива, насильна реклама замінюється інформаційно-творчою! Причому з надзвичайним,
важко уявити у своїх масштабах, економічним ефектом! Не треба боротися з маніпуляцією
свідомістю, треба просто перевести її на благо людини, суспільства! І зробити це може тільки
сама людина! Не треба звинувачувати медіа служби, політиків і олігархів. Вони такі ж люди як і
ми! І якщо у нас виникають через їх дії проблеми, то в цьому винні не вони, а ми самі! Так, так,
саме ми самі! В кожній життєвій ситуації, без виключення, є позитивний, корисний нам урок.
Треба лише навчитись це бачити і приймати свідомо!
Як часто ми між корисним і приємним обираємо друге. Ні, ми не пропонуємо стати
мазохістами, виключити з життя все приємне. Треба всього лише знати міру у всьому, а головне,
розуміти самих себе! Розуміти що мені необхідно, в яких об’ємах, як до цього прийти! І
обов’язково – не шукати легкий шлях! Пам’ятайте народну мудрість: «Не приклавши праці, не
здолаєш злапати і рибу». Ваші досягнення, ваше місце на спіралі духовного розвитку
суспільства ( а матеріальне становище прямо пропорційно залежить від цього, а не навпаки)
залежать тільки від ваших позитивних стремлінь. І не треба сподіватися і жалітися на Вищі
Сили, Провидіння і Владу. Своїм сприйняттям, своїм усвідомленим ступенем
відповідальності, ми творимо світ навколо себе і для себе! Наша програма покликана лише
допомогти зрозуміти і усвідомити те, на що ми, часом, просто не звертаємо увагу, дивуючись
згодом: «чому в мене все так погано!».
Тепер по другому питанню. Ми не пропонуємо відмінити закони, і навіть не просимо
зробити їх ліберальнішими! Це все не допоможе у вирішенні проблеми. Ми пропонуємо
переглянути взаємовідносини між людьми на простому, доступному всім, побутовому рівні!
Поглянути на проблему не зверху вниз, а знизу вверх! І обов’язково, ЗСЕРЕДИНИ! Для того,
щоб будь які закони виконувались без насилля, добровільно, з ентузіазмом і задоволенням,
потрібно просто ці закони поважати, а це значить – приймати свідомо! Не «зверху» приймати!
А приймати в серце і свідомість кожним громадянином своєї країни! Для досягнення цієї цілі
людині необхідно бачити позитивний результат своєї праці вже сьогодні! Результат цього
можна досягнути, надавши особистості свободу вибору свого способу життя, свого місця на
спіралі духовного розвитку суспільства. І починати цей шлях треба з низів! Тільки не зрозумійте
нас не правильно. Мова йде не про те, щоб відкрити всі тюрми і випустити всіх ув’язнених.
Якщо людина отримує задоволення від насилля і жорстокості, від порушення закону і
скандалів, то вона просто хвора. ЇЇ треба лікувати ( але не знущатись над нею)! Але таких
людей, на практиці, дуже мало, в будь-якій країні , в будь-якій нації! І ми впевнені, що такі хворі
зустрічаються більше на волі, ніж в інших місцях. Річ йде про поступовий перехід до нового
способу мислення. Позитивному мисленню, яке засноване на тому, що людина здатна, свідомо,
змінити своє життя на краще. І ми просто пропонуємо дати для цього кожному рівні шанси!
Вдумайтесь, не зрівнювати всіх, а дати рівні шанси для успіху! Кожен займе те місце у
суспільстві, яке він може досягнути своєю працею і здібностями. А для цього необхідна
психологічна допомога, перш за все, для самої виконавчої системи! Адже людина, знаходячись
постійно серед насильства, сама заражується, поступово, і стає втраченою для суспільства. Це
звичайно «закрита тема». Але від того, що вона не обговорюється, проблема стає ще гострішою!
В будь-якому законодавчому полі будь-якої держави, наша програма здатна прийти на
допомогу. Прийти до поступового переходу виконавчо-каральних систем до виховних. Прийти
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до цього свідомо, добровільно, через суспільно-корисну працю. Але не треба плутати нашу
пропозицію з пострадянськими трудовими колоніями, чи сьогоднішнім положенням справ –
хочу працюю, хочу ні ( до речі таке становище справ в більшості країн світу)! В першому
випадку, насильством, людину тільки штовхають до деградації! У другому випадку,
бездіяльністю, створюють передумови до деградації! Результат у двох випадках однаковий!
Уважно, вдумливо читайте нашу програму, і ви зрозумієте її здоровий глузд. Пам’ятайте, що
суспільство, в 99 випадках із 100, саме винувате у здійсненому злочині! Точніше, у створених
для цього передумов! Так давайте тепер просто створимо умови, руками і за рахунок самих же
винних, для повернення особистості в суспільство! Давайте зробимо людей багатими і
щасливими, руками самих же людей, їх працею, але з їх доброї волі, при моменті
взаєморозуміння. Просто організуємо їх для цього , створимо передумови і покажемо «як»!
Люди можуть і мають на це право, бути щасливими! Для цього треба лише працювати для
суспільства, але для себе, і при цьому мати свободу вибору, але головне, відчувати
гарантований результат вже сьогодні, зараз!
Саме, за рахунок організації таких можливостей, вирішується питання номер два,
несвідомого і законодавчого насильства. Людина завжди буде йти в ту сторону, де вона бачить
«живу», реальну і цікаву перспективу! Тоді Закон не тяжіє, а допомагає!
Як просто, всього лише поміняти сприйняття. Але зробити це на практиці, звичайно ж,
потребує часу і зусиль. Тому шлях цей довгий, але він цікавий і результативний.
Схема № 15.

А – Стереотип нашого старого мислення.
А1-А5 – Шлях, що створює нове, позитивне мислення.
В-В5 – Це шлях формування завтрашньої реальності.
С – Це негативне наше майбутнє.
С1 – Це змінене, гармонійне, справедливе майбутнє.
Трикутник А,А5,В5 це схематично, пройдений шлях, що створив нове позитивне
мислення. Точка «С1» стає на одній прямій з «В5» «А5». Ми досягнули бажаного результату!
Звичайно, на папері все дуже просто, а в житті? Насправді і в житті все набагато простіше,
ніж ми собі уявляємо! Просто діє дивовижна здатність людини – все ускладнювати (напевне,
«надлишок прагнення до еволюції»)! Як тільки ми починаємо позитивно мислити, прагнути до
духовного росту, до нас зразу приходить наша підсвідомість на допомогу, наші « АНГЕЛИ
ОХОРОНЦІ» завжди з нами! Ми просто заважаємо їм допомогти нам!!!
І ще декілька слів про Здоровий Глузд. В Біблії є хороші слова з цього приводу:
«…мудрість людська – йти від зла до добра…». Правда ж, краще і не скажеш! Ми пропонуємо
всім разом і кожному зокрема задуматись над тим, куди він йде, навіщо він це робить, чому
такий результат його дій, як добитися успіху в житті, як стати багатшим в повному сенсі цього
слова. Якщо людина просто «пливе» по життю, опустивши руки, не думаючи ні про який
духовний розвиток, значить він просто «спить». Ми пропонуємо прокинутись, життя прекрасне
навколо нас! Треба лише включити розуміння себе, а через себе і оточуючого нас світу.
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Ви задасте питання: а хто це ми? Відповімо, це всі бажаючі жити добре і бути щасливими!
Подібне притягує подібне! Закон Всесвіту! Ми просто йдемо від тьми , Зі Світлом, До
Світлого! Пропонуємо це зробити всім бажаючим!

Частина 8. Рекомендації щодо застосування програми «Сфера Z» і опис її
структури.
Наша програма не має яких-небудь особливих вимог для її застосування. Для її реалізації
нема потреби і в створенні додаткової законодавчої бази. Все, що необхідно, це бажання жити
краще, віра в краще, і в терпіння, при досягненні цілі. Наша програма може принести тільки
позитивні результати, як для суспільства загалом, так і для кожної особистості зокрема.
Запропонована програма – це зібрання всієї мудрості і духовності, всього досвіду пізнання
людства в єдине ціле, де протилежності і антагонізми не відштовхують один одного, не
суперечать і борються, а доповнюють і взаємодіють одна істина з іншою. Вміло вплітаючись в
загальну спіраль духовного розвитку, ця програма стане посібником пізнання життя і самого
себе! Але ні в якому разі вона не претендує на заміну інших джерел пізнання. Тільки
доповнення, для досягнення людством гармонії і досконалості в своєму розвитку, доповнення в
осмисленні духовної спадщини, пізнанні реального світу, без умовностей, а значить без
насилля!
Не
відштовхуючи
досягнутого, а використовуючи його
як базу,
Схема 16.
ми здатні, через втілення програми
«Сфера Z» в життя, покращити
реальність і наблизити людство до
його заповітної мрії – побудови
справедливого суспільства! І шлях
цей засновується не на насиллі і
жорстокості, а на самовизначенні і
свободі вибору свого образу життя.
Для реалізації програми нема
необхідності
в
додатковому
фінансуванні, змінах законодавчої
бази чи суспільного устрою!
Тут необхідно зрозуміти суть
самої проблеми і шляхи її вирішення!
Схвалення
напрямків
розвитку,
прийняття активної участі в її
розповсюдженні, підтримка на всіх
Нижні верстви населення
рівнях
влади
і
створення
максимальних
умов
для
проведення
робіт
по
створенню і розповсюдженню
програми. Ось все, що
необхідно
здійснити
суспільству.
Все
інше
вироблять
самі
«Корені
дерева духовного розвитку
людства»!
Схема № 17.
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Дана програма обширна і охоплює багато сфер життя і діяльності людини. Вона буде
створюватись і втілюватись в життя, напевно, багато десятиліть. Але вже сьогодні роботи по її
створенню, практичному застосуванню вже проводяться.
Головне завдання програми «Сфера Z» полягає в тому, щоб забезпечити людину
гарантованим результатом її зусиль! Отже, отримання заслуженої винагороди за свою працю,
відповідної уваги або іншого результату.
Винагорода у вигляді оплати праці, покращення соціального забезпечення, побуту, умов праці,
просування по спіралі розвитку, а в результаті останнього, добровільне усвідомлення і
прийняття нового ступеня відповідальності. І так далі, по спіралі вверх, до справедливого
суспільства і гармонії. Якщо така спіраль, побудована правильно і без перекосів в основі її і в
центрі, почала свою роботу, то поступово, все суспільство побудується в тому ж напрямку, і
людство вцілому! Причому цей процес гарантований, це закон Всесвіту! Так влаштована
людина! Детальна побудова суспільства і являється ціллю програми.
Структура програми і її взаємозв’язок з навколишнім світом схематично виглядає так:
Схема № 18.
1-«Я», як мислячий індивідуум.
2-Оточуючий мене світ.
3-Моє сприйняття оточуючого світу.
4-Мої думки і бажання.
5-Мої знання, вміння.
6-Мої емоції: віра, надія, любов.
7-Мої дії і можливості.
8-Усвідомлення ступеня відповідальності.
9-Мої інстинкти.
10-Вплив на мене оточуючого світу.
11-Вплив на мене інших індивідуумів.
12-Вплив Реальності на мене і оточуючий
світ.
13-«Програма Z», робота ГО «Момент
взаєморозуміння», ГО «Сфера Z»,ГО«Благолєпіє».
14-Взаємопов’язане усвідомлення ступеня відповідальності, що виникає в результаті реалізації
«Програми Z».
15-Програма «Сфера Z».
16-Ріст самопізнання і духовного розвитку особистості, як результат нового мислення.
17-Вплив програми «Сфера Z» на мене і оточуючий світ.
18-Процес пізнання самого себе.
Потрібно не забувати, що вищенаведена схема – це відображення всього лише одного з
блоків програми, а всі під блоки у цій схемі ще діляться на багато цеглинок, що в сукупності і
складає наш реальний навколишній світ. Всі, правильно вплетені взаємовідносини цих цеглинок
і являються гармонією оточуючого нас світу. Звичайно, запропонована програма буде приведена
в дію і схвалена суспільством вцілому, так як пізнання самого себе проходить гармонійно,
плавно поєднуючись з оточуючим нас світом. Іншими словами людині нема потреби
здійснювати грабіж чи вбивство, щоб УСВІДОМИТИ, ЩО ЙОМУ ТРЕБА РОБИТИ!

Частина 9. Резюме.
Програма «Сфера Z» заснована на принципах, давно відомим у суспільстві, на законах,
аксіомах і правилах, що існують тисячоліття. Вони не похитні. Це Закони Буття! Але розуміння
цих законів не завжди співпадає, воно інколи просто суперечить один одному.
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Ми проаналізували основні, базові протиріччя і нерозуміння. Нам вдалось найти
взаємозв’язок між закономірним проявом реальності, і проблемами людей. І знайшлись прості
рішення!
Базова новизна нашого проекту полягає в тому, що нами застосовується, вперше за всю
історію людства, принцип Еволюційного Творчого Процесу на простому, повсякденному,
господарському рівні: в побуті, економіці, політиці, побудові суспільства в цілому!
Схема № 19.

І принцип цей – енергетичний обмін!

Схема № 20.

Саме на цьому принципі побудовані всі наші висновки, процес п рактичного застосування
«позитивного мислення». Але на схемі чітко видно, що весь процес нерозривно зв’язаний в
єдине ціле: минуле, теперішнє і майбутнє. Також нерозривно взаємозв’язані всі еволюційні
процеси в цілому у Всесвіті, і на Землі зокрема.
Програма «Сфера Z» показує новий, високоефективний, а головне, простий в застосуванні,
реальний шлях розвитку будь-якого суспільства, країни, людства загалом. Розвитку не з
примусу, не під диктовку сильного, а розвитку на основі свідомого сприйняття себе і оточуючий
нас світ. Для цього шляху існує лише одна умова: добра воля, позитивні наміри людини,
суспільства вцілому.
Новизна ця охоплює різні сфери життєдіяльності людини.
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В області економіки держави:
1. Перехід економічних конкуруючих воєн в гармонійне, високоефективне співробітництво.
2. Нова економічна політика в області створення, розвитку і діяльності громадських організацій.
3. Прямо пропорційний взаємозв’язок спіралей духовного і економічного росту особистості.
В області політики і права:
1. Поступова заміна виконавчо-каральних систем у виховні.
2. Заміна корумпованих взаємовідносин на ділові, економічно вигідні.
3. Максимально ефективне використання своїх можливостей на всіх рівнях.
В області релігії:
1. Відхід від конфліктів між різними релігійними концесіями.
2. Єдине тлумачення Законів Буття.
3. Перехід від примусово-переконливої політики до просвітницької і пізнавальної.
В області суспільних взаємовідносин:
1. Практичне застосування позитивного мислення.
2. Коректування і взаємозв’язок нашого сприйняття минулого, теперішнього і майбутнього.
3. Прямий взаємозв’язок економіки і благодійності.
В природоохоронній області:
1. Грамотне коректування всіх природоохоронних проектів в сторону Здорового Глузду.
2. Новий еволюційно-творчий напрямок у взаємовідносинах з природою.
3. Прямий взаємозв’язок економіки і природоохоронних проектів.
В області світової економіки:
1. Нова політика економічної інтеграції.
2. Нова фінансова політика.
3. Новий взаємозв’язок фінансово-економічної і суспільно-політичної діяльності.
В області розвитку Цивілізації людей на Землі:
1. Розуміння енергетичного обміну і його дія на наше майбутнє.
2. Коректування нашого шляху розвитку шляхом переосмислення нашого минулого.
3. Усвідомлення ступеня відповідальності сьогоднішнього дня.
Застосовуючи на практиці все нове, перераховане вище, ми отримуємо додаткові можливості у
всіх сферах нашого життя.
Для кожної людини на землі:
1. Гарантування можливості росту здібностей кожної людини, що залежать тільки від його
бажань і прагнень.
2. Справедливе відношення до себе в суспільстві.
3. Можливість жити завжди, всім благополучно.
4. Рівні можливості свого матеріального і духовного росту.
5. Нові можливості в усвідомленні свого «Я».
6. Можливість щасливого, повноцінного, творчого життя на планеті Земля.
7. Нові можливості в усвідомленні, відкритті і застосуванні своїх прихованих внутрішніх
здібностей.
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Для держав і спільнот людей:
1. Величезний економічний ефект для будь-якої країни, суспільства, регіону.
2. Вільні і рівні можливості для розвитку всіх верств суспільства.
3. Дійсне і постійне припинення воєн і міжусобиць.
4. Припинення конкуруючих воєн в економіці.
5. Взаєморозуміння і взаємоповага між людьми у всіх сферах і на всіх рівнях державного
устрою, незалежно від їх забезпечення, становища і рівня розвитку.
6. Отримання гарантованих позитивних результатів свого розвитку вже сьогодні, а не в
далекому майбутньому.
Схема № 21
7. Нові можливості для здорової співпраці у всіх
сферах і напрямках розвитку.
Для людства в цілому:
1. Припинення тероризму, воєн, насилля на планеті
Земля.
2. Побудова, вперше в історії людства, справедливого,
гармонійного суспільства.
3. Перехід на нові економічні взаємовідносини.
Енергетичний обмін, що
4. Нові можливості на еволюційно-творчому шляху.
з’єднує в єдине ціле, наше
5. Усвідомлення себе ( людство вцілому), як творчу
минуле, теперішнє і майбутнє
частинку Великого Всесвіту.
6. Нові можливості в науково-технічному прогресі.
7. Пробудження, виховання і щасливий творчий рух по шляху пізнання Світотворення людства
нового мислення, людини третього тисячоліття від Різдва Христового.
Для оточуючого нас світу, природи, Сонячної Системи, Всесвіту вцілому:
1. Відкриття нових Скарбниць Природи.
2. Припинення небезпеки ядерних та інших екологічних катастроф.
3. Повна гармонія і взаєморозуміння між людством і оточуючим його світом.
4. Відновлення Гармонії Енергетичного обміну в Сонячній Системі.
5. Нові можливості для взаєморозуміння у Всесвіті.
6. Ще один виток на Спіралі Буття, по шляху Розуму і Здорового Глузду.

На закінчення ми хочемо додати, що все це не пафос. Все це
реально. Якщо всі наші взаємовідносини привести до МОМЕНТУ
ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ і ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ!
Давайте разом йти від тьми, Зі Світлом, До Світлого!
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