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СУСПІЛЬСТВА 

 

In the report, it is represented the original concept of Human Being Model (HBM). 

The HBM is based on the ideas of the Eastern philosophical tradition (e.g. ancient 

Chinese Book of Changes), combining them with the Western vision of happiness. By 

reconsidering dialectic principle of unity and struggle of opposites as fundamentally 

mistakable for true meaning of happiness, the HBM shows harmonious change in the 

various stages of life – a mental growing up (childhood, youth, young adulthood, 

adulthood, maturity, senescence) and a mirror side – senescence, according to the 

changes in the human body and the meaning of happiness in each period. 

 

Говорячи про щастя, як про філософське, так і про психологічне поняття, є 

сенс підходити до цього поняття щонайменше крізь призму часу. Якщо говоримо 

про щасливі моменти життя, то розуміємо, що ці моменти на різних життєвих 

етапах розуміються по-різному. Це легко обґрунтовується фізіологічними 

особливостями людського організму. Отже, якщо поняття щастя пов’язувати із 

нашим тілом, то потрібно усвідомлювати, що тіло як і наше розуміння щастя з 

часом трансформується. Цю трансформацію у циклах людського життя описує 

Модель Людського Буття (далі – МЛБ). 
МЛБ виходить з ідей східної філософської традиції й одночасно поєднує їх із 

західним баченням світу. Якщо виходити із традиційних для західної культури 

законів діалектики, на які вказував Г. Гегель, то саме в тезі про єдність і боротьбу 

протилежностей має місце помилка, яка не дозволяє нам пізнати справжнє щастя. 

Адже для розвитку між протилежностями має бути взаємодія, а не боротьба. 

Взаємодія забезпечує досягнення мети і саме вона присутня є східній філософія як 

гармонійна зміна різних життєвих етапів. У східній філософії протилежності не 

протистояють і не зливаються у синтезі, а доповнюють одна одну. 

В основі МЛБ лежить будова і функціонування систем людського організму, 

який знаходиться в системі відповідних енергетичних координат: точки №12 і 6 як 

вертикальна енергетична вісь «Небо-Земля», а точки №9 і 3 як горизонтальна 

енергетична вісь «Душа-Тіло». Тоді як наступні точки пов’язані із основними 
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системами функціонування організму людини: точка №1 символізує «Розумову 

систему»; точка №2 – «Нервову»; точка №4 – «Сечостатеву»; точка №5 – 

«Серцево-судинну»; точка №7 – «Опорно-рухову»; точка №8 – «Травну»; точка 

№10 – «Імунну»; точка №11 – «Дихальну» (рис.1). 

Часто втрата відчуття щастя може бути зруйнованим непорозуміннями чи 

протистояннями між чоловіком і жінкою чи між різними поколіннями через їхнє 

різне світобачення. Коли відстежувати на МЛБ рух жіночої енергії (інтуїція) та 

чоловічої (логіка), де чоловіча енергія рухається строго за годинниковою стрілкою, 

а жіноча, на перший погляд, хаотично, проте також строго за певними правилами. 

Наприклад, чоловік першу зовнішню інформацію сприймає розумом (т.1), а жінка 

серцем (т.5), тобто, поки чоловіча енергія логіки дійде до т.5, то жіноча вже там 

була давно. 

 

 
Рисунок 1. Модель Людського Буття 

 

Впродовж багатьох століть «Книга Змін», створена приблизно наприкінці II 

тис. до Р.Х., мала величезний вплив на духовну й філософську традицію Сходу і 

лише у ХХ столітті увійшла у загальносвітову філософську думку. Принципи 

мінливості природи через закономірність зміни енергій Інь та Ян у «Книзі Змін» 

нерозривно пов’язані із розуміння ролі і місця людини як мікрокосму. Модель 

людського організму, що подана в працях китайських учених у вигляді 

біологічного годинника, в поєднанні із принципами «Творення» (Ян) і «Руйнації» 

(Інь) та законами руху тонких енергій в людському організмі вже впродовж тисяч 

років використовується в медицині Сходу. Аналізуючи світоглядний зміст «Книги 

Змін», необхідно відзначити, що вона увібрала в себе знання про людську природу, 

яка мала місце в Індіі ̈ і Китаі.̈ Мається на увазі те, що в індуіӟмі розглядають 
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наявність в людському тілі семи чакр, по яких тече життєва енергія і час. Сім 

етапів життя людини є відображенням цих семи чакр. Наприклад, «Дитинство» 

відповідає чакрі Муладхара (червоний колір), «Юність» – Свадхістхана 

(оранжевий), «Молодість» – Маніпура (жовтий), «Дорослішання/Мужніння» – 

Анахата (зелений), «Зрілість» – Вішудха (блакитний), «Старіння» – Аджна (синій) 

і «Старість» – Сахасрара (фіолетовий). Ці ідеї накладаються на МЛБ, де червоний 

колір символізує енергію «Дитинства», помаранчевий – «Юності», жовтий – 

«Молодості», зелений – «Дорослішання/Мужніння», блакитний – «Зрілості», синій 

– «Старіння», фіолетовий – «Старості». Важливо, що на кожному із цих семи 

циклів життя людина змінює свої пріоритети, а, відтак, в неї змінюється розуміння 

щастя. 

В МЛБ також закладено принцип гармоніі ̈ і балансу речей, які існують в 

природі. МЛБ розглядається як сувора ієрархічна система, що пронизує космос і 

соціум як одне ціле. МЛБ показує, що ії ̈суб’єктом є людина, а об’єктом – життя 

цієі ̈ самоі ̈ людини на різних етапах буття. Щодо перемін, то йдеться про ті 

переміни, які відбуваються з людиною від моменту ії̈ зачаття до народження і 

пізніше на всіх етапах життя від дитинства аж до старості. Окрім цього, йдеться 

про переміни не лише з тілом, але й з душею людини, яка покидає ії ̈ тіло після 

смерті і перетворюється в дух. Ця синусоід̈а відображає переміни фізіологічного 

стану організму людини від народження до смерті (рис. 2). 

Важливо, що з позиціі ̈ментальноі ̈енергіі ̈людина із передбачених для неї 120 

років життя, проживає два цикли по 60 років кожен. Перший цикл від народження 

до 60 років є циклом «Творення», а другий – від 60 до 120 є циклом «Руйнації», 

який дзеркально відображує перший цикл. В циклі «Творення» є 5 етапів, кожен з 

яких охоплює 12-річний цикл – «Дитинство», «Юність», «Молодість», 

«Дорослішання/Мужніння», «Зрілість». Такі етапи, які дзеркально 

відображаються, також властиві циклу «Руйнаціі»̈, проте цей цикл наразі не 

викликав інтересу серед науковців та філософів. 

 

 
Рисунок 2. 

Синусоід̈а зміни фізіологічного стану організму людини 

 

На кожному етапі життя людина перебуває у пошуках ключових для цього 

етапу складових щастя. Серед них є також відповідь на питання «чи живеш ти, 

щоб працювати, чи працюєш для того, щоб жити?» Для людини, яка шукає 

справжній сенс щастя, будь-яка відповідь на це питання буде лише незавершеною 
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частиною цілого, адже без розуміння справжньої сутності гармонійного життя 

згідно Законів Природи складно бути щасливим, особливо на етапі «Руйнації». 

Окрім цього вже давно пора усвідомити, що поділ на східну і західну 

філософії чи медицини, формування окремих законів фізики чи математики є 

протистоянням, яке варто подолати шляхом гармонійного поєднання. Лише 

усвідомивши і переконавшись, що людина, як частина Макрокосму, незалежно від 

статі і національності має будову і функцію подібну до нього, можна говорити про 

розуміння сутності матеріального (тілесного) і нематеріального (духовного) 

аспектів щастя. Глобальні людські проблеми, настання старості та будь-які прояви 

руйнації, як негативної енергетики, подолати у часових змін неможливо, оскільки 

такими є закони природи. Втім вміння концентруватись на позитивній енергетиці 

(Добрі) і стримувати функцію негативної енергетики (Зла), які «живуть» у людині, 

є тією глобальною задачею, яку повинно вирішити людство, що прагне щастя. 


