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Розділ 1

Ніколи не розмовляйте
з незнайомцями
«Мама впритул мене не бачить! Ну як їй пояснити, що саме зараз мені
потрібна тільки ця зачіска, а їй до того геть байдуже!

Як батьки можуть бути такими глухими і злими егоїстами? А може,
вони взагалі не мої батьки? Трапляються ж випадки, коли в пологовому
дітей підміняють. Мене стопудово підмінили, бо коли б ці люди справді
були моїми батьками, то в нас би не виникало подібних непорозумінь!
Гуляй до дев’ятої вечора. Наші гуляють до десятої, а я мушу пертися додому раніше за всіх. І завжди ці кпини: «Добраніч, малявко!»
Прийшла зі школи — сідай за уроки! Та дістало! Цілісінький день
ці тупі уроки, марудні, нудні вчителі пиляють мізки, і навіть удома
я не можу розслабитися. З одного пекла в інше — капець!
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А щоденне прибирання в кімнаті? Щоденне! Тобі брудно — ти і прибирай. Мені — нормально! Моя кімната — мій простір, коли хочу, тоді
й прибираю, нащо прискіпуватися?
А оце ще мамине улюблене: «Ми з татом пішли у справах, ти гляди Сашка (мій п’ятирічний брат), нагодуй його і вклади спати. Будемо
пізно». Чи я нянька в цій сім’ї? А чи прислуга? Мене цей малий вже
забембав! Ажеж, я його люблю, але після чотирьох годин спілкування з ним у мене мозок вибухає!
Та це ще не все. Коли до нас переїхала бабуся — настав глобальний триндець. Це ж справжнісінький тотальний контроль: куди пішла,
що їла, для чого вдягла — я наче в буцегарні! Сил уже нема, мене все
дістало. Я в цій сім’ї наче рабиня, наче невидимка, ніхто не питає моєї
думки, але всі знають, як мені краще жити. Це нормально?»

Сутеніло. Аня сиділа у парку і плакала. Вона не розуміла,
ЯК можна жити в цьому жахітті. Звісно, її друзі також переживали не найкращі часи, але з їхньої компанії саме вона
виявилася такою безталанною.
Головним соромом в Аніному житті була її зовнішність.
Часом їй хотілося розтерзати власне тіло. Воно було жахливе: постійні висипи на обличчі і руках, ноги-колоди, грудей — нуль, тоненьке і ріденьке волосся, криві брови, жахливуща форма тонких нігтів, коротка шия, довжелезні руки.
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Ще й одне око косить уліво, через що Аня носить окуляри.
Ніс такий здоровезний, що часом здається, наче він от-от
перетвориться на хобот. На руках і ногах справжня рослинність, і вся ця картинка викликає лише відразу: «Я найпотворніша почвара! Ну чому, чому я така почвара?» — з очей
тринадцятирічної дівчинки ручаями котилися сльози.
— І чому така красуня плаче? — раптом пролунав чийсь
голос. — Кави хочеш? Як тебе звати?
Аня підвела очі. Поруч із нею на лавочці сидів чоловік років сорока п’яти (хоч Аня не була в цьому певна,
бо не надто вміла визначати вік), тримав у руках два стаканчики кави з «Макдональдсу».
— Лате? Капучино? — помітивши, що Аня знітилася і розгубилася, чоловік підсунувся ближче і поставив стаканчики
біля неї. — Вибирай сама. Мене, до речі, Андрієм звати...
Чи можна з тобою познайомитися?
— Я Аня. Дякую за каву, я люблю лате.
— О, а я страх як люблю капучино! От і поділили. Ти часто
тут гуляєш? Гарний парк. Живеш десь поруч?
— Часом тут буваю. Приходжу, коли виникає потреба
побути на самоті.
— Для чого такій гарній панянці сидіти самотою?
Чи ти чекаєш тут на свого парубка?
— Немає в мене нікого, — Аня відчувала якийсь неймовірний захват від несподіваної розмови і напору
співбесідника.
— А ви взагалі хто? — несміливо пролепетала вона.
— Ми ж наче вже познайомилися. Мене звати Андрій.
Я працюю неподалік, тож вирішив трохи прогулятися.
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Бачу — на лавочці сумує гарна дівчина, думаю, а чи не пригостити її кавою. І от я тут.
— А ви так з усіма дівчатами знайомитеся?
— Ні, ось так уперше. То ти далеко звідси живеш?
«Дивно, — подумала Аня, — вже вдруге цікавиться,
де я живу.» Щойно вона про це подумала, як чоловік поліз
до свого гаманця, дістав візитівку і простягнув їй. Поки
він відкривав свій гаманець, Аня встигла розгледіти доволі багато крупних купюр. На візитівці було написано:
«Андрій Нельвін, спеціаліст із допомоги у кризових ситуаціях». Кількість грошей у гаманці геть вимкнула Аніну
обережність.
— А що саме ви робите?
— Допомагаю тим, хто втрапив у халепу — з грошима,
з друзями, зі здоров’ям. До речі, моя машина тут, за рогом.
Може, хочеш покататися?

Аня і сама не помітила, як на хвилі адреналіну вже сідала
у красиве чорне авто зі шкіряним салоном.
Андрій розповідав їй анекдоти, розпитував про сім’ю
і школу. Вони довго каталися, допоки Аня раптом не усвідомила, що сидить, втиснувшись у крісло на передньому
сидінні, а в голові засіла нагла думка: «Як я тут опинилася?
Куди він мене везе?»
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Здавалося, гірше вже бути не може, та коли Андрій
вимовив цю фразу, Аня мало не знепритомніла з переляку:
— Ми зараз проминатимемо мій будинок. Може,
зайдемо?
— Ні! — верескнула Аня. — Я хочу вийти, я хочу додому!
Андрій звернув на узбіччя, і авто зупинилося. Мабуть,
Аня ще ніколи не відчувала такого жаху.
«Я в машині з якимось чоловіком, не знаю, куди він мене
привіз, що мені робити, кого кликати, куди бігти! Що йому
від мене треба? А раптом він маніяк, матінко, чим я лише
думала?»
— То підемо до мене? Раптом ти передумала?
— Ні, я не передумала, відвезіть мене додому, будь
ласка, — тремтливим голосом пробелькотіла Аня.
Клацнув механізм — і стало зрозуміло, що дверцята
машини замкнулися. Це пастка. Виходу немає.
— Чому ти пішла зі мною і сіла в машину? — голос в Андрія змінився. — Ти справді вважала, що мені, сорокарічному чолов’язі, цікаво тебе просто пригостити кавою, покатати
містом, а потім відвезти додому? Як ти зараз почуваєшся?
Андрій підсунувся ближче до Ані.
— Не наближайтеся до мене! Відчиніть машину, я хочу
вийти!
— Тобі страшно, Ганно Олександрівно...
«Звідки він знає, що я Олександрівна? Стежив за мною?
Як давно, для чого, ой лишенько!»
— Звідки ви знаєте, що я Олександрівна? Що вам від
мене треба? Негайно випустіть мене, я кричатиму!
— То кричи. Тобі ж страшно. Кричи. Ти кажеш мені
«стоп» зараз? Дивно: чи можна познайомитися — так,
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чи можна зробити тобі комплімент та поспілкуватися — так, чи можна тебе покатати — так, чи можна тебе
розпитувати про родину і друзів — так, чи можна сісти
ближче до тебе — так. Ти п’ять разів сказала мені «так»,
а тепер кажеш «стоп». Чи не запізно? Чому ти казала
мені «так»?
— Мені було цікаво... — прошепотіла Аня, шокована
власною відповіддю.
— Ти не повіриш, але кожна з восьми дівчат, які сиділи тут до тебе, відповіли те саме. Настя, 14 років. Саша,
14 років. Тоня, весела була, 15 років. Аліна, 13 років. Світланка, 16 років. Ксюша, 14 років. Ще одна Саша, 15 років.
І Анжела, 17 років.
То він справді маніяк! В Ані буквально кипіли мізки, вона
в істериці гамселила руками і ногами по склу, панелі керування, кричала, що було сил.
— Експеримент номер дев’ять завершено. Клієнт дійшов
до стадії істерики і зовсім утратив контроль над собою.
Спрацював механізм розблокування дверей. Аня вже
нічого не розуміла, і наче у найжахливішому фільмі жахів
сиділа без жодної змоги поворухнутися.
Дверці відчинилися зовні, біля автівки стояла Аніна мама.
— З тобою все гаразд? — спитала вона.
Аня кинулася до мами, обійняла її і зайшлася плачем.
Андрій вийшов із автівки, передав мамі свою візитівку зі словами: «Аудіо і відео всієї розмови я вам відправлю взавтра
поштою. Подумайте щодо участі Ані у шоу. Вона чудово
трималася. Гадаю, ваша донька зможе стати прикладом
для багатьох її однолітків.»
— Яке шоу, мамо? Що тут відбувається?
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— Розумієш, доню, Андрій — спеціаліст, який допомагає людям подолати складні життєві ситуації. Ми з татом
зрозуміли, що ти заплуталася, що тобі важко і ти можеш
накоїти дурниць. Андрій — психолог, допомагає підліткам
у скруті. Втім, не лише підліткам. Він працює на телебаченні,
в передачі про тінейджерів. Зі згоди батьків, із підлітками,
подібними до тебе, канал моделює різні ситуації для одержання реального досвіду, щоб вони побачили, до чого
може призвести їхня поведінка.
— То все це — розіграш? Все не насправді? — Аня була
приголомшена. Вона навіть уявити не могла, що її батьки
здатні на таке. Вона вважала, ніби вони безнадійно відстали
від цивілізації і живуть у своєму часі.
— Несправжньою була лише небезпека. А те, що твоя
поведінка в даній ситуації була хибна, — правда. Ти згодна,
доню?
— Так, мамо, пробач мені за все!
— Все гаразд, їдьмо додому. Ми всі маємо відпочити.
В машині чекає тато. Ми чули всю розмову, і, зізнаюся, мало
не посивіли. Ми тебе дуже любимо. Та коли зрозуміли,
що почали втрачати з тобою зв’язок, вирішили звернутися
до Андрія. Ми боялися, що щось подібне може статися
насправді, і ми не зможемо цьому зарадити.
Коли Аня сіла в машину, обійняла тата і трохи оговталася, вона спитала:
— Тат, а ті дівчата, про яких він казав, теж потрапляли
в подібну ситуацію? І все про них — правда?
— На жаль, так, Аню. Всі вісім дівчат, і ти — дев’ята, добровільно сіли в машину до незнайомого дорослого чоловіка. Андрій проводить цей дослід для створення проєкту,
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в якому підлітки зможуть побачити, до чого призводить
легковажність. Тема програми з твого експерименту —
«Вміння вчасно сказати «стоп». Є й інші теми, в яких беруть
участь інші діти. Знаєш, ми з мамою дуже хвилювалися,
як ти відреагуєш на цю ситуацію. Боялися, що ти розсердишся на нас.
— Ти що, тату! Я думала, він мене вб’є або ще щось
жахливе скоїть. Я так перелякалася, що навіть не знала,
що й робити. Як же ж так сталося?
— Андрій запросив нас спільно розібрати відео вашої
зустрічі. Він готовий вказати на всі помилки і підказати,
як правильно чинити, якщо подібне трапиться насправді.
Тобі це цікаво?
— Звісно. Тільки не сьогодні. Я втомилася.
Ось уже два дні, як Аня долучилася до експерименту.
Вона знову і знову подумки поверталася до того вечора,
прокручувала в голові кожен кадр. Її бентежило лише
одне питання: якщо вона, начебто нормальна дівчина, так
по-дурному повелася і спровокувала небезпечну ситуацію,
то скільки ж підлітків потрапляють на цей гачок у реальному
житті! Скільки ще є різних випадків, де їхнє «цікаво, що з того
вийде» може призвести до... Як захистити себе? Як допомогти іншим підліткам? Величезне бажання врятувати всіх
своїх однолітків не полишало Аню. Це було нове відчуття.
Розмова з Андрієм тривала дві години. Він пояснив
дівчині всі її помилки, допоміг змоделювати правильну
поведінку, яка б не призвела до сумного фіналу. Аня засвоїла основне: будь-який близький контакт, будь-яке
слово, жест іншою людиною можуть сприйматися як «так».
І кожне «так» дає зелене світло рухатися далі. Це наче рівні
12

у комп’ютерній грі. А надто якщо це незнайома людина
і ти не маєш жодного уявлення про її наміри. Бути чемним
і не підпускати близько людей до себе — не одне й те саме.
— Аню, чи хотіла б ти, щоб твій випадок увійшов до програми? Всі тебе побачать. Буде невеличкий сюжет, з усієї
сорокахвилинної розмови ми залишимо лише хвилин сім,
а потім запросимо тебе до студії. Глядачі зможуть поставити
тобі запитання. Ми хочемо, щоби підлітки знали, як діяти
за подібних обставин. Щоб вони все збагнули, перш ніж
станеться непоправне, і були озброєні знаннями. Ти можеш
відмовитися. Ти доросла людина, тож тобі вирішувати.
— Я згодна, — відповіла Аня. — Хочу, щоб ніхто не переживав подібного. Це жахливо! Якщо цим я зможу
допомогти — я згодна.
— Чудово, — сказав Андрій. — Наша програма називатиметься «Спитай у Всесвіту». Підлітки зможуть отримати
детальну карту вирішення багатьох проблемних ситуацій.
— Ще одне запитання. В мене є друг, Славко, ми давно
знаємо одне одного. Можна запросити його до програми
для спільної участі?
— Авжеж. Приводь його завтра в студію, поговоримо.

Розділ 2

Чарівна пігулка

Так у Ані і Славка з’явилася можливість «поставити запитання» Всесвітові. Аня пояснила Славкові суть проєкту. Його вразила Аніна історія,
а надто фінал, а ще хлопець зауважив, що за два дні його подруга подорослішала.

Розмова з Андрієм тривала досить довго.
— Чого ти хочеш над усе? — спитав він в Ані.
— Чого я хочу над усе? Легко, швидко і просто отримувати все,
що захочу!
— Це можливо, — усміхнувся Андрій. — Психологи стверджують,
що людина сама створює свій світ. Якщо зрозуміти механізм, то все
можливо.
— Гарна новина! І що для цього потрібно? — бадьоро приєднався
до розмови Славко.
— Мета, як будь-яка точка призначення, має свій Шлях. Є навігатор, і тобі просто треба дотримувати маршруту. Це як завдання дістатися з дому до аеропорту.
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— Але як я доїду до аеропорту, якщо ніколи там не була? — здивувалася Аня.
— Є навігатор, прямуй за маршрутом.
— Але як? Раптом я не туди поверну?
— Так, часом ми повертаємо не туди.
— Спостерігай за навігатором і звертай на правильний маршрут — із розумінням справи пояснив Славко.
— Але мені страшно! А якщо я ніколи не зможу потрапити до аеропорту? — Аня все намагалася подолати свої сумніви.
— Якщо дотримуватимеш порад навігатора, прибудеш до аеропорту. А як відхилишся від маршруту, гарантовано приїдеш не туди.
— А хіба я можу почуватися щасливим, коли не знаю, як отримати новий телефон або як зустріти дівчину своєї мрії? Де гарантія,
що мене покохає та, яка подобається мені? Де гарантія, що, як я зубритиму математику, то без проблем вступлю до університету? Де гарантія, що у конфліктній ситуації мій друг Ігор не зрадить мене і таки
дотримає слова? Де гарантія, що я таки «дістануся аеропорту»? —
Славко хотів отримати відповідь на всі питання одразу.
Пауза. Андрій набрав побільше повітря.
— У 13–15 років саме час з’ясувати, як влаштоване це життя. Існують перевірені способи швидко отримувати бажане. Зверніть увагу
на успішних сучасників. Мадонна — співачка, яка одержує за концерти
мільйонні гонорари. Стів Джобс — розробник ґаджетів, заснував одну
з найбільших компаній світу. Білл Гейтс — мільярдер, який перераховує величезні суми на благодійність. Ентоні Роббінс — один з найвідоміших психологів сучасності, який допомагає багатьом людям стати
кращими. Нік Вуйчич народився без рук і ніг, але створив сім’ю, став
автором багатьох книг і успішним міжнародним оратором, людиною,
яка надихає мільйони людей на зміни в житті. Всі вони використовують
певні ідеї, рішення і підходи, які й допомагають їм досягати своїх цілей.
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— І що то за ідеї? — Аня жадала подробиць.
— Все просто! Уявімо, що існує три компанії, які випускають
десять ґаджетів. Перша компанія називається «Моє тіло», друга — «Моя мова», третя — «Мої думки». Кожна з них розробила
ґаджети відповідно до найновітніших технологій успіху, і ті, хто
вчиться керувати цими ґаджетами, стають переможцями у житті. Імовірно, друзі, раніше ви й не чули про ці ґаджети. Інформація секретна, можливо, саме через це щасливих і успішних людей так мало. Мало одержати ці знання — важливо їх опанувати
і застосувати!
Ґаджет номер один називається «Захист життя». Його мета — забезпечити нас і наше оточення здоров’ям. Як функціонує цей ґаджет?
В його інтерфейсі є два режими: перший — піклування про життя, тобто позитивний режим, другий — завдавання шкоди життю,
негативний режим.
Коли ми обираємо перший режим, одразу ж отримуємо доступ
до наступних функцій:
•

здатність не гніватися;

•

здоровий сон;

•

харчування без переїдання;

•

йога або спорт;

•

піклування про тварин;

•

піклування про екологію.

— А що саме необхідно робити? — спитав Славко.
Славко потребує конкретних прикладів. Чоловіче мислення ґрунтується на фактах та логіці.
— Мені подобаються твої запитання! Ті, хто ставить запитання,
завжди отримують більше за мовчунів.
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Приклади конкретних дій:
•

без нервів реагувати на неприємні слова подруги;

•

спокійно спілкуватися з батьками і не мати до них претензій;

•

влучити точно в урну, коли викидаєш жуйку або фантик від
цукерки;

•

погодувати кота;

•

почати ранок з 15-хвилинної розминки;

•

лягти спати до 23:00;

•

взяти з собою банан чи яблуко і замінити ними шоколадку;

•

замість шкіряного браслета подарувати подрузі на день народження фотосесію абощо.

Коли ми обираємо другий режим, то вмить отримуємо доступ
до наступних функцій:
•

роздратування, претензії, бійки;

•

постійне залипання у телефоні чи планшеті;

•

безлад, бруд і хаос в особистих речах;

•

відмова доглядати за домашніми тваринами через власні
лінощі;

•

розкидування сміття на природі і в громадських місцях;

•

залежність від солодкого чи смаженого, неможливість вживати здорову їжу без підсилювачів смаку.

Найпростішими прикладами таких дій будуть:
•

постійне прагнення довести власну слушність у спілкуванні
з друзями і батьками;
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•

крик і фізична агресія;

•

думки про самогубство;

•

знущання з тварин заради втіхи;

•

приниження інших людей;

•

спілкування у соцмережах до пізньої ночі;

•

дратування на літніх людей;

•

перевага лежання на дивані над фізичною активністю;

•

постійне відчуття втоми.

У цьому режимі їжа не насичує твій організм, і ти часто переїдаєш.
Ти втрачаєш пильність і не дивишся на дорогу, зосередившись лише
на інформації в телефоні.
— А що відбуватиметься зі мною, коли в моєму ґаджеті «Захист
життя» буде ввімкнений перший режим? — поцікавилася Аня.
— Картина буде пречудова. Ти здорова і вродлива, сповнена сил
до будь-яких справ, в тебе врівноважуються фізична, психологічна і духовна енергії. З тобою всі хочуть дружити, людям подобається спілкування з тобою, вони хочуть вчитися разом з тобою. Ти приваблива кожною гранню своєї особистості. Люди у твоєму оточенні
здорові, в твоїй країні мир, усім живим істотам поруч із тобою безпечно, а це означає, що Всесвіт любить тебе і довіряє тобі, конфлікти швидко залагоджуються.
— А якщо ввімкнено режим «Завдавання шкоди життю»? Мені
здається, я доволі часто помічаю подібне в людях... — замислився
Славко.
— Тоді життя, м’яко кажучи, інше. Ти хворієш, люди в твоєму оточенні також хворіють, життя у твоєму місті небезпечне: війна, поганий екологічний стан, високий рівень злочинності. Твоє тіло непривабливе для тебе й для інших, ти весь час сонний і втомлений.
19

Постійно хочеться чимось підзарядитися, і ти прагнеш знайти енергію в цигарках, енергетиках, інших збадьорливих речовинах. В тебе
постійні конфлікти з друзями, тобі доводиться буквально виживати.
Тобі складно довіряти людям і знайти друзів. Харчування у фастфудах зробило тебе залежним від хімічних добавок, через це твоя вага
вийшла з-під контролю тощо.
У кожного ґаджета є різні рівні Wi-Fi, що пов’язані між собою і дозволяють буквально передбачати майбутнє.
Саме тому успішні люди дуже спокійні і врівноважені — вони
ніби наперед знають, які результати принесе їм кожна їхня дія. Через це вони обирають лише правильні дії. Дивіться, як це працює.
Є сім рівнів Wi-Fi, кожен із них пов’язаний з попереднім і не здатен
функціонувати без нього. Тобто другий рівень ніколи не ввімкнеться, якщо не підключено перший.
Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi
1

Боюсь поставити запитання, лінуюся дізнаватися більше

2

Не впевнений у собі, не знаю своїх сильних рис

3

Хочу бути як усі, аби лиш не гірше за інших

4

Дуже залежний від свого ґаджета (планшета, телефона),
можу годинами в ньому зависати
Відчуваю, що втрачаю цікавість до людей, до спілкування з ними
Уникаю спілкування, більше часу проводжу вдома
на самоті
Депресія

5
6
7
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Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

Позитивні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

1

Почистив зуби, прийняв душ

2

Навів лад у своїх речах і у своїй кімнаті

3

Із друзями прибрав після себе сміття на природі

4

Викинув сміття у належному місці

5

Спокійно і врівноважено відреагував на гнів іншої людини

6

Маю гарне фізичне та емоційне здоров’я

7

Живу в екологічно чистій країні

Без підключення першого рівня Wi-Fi доступ до підключення
другого рівня неможливий. Другий рівень спричинить підключення третього і так далі. Кожна наша дія перетворюється на звичку
і створює нашу реальність. Яке значення має твоя прекрасна зовнішність, брендовий одяг чи те, що твоя мама — Мадонна, коли ти маєш
серйозні проблеми зі здоров’ям? Саме тому перший ґаджет такий
важливий для людини.
— Я в шоці. Якщо я роблю щось хороше, то в моєму житті хороше і відбувається, а якщо я чиню погано, то це погане повертається?
Це як ефект бумеранга, я щось чула про нього. Це воно? — Аня з подивом дивилася на Славка.
— Так, гадаю, саме це мав на увазі Андрій, — погодився Славко.
Аня і Славко ще не оговталися від почутого, як Андрій уже готував для них нове випробовування.
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— То як, хочете довідатися про експеримент із першим ґаджетом?
— Так! — хором відповіли Аня і Славко.
— Історія буде про смерть.
— Тобто, помер хтось із підлітків?
— Ні, — заспокоїв друзів Андрій, — цього разу все завершилося
добре. Одначе всяке могло статися. Для максимального занурення
в ситуацію я покажу вам відео.
Андрій увімкнув ноутбук і знайшов теку під назвою «Ґаджет №1.
Історія Віті, 14 років». Заінтриговані Аня і Славко спершу аж дух
затамували. Не щодня у підлітка є можливість спостерігати реальний психологічний експеримент, що стосується життя і смерті
у 14 років!
Звичайний табір для підлітків десь посеред лісу. Загони,
вожаті, змагання. Головний герой історії, Вітя, не надто
добре вчиться в школі, потайний, друзів мало, зазвичай
уникає загальної уваги, прагне бути непомітним, сором’язливий. У цій історії Андрій виступав у ролі консультанта і допомагав вожатим готувати номер для заходу,
метою якого було виявлення талантів у дітей. На відео
помітно, що Вітя всіляко уникає будь-якої участі, майже
не ділиться власними думками, ходить сам, терпить
кпини однолітків, спілкується лише з двома хлопцями
із загону.
Діалог Віті й Андрія:
— Привіт, Вікторе! А ти все в телефоні? У що граєш?
Танчики? Круто. Вже, мабуть, усі рівні подолав?
— Доброго дня. Так, я люблю ігри.
— Бачу, ти не надто охочий до спілкування з іншими.
І завжди ти такий?
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— Що вам треба?
— Та нічого. Просто дивлюся на тебе і думаю, нащо
ти терпиш усі ці знущання від Михайла і Артема. Не вірю,
щоб тобі подобалося приниження. Ти ж не тюхтій?
Руки у хлопця скам’яніли, кулаки стислися, тіло зігнулося — Віктор просто скам’янів од напруження.
— Мені начхати, що кажуть ті придурки. Я їх не слухаю.
— Це правильно. Звісно, не слухай. А що це в тебе
за шрами на руках?
— То не шрами. Неважливо. Не ваша справа.
— Авжеж, не моя. Щось тут людно. Може, ходімо
до курилки?
— Я не курю.
— Мамі своїй це розкажеш. Тут усі курять, це нормально,
розслабся. Я тобі друг, я свій, я — як ти.
І от Андрій і Вітя йдуть у курилку. Андрій підкурює цигарку і подає Віті. Той кілька секунд вдивляється в Андрієве
обличчя і бере цигарку. Камера показує обличчя обох так
чітко, наче насправді ти перебуваєш поруч із ними, навіть
можеш торкнутися когось із них.
— І давно ти собі вени дряпаєш?
— Звідки ви знаєте?
— Ну, я не сліпий. До того ж сам через це пройшов. Ось,
глянь: на правій і на лівій. Згодом намагався перекрити татуюванням, та однак ті, хто в темі, бачать. Свої своїх бачать.
То як, померти хочеш, чи як малоліток привертаєш увагу
батьків, щоб моднішого айфончика купили?
— Не потрібні мені ніякі речі. Мені взагалі нічого не треба. Який сенс жити в цьому тупому світі, де навколо самі
дебіли? Де ти постійно маєш принижуватися, ходити
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в ту дурнувату школу, потім вислуховувати маячню батьків удома... кому це треба? Якщо ми всі все одно помремо,
навіщо страждати? Якби ж я тільки мав можливість...
— Ну ж бо, кажи далі. Якби ти мав можливість померти,
то б помер? А чого ж тоді лише вени дряпаєш, як малоліток?
Страшно?
— Я не хочу бачити свою смерть. Хочу померти швидко.
Якби ж була така пігулка, щоб випити її — і вмить померти.
Я читав в інтернеті, що можна дістати такі пігулки, але поки
не знайшов, як.
— А, то ти болю боїшся?
— Мабуть, так, — стиха промовив Вітя. Його голос
тремтів, він уперше комусь казав про своє бажання піти
з життя. Доти ніхто ніколи не питав його про це.
— Я тебе розумію. Нікому до тебе немає діла. Всі
друзі несправжні, всі бояться сказати правду. Люди наче
собаки — ладні загризти одне одного у прагненні стати
першими і кращими. Всім начхати, що ти відчуваєш, ніхто не цікавиться твоєю думкою. І ти, мабуть, теж читав
книжки, потім гуляв на самоті, потім учився на самоті,
в кіно ходив сам-один (тепер Аня розуміла, що перед
кожним новим експериментом Андрій ретельно вивчав
усі подробиці життя підлітка). Ти сам, усьому світові
на тебе начхати, ти невидимий, непотрібний, ти — тінь,
порожнє місце, ти — найгірший з усіх варіантів. І, звісно,
ти теж думав про батьків, про те, що їх шкода. Що їм буде
боляче, вони страждатимуть, але то все пусте порівняно
з тією тугою і самотністю, що їх ти відчуваєш. Я правду
кажу?
— Так. Хто ви?
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— Я? Я Андрій, консультант твоїх вожатих. А в житті
я допомагаю людям у скруті отримати те, чого вони потребують. От, наприклад, тобі що потрібно?
— Я хочу швидко померти. Мені потрібна пігулка.
— Пігулка? Легко! Сьогодні?
Вітя підвівся. Ні, підскочив. Він не чекав такого швидкого
розвитку подій. Все його тіло тремтіло, у роті пересохло,
язик не слухався, у скронях гупало.
— Ні, не сьогодні. Мені треба підготуватися.
— Але є дві умови. Виконаєш їх — одержиш пігулку.
— Що ще за умови?
— Про це я зможу сказати лише після твоєї згоди. Але
якщо ти злякався, то ліпше забудьмо цю розмову. Все лишиться поміж нами, обіцяю.
Славко не витримав:

— Але ж ви його провокуєте! Тиснете на нього!
— Авжеж, — відповів Андрій. — Все як у житті — наші проблеми,
страхи і слабкості весь час тиснуть на нас. І ми або боремося з ними,
або програємо і отримуємо купу проблем. Дивимося далі?
— Так! — Славко не міг заспокоїтися, ця розмова дуже нагадувала
спілкування в його компанії, де наче жартома, задля сміху, одні принижували інших. Але тепер він побачив усю цю кухню з іншого боку.
— Гаразд, я згоден, — ледь вичавив із себе Вітя. Він був
такий напружений, що здавалося, ніби зараз упаде на підлогу. Він помітно нервував: очі хлопця округлилися, він
ніяк не міг знайти собі місця, переминався з ноги на ногу,
шарпав свій одяг, то підводився, наче збирався кудись іти,
то знову сідав.
25

— Тоді ходімо. Саме час для першого завдання.
Але ж нікому анічичирк! Ти ж розумієш, тільки-но хоч хтось
дізнається... — погляд Андрія не віщував нічого доброго.
Андрій підвівся і покликав Вітю за собою. Вони проминули центральну алею і вийшли за територію табору. Вітя
йшов, похитуючись, йому досі не вірилося, що невдовзі він
матиме пігулку, про яку так багато розмірковував. Думки
юрмилися в голові, але він не збирався відступати. Андрій
заглиблювався в ліс, і з кожним кроком обличчя Віті набувало дедалі розгубленішого виразу. Раптом Андрій вийшов
на галявину, з якої було видно цвинтар. Серце Віті застрибало як навіжене, ноги підігнулися, він перечепився і впав.
— Все гаразд? — спокійно спитав Андрій. — Може,
повернемося?
— Все гаразд, — ледь чутно пробелькотів Вітя.
Вони йшли і йшли цвинтарем. Було спекотно, навколо —
ані душі. Андрій зупинився біля однієї з могил, довкола якої
ще була свіжа земля.
— Твоє перше завдання — поговорити з цим пам’ятником. Нічого складного.
Вітя підійшов до могили і мало не впав: на пам’ятнику
була його фотографія, дата народження, а датою смерті
стояло завтрашнє число. У скронях гупала кров. Бажання
лише одне — тікати. Але куди?
— Звідки тут моє фото? Хто ви такий?
— Страшно? А чого лякатися? Завтра це все стане реальністю, тож звикай! Це ж те, чого ти хотів — дивись! Гадаєш,
світ без тебе зміниться, ти всіх покараєш своєю смертю,
всі зрозуміють, що ти був крутим хлопом і заплачуть? Агов!
Ось реальність, ось він, світ без тебе! Нічого не зміниться,
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нічого! У нас обмаль часу. А в тебе його взагалі зовсім
трохи. То ти збираєшся виконувати завдання?
— Так, зараз, зачекайте хвилинку! — Вітя намагався
зібрати думки докупи, щоб вичавити з себе бодай слово.
Аня розплакалася.

— Зупинити перегляд? — запитав Андрій.
— Ні, перепрошую. Просто... часом у мене також виникають подібні думки, і коли я це побачила, то уявила, що там моє фото, і це...
це так страшно...
— Так, Аню. Помирати — не надто приємно, а особливо коли тобі
чотирнадцять і ти не усвідомлюєш, якою цінністю є твоє життя.
Аня трохи заспокоїлася, перегляд продовжився.
Вітя тихо заговорив. Драматичність моменту зашкалювала.
— Я... Мені... Я не хотів. Я більше не можу. Я втомився.
Я нікому не потрібний. В мене немає друзів. — По щоці
скотилася сльоза, за нею друга. Парубок зростом метр
шістдесят п’ять плакав.
— Я хотів стати вченим, винайти вакцину від раку і врятувати бабусю й багатьох інших людей. Та коли я розповів
про свою мрію однокласникам, вони взяли мене на кпини,
сказали, що то все маячня, а я — дурбелик. Мені було так
прикро. Навіть Семен, мій єдиний друг, і той глузував з мене.
Назвав ідіотом. Відтоді я не шукаю собі друзів, ні з ким
не ділюся думками. Я всюди зовсім самотній, і це так боляче... А ще батьки — вони поводяться так, ніби я дитина,
ніколи не цікавляться моєю думкою. І я сам, сам себе ненавиджу, ненавиджу свій голос, свої ідеї, своє тіло. Я —
справжнісінький невдаха. Я не знаю, що мені робити.
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Вітя впав на коліна і розридався. Так він ще ніколи не плакав. Ніколи! Сльози крапали на одяг, на землю, на траву.
Це тривало хвилин із десять, а потім хлопець заспокоївся.
— Ти завершив? Можемо переходити до другого
завдання?
— Я не знаю. Я вже не знаю. Не розумію, що відбувається.
— Це нормально. Ти відчуваєш страх і розгубленість.
Кожен так почувається перед смертю. Просто ти не підходив до справи серйозно, ніколи не думав про реальні
наслідки. Ходімо! Вставай!
Вітя підвівся і глибоко вдихнув. Повітря... воно раптом
стало таким приємним! А небо! Синє, безмежне, невимовно прекрасне. У вухах бринів пташиний спів. Чому його
раніше не було чутно? Чи то він просто не звертав уваги?
Все, геть усе довкола раптом набуло неймовірної краси.
— Як же ж гарно! — скрикнув хлопець, і сам злякався
свого голосу.
— Еге ж, твоя правда. Ми живемо у дуже гарному світі.
Але часто не помічаємо цього, не цінуємо. Ми так занурюємося у свої страждання, що забуваємо радіти.
Андрій повертався до табору, Вітя дріботів за ним. Біля
входу, неподалік од хвіртки стояла невеличка альтанка.
Андрій попрямував до неї. Вона була зайнята, там уже хтось
сидів, одначе він таки туди зайшов. Вітя не міг уторопати,
хто ж це там, в альтанці.
— Твоє друге завдання — поговорити з цим хлопцем.
Зможеш йому допомогти — отримаєш бажане.
Вітя вже розгледів інвалідний візок. У ньому сидів худенький хлопчина років п’ятнадцяти, голова трохи опущена,
плечі зсутулені вперед, наче він намагався встати.
28

— Привіт, я Віктор.
— Добридень, я Артем.
— Що ти тут робиш? Андрій сказав, у тебе якась
проблема.
— Завтра мене оперуватимуть — це вже буде вп’яте.
Операцію проводитимуть на хребті, дуже складну. Якщо все
піде добре, я зможу принаймні ворушити ногами і сидіти
у візку. А як ні, то залишуся паралізованим і решту життя
пролежу в ліжку. Мені дуже страшно, я не знаю, чи варто
робити ту операцію. Мені здається, я не маю майбутнього,
і немає жодного сенсу терпіти страшний біль.
— Мені дуже шкода, — пробубонів Вітя. — А як ти опинився у візочку?
— У три роки я потрапив у серйозну аварію разом з рідними. На щастя, всі вижили, але я пошкодив хребет і відтоді не можу ходити. Одначе я пам’ятаю, як колись ходив,
розумієш?
Артем глянув на Вітю так, що в того серце стислося.
— Я би все віддав, щоб просто відчути свої ноги, щоб
підвестися з візочка, щоб самостійно пройти по землі і щоб
ніхто не клопотався біля мене! Я б тиждень без перерви
ганяв у футбол! Я б нарешті сказав Оксанці з сусіднього
під’їзду, що вона мені подобається, і запросив би її в кіно.
Моя мама нарешті змогла б відпочити від постійного тягання
мене і візочка, а батько, який весь час працює, щоб оплатити
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моє лікування, зміг би подумати і про себе. Я ж не так багато хочу — тільки щоб мої ноги ходили...
— Знаєш, не маючи проблем із ногами, я ніколи не замислювався над тим, що хтось може мріяти ходити. Я можу
вільно пересуватися, спілкуватися з хлопцями, ну, якщо
захочу. Я навіть гадки не мав, що це так важливо, не думав,
що це таке цінне. Але ти не засмучуйся, адже твої ноги —
це не весь ти. Це лиш твоя частина, і ти можеш щось робити руками і головою — стати програмістом, наприклад.
До речі, який у тебе айфон?
— У мене нема айфона. Батьки завжди поруч, а для
спілкування зі знайомими мені цілком вистачає домашнього стаціонарного комп’ютера. Я стільки часу проводжу
у лікарнях на операціях і на підготовках до них, а потім —
на реабілітації, що в мене не лишилося друзів. Ти знаєш,
як це — бути без друзів?
— Знаю, — відповів Вітя. — В мене їх мало. По правді,
в мене їх взагалі нема.
— Тобто? — здивувався Артем. — Як таке могло статися?
— Якось я розповів своїм друзям, що хочу стати вченим
і винайти ліки від раку. Я хотів допомогти своїй хворій
бабусі. Мої друзі сказали, що я бовдур, і що це неможливо.
— Ти хочеш винайти ліки від раку? Я вперше зустрічаю
таку людину.
Ошелешений почутим, Вітя сів. Лиш цей хлопець із серйозними життєвими проблемами промовив такі потрібні
йому слова. Він оцінив його шляхетне прагнення.
— Ти справді вважаєш це гарною ідеєю?
— За всі свої операції я бачив стількох людей — і малих,
і дорослих. Їм однаково, чи є в тебе айфон, якого кольору
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твоя шкіра. Однаково, якою мовою ти спілкуєшся. Найголовніше — чи зможеш ти бути другом, чи зможеш ти підтримати. У нас в лікарні є традиція: поки триває операція, в холі
на тебе чекає друг. І якщо він на тебе чекає, то ти комусь
потрібний, а отже, все буде добре.
— Ти сказав, твоя операція завтра. Хто тебе чекатиме? —
спитав Вітя, і в його інтонації звучало стільки уваги і дбайливості, наче замість нього промовляла геть інша людина.
— Ніхто. Я не маю друзів. — На останньому слові голос
Артема затремтів. Хлопець не плакав, точніше, з його очей
не лилися сльози, але душа його рясно омивалася сльозами болю, безпорадності і страху! Вітя навіть не підозрював про існування подібних почуттів. Він так зосередився
на собі, що практично не помічав ані інших людей, ані їхніх
страждань.
— О котрій початок операції?
— О восьмій ранку.
— Я спитаю в Андрія, попрошу його і вожатих, щоб відвезли мене до лікарні. Дозволиш зачекати на тебе?
Вітя весь спітнів, серце його мало не вистрибувало
з грудей. Це, мабуть, уперше в житті він забув про себе.
Він так хотів допомогти іншій людині, що від цього відчував
неабиякий приплив енергії. Мабуть, саме так почуваються супергерої перед тим, як рятувати світ. Хоробрість,
упевненість в успіхові. Раптом Вітя усвідомив, що коли він
допомагає іншим, то почувається крутим! Він сповнюється
силою!
— Ти не передумаєш до завтра?
— Ні, я точно приїду. До зустрічі! — Вітя потиснув руку
Артемові і попрямував до Андрія.
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— Взавтра, під час операції Артема я хочу бути в лікарні.
Ви мене відвезете?
— А як же твоя пігулка?
— Вона мені поки що не потрібна. Я повинен йому
допомогти.
— Гаразд, — погодився Андрій. — Я тебе відвезу.
Вночі Вітя погано спав: в його уяві постійно виринали
то могили, то його світлина з датами народження і смерті,
то Артемове обличчя. Він думав, що скаже Артему завтра,
як підтримає.
По дорозі до лікарні Андрій не промовив до Віті жодного слова. Він дав йому можливість сам на сам побути
зі своїми думками і зрозуміти, чи справді життя, якого Вітя
так хотів позбутися, має цінність.
Адміністратор швидко підказала, як дістатися до Артемової палати.
— Йди, — сказав Андрій, — я зачекаю на тебе тут.
Вітя підійшов до палати, взявся за дверну ручку і раптом
почув свої думки так, наче вони були голосами живих
людей: «Будь ласочка, нехай операція мине вдало, благаю,
Господи, нехай він живе! Будь ласка, допоможи йому!»
З цими думками Вітя увійшов до палати.
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Артем був одягнений у білий халат, в очах його засів
страх. Але побачивши Вітю, він ніби схаменувся.
— Привіт. Я думав, ти не прийдеш.
— Привіт, Артеме! Маєш прикольний вигляд у білому
халаті — наче привид.
— Я й хотів би стати привидом. Бо ж для переміщення
привидові не потрібні ноги. Як гадаєш, усе буде добре?
— Та сто відсотків! Ти ж справді хороша людина, а хорошим людям Бог завжди допомагає. Ти нікого не зраджував,
не бив, не дурив. На тебе чекає тільки перемога!
— Операція триватиме три–чотири години. Ти зможеш
бути весь цей час тут, у лікарні? Звісно, до операційної
тебе не пустять, а потім ще годину чи більше я приходитиму до тями.
— Я чекатиму. А коли ти зможеш ворушити ногами,
ми з тобою гратимемо у футбол. Я погуглив, виявляється,
існує футбол на візочках. Я знайшов, де можна взяти візочка
в оренду, і подумав, якщо я теж сяду у візочок, ми перебуватимемо на рівних. Як тобі?
— Андрій казав, ти збираєшся у подорож. Надовго?
— Подорож? — Вітя знічено опустив очі. Йому раптом
стало так соромно за свою ідею. Він нарешті второпав, яка
то дурість — хотіти вмерти, коли у тебе є все для життя,
до того ж для класного життя. — Мою подорож... скасовано.
Я залишаюся.
Зайшла медсестра і попросила Вітю вийти. Артема
почали готувати до операції.
У коридорі крізь дверне скло Вітя бачив, як Артема підключали до апаратів, вимірювали тиск. В Артемових очах
стрибав страх. Якби ж то можна було піти на операцію
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замість нього! Біль обпікав Вікторове серце. Як швидко
цей хлопець в інвалідному візочку став йому другом. Ось
як воно в житті буває: ми так прагнемо розуміння і підтримки, що навіть краплина щирості здатна створити найсильніший зв’язок між людьми.
Далі була операція. Вона тривала чотири з половиною години. Потім ще сорок дві хвилини Артем приходив
до тями. Весь цей час Віктор сидів у холі і чекав. За цей час
Андрій розповів йому, хто він. Із сусідньої палати вийшли
Вітіні батьки. Авжеж, вони чули кожне слово. Невдовзі
до них приєдналися і Артемові батьки.
У Віті забракло повітря. Він був так само збентежений,
як і Аня по завершенні експерименту в машині. У хлопця
було лише одне запитання:
— З Артемом усе насправді? Він справді хворий? Операція справжня?
— Так, — відповіла Артемова мама. — Операція справжня, вся історія Артема, на жаль, правда.
— І він знав, що це лише експеримент, і все знав про
мене?
— Ні, він знав, що в тебе теж немає друзів, знав,
що ти плануєш якусь далеку подорож. Тобі, мабуть, цікаво, чому він захотів зустрітися з тобою?
— Цікаво! Чому?
— В Артема є кілька доброякісних пухлин. Поки що доброякісних. Коли він дізнався про підлітка, який мріє винайти
ліки від раку, то одразу ж погодився. Він теж мріє, щоби
були винайдені ці ліки, але Артем хоче врятувати не себе.
У сусідньому під’їзді живе дівчинка, яка йому подобається.
Нещодавно в неї знайшли рак. Їй дванадцять.
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Андрій зупинив показ. Аня і Славко сиділи в сльозах. Андрій розповів,
що операція пройшла успішно і наразі Артем проходить програму реабілітації. Вона складна, слід виконувати багато фізичних вправ, не лишень важких, а й болісних. Але сила дружби робить дива. Вітя поруч,
після школи він одразу їде до Артема і тренується з ним. Тему пігулки
закрито назавжди.

Андрій, Аня і Славко ще довго обговорювали цю історію. Розмірковували над тим, що б могло статися з Вітею, якби він зустрів не Андрія, а когось іншого. Обговорювали, що могло б статися з людиною,
яка не розуміла цінності життя, і на що міг би перетворитися добрий
хлопчина, який мріяв створити ліки від раку. Аня і Славко допомагали Андрієві і знімальній групі у написанні сценарію для цієї програми. Було важливо, щоб підлітки, які дивитимуться її, зрозуміли,
що можливість зустріти саме Андрія — одна на мільйон, все решта —
омана, насильство, смерть і біль.
Друзі не збиралися перетворювати передачу на фільм жахів, одначе прагли, щоб їхні однолітки знали, що насправді може статися
з ними одного звичайнісінького дня.

Розділ 3

Коли задарма — дарма
— Ґаджет номер два! — радісно оголосив Андрій. — Улюблена тема
дорослих — гроші і розкіш. Цей ґаджет називається «Шана чужого
майна». Зворотній його бік — крадіжка. Основна його задача: мати
ВСЕ, чого ми потребуємо. Саме так: ВСЕ! І це можливо.
Двічі на тиждень, після школи, Славко й Аня зустрічалися з Андрієм
у студії. Та коли б вони мали можливість, то приходили б туди щодня.
Андрій був професійним психологом, і друзі дивувалися, як легко він входить у роль в кожній ситуації.
— А ви маєте дітей? — якось поцікавилася Аня.
— Так, вони навчаються у школі неподалік. Дуже зручно, адже
щодня, по дорозі на роботу, я ще й встигаю завозити їх до школи. Каті
одинадцять, а Мишкові дев’ять. То що, берімося за вивчення другого
ґаджета! На нас чекають нові знання і нова історія.
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Отже, коли ми обираємо перший режим, тобто правильну поведінку, у нас одразу ж з’являється доступ до таких функцій:
•

достаток у матеріальних ресурсах (тобто вдосталь грошей);

•

достатня кількість часу для всього важливого;

•

достатня кількість друзів;

•

здатність швидко отримувати все, чого потребуєш.

Конкретні приклади роботи цього ґаджета в житті:
•

батьки своєчасно забезпечують тебе всім необхідним;

•

дозволяють тобі обирати одяг і стиль;

•

дають удосталь грошей на кишенькові витрати;

•

ти все встигаєш, легко зосереджуєшся і завершуєш розпочату справу;

•

твої друзі тягнуться до тебе, їм здається, що в тебе легка вдача.

— Так, — сказав Славко, — цей режим вирішив би величезну кількість питань. Мені дуже подобається отримувати все, що я хочу!
Другий режим цього ґаджета працює, як ви вже здогадалися,
в зворотному напрямку. Коли ти обираєш режим № 2:
•

у тебе завжди бракує грошей;

•

ти живеш із відчуттям постійної скрути;

•

ти весь час губиш речі або вони швидко виходять з ладу;

•

навіть коли ти все маєш, однак тебе не полишає відчуття
незадоволення;

•

твої проєкти й ідеї лишаються нереалізованими;

•

постійно виникають перепони, які не дають тобі отримати бажане.
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Аня посмутніла.
— Я знаю багатьох підлітків, батьки яких саме так і живуть: сваряться, розлучаються через брак грошей, перебувають у постійному стресі. Дорослі навіть не уявляють, як страждають їхні діти, коли
не можуть попросити в батьків те, що їм потрібно. Мені ж крім батьків взагалі нема до кого звернутися!
— Все правильно, Аню. Якщо ми не вмикаємо перший, позитивний, режим, то автоматично ввімкнеться другий, негативний.
Приклади роботи ґаджета в негативному режимі:
•

тобі весь час хочеться більше, ніж ти маєш;

•

ти не встигаєш за модою;

•

тобі складно бути задоволеним і радісним;

•

ти спізнюєшся на зустрічі;

•

ти губиш речі;

•

чужі люди претендують на твоє майно, намагаються заволодіти ним незаконним шляхом;

•

твої ідеї зависають і не впроваджуються;

•

у твоєму оточенні нема людей, які б тебе підтримували,
які б могли передати тобі якісь корисні знання.

Ґаджети другого режиму, що носять назву «Шана чужого майна» також мають рівні Wi-Fi. Ці рівні цілком точно визначать ваше
майбутнє.
— Чому цілком точно, Андрію? Звідки ти це знаєш?
— Все просто: посадив жолудь — виросте дуб. Посіяв соняшникову насінину — виросте соняшник. Все, що ми створюємо своїми діями, думками і словами, визначає наше майбутнє.
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Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

1

Дуже хочу, щоб зі мною всі дружили

2

Підтримую приколи і жарти, коли без дозволу беруться
чужі речі

3

Спізнююся на зустрічі, обіцяю, але не вкладаюся у терміни

4

Без дозволу беру з дому дрібні гроші

5

Беру чужі речі без дозволу, це для мене нормально

6

Вкрав із друзями шоколадний батончик у супермаркеті

7

Бракує грошей на власні потреби

Позитивні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi
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Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

1

Я навідую бабусю

2

Приходжу на зустрічі вчасно

3

Дотримую своїх обіцянок

4

Мої цілі реалізуються у запланований термін

5

Люди хочуть дружити і працювати зі мною, бо я — надійна людина

Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

6

В мене є величезна мрія

7

Кожна хвилина мого життя сповнена користі, я почуваюся щасливим

Другий ґаджет нам дуже потрібний, бо саме він допомагає нам
отримувати! Тут працює потужний секрет: що посієш, те й отримаєш. Тобто, якщо ти хочеш багато вільного часу, віддавай свій час
іншим, засівай свій час. Хочеш грошей — будь щедрим, допомагай тим,
кому вони потрібні, ділися з іншими тим, що хочеш мати для себе.
Хочеш бути красивою, навчися створювати красу для інших. Хочеш
енергії — підтримуй енергію в інших, бережи їхній сон, годуй корисною їжею, організовуй їхній відпочинок.

З гороху виросте лише горох, з квасолини — лише квасоля.
З оливки не виросте помаранч. Всесвіт може дати тобі лише те,
що ти віддаєш іншим. Він — просто родюча земля, яка перетворює
жолудь на дуб, а потім — на дубовий гай. Він — лише дзеркало, в якому небажання поділитися цукеркою перетворюється на брак їжі,
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і ти живеш в країні, де багато голодних і бідних людей. Всесвіт —
це глобальна інтернет-мережа, в якій кожна твоя дія гарантовано до тебе повертається.
Славко аж підскочив:
— Стоп. Але якщо я, наприклад, хочу навчитися грати у футбол,
але сам поки що не вмію грати, то як я можу допомогти іншому?
— Ось тобі лише декілька варіантів можливої допомоги, — спокійно відповів Андрій.
1. Поговори з людиною, підтримай її, щоб вона не відмовилася
від своєї мрії.
2. Оберіть разом футбольний м’яч.
3. Організуйте спільне тренування.
4. Допоможи людині обрати спортивну форму для тренування.
5. Знайдіть цікаві відеоуроки для розвитку різних навичок
футболіста.
— Андрію, в мене друг займається бальними танцями, чемпіонат
світу восени, він мріє посісти перше місце. Це означає, що як він допомагатиме іншим парам перемагати, то й сам гарантовано переможе? — поцікавився Славко.
— Так, перемога прийде обов’язково, бо з яблука виросте лише
яблуня.
— Андрію, припустімо, мій друг почне допомагати іншим танцюристам, щоб вони перемагали у своїх турнірах. Та якщо він це робитиме лише щоб самому перемогти, то це якось... некрасиво.
— Ти дібрав правильне слово. Це не просто некрасиво, а й неправильно. Коли ми допомагаємо іншому, ми щиро радіємо за нього, хочемо допомогти, віримо в нього. В мить допомоги іншому нам
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варто ніби забути про себе. Забути про того себе, ким я є зараз. Забути про того себе, котрий поки що не здобув перемоги у чемпіонаті
світу. Секрет полягає в тому, що коли я допомагаю іншому, це єдина
можливість стати тим іншим мною, яким я буду, коли виграю чемпіонат. Це складно. Але ви впораєтеся, я певен!
Аня також мала запитання, яке дуже її хвилювало:
— Я хочу бути стрункою і привабливою. Як я можу допомогти
своїй подрузі, яка теж про це мріє?
1. Допоможи подрузі підібрати одяг, що їй личить.
2. Прочитайте вдвох і обговоріть книжки чи статті про красу
і здорове харчування.
3. Сходіть разом на майстер-клас із візажу для підлітків, або
спільно повчіться візажу за відеоуроками.
4. Допоможи подрузі позбутися негативних емоцій — вони щонайперше руйнують красу.
5. Допоможи подрузі впоратися з нападами переїдання, підтримуй її.
— Андрію, зараз ми чуємо від тебе те, що насправді нам, підліткам, ніхто не розповідає! А це дуже важливо! Чому цього не навчають у школі?
— Гарне запитання, Славку! Перш ніж у ваше життя прийдуть
ці знання, у вас має виникати величезне бажання змінитися і стати кращими. І, звісно, ми повинні допомагати іншим людям. От, наприклад, Аню, пам’ятаєш, як посеред навчального року до вашого
класу прийшла новенька, Іра, і з нею ніхто не схотів дружити? Вона
сама ходила до їдальні, самотою збувала час на перервах. Ти підійшла
до неї, заговорила, запросила на прогулянку у вихідні. Ти стала для неї
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опорою. Таких учинків треба зробити дуже багато, і лише потім я зможу тебе підключити до цих знань. А інакше твій обсяг пам’яті надто
маленький, у тебе немає можливості все це осягнути і запам’ятати.
— Тобто, коли я не глузував із Льоші через те, що він упав на фізкультурі; допомагав мамі впродовж року під час її хвороби; бавився
з трирічною сестрою, хоча страх як кортіло гуляти з друзями — то все
були вчинки, завдяки яким зараз я можу дізнаватися про щось важливе і цікаве?
— Молодець, Славку, ти починаєш розуміти. Готові слухати наступну історію? Вона непроста. Але, гадаю, ви вже зрозуміли, що ми брали складні випадки і важких підлітків саме тому, що їхні переживання, а часом і їхнє життя, були на грані.
Андрій увімкнув відеоролик і на екрані з’явилися титри: «Аліна,
п’ятнадцять років. Страждає на заздрість, підвищену дратівливість
і переїдання».

Звичайнісінький міський парк на околиці спального району.
На дитячому майданчику сиділи п’ятеро дівчат-підлітків,
слухали музику з маленької колонки і голосно сміялися.
Майже одразу троє дівчат пішли додому. Дві ще сиділи
на майданчику. Андрій підійшов і заговорив до них:
— Привіт. Класна музика. Хочете пива?
— Привітульки. А ви, даруйте, хто?
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— Я Андрій, давайте знайомитися, можна на «ти». А вас
як звати?
— Я Аліна, а це моя подруга Марина.
— Привіт, — недовірливо пробурмотіла Марина. Раптом
у неї задзеленчав телефон. — Так, мам, так, я неподалік.
Просто зараз? А-а-а-а... Гаразд, іду.
— Мати подзвонила, їй треба терміново кудись іти,
а я маю сестру глядіти. Завжди так — і не погуляєш як слід.
Ок, ввечері побачимося. Бувай!
— До вечора! — попрощалася Аліна. — Ти там щось про
пиво казав?
Андрій вийняв гаманець і простягнув Аліні велику
купюру.
— Еге ж. Сходиш?
— А чому б тобі самому не піти?
— А я й піду. Ми разом підемо. Поки ти купуватимеш
пиво, я теж дещо візьму. Відволічеш продавця?
— Тобто? Ти що, красти щось намислив?
— А чом би й ні? Чи ти ніколи нічого в магазині не крала?
Аліну наче струмом прошило. Скільки разів вона мріяла взяти щось коштовне в магазині, обдурити охорону,
прокрутити справу! Вона аж тремтіла від адреналіну.
Взяти чужу ручку, чужий одяг, з’їсти потай цукерку в магазині — це все Аліна вже пройшла. Вона прагла чогось
серйознішого. Наприклад, чохол для телефона. Батьки
ну ніяк не погоджувалися купити їй той, що подобався,
й Аліну це страшенно обурювало. Вона була впевнена,
що повинна дістати цей чохол будь-якою ціною, навіть
якщо доведеться вдатися до крадіжки. «Нехай навіть
помітять, що я його поклала в сумочку! Завжди можна
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сказати, що все сталося випадково і це не моє. А якщо
і записи з камер перевірять, то я неповнолітня. Ну викличуть батьків, вони все якось залагодять і мене відпустять.
Не біда, завтра спробую щастя в іншому магазині. До речі,
мабуть, на ринку навіть краще — там взагалі камер нема.
Треба тільки все як слід обмізкувати.»
Аліні дуже хотілося мати модні речі. Вона була певна,
що бажану річ можна отримати у будь-який спосіб. Людські
стосунки — то дрібниці, головне — «ти у стилі!»
Андрій не вгавав:
— Ти що, злякалася? Перепудила, еге ж? То нікуди
не йдемо?
— А що ти хочеш винести?
— Та хочу невеличкий годинник, він коштує лише трохи менше п’ятдесяти баксів, дрібничка. Камер у крамниці
нема, можеш не перейматися. Ну ж бо, бери вже гроші!
Андрій простягнув Аліні купюру і підвівся, щоб обтрусити порох із джинсів.
— Ти просто заходиш, купуєш безалкогольне пиво, можеш хоч на всі гроші купити продуктів, і йдеш на касу.
Поки ти там теревениш із касиркою, я все роблю і виходжу
надвір. Гроші за годинник поділимо, покупця я вже маю.
— А якщо в мене не вийде?
— Якщо злякалася, так і скажи. Що може не вийти?
Все ж просто як божий день! Ідеш?
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— Зі мною теж таке буває, — раптом промовила Аня, — мені теж
часом хочеться, щоб усі люди зникли, і я могла вільно зайти до будь-якої крамниці, взяти все, що забажаю, задарма. Це теж бажання вкрасти, чи як?
— Задарма — дарма, — відповів Андрій, призупинивши відео. —
Нам дуже важко просто тішитися, споглядаючи щось хороше в інших
людей чи у вітринах. У нас одразу виникає бажання мати це все, щоб
усе мені, все моє! Ми вважаємо, що речі зроблять нас щасливими.
Саме тому в гонитві за ними часом ми не помічаємо, як втрапляємо
у пастку злодійства. Дивимося далі?
— Так-так, — відповіла Аня. — Дуже цікаво, чи змогла Аліна
відмовитися.
Андрій попрямував до крамниці, що на протилежному боці
вулиці. Метрів за десять від неї він розвернувся до Аліни:
«Слухай, це мій планшет. Поклади, будь ласка, його собі
в рюкзак, щоб мене нічого не відволікало.»
Аліна була така напружена, що на автоматі взяла сумку
з планшетом і запхала її в рюкзак. З одного боку дівчинку опосів страх, з іншого — в її руці була велика купюра. Вона могла
купити все, що забажає, і раптом що — вона взагалі жодним
чином не пов’язана з крадіжкою. Аліні подобалося ризикувати.
Це її заводило, додавало справжнього драйву, і вона зовсім
не думала, що ситуація може розвиватися зовсім не за планом.
Дівчина увійшла до крамниці, Андрій — за нею. Він одразу ж попрямував до відділу з годинниками, Аліна ж узяла
візок і заходилася вибирати продукти.
«Це нереально класно! — думала вона. — Та я просто
крута, розвела мужика на величезну суму! От би щодня
зустрічати таких ідіотів.»
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Аліні здавалося, що вона королева світу і цей день —
найкращий в її житті. Адже таку велику суму грошей вона
тримала в руках уперше, і отримала вона її дуже легко
і цілком «безплатно»!
Аліна нікуди не поспішала і насолоджувалася вибором
продуктів. Коли візок наповнився, вона пішла до каси і завела розмову з касиркою, щоб відволікти її. Касирка стала
пробивати товари і приязно підтримувала бесіду. Аліна
простягнула їй купюру. Касирка провела нею під спеціальним сканером, яким зазвичай перевіряють великі купюри
в магазинах, і на мить завмерла. Вона знову повторила
процедуру. Якось дивно позирнула на Аліну, нахилилася,
а потім продовжила бесіду з дівчинкою. Аліна не знала,
що касирка натиснула кнопку виклику охорони.
Спрацювала сигналізація. Аліна одразу ж озирнулася
на свого «напарника», але не побачила його. Вона відступила на кілька кроків, але поряд із нею вже стояли двоє
охоронців. Вони попросили Аліну пройти з ними вглиб
крамниці, до спеціального приміщення, де розміщувалася
камера і вівся запис. Охоронці спитали в Аліни, як її звати,
де вона живе, попросили назвати номер телефону батьків,
і одразу ж їм зателефонували.
— Що відбувається? Чому ви привели мене сюди?
— Це твої гроші?
— Мої.
— Де ти їх взяла? — уточнив високий охоронець з дуже
суворим обличчям.
— Вдома, у батьків, — відповіла Аліна, щосили намагаючись вдавати спокій.
— Що в тебе в рюкзаку?
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— Мої речі, а що?
— Чи могла б ти дістати вміст рюкзака і покласти на цей
стіл?
До кімнати увійшов третій охоронець, глянув на Аліну.
— Батьки будуть за чверть години, поліція вже їде. Нікуди
її не відпускайте.
Аліна не вірила власним вухам. Яка поліція, що відбувається? Де Андрій, що це за цирк взагалі? В чому її звинувачують, нащо дзвонили батькам? Серце мало не вискакувало з грудей. На всі її запитання охоронці відповідали,
що все з’ясовуватимуть у присутності батьків і поліції.

За кілька хвилин до них приєдналися двоє поліціянтів.
— Доброго дня. Старший слідчий Клименко. Розповідайте, що сталося.
— Дівчинка розраховувалася на касі міченою купюрою,
з тих, що були вкрадені кілька тижнів тому. Каже, що гроші
взяла вдома у батьків. Батьки вже їдуть. З собою мала рюкзак, вміст рюкзака ще не дивилися, поки що лише виклали
на стіл.
— І що ж у тебе в рюкзаку? — спитав слідчий і став перебирати речі.
— Там мої особисті речі. Чому ви в них порпаєтеся?
— А це що таке? — поліціянт узяв пакет із планшетом,
який Андрій залишив у Аліни.
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— Це не моє! Мені його дав хлопець.
— Який хлопець? Ти щойно сказала, що там твої особисті речі.
— Все решта — мої речі, а той планшет не мій, а Андрія.
— Планшет, кажеш? — поліціянт вийняв із пакета його
вміст. На величезний подив Аліни, то взагалі був не планшет,
а пласка коробочка. У ній виявилося багато солідних купюр.
— Принесіть апарат для перевірки грошей.
Коли перевірили купюри, з’ясувалося, що всі вони мічені.
— Аліно, ти казала, що це твої речі. Потім ти сказала,
що це — планшет. Чого ще ми не знаємо? — суворо спитав
поліціянт.
Цієї миті до кімнати ввійшли мама з татом, із Аліниних
очей бризнули сльози.
Поліціянт довго розмовляв з батьками дівчини. Вони явно
були спантеличені й стривожені. Потім сказав, що треба
їхати до відділка. Він потягнувся був по наручники, потім
глянув на Аліну і сховав їх. Цієї миті Аліні здалося, що перед
її очима промайнуло все життя.
Якось непомітно всі вийшли з кімнати. Аліна помітила,
що лишилася сама. Увійшов Андрій. Дівчина закричала
з переляку.
— Куди ви поділися? Скажіть їм, що це не я!
— Аліно, заспокойся, давай поговоримо. Ти погоджуєшся піти на злочин з незнайомою людиною; кладеш
до свого рюкзака речі, які зовсім не перевіряєш; купуєш
продукти за мічені, вкрадені, купюри. Це все — твої рішення.
І, як ти вже розумієш, вони хибні.
— Я не хотіла, я не знала, я не думала... — Аліна захлиналася від сліз.
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Андрій зупинив відео і завершив історію:
— До кімнати ввійшли батьки і актори, які брали участь у цьому експерименті. Аліні розповіли про проєкт і його значення. В якому стані була дівчина, казати не треба — й так зрозуміло. Знаєте,
що сказала Аліна, коли цілком оговталася і заспокоїлася? «Я нізащо
не хотіла б, аби щось подібне пережив мій друг чи ще хтось. Я думала, що мене всі полишили, що весь світ покинув мене і зрадив. Я вже
повірила, що сяду у в’язницю, і це жахливо! Якщо щось подібне станеться в моєму житті, я здатна зупинитися. Не можна брати чуже навіть подумки, щоб ці думки не стали реальністю, як у мене сьогодні.»
Після історії з Аліною Аня дещо усвідомила. Не відбирати чуже:
час, речі, увагу. Вона зосередилася на тому, щоб не просто постійно споживати все хороше, а й стати його джерелом. Це дарувало Ані
втіху, величезну втіху.

Розділ 4

Кулон Сваровскі
для чарівної
леді

— Гадаю, третій ґаджет точно викличе вашу зацікавленість, оскільки
він присвячений стосункам. Називається він «Повага до стосунків
інших людей». Його зворотній бік — руйнування стосунків і зрада, —
почав Андрій.

Коли ми обираємо позитивний режим цього ґаджета, у нас одразу ж з’являється доступ до таких функцій:
•

вірність у стосунках із коханою людиною;

•

вірні друзі;

•

твоя друга половинка саме така, як ти хотів;

•

ти довіряєш коханій людині і почуваєшся щасливим.
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Конкретні приклади роботи цього ґаджета у житті:
•

ти поважаєш стосунки інших людей навіть якщо вони здаються тобі дивними;

•

ти не обговорюєш партнерів інших людей;

•

не пліткуєш про стосунки інших людей;

•

маєш цілковиту певність у вірності свого партнера;

•

твій супутник розуміє і підтримує тебе.

— Андрію, це ж моя мрія! Я так хочу швидше знайти хлопця, з яким
у мене будуть саме такі стосунки! — вигукнула Аня.
— Люба Аню, я радий! Мабуть, ти вже зрозуміла, що щасливими
ми можемо бути лише у стосунках, заснованих на довірі й партнерстві. Дуже важливо не шукати свого партнера в інтернеті чи нічному клубі, а самій створити його.
— Тобто, створити? — здивувався Славко. — Хіба ми не просто
знаходимо одне одного?
— Славку, якби людям було достатньо просто знайти кохання
свого життя, всі були б щасливі. Проблема полягає в тому, що часто
люди, зустрівши тих, кого кохають, не здатні побудувати і зберегти
стосунки. Як створити свого партнера, я тобі обов’язково розкажу.
Трішки лиш потерпи!
Другий режим цього ґаджета працює в зворотному потоці. Коли
ти обираєш режим № 2, тоді:
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•

тебе зраджують у коханні і дружбі;

•

твої друзі й кохані ненадійні люди;

•

у твої стосунки весь час хтось втручається;

•

у стосунках ти не почуваєшся щасливим;

в тебе є кохана людина, але ви ніби чужі одне одному, відсут-

•

нє відчуття близькості;
будь-який фізичний контакт неприємний і лякає тебе.

•

— Третій ґаджет — кохання! Буде що розповісти Марічці, моїй
найкращій подрузі, їй тринадцять років! — зраділа Аня. — Вона дружить із Сергієм уже пів року, але в їхніх стосунках весь час щось відбувається. Вони то разом, то ні, то кохають одне одного, то ненавидять, то хочуть бути разом, то не хочуть. Марічка весь час страждає,
навіть гірше у школі стала вчитися. В її голові весь час лише Сергій.
— Аню, ти дуже влучно зауважила, що наші стосунки з коханою
людиною або допомагають нам легко досягати своєї мети, або руйнують наше життя до стану тотальної самотності.
Славко жваво підключився до бесіди:
— Андрію, а поясни-но ось що: якщо я, наприклад, вірний своїй
дівчині, не підводжу своїх друзів і дотримую обіцянок, то я можу розслабитися і бути певним, що моя Олена від мене нікуди не піде? Навіть до найкращого парубка галактики?
— Цілком правильно, саме це я і хотів сказати. Якщо ти не посадив насіння липи — липового дерева не буде. В ґаджеті «Повага до стосунків інших
людей або руйнування стосунків і зрада» свої рівні Wi-Fi. Починається практика! Славку, з’ясуймо, як зробити твої стосунки з Оленою пречудовими.
Негативні рівні Wi-Fi
Рівні
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Розглядаю світлини інших дівчат у журналах

2

Заглядаюся на дівчат своїх друзів
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Рівні
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

4

Веду розмову зі сторонньою дівчиною і трохи фліртую
з нею
Ніби випадково торкаюся руки іншої дівчини

5

Опиняюся наодинці з іншою дівчиною в кімнаті

6

Сідаю близько до іншої дівчини, тримаю її за руку

7

Зрада

3

— Анюто, а ось і позитивний приклад для тебе, як дівчині створити класного хлопця.
Позитивні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Якщо мої подруги посварилися, я намагаюся примирити їх

2

Не підводжу друзів, дотримую слова

3

Якщо помічаю, що до мене заграє хлопець, який уже перебуває у стосунках, я йду
Підтримую подругу, яка посварилася зі своїм хлопцем, допомагаю їй знайти спосіб налагодити взаємини
Не підтримую розмов, в яких дівчата обговорюють хлопців і принижують їх
У колі хлопців мене поважають і підтримують

4
5
6
7
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Зустрічаю хлопця, для якого наші стосунки мають цінність, він підтримує мене

— То як створити свого ідеального партнера? — поцікавився
Славко.
— Щоб створити свого ідеального партнера, треба завжди робити те, що зберігатиме стосунки інших людей. Головний сенс стосунків у парі — не бути на самоті, мати можливість віддавати і приймати кохання. Що з цього випливає, Славку? Що нам треба зробити,
щоб не бути самотніми?
— Допомогти іншим людям позбавитися самотності? — тихо промовив Славко.
— Чудово! Ти вже все зрозумів! Поговоріть із бабусею біля під’їзду, спитайте, як у неї справи, пригостіть її чимось смачненьким. Подзвоніть вашій літній тітоньці, яка живе далеко, просто поговоріть.
А якщо у вашому місті є будинок для літніх людей, ви можете створити волонтерську групу і спільно з дорослими навідувати самотніх дідусів і бабусь — це просто джекпот! Дуже важливо, щоб зараз
ви зрозуміли: піклування про інших — це подарунок. І не ми робимо
хороше для бабусі, коли її навідуємо, а вона допомагає нам побудувати взаємини з коханою людиною, в яких у нас буде любов, розуміння, повага і вірність.
— Андрію, а наступний експеримент теж стосується кохання? —
поцікавилася Аня.
— Звісно, він присвячений взаєминам. Ця історія не має такого гарного фіналу, як інші. Причина проста: людське серце — надто складний механізм. Переживши розчарування раз, удруге почати
довіряти вкрай важко.
— Я от поки що боюсь серйозних стосунків, — сказав Славко. —
Стосунки — це коли ти за когось відповідаєш, особливо якщо ти чоловік. Дуже страшно когось підвести, не зуміти зробити щасливою свою половинку. Для стосунків потрібно мати і фінанси, і час,
і впевненість.
57

— Саме так, Славку, — прокоментував Андрій, — твоя правда.
Будь-які стосунки — це завжди відповідальність, вірність і дії. Свою
любов треба проявляти у діях, інакше вона мине. А тепер — історія.
Її героїня — Світлана, їй п’ятнадцять років. Її стосунки з Денисом тривають упродовж двох місяців. Це рекорд, бо всі попередні стосунки
Світлани тривали не більше пари тижнів. Сценарій завжди один: спалах симпатії, спільне проведення часу, сотні SMS, прогулянки до ночі,
кіно, дискотеки, поцілунки в парку. Потім з’являється хтось новий,
і Світлана втрачає цікавість до свого партнера, перемикається на нового хлопця. І так триває впродовж кількох років. Дівчина сама втомилася від таких коротких стосунків, репутація серед хлопців про
неї, м’яко кажучи, не дуже добра. Але й сама вона нічого не може з собою вдіяти. Розвиток подій уже визначений, щойно виникає симпатія. Світлані не дає спокою постійне відчуття незадоволення собою. Часом їй здається, що тривалі стосунки її лякають, що вони
призведуть до близькості, а потім, можливо, і до весілля. А потім все,
дверцята зачиняться і настане кінець свободі й вибору. Світлана
водночас і хоче, і уникає взаємин. Її батьки розлучилися, мама не мала
тривалих стосунків, тата дівчина бачила зрідка.

Після уроків Світлана звично прямувала на шкільне подвір’я,
де зустрічалася з Денисом. Дівчина прийшла, а Дениса
нема, хоча зазвичай він завжди приходив раніше і чекав
на неї. Дівчина набрала його номер: довгі гудки, абонент
не може прийняти виклик. Дивно...
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— Привіт! — раптом пролунав чийсь голос.
Світлана здригнулася і озирнулася.
— Добридень... — дівчина з цікавістю роздивлялася вродливого високого і стильного парубка, що курив неподалік.
— Давно хочу з тобою познайомитися. Здається, в тебе
є хлопець, це ти його тут чекаєш?
— Ні, я нікого не чекаю, — Світлана трохи зашарілася
від брехні, але швидко опанувала себе і звично вдалася
до флірту. Саме до флірту — їй навіть на думку не спадало, що з хлопцями можна просто розмовляти і зовсім
не обов’язково спокушати кожного!
— Що ти тут робиш? — м’яко поправила волосся юна
кокетка, відкриваючи обличчя і мило всміхаючись.
— Я ж казав, хотів із тобою познайомитися, бо ти мені
сподобалася. Може, сходимо в кав’ярню?
— Пригощаєш?
— Звісно! Мене, до речі, звати Антон. Тут неподалік є затишна кав’ярня, хвилин п’ятнадцять пішки. Прогуляємося?
— Так, ходімо.
По дорозі Антон розповідав кумедні історії, зазирав
Світлані в очі, дивився на неї закоханим поглядом. Світлана
обожнювала це відчуття! Вона в центрі уваги, нею захоплюються, роблять усе, щоб їй догодити, вона почувається
королевою! Принаймні їй так здавалося.
Вони зайшли до кав’ярні. Антон обрав найвіддаленіший
столик і попросив меню. Світлана замовила лате і морозиво,
Антон — еспресо.
— Чим цікавишся? Розкажи мені про себе. — Розпочав
Антон.
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— Та чим я можу цікавитися! Майже весь час іде на школу і виконання домашніх завдань. Уже не дочекаюся, коли
її закінчу! Взагалі-то я кілька років ходила на танці, потім —
до модельної студії, потім — рік на малювання. Все закинула.
Тепер мене дуже цікавить фотографія.
— Любиш фотографувати?
— Не зовсім. Люблю, коли мене фотографують. Хочеш,
покажу свої фото?
— Звісно!
— Як тебе знайти в мережі? Куди тобі надіслати?
— Мене немає в мережі.
— Як це?
— Багато роботи, переважно спілкуюся електронною
поштою. Можеш зі свого телефона показати?

— Так, дивись.
Світлана зайшла у свій профіль в Інстаграм і показала
Антонові кілька доволі відвертих фото. На них вона була
дуже сексуальною і здавалася дорослішою.
— Ти фантастична вродливиця! Маєш таке чудове личко
і фігуру... — ніби ненароком, непомітно, рука Антона м’яко
перемістилася на Світланину талію.
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— Дякую, — трохи сором’язливо відповіла Світлана. Увага
цього дорослого парубка так лестила їй, що вона аж мліла.
— То в тебе є хлопець?
— Ну, не те, щоб є... Ми лише дружимо. Він ходить
за мною — і все. Просто знайомий, — Світлана брехала
і розуміла це. Два місяці у них із Денисом були стосунки,
вони зустрічалися, але зараз Світлана була готова все забути і з головою поринути у нове захоплення. — Я б хотіла
собі найкращого хлопця!
— А що значить «найкращий хлопець»? Можеш пояснити? Я б сів поближче, ти ж не проти?
— Ні, не проти. Хлопець, із яким би я хотіла бути — дорослий, має мене захищати, купувати мені гарні речі, повинен бути до нестями закоханий у мене. В нього має
бути красива автівка і, звісно, він має бути кльовий. Ну,
не нудний, розумієш?
— Авжеж, розумію. Я теж шукаю для себе найкращу
дівчину. Таку, як ти. До речі, це для тебе.
Антон простягнув Світлані гарненьку коробочку глибокого синього кольору, перев’язану золотавою стрічкою.
— Що це? — здивувалася дівчина. Адреналін вирував,
вона обожнювала подарунки!
— Відкрий — побачиш.
Затамувавши подих, Світлана розв’язала бант. Вау! Кулон
Сваровскі у формі метелика! Здавалося, він виблискував
на всю кав’ярню. Яка розкіш!
— Дуже гарно, дякую! Мабуть, це коштовна річ.
— Пусте. Я хотів тебе потішити. Сподіваюся, у мене
це вийшло?
— Так, вийшло. Мені дуже подобається.
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— Поміряєш?
— Так. Допоможеш?
Антон обережно застібнув кулон на шиї дівчини. Світлана
аж умлівала від щастя. Думка про Дениса, про те, що зараз
вона порушує вірність, зраджує його своєю поведінкою,
навіть не промайнула в її голові. Вона була щаслива. Крапка.
— Квіти для прекрасної леді! — голос офіціанта змусив
Світлану розвернутися, і букет прекрасних троянд опинився в її руках.
— Я не знав, які квіти ти любиш. То як, я вгадав?
— Дякую, це так несподівано! Так, я люблю троянди.
І знову брехня. Світлана любила ромашки. Але збрехавши
раз, а за ним другий і третій, вже важко зупинитися. Колесо
брехні тягне тебе за собою, і ось ти вже перетворюєшся
на іншу людину: в тебе немає хлопця, ти нікого не чекала
біля школи, ти любиш троянди...
— Що ж, мені час на роботу. Радий знайомству. Зустрінемося завтра?
— Так, звісно! Де і коли?
— Давай тут. Зможеш прийти після школи о третій? Обіцяю, завтра в мене буде більше часу, і ми зможемо погуляти.
— Так, домовилися, о третій тут. Я буду!
— Я тебе проведу?
Антон оплатив рахунок і вийшов разом зі Світланою.
Вони трохи пройшлися разом.
— Ну, то до завтра! Чекаю на тебе о третій. Тільки раніше
не приходь, бо матиму важливу зустріч і замість неї буду
відволікатися на твою красу. Гаразд?
— Без проблем!
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У Світлани ці слова викликали якісь дивні відчуття. Тим
часом Антон попрощався і пішов. Дівчина ж залишилася
з гарним кулоном і букетом троянд.
Впродовж ночі Світлану не полишали думки про цю неймовірну зустріч. Вона фантазувала, як далі розвиватимуться
їхні стосунки, думала, якою щасливою буде. Вона бачила,
що телефон Дениса ввімкнувся. Хлопець дзвонив їй чотири
рази, написав вісім SMS, проте вона не відповідала і не читала повідомлення — їй було байдуже, бо в неї з’явилося
нове захоплення.
Наступного дня у школі, наче навмисно, скасували
останній урок, і о 13:30 Світлана вже була вільна. Денис
кілька разів намагався заговорити до неї, але марно. Світлана попросила дати їй спокій і оголосила, що вони більше
не пара. Жодних причин чи пояснень вона не дала. Денис
був приголомшений. Він не розумів, чим завинив і в чому
причина таких різких змін у ставленні до нього. А Світлана
взагалі не зважала на його почуття, вона вже мчала до свого
нового принца.
«Що ж там за така важлива зустріч?», — ця думка не полишала її. Може, хоч краєчком ока глянути? І дівчина вирішила прийти до кав’ярні раніше. «Окуляри в мене є, хустинку
попрошу в Марії. Наче непогане маскування!» — вона
почувалася героїнею фільму про шпигунів.
Дра-а-а-айв! О 14:00 Світлана зайшла до кав’ярні і, одразу помітивши Антона, знайшла місце якнайдалі від його
столика. Офіціант приніс меню, дівчина замовила воду.
Та на обличчі Світлани відобразився шок, коли вона розгледіла, що відбувалося за столиком Антона.
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Така сама синя коробочка глибокого синього кольору
з золотавою стрічкою, кулон Сваровскі на шиї в іншої дівчини! Антон тримає її за руку, вони сміються, неначе разом
уже сто років. Дівчина старша за Світлану і дуже вродлива!
Ліворуч од неї лежить букет червоних троянд.
Що ж це? Гнів. Так, це був гнів. Що відбувається? Світлана
раптом відчула себе зрадженою, обдуреною, використаною... Сльози застилали їй очі. Як він тільки міг? Як він міг
так з нею вчинити? Зрадник, зрадник! Світлана почувалася
маленькою дівчинкою, в якої відібрали щось дуже дороге
і важливе. Тим часом на годиннику 14:40. Антон оплатив
чек. Разом зі своєю дівчиною він вийшов надвір. Вони сіли
в машину і поїхали. Минуло двадцять хвилин. Антон не повернувся. Потім ще півгодини. Зарюмсана Світлана сиділа
у кав’ярні і пила воду. Почувалася так, ніби об неї витерли
ноги.
— Вам просили передати, — офіціант поклав перед
нею конверт.
— Дякую, — ледь прошепотіла дівчина.
Пальці тремтіли, коли Світлана розгортала конверт
і діставала листа. Лист був явно написаний кількома різними людьми:
«Стас. Ми зустрічалися лише два тижні. Потім ти стала
ігнорувати мене. Не пояснювала причин. Просто забила
на мене. Мені було страшенно неприємно.
Микола. Ми зустрічалися місяць. Потім я випадково
помітив тебе в кіно на останньому ряду з іншим хлопцем.
Мені ти набрехала, що була в бабусі. А потім ти просто
сказала, що я тебе не влаштовую.
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Олег. Ми зустрічалися три дні. На четвертий ти просто прийшла до школи з хлопцем зі старшого класу,
до мене ж і слова не промовила...»
І таких нагадувань ще на два аркуші.
Господи, звідки цей лист? Світлана плакала. Вона зрозуміла, що автори листа — всі хлопці, яких вона покинула,
зрадила, яких обдурила і проігнорувала. Тепер вона сама
опинилася на їхньому місці. Що ж вона відчувала? Біль. Пекучий біль зради! Лише зараз Світлана усвідомила, що обривала стосунки з хлопцями лише через те, що боялася,
що котрийсь із них зробить їй боляче. Але в цьому змаганні
вона сама стала тією, хто завдав прикрого болю іншим.
— Андрію, чим завершилася ця історія? — спитала Аня.
— На жаль, Світлана з Денисом розійшлися. Дівчина почала працювати з психологом, розвивати довіру. Вона вчиться дружити. Адже
якщо не вмієш дружити, то й неможливо побудувати стосунки. Це два
взаємопов’язаних процеси, розумієш?
— Так, дякую дуже, — сказала Аня. — Я зрозуміла, що коли ми думаємо лише про себе, то не помічаємо болю інших. Я зрозуміла, що любов — це коли ми дбаємо не лише про себе.

Розділ 5

Небезпечний вірус
Кожна історія була для Ані і Славка темою для тривалих обговорень.
Після програми по дорозі додому, вдома, по дорозі до школи, у школі —
всюди, де лише була можливість, друзі обговорювали поведінку головного
героя, аналізували причини, через які виникли проблеми, обговорювали
варіанти поведінки в складній ситуації. Андрій попросив нічого нікому не розповідати до виходу передачі. І оскільки вони дуже цінували
можливість знайомитися з історіями героїв і засвоювати Андрієві
рекомендації, звісно, Аня і Славко тримали все в секреті.

І от вони їхали до Андрія і по дорозі намагалися вгадати, про
що ж буде четвертий ґаджет. Ані сподобалося уявляти, що кожна
історія — це окремий світ, окремий ґаджет, справжній живий механізм. Наприклад, планшет, телефон, комп’ютер, смарт-годинник —
це все зовсім різні пристрої зі своїми функціями і задачами. Круто,
коли ти маєш доступ до всіх цих пристроїв, і не просто маєш доступ,
а ще й розумієш їхнє призначення (адже далека від техніки людина
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на планшеті замість кухонної дошки може і овочі на салат нарізати).
Тобто важливо не лише мати ґаджет, а й уміти ним користуватися.
Тоді твоє життя стає надзвичайно цікавим!
— Ґаджет номер чотири відповідає за нашу впевненість
і спокій. Називається він «Правдивість vs Брехня», — Андрій за звичаєм розпочав із розкриття нового ґаджета. — Славку, от скажи,
ти б хотів, щоб твій друг був невпевнений у собі, або щоб твоя мама
була весь час чимось стривожена? Або щоб ти сам весь час у всьому сумнівався?
— Ні, дякую, я такого не хочу!
— Все правильно. Ніхто не хоче будувати стосунки з неврівноваженими людьми, тими, хто сумнівається чи боїться. Чому? Бо коли
людина боїться, їй неможливо довіряти.
— Тоді я взагалі нічого не розумію... — повільно проказала Аня. —
Мені здається, тут якась помилка. Ось дивись, Андрію, моя подруга
Марічка запитує в мене, чи пасує їй нова сукня. Я бачу, що ця сукня
не підкреслює її красу, тож я маю сказати, що в цій сукні вона некрасива? Може, в цьому випадку все ж можна приховати правду? Або ось,
наприклад, я отримала не найкращу оцінку з англійської. Коли мама
спитала, я відповіла, що нічого не отримала. Я ж бо напевне знаю,
що завтра на уроці зможу все виправити і це цілком мені по силах.
То навіщо засмучувати маму? Можливо, невеличка брехня на благо
таки дозволена?
— Дорогенька Аню, це запитання мені ставить кожна людина.
І це нормально. Брехня подібна до вірусу, який руйнує людське щастя. Його присутність в організмі критична у будь-якій кількості.
Це як онкоклітина. Уяви, що тобі пропонують підселити у твій організм онкоклітину, вона ж зовсім крихітна, непомітна. Що ти скажеш? Нізащо! І це зрозуміла відповідь. Те саме стосується і брехні. Рівень токсичності брехні такий високий, що навіть малесенька
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брехня здатна вирости у велику проблему. Подрузі, яка поставила
тобі це запитання, можна взагалі не відповідати або сказати, що в неї
сьогодні чудовий макіяж. Можна перекинути склянку з водою, тільки б лиш змінити тему. Якщо ви знаєте, що негативна відповідь, навіть якщо вона чесна, образить людину, уникніть її, переведіть бесіду
в інше русло. Не варто правдою завдавати болю іншому. Якщо сказати, що нова сукня подрузі не личить, вона справді образиться. Та коли
уникнути відповіді, людина подумає і сама все збагне.
— Я в своєму житті вже так багато набрехав... Я так розумію, перебільшення — це теж брехня? Тобто, якщо я вчора сказав другові,
що виконав двадцять відтискань, а насправді їх було шістнадцять —
це теж брехня. І що ж робити, Всесвіте? Як тепер жити з тією брехнею, що її ми вже назбирали за весь цей час? — Славка серйозно зацікавила ця тема.
Захоплений запитаннями і відвертістю друзів, Андрій заходився
міркувати разом з ними.
— Насправді кожен із нас має величезний запас брехні, який
зберігається на наших депозитних рахунках, і щодня змушує наш
розум непокоїтися, спонукає нас втрачати впевненість в інших
людях, сумніватися в собі і власних ідеях. Брехня породжує світ,
в якому дурять нас, де ми маємо постійно чатувати, де ми весь час
напружені. Це означає, що ми не можемо бути щасливими і успішними. Ти питаєш, що робити з минулою брехнею? А що ми зазвичай робимо з хворобами? Правильно, долаємо їх, одужуємо. Ми починаємо виконувати певні вправи, п’ємо ліки, дотримуємо режиму.
Так само і з минулою брехнею. Поступово ми повинні ввести правдивість як норму свого життя. А зараз я скажу вам дещо дуже секретне. Щось мені підказує, що ти, Славку, і ти, Аню, маєте потенціал
лідерів. А без знання і застосування цього секрету стати справжнім
лідером неможливо. Секрет цей звучить так: «Якщо ти впродовж
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тривалого часу кажеш правду, то невдовзі кожне слово, сказане
тобою, стає правдою». Далеко не всі дорослі це розуміють. Над цим
слід замислитися.
Коли ми обираємо перший режим ґаджета «Правдивість — брехня», у нас одразу ж з’являється доступ до таких функцій:
•

люди в нашому оточенні надійні;

•

ми легко ухвалюємо правильні рішення;

•

ми впевнені в собі навіть у скрутних ситуаціях;

•

наші плани легко реалізуються.

Конкретні приклади дії цього ґаджета в житті:
•

ти кажеш правду, не перебільшуєш і не применшуєш, не намагаєшся обдурити, щоб сподобатися;

•

ти не кажеш нічого, що створює про тебе хибне враження;

•

ти дотримуєш слова, що його дав собі й іншим;

•

ти надійний член своєї команди, і твої друзі це цінують.

Другий режим цього ґаджета працює у зворотному напрямку.
Якщо ти обираєш режим № 2, то в тебе завжди буде так:
•

люди тобі не вірять, навіть якщо ти кажеш щиру правду;

•

люди дурять тебе;

•

люди в твоєму оточенні намагаються дурити одне одного;

•

твоя впевненість у собі знижується;

•

ти зіштовхуєшся з багатьма речами, які тебе лякають.

Якщо брехня вже стала природною частиною твого життя (а таке
часто трапляється з людьми), саме час почати бій! Здобути волю. Якщо
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брехні забагато, ти втрапиш у тенета ХИБНИХ думок: якщо я збрешу, мама не засмутиться; якщо я щось про себе вигадаю, це надасть
мені статусу; якщо я не надто знаюся на темі, але однак щось скажу
вигадане, всі вирішать, що я крутий; якщо приховувати лише певні
факти, а на 90 % казати правду, нічого страшного не станеться. Тактак... Про онкоклітину ви вже в курсі. Тепер вас не надуриш!
— Андрію, мені от щойно спало на думку, як же ж важко всім
і завжди казати правду!
— Молодець, Аню! Це неабияк складно! Саме тому щасливих людей у світі менше 10 %, адже неможливо почуватися щасливим, коли
тебе сповнює страх. Важливо усвідомити: коли ти розмовляєш з іншою людиною, треба прагнути, щоб в її голові склалася така сама картинка, як у тебе. Це і називається правдою.
Ґаджет «Правдивість — брехня» має свої рівні Wi-Fi.
— Як добре, що існують ці рівні Wi-Fi! Вони дають можливість
чітко все усвідомити. Ну ж бо, Андрію, розповідай швидше! — збуджено мовив Славко.
Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

1

Розповідав другові про свої заняття спортом, перебільшив
досягнення

2

Підвів друга, забув, що пообіцяв піти з ним у кіно

3

Збрехав учителю, що домашнє завдання не виконано через
погане самопочуття

4

Не розповів мамі всієї правди, чому затримався після
уроків
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Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

5

На спортивних змаганнях усі члени моєї команди пересварилися між собою

6

Я весь час боюся, що може статися щось лихе

7

В мене нічого не виходить

А ось один з варіантів того, що може статися, якщо твій четвертий ґаджет працює в позитивному режимі.
Позитиві рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi
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Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Сказала мамі правду, що на уроці переважно дивилася
в телефон і через це отримала погану оцінку

2

Встала вранці на пробіжку, бо дала собі слово

3

У компанії старших парубків не прибріхувала про свої
досягнення

4

Зізналася бабусі, що не привітала її з днем народження,
бо забула. Не вигадувала виправдань, просто вибачилася

5

Погуляла ввечері з собакою, як обіцяла мамі, хоча друзі
пропонували провести час із ними

6

Я відчуваю, що мене всі підтримують, мої плани
реалізуються

7

Люди довіряють мені, просять про допомогу, я охоче
допомагаю

Історія цього ґаджета пов’язана з життям одного хлопчика. Його звати Ігор, йому тринадцять років. Від самого дитинства він багато фантазував, мріяв, уявляв. Спочатку це було навіть кумедно. Згодом фантазії
потроху почали обертатися на брехню. Ніхто не приділяв цьому особливої уваги, тож звичка казати неправду про себе і рідних укоренилася. Наприклад, коли хтось із дітей розповідав про те, де працюють його батьки, Ігор тут-таки вигадував щось про своїх батьків, що обов’язково
переважало історії інших дітей. Він розповідав про подорожі, про купу
іграшок у себе вдома, про те, що батьки все йому дозволяють. Так, у першому класі він зміг переконати однокласників, що в нього вдома живе
їжак, а у татовій шафі заховано справжнього пістолета. В 3–4 класі фантазії Ігоря вже виставлялися на посміх, мало хто з хлопців хотів із ним
дружити. Але хлопчик мав потребу у спілкуванні, тому охоче відвідував
різні гуртки, їздив до таборів, де міг би знайти вдячних слухачів.

Якось він прибився до не дуже хорошої компанії і програв одному хлопцю двісті доларів. Щоб віддати борг, кишенькових грошей,
що йому давали батьки, звісно, не вистачало. Авжеж, уся компанія
стала на бік «свого» і тільки те й робила, що глузувала з Ігоря. Про
свій борг хлопець батькам не сказав — йому було надто соромно. Він
взагалі намагався розповідати їм лише хороше, прагнув бути в їхніх
очах крутим парубком.
Компанія, якій Ігор завинив гроші — хлопці 15–17 років. Вони вирішили у будь-який спосіб витрусити з нього борг. Коли Ігор уперше
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прийшов додому у розірваній футболці і з розбитою губою, він сказав
мамі, що перечепився на сходах і впав. Мовляв, задивився в мобільник і не помітив сходинки.
Потім, коли він повернувся додому без телефона, сказав, що телефон у нього вкрали в супермаркеті, поки він купував воду. Насправді ж телефон відібрали хлопці замість відсотків, сказали, що, може,
й віддадуть, коли Ігор поверне борг. Але було зрозуміло, що телефон
пішов назавжди. Аби бути хоч на якомусь зв’язку, Ігор взяв стареньку татову «Нокію», зовсім немодну і потерту. І тепер хлопець мав
ще один клопіт — пильнувати, щоб ніхто з однокласників випадково
не побачив того «динозавра».
У цій історії Андрій брав опосередковану участь. Він мав зробити так, щоб старші хлопці спровокували Ігоря на злочин. Звісно, всі
розмови прослуховувалися, і батьки Ігоря були в курсі всіх нюансів
експерименту. Андрій увімкнув відео.

— Отже, невдахо, завтра твій останній день! Бери гроші,
де хочеш. У твоїх батьків вони точно десь заховані. Завтра
зранку тут, перед школою! Не принесеш — то буде останній
день, коли ти ходитимеш власними нозями.
Ігор зрозумів, що далі відкладати вже нікуди, треба швидко вирішувати питання. Він намагався звернутися до своїх
однокласників і навіть до класної керівниці, але вони вже
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тисячу разів ставали жертвами його брехні. Звісно, його
ніхто навіть слухати не став.
«Вони мене завтра точно приб’ють! Що робити? Взяти
в батьків? У принципі, я знаю, де вони зберігають гроші.
Може, вони й не помітять. Візьму, а потім знайду роботу,
флаєри роздаватиму, швидко зароблю і поверну», — розмірковував Ігор, біжучи додому.
Він уже заздалегідь знав, що мама з татом ввечері підуть
на прогулянку і повернуться десь за годину.
Саме так і сталося. Батьки пішли. Ігор підійшов до шафки,
яка замикалася на маленький ключ, але ключ завжди був
у замку, щоб у разі потреби батьки могли взяти гроші. Ігор
знав про це, бо батьки кілька разів брали гроші при ньому.
Він ще ніколи не крав у батьків. Точніше, не обманював їх так
серйозно. Рука вже тягнулася до ключика, але хлопець
ще вагався: «Якщо тато дізнається, він мене покарає... але
я маю це зробити!» Хвилювання переповнювало його. Ігор
відчинив шафку і побачив там невеличкий гаманець. В гаманці було три купюри: 500 гривень і дві купюри по 100 доларів. Хлопець дістав долари, поклав на місце гаманець,
замкнув шафку. Він жахливо почувався, здавалося, ніби його
руки страшенно забруднилися, його нудило, а ще хотілося
десь сховатися.
Ігор пішов до своєї кімнати, ввімкнув нічник і не роздягаючись заліз із головою під ковдру. По щоці повільно
сповзала сльоза. Страх, сором, сумніви...
За якийсь час повернулися батьки. Мама постукала,
ввійшла до кімнати, і коли помітила, що з-під ковдри стирчить нога в шкільних штанях, тихо спитала:
— Синку, в тебе все гаразд?
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— Все нормально. Я хочу спати.
— Добре. Тоді добраніч.
Мама на мить затрималася у дверях. І тоді Ігореві хотілося кинутися їй на шию і все розповісти, але він навіть очей
не зміг підвести. Йому було страшенно соромно. Мама
працювала бухгалтером, дуже втомлювалася, нещодавно
в неї виникли проблеми з зором. Батько був продавцем
у магазині будматеріалів і намагався виходити на роботу
у вихідні, бо в ці дні більше платили. У батьків були невеликі статки, але жили вони добре. Принаймні в Ігоря
був пристойний годинник, одяг, кросівки, рюкзак, гарно
облаштована кімната і непоганий телефон. Був.
Хлопець крутився без сну, його мучили докори сумління.
Вранці Ігор прокинувся раніше, ніж зазвичай. Він взагалі
не дивився батькам у вічі, почувався останньою мерзотою. Здавалося, батьки все знають, дивляться на нього
і ніби рентгенівськими променями просвічують його рюкзак, в якому лежать поцуплені гроші. І нічого не кажуть.
Як же ж Ігореві хотілося, щоб мама спитала його про гроші, або вони раптом випали з кишені рюкзака. Або щоб
тато вирішив щось купити і дістав той гаманець. «Будь
ласка, помітьте мої страждання! — волало Ігореве серце. — Я не зрадник, мене змусили!»
Він вийшов з квартири, замкнув двері. Руки його тремтіли. Хлопець поквапився на зустріч із компанією. Старші
парубки вже чекали на нього в призначеному місці. Ігор
дістав гроші і швидко простягнув їх.
— Все, і більше мене не займайте! Поверніть телефон,
я вам усе віддав.
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— На свій телефон, він у тебе, цейво, з кам’яного віку.
Якщо ще захочеш закластися, приходь, ідіоте!
Хлопці миттю зникли. В серці Ігоря вирував гнів. Він
був ладен кричати від безсилля та через зраду, на яку був
змушений піти. «Нокія» задзижчала в кишені. «Тато!» —
Ігор здригнувся.
— Привіт. Ти в школі?
— Т-т-так, тату. Що сталося?
— Мамі погано, тиск підскочив. Ми викликали «швидку»,
лікарі наполягають на госпіталізації. Щось не так із серцем.
Я зараз із мамою у лікарні. Призначили багато ліків, потрібні
гроші. В мене з собою небагато, ти міг би привезти з дому?
Там є дві купюри по сто доларів. Я подзвонив сусідові,
дядькові Славі, він тобі їх обміняє на гривні, вже чекає
на тебе. Подзвонити класній, відпросити тебе з уроків?

Ігор скам’янів. Він буквально втратив дар мовлення.
Кілька секунд, які здавалися безкінечними, нарешті змусили
його усвідомити, що ж він накоїв.
— Так, тат, я зараз, — лише пробурмотів він і завершив
розмову.
Він прожогом кинувся в тому напрямку, куди вирушили
його кривдники. Хлопці знайшлися неподалік од шкільного
подвір’я, Ігор підскочив до них.
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— Моя мама! Мама в лікарні! Вона в лікарні, вона може
померти, віддайте гроші! Моя мама в лікарні! Я віддам! Будь
ласка, поверніть гроші, благаю! — з його очей річкою лилися
сльози, дорослий парубок миттю перетворився на трирічне
маля, яке тільки й уміло, що рюмсати. — Я що хочете зроблю,
потім! Все, що скажете! Але зараз благаю: віддайте гроші!
Компанія стояла приголомшена. Біль і страждання Ігоря були такі потужні, що ні в кого навіть і слова кривого
не знайшлося. Хлопець, якому завинив Ігор, дістав дві стодоларові купюри і простягнув йому:
— Забирай свої гроші, брехло! Тебе за язика ніхто не тягнув. Всіх уже забембали твої казочки, всі з тебе кепкують.
Ти можеш бути нормальним? Кажи правду. Вже дістали
твої понти на рівному місці! Це бісить, розумієш? Давай,
чухай звідси, придурку.
Ігор раптом отямився, не очікуючи такого повороту
подій. Він схопив гроші і помчав додому.
«Поміняти гроші у сусіда і мерщій бігти в лікарню», —
бамкало в його голові. Він дуже перелякався за маму. Спітнілий і напружений, хлопець швидко злетів по сходах на свій
шостий поверх, у дверях його зустрів батько.
— Що з мамою? — заволав Ігор.
— Заходь, синку, маємо розмову. Знайомся, це Андрій,
психолог. Ось вода, попий.
Мама сиділа на кухні, в її очах стояли сльози.
— Ми не знали, як учинить Ігор. Не знали, що може відвернути
його від тотальної брехні та самоомани. Але ми напевне знали, що мама
для нього — найважливіша людина, і вирішили показати, що обман
батьків може зіграти злий жарт із ним самим. Нам було важливо
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довести Ігореві, що йому з його репутацією буде складно просити
про допомогу — люди йому просто не повірять. У тій ситуації більше
за всіх переживала мама. В неї справді були проблеми з серцем, Ігор
це знав. Вона плакала впродовж усього експерименту, їй було дуже
шкода сина. Та водночас вона розуміла, що хлопець надто міцно застряг в тенетах власної брехні. Це могло призвести до будь-яких наслідків. Довелося пережити цей біль заради шансу на правду. І Ігор
упорався. Він зміг стати чесним перш за все із самим собою, а з цього починається будь-який шлях до правди. Ніколи не можна дурити
самого себе! — підсумував Андрій.
Славко рішуче сказав:
— Коли я кажу правду, я впевнений у собі та інших, люди хочуть
зі мною спілкуватися, я легко можу отримувати все, що хочу.
— Чудовий висновок! — сказав Андрій. — Наступного тижня на нас
чекає п’ятий ґаджет.

Розділ 6

Не засуджуйте...
— Із п’ятим ґаджетом все так просто, що, поза сумнівом, ви зможете швидко зрозуміти його влаштування і призначення. Він має назву
«Мова, що об’єднує vs Розмови, що роз’єднують». Почнімо з історії,
ви самі все зрозумієте.

Андрій увімкнув відео.
Троє дівчат років чотирнадцяти поволі крутилися на каруселі на дитячому майданчику.
— Привіт, дівчата! Мене звати Андрій. Моїй доньці тринадцять років, і у нас не найкращі стосунки. Я намагаюся
зрозуміти її, але поки що не виходить. Можна поставити
вам кілька запитань?
Дівчата перезирнулися, одна з них відповіла:
— Ставте.
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— Дуже дякую. Отже, історія така. В моєї доньки є дві
подруги. Вона зближується то з однією, то з іншою. Мене
бентежить, що коли моя донька дружить із однією з цих
дівчат, то пліткує про другу і кепкує з неї. А коли більше
дружить з другою, то з нею вдвох так само теревенять про
першу. Я просто чую її розмови по телефону і мені здається,
то не зовсім правильна дружба. Що скажете?
— А що тут такого? Так усі роблять! Ти маєш найкращу
подругу, ти з нею часто спілкуєшся, решта дівчат на другому місці. Звісно, ми обговорюємо інших людей, особливо
наших друзів, їхню зовнішність, поведінку. Нам подобається
обговорювати, хто що сказав чи зробив. Це наше спілкування. Що вам не так? — здивувалася одна з дівчат.
— Як на мене, нормальна вона, ваша донька, — резюмувала друга.
— Нормальна. Гаразд, мені важлива ваша думка. Тоді
я поставлю друге запитання. Наприклад, у твоєї подруги
окрім тебе є ще одна близька подруга. І коли твоя подруга
з тобою, все гаразд, але коли вона дружить з іншою дівчинкою, вони обидві проти тебе. Обговорюють, глузують,
навіть інколи знущаються. А за якийсь час людина, яка казала
про тебе всяку гидоту і виставляла тебе на посміх, знов
приходить до тебе, наче так і треба, і ви спілкуєтеся, ніби
нічого не було. І ти називаєш цю людину другом?
Дівчата неабияк здивувалися. Вони ніколи не розглядали
цього питання з такої точки зору. Якщо чесно, вони взагалі
ніколи не думали, що друг — це людина, яка завжди стоїть
за тебе горою. І якщо раптом ти десь схибив, то друг підкаже, навчить, пояснить, але він завжди на твоєму боці!
Одна з дівчат розвернулася до подруг:
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— Ви що справді позаочі про мене пліткуєте і насміхаєтеся наді мною?
Обидві «подруги» опустили очі — відповідь була очевидна. Всі троє дівчат одночасно і дружили, і глузували
одна з одної.
— Оце так у нас дружба! Капець!
Андрій вів далі:
— Тобто, це таки ненормально, коли твій друг позаочі
про тебе говорить погано?
— Це взагалі не варіант! Це огидно! — різко відповіла
одна з дівчат.
— Тоді в мене останнє запитання. Часто ми критикуємо сторонніх незнайомих людей і вважаємо, що маємо
на те право, що це нормально. Розповім одну історію. Уявіть
собі метро, середина дня, тож доволі людно. До вагона
заходить чоловік із двома дітьми, хлопчиком і дівчинкою
років шести. Він сідає біля вікна і дивиться поперед себе
невидющим поглядом. Діти одразу ж починають бешкетувати, битися, галасувати, смикати інших пасажирів. Якби
ви були на місці людей, які їхали у цьому вагоні, що б ви сказали і зробили?
— Я би попросила батька вгамувати своїх дітей.
— А я б подумала, що тато трошки тойво... не при собі.
Що він просто ігнорить це все.
— Дякую, слухайте далі. Одна жінка у вагоні не витримує
і каже батькові, щоб він вгамував своїх дітей. Чоловік дивиться
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на неї і тихо каже: «Ви знаєте, дві години тому в лікарні
померла моя дружина. І я не знаю, що мені робити. І діти,
мабуть, теж не знають...» Що б ви зробили, якби таке почули?
— Жах! Нещасні малюки, як же ж їх шкода!
— Я б спитала, чим допомогти, якось підтримала б їх.
— І ось тепер ще раз моє запитання. Останнє. Чи можемо
ми засуджувати думки, зовнішність, рішення інших людей,
якщо ми ніколи не бачимо цілої картини, не знаємо ситуації?
Чи можемо ми судити про те, що, цілком імовірно, взагалі
не так розуміємо?
— Звісно, що не можемо! — впевнено, майже в один
голос відповіли дівчата.
— От я і думаю, що виставляти на посміх та принижувати людей, нічого не знаючи про їхнє життя і ситуації —
то помилка. Дякую, ви мені дуже допомогли. Я обов’язково
поговорю з донькою і спробую її зрозуміти.
— Дякую вам! — раптом сказала одна з дівчат.
— І вам дякую! Гарного дня, дівчата!
Андрій встав і пішов.
— Аню, от скажи, чи намагаєшся ти у повсякденних розмовах
поєднати людей, зблизити їх одне з одним? Якщо ви з Марічкою, наприклад, поговорили про Сергія, і стосунки Марічки і Сергія опісля
погіршилися, тут точно вплинули розмови, що роз’єднують.
Аня здивувалася:
— Ми ж дівчата! Ми завжди про когось говоримо. Хіба це погано?
— Нема нічого поганого в тому, що одні люди говорять про інших людей. Ідеться про те, що після розмови двох людей про третю
стосунки між усіма трьома погіршилися. Дуже яскравий приклад
роз’єднувальних розмов — плітки і теревені позаочі. Навіть якщо
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ти довідалася, наприклад, що твоя подруга не є насправді тією, за кого
себе вважає, не варто це з кимось обговорювати і налаштовувати людей проти неї. Краще подумай, як їй допомогти. Щасливі люди не брешуть і не завдають болю іншим. Запам’ятай це! Все погане породжується через людські страждання.
Отже, якщо ти обираєш перший, позитивний режим цього ґаджета, то тоді:
•

ти вчасно прибуваєш у потрібне місце;

•

на шляху до мети ти не маєш перепон;

•

в тебе міцна дружба і не лише;

•

зазвичай ти отримуєш саме те, чого прагнеш.

Конкретні приклади роботи п’ятого ґаджета:
•

люди вважають, що тобі часто таланить;

•

ти отримуєш бажане;

•

друзі хочуть бути з тобою в одній команді;

•

ти маєш до кого звернутися у скрутну годину.

Другий режим цього ґаджета працює у зворотному потоці. Якщо
ти обираєш режим № 2, тоді:
•

ти часто втрачаєш друзів;

•

ти всюди спізнюєшся, на дорогах завжди корки;

•

дорогі тобі люди не мають для тебе часу;

•

тобі складно досягати мети;

•

ти робиш дуже багато, а результат мізерний;

•

люди у твоєму оточенні мають складний характер.
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В ґаджеті «Мова, що об’єднує vs Розмови, що роз’єднують» рівні
Wi-Fi працюють за вже відомою тобі логікою Всесвіту.
Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Розмовляли з подругою, глузували зі спільної знайомої

2

Думала погане про свою однокласницю

3

Наскаржилася мамі, що молодший брат матюкався

4
5

Розповідаю бабусі, що батьки весь час сваряться і мене
це дістало
Підтримую тих, хто глузує з молодших у нашій школі

6

Мене не розуміють мої рідні і близькі люди

7

Я не маю мрії і не розумію, для чого живу

— Славку, а ось приклади того, що відбувається з хлопцями, коли
вони опановують цей ґаджет.
Позитивні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi
1

Я можу легко домовлятися з людьми

2

Підтримав друга, який гримнув на однокласника, що погано говорив про вчителя
Допоміг батькові приготувати подарунок до маминого дня
народження

3
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Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

4

Покликав у гості друзів, щоб разом подивитися футбол

5
6

Допоміг другу налагодити взаємини з його мамою, підказав, як залагодити конфлікт
Мене завжди підтримують друзі

7

Вступив до університету на фах, про який мріяв

П’ятий ґаджет ми називаємо «Ґаджетом миру», бо він допомагає
плекати мир у душі, в стосунках, у світі. Будь-яка війна починається
зі скандалу з другом. Будь-який мир починається з того, що ми робимо крок назустріч другові. Це важко усвідомити. Не кожна, далеко
не кожна людина здатна зрозуміти, що війна ніколи не стане причиною миру, а глузуючи з інших, ми ніколи не станемо щасливішими.
Вам буде важко, друзі! Багато хто певен, що конкуренція — це нормально, і щоб отримати щось, це треба в когось відібрати. Певний
час вам доведеться жити в цій системі і не втрапляти у пастки омани. Але настане мить, коли ваше життя докорінно зміниться!

Розділ 7

Про зайчиків і котиків
— Шостий ґаджет називається «М’яка мова vs Брутальна мова».

— Я знаю! — стрепенулася Аня. — Я знаю, що таке м’яка мова: зайчик, котик, ясочка та інші слова! І я навіть знаю, як це працює. Андрію,
дивись, якщо я розмовляю чемно, по-доброму, то й люди зі мною так
само розмовляють. А якщо я кричу, то й на мене кричать, чи не так?
Андрій приємно здивувався цікавості Ані до шостого ґаджета
і відповів:
— Чудова логіка, Аню! Я лише трохи підкорегую певні моменти.
Якщо ти обираєш позитивний режим шостого ґаджета, це означає, що:
•

ти чуєш навколо себе гарну мову;

•

коли люди говорять до тебе, в їхніх словах ти відчуваєш любов і безпеку;

•

ти живеш у мальовничій місцевості;
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•

твій район і прилеглі частини міста чисті й охайні;

•

у твоєму місті багато парків та інших приємних місцин.

Конкретні приклади:
•

у твоєму районі розпочато реконструкцію парку;

•

твої друзі не підтримують кепкування та прізвиська.

— Важко з когось не кепкувати, якщо так чинять усі твої друзі, —
зауважив Славко.
— Бути щасливим, значить вирізнятися, — відповів Андрій якимось особливо глибоким і впевненим голосом.
Якщо ж ти обираєш негативний режим цього ґаджета, то картина твого життя така:
•

коли люди заводять з тобою мову, тобі здається, що на тебе
нападають;

•

ти вислуховуєш надто багато критики на власну адресу
і взагалі;

•

твої друзі, близькі, сусіди говорять грубо, сваряться, їхні розмови лякають;

•

твій район і місто нудні й нецікаві;

•

у місцині, в якій ти живеш, забагато сміття, битого скла,
каміння;

•

у твоїй країні важкий клімат.

Якщо твої батьки не можуть спокійно спілкуватися і одразу зриваються на крик, якщо в школі одні учні ображають інших, якщо «модні»
принижують «розумних», якщо по дорозі до школи під ногами в тебе
порепаний асфальт, сміття розкидане на узбіччі — значить негативний вплив шостого ґаджета працює на повну!
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— Андрію, у нас із хлопцями заведено звертатися один до одного
на прізвиська. Це порушення?
— Чудове запитання, Славку. Спробуй сам поміркувати вголос.
Славко одразу ж видав:
— Якщо прізвисько гарне і нікого не ображає — то нормально. Але
якщо воно вказує на недоліки людини, принижує її — це порушення...
Як це я таке сказав? Хвилину тому я й гадки про це не мав! — Славко
аж підвівся зі стільця від здивування.
— Бачиш, Славку, в те, що я тобі зараз скажу, важко повірити,
але саме це і є ще одним із основних секретів супергероїв. Насправді
всередині кожного з нас зберігається, скажімо так, капсула мудрості.
В ній зашифровано інформацію про всі закони, правила, секрети цієї
планети і її жителів. У цій капсулі міститься вся мудрість Всесвіту.
Коли ти на повну потужність підключаєш усі десять ґаджетів у позитивному режимі, в тебе з’являється доступ до цієї мудрості. Ти отримуєш знання, як застосовувати свою суперсилу, і в цей момент усвідомлюєш, як можеш допомогти іншим людям.
— Ого! — вигукнула Аня. — Ти хочеш сказати, Андрію, що все
у фільмах про супергероїв — правда?
— Все можливо, люба Аню. Тільки ми вирішуємо: можемо ми щось
чи ні.
Славко здивувався:
— Тобто? Андрію, то що, я теж можу...
— Тс-с-с-с, просто подумай про це. Славку, ти щойно наблизився до дуже цікавого питання.
— Андрію, а ким ти хотів стати, коли був підлітком?
— Я хотів стати тим, хто допомагає безлічі людей і робить багато
хорошого. Можна сказати, я справді мріяв стати супергероєм і врятувати людство, — усміхнувся Андрій.
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Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

1

Розсердилася на кота, через якого мало не впала

2

Назвала батьків «старими»

3

5

Приєдналася до компанії, яка кепкувала з кривих ніг
однокласниці
Часом використовую нецензурну лексику у спілкуванні
з друзями
Нагрубіянила батькові

6

Не виявляю любові до рідних і друзів

7

На мене часто кричать і часто принижують інші люди

4

А ось приклад того, що станеться, коли ви під’єднаєте свій шостий ґаджет до позитивного Wi-Fi:
Позитивні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Не став дорікати другові, який мене підвів через погане
самопочуття
Перестав розповідати анекдоти, де одні люди принижують інших
Коли мої друзі сваряться у моїй присутності, я намагаюся
їх заспокоїти і помирити
Я підтримую дорослих, які створюють проєкти з прибирання сміття у місті

2
3
4
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Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

5

Коли я розмовляю з друзями, то стежу, щоб моя мова
не була надто швидкою чи гучною
Коли я розсердився на маму, пішов до своєї кімнати, діалог
продовжив тільки тоді, коли заспокоївся
Я в усьому отримую підтримку від друзів і батьків

6
7

— У шостому ґаджеті у нас така історія. Героїня — Таня, тринадцять років. Постійно свариться з батьками, кілька разів ішла з дому.
Ми вигадали легенду: я батьків друг, який приїхав до міста в справах
і зупинився у них на два дні. Готові? Дивимося!
Звичайна міська квартира, кухня. Таня у навушниках вже
пів години миє посуд, який можна було вимити за дві хвилини. Музика у навушниках була така гучна, що її чули
всі. Скидалося на те, що дівчина навмисно так довго миє
посуд, щоб заполонити своєю музикою всю оселю і щось
комусь довести.
— Прикрути, будь ласка, музику, — попросила мама.
Жодної реакції. Потім ще три прохання. За Таніними
рухами було зрозуміло, що вона уважно стежила за дорослими на кухні і чула мамині слова.
Раптом тато різко підвівся, підійшов до Тані, зняв з неї
навушники і забрав телефон.
— Що сталося? — миттєво спалахнула дівчина.
— Це ти нам поясни, що сталося. Мати двічі тебе просила стишити музику, ти не сама живеш у цій квартирі! Твої
навушники верещать на весь дім, ти сама скоро оглухнеш!
93

— У мене нормальна музика! А якщо ви нічого в ній не тямите, чи, як завжди, втомилися після роботи, могли б піти
до зали! І взагалі, мама сама мене попросила вимити посуд!
— Ти що верзеш? Мати повинна виходити, щоб тобі
не заважати? Та у твоєму віці вона музичну школу закінчила,
і вже вона точно знається на музиці!
— Хто знається? Наша мама? — від обурення і незгоди
Таня загарчала. — Та вона лише і знається, що на борщах
і кашах!
Таня завмерла — вона раптом усвідомила, що бовкнула
зайвого. Мама, яка стояла до неї спиною і нарізáла салат,
заклякла на місці. Руки її опустилися. Тримаючись за стільця,
вона обережно розвернулася і сіла. Повільно підвела очі
на доньку.
— Ти дуже правильно зауважила: борщі і каші — справді
моя парафія, тут я майстриня. Твоя правда, доню... — голос
її тремтів.
— Скільки ж ти матір дойматимеш? Вона все для тебе,
а ти! Як ти взагалі можеш бути такою егоїсткою? — батько
збирався продовжити, але Таня зупинила його.
— Мам, пробач, я не це хотіла сказати.
Втрутився Андрій:
— Підлітки часто грубіянять своїм батькам, зараз це просто пошесть якась. Всі чомусь вважають, що це нормально,
і навіть соромляться з повагою говорити про своїх батьків.
— Ні-ні, ти все правильно сказала, донечко. Все правильно. Твоя мама — директорка з куховарства і прання.
Втім, яка ж з мене директорка, таке, швидше прибиральниця, кухарка і дверниця. Справа не в тому, ЩО ти сказала. Справа в тому, ЯК. Ти сказала грубо. Знаєш, коли мені
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було вісім років, я бавилася ляльками. Моя мама читала
поруч книжку. Моя лялька погано поводилася, і я заходилася її сварити й кричати на неї. Мама все це слухала, а потім покликала мене до себе і подібним тоном
повторила мені все, що хвилину тому я кричала ляльці.
Я розплакалася. Мама вперше у житті кричала на мене.
«Що ти зрозуміла?» — спитала вона мене. «Кричати —
це погано». «Коли на людину кричать чи грубо до неї мовлять, це означає, що її не люблять». Тобі, доню, тринадцять
років, ти вже зовсім доросла, і ти знаєш, що я не кричу
на тебе. Хоча часом мені хочеться, чесно, дуже хочеться! Але я одразу згадую ляльку. Ми самі вибираємо тон
розмови з людьми. Розмовляти м’яко навіть у складній
розмові — це велика мудрість. І, як ти розумієш, зараз
я також можу на тебе накричати, наговорити тобі неприємностей. Але чого я тебе навчу? Якщо інші люди
кричать, грубіянять, принижують одне одного, це не означає, що і ти маєш чинити так само. Не варто уподібнюватися гіршим. Це найлегше. Але допоки у твоєму житті
буде бодай одна людина, яка не говорить до тебе грубо,
ти не зможеш опуститися.
— Я виріс у дитячому будинку, — раптом промовив
тато. — Там розмова завжди коротка: правда на боці сильнішого, а ще кожен сам за себе. Я не знав, що таке «говорити
м’яко». Зі мною ніхто так не розмовляв. І я так ні до кого
не говорив. Аж поки у двадцять вісім років не зустрів твою
маму. За чотирнадцять років нашого шлюбу вона жодного
разу не принизила, не засудила, не скривдила мене. Мене,
грубіяна, скандаліста, того, хто не вміє кохати... — татів
голос затремтів. Він відвернувся і замовк.
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— Складно бути мамою. Навіть коли ти втомилася,
ти все одно не дратуєшся. Часом я думаю, що тобі байдуже і ти просто не помічаєш мене. — Тихо проказала Таня.
— Я все помічаю. І запах тютюну вже другий місяць
на твоєму одязі. І чоловічий одеколон на шкільній формі
вчора. Помічаю, що ти змінила майстра манікюру, що твоя
подруга Женя рідше дзвонить. Якщо батьки не лізуть у твоє
особисте життя, це зовсім не означає, що вони «відморожені і немодні старигани». Ми чекаємо, поки ти спитаєш,
ми не хочемо читати тобі нотацій. Розумієш, тобі ж не три
рочки! Ще півроку тому ти майже щовечора пила з нами
чай на кухні, ми спілкувалися. А потім ти віддалилася, стала
колючою, сердитою, дратівливою.
— Ми розуміємо, що серед підлітків звична річ бути
незадоволеними батьками, обурюватися вдома, все заперечувати, сперечатися. Ми все це розуміємо і не ображаємося на тебе.
— Я не хотіла, пробачте, — прошепотіла Таня. — Я щойно
усвідомила, що мама — це єдина людина, яка на мене ніколи
не кричить і не сміється з мене. Ну, і ти тату, також. На всіх
моїх друзів батьки кричать. У них сварки по три години
щодня. І всі скаржаться, що їх дістали їхні старі, що вони
набридли. Я вже не знаю, чи зможу спокійно розмовляти...
— Давай-но я тобі допоможу, — втрутився Андрій. —
Я саме спеціалізуюся на тренінгах зі спілкування. Дивись,
тут прості правила. Перше: якщо відчуваєш, що щось не подобається, — скажи про це, адже дуже часто все можна
виправити. Друге: перш ніж ухвалити рішення, спитай думку
іншої людини. Третє: грубі слова — як рана. Шкіра загоїться,
одначе шрам залишиться. Якщо бачиш людину, яка сипле
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матюками, з її вуст злітають злість і невдоволення, яка всіх
виставляє на посміх — перед тобою нещасне створіння,
тіло якого вкрите шрамами. Ніколи, ніколи щаслива людина
не завдаватиме болю іншим! Сказати щось грубе, образити — найпростіший спосіб когось принизити і піднестися
самому. З будь-якою людиною можна спілкуватися через
приниження і грубощі, але ж можна і з повагою. Щоправда,
так складніше. Для шанобливого спілкування слід контролювати власні емоції, не бути алігатором, ладним напасти
на кожного, хто не так гляне.
— Схоже, я — алігатор. Весь час на когось нападаю.
Це лікується?
— Це не хвороба, Таню, а звичка. Поговори про це з мамою. Вона зробила дуже багато, щоб стати людиною, яка
так любить своїх рідних. Насправді, не так уже й багато
батьків люблять по-справжньому, тобто м’яко розмовляють. Переважно батьки розмовляють покупками, одначе
це продажна любов.
Ролик завершився. Аня і Славко перебували явно не тут. На їхніх обличчях
читалося, що вони згадували власні розмови з батьками. Друзі не надто
раділи. Воно й зрозуміло — складний вік. Але ж їх зачепили слова про
те, що м’яка розмова — це наш спосіб любити людей!

Виявляється, так важко не скотитися на грубощі...
— І останнє, що я хочу сказати про шостий ґаджет, — тихо завершив зустріч Андрій. — Наша чемна і м’яка розмова — дуже цінна можливість пояснити іншій людині, що ми її любимо і вона для нас дорога. Мова, тон, тембр, гучність, швидкість — все це викликає в людей
або відчуття страху, або відчуття безпеки. Обирайте!

Розділ 8

Слова, слова, слова…
Ґаджет номер сім теж стосується нашої розмови і називається
«Змістовна розмова vs Порожні балачки».

— Андрію, як це працює? — вихопилося у Славка. — Це капець,
воно ж реально працює! Тобто, все, що я роблю іншим людям, повертається до мене! Це наче так просто, але чому, ну чому ж тоді люди
цього не розуміють?
Аня приєдналася до розмови:
— Знаєш, Слав, я думаю, то все через нас самих. Щоб пам’ятати про
ґаджети, про ті секрети, які нам зараз відкрив Усесвіт, треба просто
припинити весь час зациклюватися на собі. От дивися, наприклад,
я сьогодні їхала в метро. Жінка біля мене весь час мене штовхала.
Я злилася на неї всю дорогу. Мені й на думку не спало глянути, чому
вона так поводиться. А виявилося, що поруч із нею двоє маленьких
дітей і ще візочок з малюком. І от вона весь час нахилялася до візочка.
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Я їхала в метро двадцять хвилин, і ці двадцять хвилин свого життя
злилася на те, чого навіть і не було, розумієш? Мій перший ґаджет
був із негативним Wi-Fi. І лише хвилину тому, коли я, Славо, слухала тебе, я це все збагнула.
Мовчанка у відповідь: ані Андрій, ані Славко не знали, що сказати.
— Тож, продовжимо, — нарешті сказав Андрій. — Якщо ґаджет «Змістовна розмова — порожні балачки» під’єднаний до творчого Wi-Fi, то:
•

ти завжди знаєш, чого хочеш;

•

люди дослухаються до тебе, ти все правильно кажеш;

•

біля твого будинку багато красивих місць для відпочинку,

•

у твоєму оточенні люди не пліткують одне про одного,

•

твої проєкти реалізуються.

— Славку, поговорімо на прикладах. Отже, в тебе творчий варіант
сьомого ґаджета: тобі не потрібна додаткова мотивація, ти сам здатен самоорганізуватися. Ти точно знаєш, що хочеш, усі твої вчинки
мають сенс, кожне твоє слово має вагу і значення, ти знаєш цінність
кожної хвилини. А от негативний варіант: Славко днями дивиться
телевізор або грається в ігри на телефоні, ввечері гуляє з друзями
і марнує час. Ти не знаєш, чого хочеш, ти у всьому сумніваєшся, тому
ніколи не проявляєш лідерських якостей. Ти завжди йдеш за кимось.
Славку, що ти обираєш? — з усмішкою спитав Андрій.
— Відповідь зрозуміла — перший варіант. Хто ж захоче бути
невдахою!
— Правильно, Славку, все правильно!
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Розгляньмо докладніше негативний варіант сьомого ґаджета:
•

люди не вважають цікавими твої слова;

•

люди вважають, що ти мелеш дурниці;

•

твої ідеї ніхто не сприймає всерйоз;

•

ти не доводиш справ до кінця;

•

ти весь час скаржишся;

•

ти не ловиш момент, в тебе погано розвинута інтуїція.

Ось приклад із життя дівчинки, яка під’єднана до негативного
Wi-Fi:
Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в момент
підключення у нашій поведінці

1

Щойно прокинулася — одразу в телефон

2

З кожною подругою по кілька разів обговорюю одне
й те саме

3

Скаржуся всім і на всіх

4

Мене ніхто не підтримує

5

Я не можу знайти для себе хобі

6

Люди навколо мене нудні

7

Я весь час сумніваюся в собі, ні в чому немає сенсу,
я виснажена
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Приклад позитивного впливу Wі-Fі:
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Не розповідаю про свої проблеми всім підряд

2

Обговорюю свої проблеми лише з тими, з ким збираюся
їх вирішувати

3

Не скаржуся, а вирішую питання

4

Підтримую людей реальними діями, виконую обіцяне

5

Допоміг другові знайти в інтернеті курси англійської

6

Вмію слухати інших, не встромляю всюди свої «п’ять
копійок»

7

Відчуваю власну значущість у цьому житті

— Андрію, а яка історія в цьому ґаджеті?
— Ця історія про чоловіків. Наш герой — Богдан, йому чотирнадцять років, він із бідної сім’ї. Його батько працює вантажником
на ринку, а мама — касиркою в супермаркеті. Він ще має молодшу
восьмирічну сестричку, Катерину. Богданів батько ось уже кілька
років хворіє на діабет. Чоловік має запальну вдачу, часто зривається
на рідних, а потім картається. І, як він вважає, щоб полегшити свої
страждання, запиває лихо пивом. Богдан дуже хоче допомогти батькові, кілька разів навіть намагався завести про це розмову, щоби підтримати батька. Одначе так і не дібрав потрібних слів, а чи боявся,
словом, розмова не склалася. Щодня хлопчик бачить батька, який
буквально руйнує себе зсередини. Хлопцеві дуже прикро, але він нічим не може зарадити.
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Андрій увімкнув запис, і друзі з хвилюванням занурилися в історію
Богдана.
— Ходіть снідати! — покликала мама.
— Знов макарони? М’ясо в нас хоч колись буде в тарілках? — буркнув батько, роздивляючись тарілку із сірою
макаронною масою, заправленою звичайною олією. Поруч
лежав шматочок хліба, чай теж уже був налитий.
— Щойно ти заробиш на м’ясо, одразу ж його й купимо! — гукнула мама з ванної кімнати.
— Я зароблю? — батько підвищив голос. — Та я тільки
те й роблю, що працюю! Світу божого не бачу, щодня вбиваюся на цьому клятому місці, тільки щоб принести в дім
гроші! Я взагалі звідти піду, набридло! Спина щовечора
тріщить, а платять копійки! Все, піду кондуктором тролейбуса! Робота людська і вільного часу багато. Знайду
ще підробіток — і буде в мене дві роботи замість однієї.
— Класно, тату! А на якому тролейбусі ти їздитимеш? —
поцікавилася мала Катя.
— Не знаю поки що. Потім вирішу.
Богдан слухав мовчки і ледь стримувався. Це була
вже чи не шоста розмова батька про пошук нової роботи
та його «нове життя». Зазвичай ввечері батько повертався
з пляшкою пива, на запитання про нову роботу відповідав,
що запрацювався в цеху на відвантаженні, начальник зі старої роботи вмовляв його лишитися, спізнився на призначену
співбесіду, і ще купу історій, більшість з яких вигадував
на ходу.
Богдан нічого не казав Каті, вона ще щиро вірила
батькові. Мати теж мовчала. Вона його дуже кохала, хоча
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і розуміла, що порожніми балачками на кухні, вихваляннями
перед рідними, самообманом і залежністю від пива її чоловік
ніколи не побудує кар’єру. Мамі було боляче. Важко кохати
людину, яка котиться по похилій площині. Кілька разів вона
намагалася поговорити з чоловіком, хотіла закодувати його,
але він не погоджувався — казав, що цілком здоровий і вже
ЗАВТРА все буде інакше. Після кількох невдалих спроб
мама, якій і так вистачало клопотів, сама опустила руки.
Як то зазвичай буває, той, хто здався і опустив руки, від
розпачу сам починає хворіти. Богданова мама захворіла
на серіали. Вона не відходила від телевізорів, яких в оселі
було два й обидва днями були ввімкнені. Мама знала ім’я
кожного героя, жила їхніми життями, дедалі тікаючи від
болючої реальності — тільки цим і займалася.
Богдан усе це бачив. Як він почувався? Дуже розлюченим. Двоє найближчих йому людей просто руйнували
себе. Якось так склалося, що Богдан бавив Катю, займався
її вихованням, можна сказати, виконував обов’язки батьків.
Хоча йому було лише чотирнадцять і він хотів бути як усі.
Як усі його однолітки він хотів мати модний ґаджет і тусити
з друзями. Хотів, але не міг.
Найбільше в світі Богдан зневажав батька за порожні
балачки, за довгий язик, що молов казна-що, насправді
батько нічого не робив. Богдан не міг вважати чоловіком
того, хто не дотримував слова.
І одного дня все змінилося. До Богданової сім’ї вже давно
придивлялися соціальні служби — діти явно потребували
допомоги. І хоч помітних причин для втручання державних
органів не було, співробітники школи, де навчалися діти,
були напоготові. Власне, так Андрій і дізнався про Богдана,
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який у чотирнадцять років став найдорослішим у своїй сім’ї,
але навіть не підозрював, що й сам потребує допомоги.
Богдан прийшов до школи. Відвів Катю до класу, звично
перевірив, чи на місці її підручники і бутерброд.
— Привіт, Богдане! Ти мене не знаєш. Я Андрій, пишу
книжку про сильних підлітків. Мені тебе рекомендували
як вольового хлопця. Маєш кілька хвилин?
«Стороння людина», «книжка», «вольові підлітки», «рекомендували»? Всі ці слова пролунали для Богдана наче
китайська мова, адже він узагалі не вважав себе крутим
хлопцем.
— Добридень. Ви, мабуть, помилилися.
— Богдан Токмаков, ти?
— Так, я.
— Тоді не помилився. Мені лише треба поставити тобі
кілька запитань. Це забере не більше десяти хвилин. Я зроблю аудіозапис нашої розмови. Твоя думка допоможе нам
у написанні книжки для підлітків, о’кей?
— Гаразд.
Андрій запросив Богдана до бібліотеки, до порожньої
читальної зали. Андрій увімкнув диктофон.
— Отже, маю два запитання, на які попрошу дати детальну відповідь: пояснюй свою позицію, обґрунтовуй свою
думку. Питання перше: що для тебе означає мужність?
як це — бути справжнім чоловіком? що відрізняє справжнього чоловіка від решти? яку силу він має?
Несподівано. Богдан почувався так, наче він на контрольній з алгебри. Проте йому якось вдалося опанувати
себе і розслабитися. Цей чоловік викликав довіру, тож
Богдан почав говорити.
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— Справжній чоловік дотримує слова. Це людина, яка
ніколи не відкриває рота тільки лиш щоб сколихати повітря.
Справжній чоловік розуміє, що коли він щось говорить,
то цієї миті його слухають люблячі люди, які вірять йому,
тож він не може їх підвести. Чоловік докладає всіх зусиль
для досягнення результату. Справжній чоловік не такий,
як мій батько, бо він ніколи не дотримує слова.
— Цікава думка, дякую! Друге запитання: що ти плануєш
на цей тиждень? як у твоїх планах на тиждень проявлятиметься твоя мужність?
— Ну... в середу я збираюся підтягнути англійську, щоб
у п’ятницю одержати гарні оцінки. Ще я піду на додаткові
заняття з української мови, щоб краще підготуватися до екзамену. А щовечора ми з друзями збираємося на стадіоні
і займаємося спортом. Такий от мій план на цей тиждень.
— Чудовий план, Богдане! Супер! Дуже дякую, що приділив мені час. Коли вийде книжка, занесу тобі примірник.
Богдана дуже збентежила ця неочікувана розмова, але
продзвенів дзвінок, і він пішов на урок.
Минув тиждень. Він був такий, як і всі тижні в Богдановому житті. Батько так само вантажив, цмулив пиво
і скаржився. Мама не відривала погляду від «ящика», Катя
бавилася ляльками і малювала.
І от у понеділок перед уроками Богдан знову побачив
Андрія.
— Богдане, привіт! Маю до тебе справу. Треба ще дещо
від тебе для нашої книжки. Послухай!
Андрій увімкнув диктофон. Пролунали гучні і чіткі голоси:
«…що ти плануєш на цей тиждень? як у твоїх планах
на тиждень проявлятиметься твоя мужність?...»
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«Ну... в середу я збираюся підтягнути англійську, щоб
у п’ятницю одержати гарні оцінки. Ще я піду на додаткові
заняття з української мови, щоб краще підготуватися до екзамену. А щовечора ми з друзями збираємося на стадіоні
і займаємося спортом. Такий от мій план на цей тиждень.»
Богдан завмер. Йому забракло слів. Він зашарівся,
бо все зрозумів. Як це так? Він не зробив анічогісінько
з того, що збирався. Але як таке можливо? Він же справді
збирався! І він — не такий, як його батько, він не базікає
даремно!
Він не такий? Він не кидає слів на вітер?
— То ти хочеш навчитися бути справжнім чоловіком? —
запитав Андрій, помітивши збентеження хлопця.
— Хочу! — мало не зі сльозами вичавив Богдан.
— Тоді годі засуджувати слабких, тих, хто не здатний
собі допомогти і має залежність од своїх хвороб. Коли
ми засуджуємо когось чи щось, ми самі стаємо такими ж.
Непомітно. Ми самі робимо те саме! Ще не все втрачено.
Спробуймо ще раз. Готовий?
— Так!
— Що ти плануєш на цей тиждень? Як у твоїх планах
на тиждень проявлятиметься твоя мужність?
Богдан знову розповів про свої плани. Цього разу задач
було лише дві, і, на перший погляд, обидві були незначні. Він
зрозумів, як легко говорити про свої «начебто» дії, і як насправді важко дотримати слова і не кидати слів на вітер.
— Друзі, якщо ви поміркуєте над особливостями людської мови,
то помітите, що мова з усім її багатством і розмаїттям уповні притаманна лише людям. Мова — це наш шанс стати щасливішими.

Розділ 9

Спортивні
пристрасті
Ґаджет номер вісім — «Радість за чужі успіхи vs Заздрість».

Кожна людина при слові «заздрість» інтуїтивно відсуває його
від себе. «Це не про мене. Це не моя риса. Я не заздрю.» Помітити,
визнати і виправити в собі заздрість дуже складно. Чому? Бо вона
живе в думках! Якщо восьмий ґаджет «підхопив» вірус заздрощів,
то все твоє життя сповнюється нескінченними бажаннями: весь час
хочеться щось їсти, щось робити, клопотатися, тобі важко спокійно всидіти, те, що є, тебе не задовольняє. Нам ніколи не буває досить
того, що ми маємо. Ми не вміємо радіти з того, що вже маємо, і через це почуваємося нещасними.
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Коли ти обираєш перший, позитивний режим цього ґаджета, тоді:
•

ти завжди почуваєшся щасливим і перебуваєш у гарному
настрої;

•

успіх легко тебе знаходить;

•

у тебе багато друзів, бо люди люблять тих, хто щиро за них
радіє.

Друзі називають тебе доброю і привітною людиною, ти спокійно сприймаєш красу і успіх інших людей, щиро радієш перемогам інших, ти живеш, наче весь світ тебе підтримує.
Другий режим цього ґаджета працює у зворотному потоці,
негативному:
•

ти весь час заздриш успіхам інших людей;

•

тобі весь час хочеться мати такі ж речі, як у когось із твого оточення;

•

ти ніколи не задоволений, навіть якщо багато маєш;

•

покупки, які можуть здійснювати інші, тебе дратують
і засмучують;

•

тобі доводиться гарувати, щоб отримати бажане.

Конкретні приклади роботи восьмого ґаджета:
•

коли подруга приходить у новому вбранні, ти потай дратуєшся;

•

коли твій друг пробіг стометрівку швидше за тебе,
ти засмучуєшся;
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•

коли неприємна тобі людина отримує винагороду, ти заздриш;

•

тобі весь час здається, що того, що ти вже маєш, недостатньо для щастя;
ти весь час відчуваєш фізичний і емоційний голод.

•

У позитивному потоці цей ґаджет працює так:
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

В мене не найпривабливіша зовнішність, але мені вона
подобається

2

Привітала подругу, яка склала іспит на відмінно

3

Я люблю створювати свята для інших людей

4

Щодня дякую мамі за чудовий сніданок

5

Допомогла другові з паралельного класу підготуватися
до змагань, і він переміг!

6

Їжа мене насичує. В мене немає потреби переїдати

7

Я маю мрію і розумію, заради чого живу

А ось один із прикладів того, що відбувається з хлопцями, які обрали правило конкуренції, повірили в те, що один обов’язково має
бути кращим за іншого.
Коли люди вірять у те, що володіння чимось є причиною їхнього щастя, вони приречені бути нещасними невдахами. Речі, якими
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ми володіємо, насправді володіють нами. Якщо ми зациклюємося
на бажанні чимось володіти, все наше життя втрачає істинний духовний сенс і перетворюється на гонитву за речами.
Прояви негативного потоку Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається у нашій поведінці
в момент підключення

1

Я розсердився на брата через те, що він швидше за мене
розв’язав задачу

2

Я дратуюся через людей, які вчаться краще за мене

3

Мій друг соромиться познайомитися з Катею з паралельного класу, і через це я кепкую над ним

4

Уперше відвідав гурток з робототехніки і вихвалявся перед усіма хлопцями

5

Заздрю другові — батьки завжди його підтримують

6

Мені важко даються перемоги

7

Я не люблю себе і не люблю інших

— Андрію, а що поганого в тому, що я, наприклад, хотіла б мати
таку ж струнку фігуру, як у Наталки? — спитала Аня. — Або візьмімо мою маму: вона весь час каже, що наша тітка Катя живе добре,
от би і нам таку ж квартиру і зарплатню, як у неї. Невже це також
неправильні думки?
— Коли ми щось бачимо чи чуємо про інших людей, це наче цукерка на ниточці. Якщо ви її хочете, то ваша радість наблизить
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цю цукерочку до вас, ви отримуєте на свій «депозитний рахунок» 10 %
від щастя і успіху іншого. І навпаки, якщо ви заздрите, ваша цукерка
на 90 % віддаляється від вас. І в цьому випадку для того, щоб її трошечки наблизити, треба дуже тяжко працювати. Саме це ми маємо
на увазі, коли кажемо, що деяким людям для одержання чогось необхідно докласти чимало зусиль. Оберіть правильно власне майбутнє!
Радість успіхам інших людей — це пальне в машині вашого успіху!

Історія, яку Андрій підготував сьогодні для Ані і Славка, доволі
складна. Це історія болю. Величезного болю, що оселився всередині
одного підлітка. У 12–15 років практично немає навички і розуміння,
як справлятися зі своїм болем. Це дорослі, які вже пройшли численні тренінги й відвідали купу психотерапевтів, знають, що проблему слід негайно вирішувати, поговорити з людьми, які на цьому
знаються, попросити про допомогу. Дорослість і секрет швидкого
одужання полягають у тому, щоб якомога швидше витягти з себе
ту скалку і не дати їй проникнути глибше. Для цього достатньо просто поговорити з другом, близькою людиною, батьками, з тими, хто
мають більше знань і досвіду. Але підлітки ще цього не розуміють.
Вони загортаються у товстий кокон, уникають контакту, занурюються у свій біль, і, що найстрашніше, починають вірити, що жити
з болем — нормально. Певна річ, із такого підлітка, швидше за все,
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виросте дорослий, який робитиме все, щоб його оточували страждання, біди і невдачі. Адже життя без болю неможливе — така програма працює в його голові.
— У нашій компанії багато злих і дратівливих хлопців. Вони принижують інших, матюкаються, виставляють на посміх своїх же друзів.
Андрію, а може, вони це роблять через власний внутрішній біль?
— Стовідсотково, Славо! На психфак не планував? Твоя правда.
Щасливі люди ніколи не завдадуть шкоди оточуючим. Так само правильно і протилежне: нещасливі люди завдають сильного болю тим,
хто поруч. Наша поведінка — це віддзеркалення нашого внутрішнього психологічного стану.
— Аню, а ти була колись у літньому таборі? — загадково спитав
Андрій.
— Так, була якось. Ми з однокласниками виїжджали на десять
днів. А що?
— Сьогодні буде історія, яку ми знімали на виїзді. З різних причин зйомки переносилися аж чотири рази. Але ми таки впоралися!
Андрій увімкнув ноутбук і друзі завмерли у передчутті нової
історії.

Перші кадри вразили неймовірною красою природи: гори,
річка неподалік, блакитне українське небо. У всій цій розкоші посеред густого лісу розташувалася туристична
база, до якої приїхали юні баскетболісти. То були дитяча
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і юнацька команди міста. У жовтні починалися національні
змагання, тож команди активно тренувалися. Двадцять
чотири підлітки віком 11–16 років приїхали до тренувального табору, що за сорок кілометрів од міста, для відпрацювання технічних навичок гри і, звісно ж, для відпочинку.
Дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат оселилися
в дерев’яних будиночках, і почалася робота.
Підйом о 6:30 ранку і декілька тренувань на день після
нетривалої літньої перерви давалися дітям нелегко, але
тренери були наполегливі. Цього року до тренерського
складу вперше приєднався психолог. Звали його Андрієм
і він проводив із дітьми психологічні тренінги на згуртування команди, а по вечорах — різні цікаві психологічні ігри.
Конфлікт між Оленою і Кариною почався давно. Обидві
були лідерками у команді і постійно конкурували одна
з одною. Тренери все це бачили, проводили персональні
бесіди, намагалися ставити різні задачі, щоб об’єднати
ворогуючі сторони, але особливих результатів так і не домоглися. Ситуацію загострило ще й те, що на другий день
Карина трохи вивихнула гомілку. Рухи її були обмежені,
грати на повну силу вона не могла, і тут, в атмосфері,
де всі постійно спостерігали за двома лідерками, Карині
здавалося, що вона програє своїй суперниці. По обіді Андрій покликав Карину на розмову.
— Мені здалося, що сьогодні на тренуванні ти була надто
агресивна. Ти ображала дівчат зі своєї команди, а наприкінці
гри розлютилася і пішла. В тебе якісь проблеми?
— Жодних проблем, — просичала Карина, неначе бомба,
яка от-от вибухне.
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— Якщо ти думаєш, що всі в тренувальному таборі лише
те й роблять, що стежать, як ти борешся з Оленою за звання
капітана команди, — різко змінив тон Андрій, — то ти помиляєшся. Всі приїхали сюди працювати. Тренерам аж ніяк
не потрібний той, хто зараз, перед змаганнями, відвертає
увагу команди від найголовнішого — від зосередженої
якісної роботи на тренуваннях. Тренери доручили мені
поговорити з тобою та дати висновок про доцільність
твого перебування тут.
— Тобто? — Карина явно не очікувала такого повороту
подій. Вона була впевнена, що її навички гри просто необхідні команді, вона взагалі не була налаштована кудись
іти чи поступатися комусь місцем.
— Все просто. Якщо ти не налагодиш стосунки з Оленою
та іншими гравцями, це буде безпосереднім доказом того,
що ти — не лідер. За два дні тренери планують назвати ім’я
капітана жіночої збірної, і вони хочуть упевнитися, що та,
яку вони оберуть, стане гарантією успіху команди.
— Звісно, вони оберуть мене! Я довше в команді, в мене
вищі показники влучань, я краще граю в парі з дівчатами,
в мене вища швидкість...
— Ти мене взагалі чуєш? Я тобі кажу, що команда потребує лідера. Лідер — це передусім той, хто думає про
команду, про те, що принесе найкращий результат для всіх,
і лише потім — про себе. А зараз ти торочиш про власні
досягнення і сама себе переконуєш, яка ти класна. Я можу
тобі допомогти, але ти маєш цього захотіти. Як будеш готова
працювати, приходь.
— Дякую.
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— До речі, записка, що ти її вранці написала Олені про
те, що вона «потворна повільна мавпа, якій немає місця
на полі»... Ти її загубила під час сніданку. Ось вона. Принижувати інших задля піднесення себе — помилка. Вона
лише завдасть болю.
Карина мовчки встала і вийшла з кімнати. Її обличчя
було холодне і байдуже. Було видно, що бажання довести
свою правду і дух суперництва наче потьмарили її розум.
Це сумно, адже дівча кмітливе.
Впродовж дня Карина робила речі, що згодом збентежили і тренерів, і дітей — ніхто її просто не впізнавав. Спершу
вона підстерегла Олену в туалеті і замкнула її. Олена, звісно,
кликала на допомогу, але всі пішли на тренування, тож
ніхто її не почув. Зовсім випадково, хвилин за п’ятнадцять
від початку тренування, до будиночка зайшла прибиральниця. Вона відчинила двері і побачила юну спортсменку,
яка сиділа на підвіконні і терла заплакані очі. Олена нічого
нікому не сказала, просто прийшла на тренування. Перепросила за запізнення і вийшла грати.
Цим справа не завершилася. Вночі, доки всі спали, хлопці
вирішили намастити дівчат зубною пастою. Та, як з’ясувалося, сталося ще дещо. Зранку Оленина спортивна форма і всіх, хто з нею дружив, була зіпсована. Хтось вилив
на форму клей, в якому була розчинена синя паста. Одяг
відновленню не підлягав. Годину тренери вбили на виявлення винного, але марно. Щоб відвести підозру від себе,
Карина намастила й одну зі своїх футболок. Здогадатися,
хто це накоїв, було б неможливо, якби не камера в альтанці,
де перед вечерею Карина змішувала клей із фарбою.
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Вишенькою на торті стало тренування, коли Олена
і Карина грали у різних командах. Була атака, боротьба
за м’яч, і раптом Олена впала на спину з м’ячем у руках.
Удар не з приємних. Замість простягнути руку, допомогти
підвестися, спитати про самопочуття, засліплена заздрістю
Карина нахилилася і спробувала відібрати м’яч. Рефлекторно, заради захисту, Олена ногою штурхнула Карину
в плече. На полі всі принишкли. Тренери дали свисток,
зупинили гру. На тому тренування завершилося. Годину
всі гравці провели на лаві, розбираючи технічні й етичні
моменти ситуації. Наприкінці бесіди Олена раптом попросила слово.
— Я хочу перепросити, що через цю ситуацію вся команда втратила годину тренування. Карино, вибач, будь
ласка, що так грубо тебе штурхонула. Не розумію, як так
вийшло, але мені дуже прикро.
Карина сиділа мовчки, опустивши голову. Тренери оголосили, що після обіду буде тренування, а потім — збір для
формування основного і запасного складу команд. У коридорі після тренування Андрій став випадковим свідком
розмови Карини з двома дівчатами:
— Як вона мене дістала! Вона мене просто бісить! Бісить
своєю поведінкою, розмовами, зовнішністю. Вона ж так
і хоче мене підставити, так і хоче зробити більше подач,
більше пасів, щоб інші дівчата з нею дружили!
— Карино, може й так, я цього, щоправда, не помічала.
Але Олена сильна гравчиня, без неї команда не виграє
чемпіонат! Ти так не вважаєш?
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— Припустімо, вона непогано грає. Але я не можу
бути в одній команді з особою, яка мене бісить і виводить
з рівноваги.
— Може, ти просто заздриш?
— Хто заздрить? Я заздрю? Було б чому! Ну, припустімо,
в неї виходять триочкові кидки і точні паси. Однак Наталка
кидає не гірше, а в Оксани паси просто космічні. Та і я,
в принципі, можу все це зробити!
— Та стривай! А якщо ти, наприклад, травмуєшся, як учора з гомілкою, і не зможеш продовжувати гру? Олена друга
після тебе за навичками і швидкістю, і якщо її не буде в команді, то ми пролітаємо!
— Та краще вже програти, ніж із цією... дурепою!
— Оце так! Краще програти! Я не хочу програвати. Карино, ти ж не сама в команді! Треба і про інших подумати!

Обід минув у напруженій атмосфері. Діти думали про
те, хто на яких позиціях гратиме, хто з ким у парах і трійках
відпрацьовуватиме комбінації. Момент вибору основного
складу на ігри завжди хвилюючий. Нарешті всі зібралися
на тренувальному майданчику.
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Один із тренерів взяв слово і озвучив основний склад
команди хлопців. Там було все передбачувано — атмосфера в команді хлопців була дружня.
Коли вийшов другий тренер, повітря аж затремтіло від
напруги.
— Ми довго думали, хто може стати лідером у жіночій
збірній, в нас було декілька претенденток. Ми вважаємо,
що це має бути людина, яка любить кожного у своїй команді, готова шукати компроміс для спільної користі, заради
команди здатна поступитися власними інтересами. Ми потребуємо серця команди, ми хочемо, щоб воно було мудрим і чуйним. Упродовж минулих двох днів сталося багато
прикрих ситуацій, і ми хочемо, щоб капітан зміг покласти
цьому край. Для нас головне, щоб капітан був чесний, щоб
ми могли цілком на нього покластися. Ми довго думали
і ухвалили рішення, що такою людиною може стати... —
повисла пауза, — може стати Карина. Карино, ходи сюди!
Трохи схвильована, але явно щаслива, Карина підійшла
до тренера і стала перед командою.
— Ти ані разу нікого не образила. Ми не побачили з твого боку жодного зрадницького чи принизливого вчинку.
Ти завжди з повагою ставилася до кожного учасника нашої
команди. Ми вважаємо, що ти станеш саме тією людиною,
яка зможе об’єднати найсильніших гравців і допомогти
вирости початківцям. Ми вважаємо, що власні інтереси
ти здатна поставити на друге місце, а інтереси команди
та кожного її гравця — на перше.
Запала мовчанка. Вираз обличчя Карини змінився, де
й ділася усмішка! Дівчина розгубилася.
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— Я... я хочу сказати...
Сльози. Карина ніколи не плакала перед командою. Навіть коли вони програли торік на чемпіонаті, і вся команда
ридала, вона трималася і змогла виплакатися лише вдома.
Ніхто з дітей і тренерів не чекав такого розвитку подій.
Ніхто, крім Андрія.
— Що сталося, Карино? Ти хочеш нам щось сказати?
— Так, хочу. Я не можу бути капітаном. Я не достойна.
— Чому це раптом? Чому ти так вирішила? Ми чогось
не знаємо? — допитувався Андрій.
— Вчора я замкнула Олену в туалеті. Через це вона спізнилася на тренування, але вона нікому про це не сказала.
І це я зіпсувала форму дівчат. Я хотіла бути капітаном. Мене
бісила Олена, я думала, що зможу її принизити і стати кращою. Але... але не змогла. Я боюся, що вона стане кращою
за мене і... і я стану другою, програю. Я думала тільки про
себе. Я заздрю Олені. Я не зможу бути капітаном. Я підведу
команду.
Руки тремтіли, язик заплітався — Карина сама не розуміла, чому це все говорить, але вона напевне знала,
що думка тренерів для неї важлива, і не хотіла їх підвести.
Вони були для неї наче другі батьки.
Тренери оголосили перерву і попросили дітей повернутися за пів години. Всі були ошелешені через останні
події, а надто тим, що Олена нікому не сказала про туалет,
і, наче нічого й не сталося, продовжувала тренування.
Бесіда була коротка, але дуже важлива. Олена, Карина,
тренери і Андрій.
Коли всі знову повернулися до зали, тренер сказав:
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— Ми провели перемовини, з’ясували всі питання і ухвалили рішення, що капітаном буде Карина. Але. Основним
її завданням на дозвіллі в таборі і на всіх іграх буде максимально злагоджена робота з Оленою. Допоки Карина
не переможе свою заздрість, команда нікого не переможе.
Будь-яка перемога починається з перемоги над собою.
Всі можуть бути вільні. Тренування завтра за розкладом.
— Тренери все одно залишили її капітаном. Якось дивно... чому? —
Славка бентежило це питання.
— Бачиш, Славо, це дуже непросте рішення. Заздрість — один
із найважчих каменів, що заважають людині жити. Карина — справжній лідер від природи. Але є проблема. Команді не потрібні заздрісні
лідери. Чому? Заздрісні люди весь час невпевнені у собі. Вони сфокусовані на тому, щоб бути ще кращими, і, як ти розумієш, забувають про команду. Така людина обов’язково схибить і обере рішення,
коли вона буде на висоті, а команда програє. Через страх втратити
свій статус заздрісні лідери завжди оточують себе більш слабкими
гравцями. В результаті формується слабка команда. Розумієш? Тренери усвідомлювали, що в них два рішення: залишити капітаном Карину і вчити її спілкуватися з Оленою по-дорослому, або поставити
капітаном Олену і покарати Карину. Тренери розуміли, що Карина
не та людина, яку б стимулювало покарання. Вони б просто втратили
гравця, а Карина так нічого б і не навчилася. Залишитися капітаном
після такого зізнання, бути чесною з командою, брати участь у створенні виграшних комбінацій — це саме те, що допомогло Карині подолати свою заздрість. До речі, гарна новина: їхня команда вже зіграла першу гру і перемогла.
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— Ох, ніколи б не подумала, що люди із заздрості здатні утинати таких дурниць. Я лише зараз зрозуміла, що невпевненість у собі —
це і є той біль, що кричав у Карині. Я лише зараз уторопала, що заздрість — це біль душі. Як же ж їй було важко... А Олена, вона теж
цікава — пережити таке і мовчати! Я б точно розповіла тренеру про
туалет. Але чому ж вона мовчала?
— Ти не повіриш! Вона подумала, що то сталося випадково. І плакала не через те, що її замкнули, а через те, що пропустить тренування і підведе команду. В неї навіть гадки не було, що вона когось бісить.
— Ну все, — Аня навіть підвелася, — це вже абсолютний капець!
Одна страшенно заздрить, а інша навіть не в курсі...
Андрій замислився.
— Знаєте, друзі, це так схоже на наше життя! Люди мучаться і страждають, вигадують собі цілі історії, б’ються з вітряками, а зрештою
весь біль сидить лише в їхніх головах.

Розділ 10

Шкільне свято
Дев’ятий ґаджет — «Співчуття до чужих страждань». Протилежним
його боком є радість від горя інших.

— Славо, чи ти чув, як хтось каже: «Так тобі й треба, це
справедливо»?
— А хіба це неправильно, що на того, хто кривдить інших, неодмінно чекає покарання? Андрію, поясни!
— Я згодна зі Славком, — сказала Аня. — Якщо з мене хтось глузує,
а потім, наприклад, виливає на себе колу, це ж смішно! Ну, я і кажу,
що це за законом справедливості. Андрію, я навіть відчуваю полегшення, коли страждає мій кривдник. Невже це погано?
— Друзі, ви звернули увагу, що з кожним ґаджетом закони життя дедалі ускладнюються?
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— Справді, — сказав Славко, — так і є.
— Тож, відповідаючи на ваші запитання, розповім одну
історію.
У палаті однієї лікарні лежали двоє хворих. Обидва були
надто слабкі і не могли вставати. Палата була маленька,
тож одне ліжко стояло майже впритул до вікна, а друге — під стіною. Чоловік, який лежав на ліжку біля вікна, міг
хоча б дивитися надвір і так полегшувати собі перебування
в лікарні. Другому ж залишалося хіба що споглядати стелю,
стіну і пошарпані двері.
— Розкажи мені, що ти бачиш там, за вікном! — якось
попросив він сусіда.
— З радістю! — відгукнувся той. — Я бачу оддалік сосновий гай, сосни в ньому такі високі, що мало не торкаються
хмар. А трохи ближче до нас — річка, і місточок, на якому
двоє друзів ловлять рибу. А ще я бачу бабусю, яка гуляє
зі своїм онуком...
Відтоді так і повелося: той, хто лежав біля стіни, просив
свого сусіда розповісти, що він бачить за вікном, і сусід
охоче йому все розповідав. Але замість утішатися, чоловік
раптом став відчувати заздрість і лють. Він так хотів опинитися на ліжку біля вікна і на власні очі побачити все, що так
яскраво змальовував йому сусід!
Одного дня хворому біля вікна стало дуже зле. Його тіло
судомило, тож він не міг дотягтися до кнопки й викликати
медсестру чи лікаря. Він навіть не міг слова промовити.
Сусід по палаті те все бачив, він міг би дотягтися до кнопки,
він міг би закричати, і його б почули. Він міг би допомогти
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врятувати життя. Однак натомість він старанно удавав,
що спить.
Вранці прийшла покоївка змінити постіль після померлого. Той, хто лежав біля стіни, попросився на звільнене ліжко. За допомогою двох медбратів він перебрався
на омріяне місце, глянув у вікно і мало не закричав. Замість
соснового гаю, річки, містка, рибалок і бабусі з онуком
він побачив лише сіру брудну стіну сусіднього корпусу
лікарні.
— Але ж він казав, що на власні очі бачив і сосновий
гай, і річку!..
— Він не міг нічого бачити, — зітхнула покоївка. — Ваш
сусід був сліпий від народження.
— То нащо ж він тоді мені брехав? — розпачливо вигукнув чоловік.
— Мабуть, він просто хотів вас утішити.
— Славо, що ти зрозумів із цієї історії?
— Зрозумів, що часом люди хочуть нам допомогти і підтримати.
А ми, замість бути вдячними, починаємо заздрити і лютитися. Заздрість буквально позбавила розуму цього чоловіка!
— Аню, а ти що скажеш?
— Я дуже хотіла новий мобільний телефон і неодноразово казала про це татові. Але він удавав, ніби не чує мене. Останні три
місяці тато змушував мене відводити молодшого брата до садочка
пішки, хоча завжди підвозив нас на машині і в садочок, і до школи.
Я не встигала зібратися, спізнювалася, брат часто вередував. Часом я так сердилася, що буквально ненавиділа батька. А за три місяці тато подарував мені новий телефон і розповів, що він щоранку
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їздив на додаткову роботу, аби швидше зібрати гроші і купити телефон. Я пів дня проплакала! Тато заради мене старався, а я злилася на нього.
— Пропоную розглянути, як працює дев’ятий ґаджет у позитивному і негативному режимах.
Якщо ти обираєш перший, позитивний режим цього ґаджета, тоді:
•

в разі необхідності ти отримуєш допомогу;

•

всі дбайливо ставляться до твого майна;

•

люди навколо тебе чемні і чуйні;

•

ти живеш у країні, де люди мають усе необхідне для життя.

Конкретні приклади роботи дев’ятого ґаджета:
•

за можливості ти завжди допомагаєш будь-кому, і відчуваєш
підтримку всього світу;

•

тобі неважко співчувати тій людині, яка колись завдала тобі
болю;

•

на шляху до здійснення твоїх мрій не виникає великих
перешкод;

•

ти можеш бути дуже терплячим, і саме через це твоя зовнішність із року в рік дедалі краща.

Другий режим цього ґаджета працює в протилежному потоці:
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•

ти часто злишся на друзів;

•

ти не вмієш отримувати задоволення від своїх досягнень;

коли ти дуже потребуєш допомоги, ніхто не поспішає тобі

•

її надавати;
тебе оточують злидні, злочинність, грубощі.

•

У ґаджеті «Співчуття до чужих страждань» рівні Wi-Fi працюють
згідно вже відомій нам вселенській логіці.
Негативні рівні Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається у нашій поведінці
під час підключення

1

Мені начхати на проблеми інших

2

Я млію від чужих проблем

3

Я зневажаю слабких і бідних

4

Я радію і зловтішаюся, коли хтось дістав «по заслузі»

5

Не прошу про допомогу навіть коли її потребую

6

Агресивна боротьба за справедливість

7

Апатія, втрата енергії і сенсу буття

А ось один із гарних прикладів того, що відбувається, коли ви опануєте
цей ґаджет:
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Рівень
Wi-Fi

Що відбувається у нашій поведінці
під час підключення

1

Коли я бачу, що комусь із друзів зле, я пропоную допомогу

2

Допомагаю тим, хто в біді, навіть якщо це незнайома мені
людина

3

По дорозі до школи побачив, що бабусі стало зле, викликав «швидку»

4

Співчуваю людям з інших країн, якщо там стається якесь
лихо

5

В разі потреби прошу друзів про допомогу

6

Прагну допомогти тим, хто цього потребує

7

Ініціюю допомогу знайомим і незнайомим людям

— А яка сьогодні історія, Андрію?
— Це історія про співчуття. Її героїня — Катя, їй дванадцять років.
Вона висока, струнка і вродлива. У класі Катя має друзів, але спілкування з ними поверхове. Не можна сказати, що ця дівчинка комусь
всерйоз довіряє. Катя мріє стати моделлю або телеведучою, вона ходить на вокал і хореографію, любить читати. В неї довірливі стосунки з мамою, що взагалі рідкість для такого віку. Катя закінчує сьомий клас. Традиційно наприкінці навчального року влаштовується
велика шкільна дискотека, куди приходять учні 7–11 класів. Для всіх
це довгоочікувана подія. Для організації свята і вечірньої дискотеки
запросили фахівця з агенції.
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— Привіт, друзі! Мене звати Андрій, я разом з вами займатимуся підготовкою свята останнього дзвоника і вечірньої
дискотеки. Розкажіть мені, будь ласка, чого б вам хотілося
на святі.
— Ми б хотіли, щоб учителі були подалі!
— А музика — гучніша!
— І щоб друзів з інших шкіл можна було запросити!
— І хоча б до півночі!
— Класно, якщо буде професійний ді-джей і крута
музика!
Хвилин двадцять Андрій занотовував усі побажання
дітей з організації дискотеки. Катя просто стояла осторонь
і мовчки слухала.
Наступного дня Андрій оголосив ідеї, схвалені керівництвом школи, і надав план підготовки до заходу.
З цікавинок було те, що дискотека планувалася костюмована, і треба було підібрати собі костюм у ковбойському
стилі. Вхід планувався лише за запрошеннями. Згоду на запрошення гостей з інших шкіл отримати не вдалося, отже
будуть лише свої. Запрошення вручать кожному учневі
особисто, тож дуже важливо його не загубити.
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Три тижні підготовки промайнули, як три дні. Школа
сповнилася передсвятковою метушнею, всі готували номери, костюми, зачіски.
— Оленко, ти отримала запрошення? — спитала Катя
у своєї подруги.
— Так, учора. Мені Сашко з десятого «Б» приніс — їхній
клас займається розсилкою і підготовкою. Він сказав, що через велику кількість народу їх розноситимуть аж до дня
свята.
— А, зрозуміло. Бо я вже почала нервувати. Дякую тобі!
Катя приготувала красивого ковбойського капелюха,
стильні джинсові шорти на широкому паску і сорочку в чорно-червону клітинку з невеличкою жилеткою.
Вирішила заплести дві косички під капелюха і під цей
образ уже намагалася підібрати макіяж. Вона дуже чекала
на дискотеку, адже там буде він... Олег з одинадцятого
«В». Він грає у футбольній збірній школи і завжди вітається
з Катею на перервах, а це ж явно знак! Принаймні так
вважала Катя. Дівчина соромилася заговорити до Олега,
але її наче магнітом тягнуло до нього. Вона намагалася
перебувати десь поруч, слухати його голос, спостерігати за ним.
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До свята лишалося два дні. Запрошення не було.
Один день. Катя навіть зайшла до десятого «Б», щоб
дізнатися, де її запрошення і чому вона його досі не отримала. Їй сказали, що Ася Сєрова, яка за все це відповідає,
зараз на репетиції, і що їй перекажуть прохання Каті.
Репетиція відкриття свята останнього дзвоника.
— Так, свято має бути те, що треба! Класно, що буде багато старшокласників! — не стримуючи почуттів вигукнула
Олеся. Вона вчилася у восьмому класі.
— Так, та якби ще дозволили своїх подруг з інших шкіл
покликати, було б взагалі круто! Я б усе віддала, щоб мої
друзі були зі мною на цій дискотеці! — розпачливо вигукнула
Ася Сєрова.
— Мені дуже шкода, — стишила голос Олеся. — Але без
запрошень ніхто не зможе потрапити на дискотеку.
Цієї ж миті Асі сяйнула думка. Вона дістала запрошення. Кожне було у конверті і перед врученням конверт
заклеювався.
— Що це ти робиш? — спитав Андрій, і Ася аж здригнулася від несподіванки.
— Думаю, якщо хтось із сьомого класу не отримає запрошення і цьогоріч не піде на дискотеку, нічого страшного
не станеться, еге ж?
— Критичного, мабуть, нічого. Окрім того, що люди
чекають на це свято. А чому ти не хочеш віддавати
їм запрошення?
— Я не можу не віддати їм запрошення. Але я дуже хочу,
щоб на дискотеку прийшли мої подруги з іншої школи.
Тому, якщо я відправлю двом учням листи без запрошень,
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а лише з чистими папірцями, вони не зможуть прийти, а їхні
запрошення я віддам своїм друзям.
— Ну ти просто мегамозок, Асю! А ти вже вирішила,
кому «не пощастить»?
— Ні. А у вас є ідеї?
— Так, — сказав Андрій. — Думаю, Каті Гриневич та Альбіні Молок це свято взагалі не знадобиться. Вони такі тишки, в організації взагалі участі не брали, навряд чи вони
прийдуть. Тож ти нічого не втрачаєш.
— Дякую за пораду!
Задоволена своєю ідеєю і підтримкою Андрія, Ася повиймала запрошення з конвертів, а замість них вклала папірці
з текстом: «Вибачте, через брак квитків цього року для вас
немає місця на святі».
— Олесю, твій клас наче недалеко від сьомого «А»?
— Так, а що?
— Зможеш передати запрошення двом дівчатам із цього
класу?
— Так, одразу після репетиції!
Радості Каті не було меж — нарешті довгожданий
конвертик!
— А ти Альбіні Молок зможеш передати? — запитала
Олеся.
— Так, звісно передам!
Знаючи, наскільки це важливо, Катя одразу ж знайшла
Альбіну і передала їй запрошення.
Останні два уроки Альбіна була сама не своя. Катя
помітила це, але не надала значення — мало що могло
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статися. Подумки вона вже була на дискотеці, танцювала
з Олегом.
Взаємини Каті з хлопцями-однокласниками були доволі
специфічні. Через свій зріст вона була майже на голову
вища за всіх, і ніхто не хотів із нею зустрічатися. «Жирафа» — Катя вже майже не реагувала це прізвисько. Хлопці
зі старших класів, хоч і задивлялися на неї, але ж розуміли,
що вона замала для них і для серйозних стосунків. Катя
ніби зависла між своїми і старшими, і не знала, що робити.
Вона знала про свою вроду, але не могла сама нав’язуватися хлопцям, бо була сором’язлива. Та й неправильно
це якось.

— О котрій тебе сьогодні забрати? — спитав батько,
коли Катя нарешті зібралася і готувалася до виходу.
— Може, я викличу таксі?
— Їдь на таксі туди — не йти ж тобі по вулиці у всій цій
красі! Ти дуже гарнюня, але це не щоденне вбрання. Ну,
ти розумієш, про що я...
— Так, авжеж, тату, і справді. Дискотека взагалі-то
до півночі, але в разі чого, я подзвоню тобі раніше і ти мене
забереш. Домовилися?
— Домовилися, доню. Гарно тобі повеселитися!
— Дякую, тату!
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Таксі вже їде, помада, парфуми, гребінець і запрошення на місці, мобільний з собою. Ні, не на таксі. На крилах!
З таксі Катя вийшла трохи раніше. Вона так хвилювалася, що вирішила подихати свіжим повітрям. Невеличкий парк по дорозі до школи наче був створений
для цього. Дівчина пройшла кілька метрів, сіла на лавку
і дістала запрошення. Повільно розгорнула конверт
і здригнулася. На звичайному папірці було написано:
«Вибачте, через брак квитків цього року для вас немає
місця на святі»
Це якась помилка! Непорозуміння! Хто так пожартував? Це не смішно! Кров ударила в обличчя, з очей полилися сльози, але Катя швидко зібралася з думками. Вона
вперше потрапила у подібну ситуацію. «За що це мені?
За що? Чому я? Що мені робити?» І тут Катя уявила,
як вона зараз заходить до школи, йде до завучів, показує
запрошення, починається «розбір польотів», зупиняється свято... Катя дуже добре знала своїх завучів, знала,
як вони люблять усе з’ясовувати і в усьому розбиратися, тож чудово уявляла наслідки. Можна, звісно, піти
не до завучів, а до організаторів дискотеки, спробувати
все пояснити, але це так принизливо...
Дівчинка розплакалася. Їй було дуже-дуже прикро.
Здавалося, весь світ постав проти неї. Що робити? Йти
додому? І що сказати батькам? Мама піде до школи з’ясовувати, зчиниться скандал. Як же не хочеться всього
цього! І де ж їй бути до півночі? Навіть якщо тато забере
її о десятій, зараз лише сьома. Де вештатися три години?
Та й сутеніє вже...
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Катя подумала про Олега, про те, що то була перша
і остання можливість познайомитися ближче. Олег уже
готується до вступних іспитів до університету, і в школі
майже не з’являтиметься. Можливості побачитися більше
не буде. Її кохання загубиться назавжди. Ох і боляче ж їй!
Аж раптом, наче кадри з фільму, Катя стала пригадувати Олесю, яка принесла їй запрошення, а потім обличчя
Альбіни, сумне аж до сліз.
— Альбіна отримала такого самого листа замість запрошення, — вголос промовила Катя і сама злякалася
цих слів. Дівчинка зненацька усвідомила, що в цій ситуації
постраждала не лише вона. Але чому ж Альбіна одразу
нікому нічого не сказала? Чому не зробила нічого, щоб
вирішити це питання? І за мить Катя вже знала відповідь:
бо соромно, боляче і прикро. І вона не схотіла виносити
все це на люди.
Просто детективна історія, справжнісінький заколот!
Емоцій було більше, ніж слів. Що робити, Катя не розуміла.
Її біль був сильний, образа заважала дихати, серце стискалося, сльози ручаями текли з очей, макіяж уже був безнадійно зіпсутий.
І раптом Катя подумала: «А що в подібному випадку
зробила б моя мама?» Відповідь не забарилася: подзвонила б Альбіні і підтримала її. Адже навряд чи Альбіна
розповіла щось батькам і друзям. Швидше за все, вона
залишилася наодинці з цим болем і зрадою.
Катя набрала номер Альбіни.
— Привіт! Можеш говорити?
— Так, можу. Чому ти не на святі?
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— Я така сама, як і ти. Я теж отримала того листа...
— Звідки ти знаєш?
— Я просто пам’ятаю, як ти розгорнула конверт і два
уроки сиділа приголомшена. Я тоді не зрозуміла, що сталося, свій-бо я щойно розгорнула. От сиджу в парку біля
школи і не знаю, як бути. Розповідати батькам про все
це не хочу, в школі — теж. Жодних варіантів. Але дзвоню,
щоб підтримати тебе.
— Дякую. Це так несподівано. Знаєш, приходь до мене,
я тут поруч живу. Подивимося кіно, а потім мій брат відвезе тебе додому. Придумаємо, що сказати твоїм батькам,
гаразд?
— Так, чудова ідея! Йду до тебе!
Вечір Альбіна і Катя провели разом. Батькам Катя сказала, що в неї заболіла голова, і вони пішли до Альбіни
в гості дивитися кіно.
— Андрію, тож Катя змогла побачити не лише своє горе, а й Альбінине? Тобто вчинила милосердно, як справжній друг?
— Так, Аню. Я вважаю, що саме так і чинять друзі. Вони допомагають іншим не лише, коли їм добре, а й коли їм самим непереливки.
Це дорослість, Аню. Лише про себе думають тільки діти.
— Це якось несправедливо і підло, — обурився Славко. — І що, цій
Асі нічого не було за її вчинок?
— Розумію твоє обурення, Славо, — відповів Андрій. — У світі
справді забагато брехні, болю і зради. Питання лише в тому, хто переможе: ти їх чи вони тебе.
У світі нема чогось такого, що існувало б незалежно від усього,
саме по собі. Все, геть усе на світі, і геть усі люди пов’язані невидимими
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ниточками енергії і часу. Ідея про те, що наші думки мають усі шанси матеріалізуватися, цілком правдива.
Наш розум, наша свідомість — це комп’ютер наднового покоління,
такий потужний, що людству на сьогодні вдалося задіяти на більше
15 % його ресурсів. А тепер уявіть, якими можливостями володіють
розум і свідомість Усесвіту! Це ж просто неймовірно! Відомо лише
одне: ніщо не існує саме по собі. Все, що людина бачить, відчуває
і сприймає у житті — це результати її власних думок, слів і вчинків.
Вони прошиваються в матрицю її персонального комп’ютера і створюють її реальність.

Розділ 11

Діалог із Всесвітом
І от у нас лишився останній, десятий ґаджет, який називається
«Правильний світогляд vs Хибний світогляд».
— Привіт, друзі, як настрій? Сьогодні в нас коротка зустріч — в мене
квиток на літак, відрядження. Тож попрацюймо динамічно, гаразд?
— Так, авжеж, — хором відповіли Аня і Славко.
Якщо ти обираєш перший, позитивний режим цього ґаджета, то:
•

щодня відчуваєш радість і повноту життя;

•

кожна хвилина твого життя сповнена сенсу;

•

в тебе багато цілей і всі вони реалізуються;

•

ти прагнеш допомагати іншим і робити гарні вчинки.
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Конкретні приклади: якщо тебе не полишає відчуття, що Всесвіт веде тебе і підтримує, якщо ти відчуваєш, що маєш якусь важливу місію в житті, якщо твоє бажання створювати щось цінне
для щастя інших людей та для себе велике — це все він, уплив
десятого ґаджета.
— Андрію, — звернулася Аня, — знаєш, що я помітила? Коли
мені треба допомогти комусь іншому, мені легко даються навіть
складні речі. Але коли треба зробити щось для самої себе, з’являється жахлива лінь, я неначе ціпенію. Чому так?
— О, яке влучне спостереження! Так відбувається, бо ми вважаємо, що ми та інші люди — це два глеки з водою, окремі, не пов’язані між собою. Та насправді все взаємопов’язано. Коли ми допомагаємо іншим, ми завжди допомагаємо і собі. А коли допомагаємо
собі, то завжди допомагаємо іншим. Все, Аню, залежить від твоєї
мотивації: ЗАРАДИ ЧОГО ТИ РОБИШ ТЕ, ЩО РОБИШ.
Наприклад, можна просто плавати зранку в басейні і насолоджуватися. А можна плавати і присвячувати цей приємний
процес тому, щоб усі люди і живі створіння були здорові. І якщо
ти просто плаваєш для себе, то в цей момент ти береш зі свого
рахунку кілька гігабайтів щастя і витрачаєш їх. Але якщо під час
плавання ти подумки відправляєш цей стан щастя всім живим
істотам, то ти не знімаєш зі свого рахунку гігабайти щастя, а відправляєш ці інвестиції на депозит, де вони починають зростати
у геометричній прогресії. Основне завдання десятого ґаджета —
зрозуміти, що інші люди — це неймовірний банк, куди ми можемо вкладати свої слова, думки і вчинки. Потім цей банк спонсорує наше життя. Якщо ми поклали на рахунок гарні гігабайти,
в нас буде хороше життя. Якщо ж погані — життя буде нудним,
нужденним і сумним.
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Другий режим цього ґаджета працює у зворотному потоці:
я вважаю, що не маю жодного стосунку до цих тупих і злих

•

людей в моєму оточенні;
•

я думаю, що всі події в житті випадкові і все залежить від вдачі;

•

я звинувачую інших у своїх невдачах і вважаю, що нічого
не можу змінити.

Якщо ти весь час зіштовхуєшся з несправедливістю світу і сприймаєш себе як жертву обставин, ми говоримо про негативний режим
роботи десятого ґаджета.
Його прояви: цілковита безпорадність і втрата сенсу життя, нерозуміння, для чого ти існуєш, які твої життєві задачі, який твій професійний і духовний шлях.
Робота у негативному потоці Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається в нашій поведінці
під час підключення

1

Мені байдуже, як працює цей світ

2

Той, хто втрапив у халепу, сам у цьому винен.
Я не допомагатиму йому

3

Я не можу любити всіх людей. Є люди, яким я симпатизую,
а є ті, хто мене дратують

4

Я добре ставлюся лише до тих, кому симпатизую

5

Я вважаю, задля перемоги будь-які засоби годяться. Головне, щоб був результат

6

Все моє життя — конфлікти і спроби довести, що я маю
рацію. Я наче на війні: вдома, у школі, з друзями

7

Я не почуваюся щасливим, мої батьки нещасливі, мої друзі
часто сваряться, весь світ здається мені нудним і нещасним

143

Якщо ж тобі вдається опанувати керування найскладнішим, десятим ґаджетом, у творчому руслі це означає, що твоє життя ГАРАНТОВАНО спрямовується у бік щастя.
Робота в позитивному потоці Wi-Fi
Рівень
Wi-Fi

Що відбувається у нашій поведінці
під час підключення

1

Мені до вподоби думати хороше про себе й інших, відчувати приємні емоції і дарувати радість, до вподоби здійснювати гарні вчинки для себе й інших

2

Коли я роблю добро, думаю по-доброму і відчуваю добро
всередині себе, місця для поганого у моїй свідомості дедалі меншає

3

Я відчуваю приплив енергії, бадьорість, величезне бажання жити

4

Мені подобається допомагати іншим людям, передавати
їм знання, як бути щасливими

5

Я перестаю помічати погані якості в людях, уперто шукаю
хороше і ЗАВЖДИ його знаходжу

6

Я точно знаю, що можу отримати саме те, що хочу.
Що я посаджу сьогодні, проросте в моєму житті
в майбутньому

7

Я весь час прагну зрозуміти, як влаштований Всесвіт, щоб
цілковито реалізувати свій потенціал і допомогти це зробити іншим людям

Кожен день твого життя — це мистецьке володіння десятьма
ґаджетами. Кожен із них важливий і необхідний для всіх, хто прагне
щастя і достатку. Чи складно керувати цими ґаджетами? Чи складно
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їх вивчити? Чи складно підтримувати позитивні режими у кожному з них?
ДУЖЕ СКЛАДНО! Щоб ґаджет допомагав, тобі буквально щодня
треба боротися зі своїми старими звичками: лінню, глузуванням над
людьми, брехнею, заздрістю, люттю, жадібністю тощо. Звички надто глибоко вкоренилися у нас. Та коли щодня ти боротимешся бодай
з однією з них — перемогу гарантовано!
Щоби людина змінила звички, потрібен системний аналіз її поведінки. Саме тому найшвидшим і результативним способом відчути всю силу ґаджетів і опанувати їх є ведення щоденника ґаджетів.
Є різні форми ведення щоденника. Пропоную вам розпочати
з найдоступнішого.
Оберіть один із ґаджетів. Рекомендую почати з найпершого.
Поставте собі нагадування у телефоні, щоб перед сном ви не забували заповнити щоденник. Ваше завдання — щодня виписувати,
що ви самі зробили або свідком чого стали у сфері впливу першого
ґаджета. Ви ділите аркуш блокнота на дві частини. Ліворуч будуть
мінуси, праворуч — плюси. Коли будете описувати те, що ви бачили в своєму оточенні, постарайтеся не втрапити у пастку «вести
щоденник іншої людини»: не варто нікого критикувати, повчати, засуджувати. Пам’ятайте, ваше оточення — це ваше віддзеркалення. Все, що вас оточує — це також ваш рівень життя, світогляду, самосвідомості.
За першим ґаджетом я рекомендую вести щоденник впродовж
21 дня. На думку експертів із психофізіології та характерознавства,
саме стільки часу необхідно на формування звички.
Після того, як ви опануєте перший ґаджет, переходьте до другого і так далі.
Другий рівень щоденника, продвинутий, ви заповнюєте не лише
ввечері, а й упродовж дня.
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Що нам дає щоденник?
1. Це найкращий самовихователь і коваль волі.
2. Це можливість досконало опанувати і дослідити кожен ґаджет.
3. Це гарантоване підвищення впевненості в собі і постійне
самовдосконалення.
4. Це стовідсотковий успіх у вашому оточенні, оскільки всі хочуть спілкуватися зі щасливими людьми.
5. Це ваша єдина можливість стати лідером і супергероєм. Вона
відкриє вам доступ до такого вашого потенціалу, про який зараз ви навіть гадки не маєте!
— Все, мої хороші, маю бігти! Всі десять програм відзнято. Сподіваюся, ваші друзі будуть у захваті від кожного випуску. Ви дуже мені допомогли, я страшенно радий, що працював із вами!
— Як це, маєш бігти? Стривай, Андрію, ми ж іще стільки хотіли
дізнатися! — розгубилася Аня.
— Все правильно. Таємниць і неймовірних історій ще дуже багато! Але щоб сісти в літак, піднятися над буденністю життя і потрапити до країни, де можливі чудеса, потрібно просто прийти до аеропорту! Десять ґаджетів — ваші навігатори. Керуйтеся ними, і тоді
ми з вами обов’язково зустрінемося!
— Чекай! А як щодо останньої історії? — Славко зупинив Андрія
вже біля самих дверей.
— Історія обов’язково буде! Обов’язково! Дякую вам, друзі! Сподіваюся на швидку зустріч!
Андрій явно поспішав, було видно, що подумки він вже мчав у таксі до аеропорту.
— Давай напишемо Андрієві листи! Листи вдячності. Він стільки
для нас зробив. Мені здається, за три місяці спілкування з ним я стала зовсім іншою людиною, — сказала Аня.
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— Чудово тебе розумію, я сам дуже змінився! З листами крута
ідея, напишімо їх просто зараз.
Хвилин сорок друзі зосереджено писали. Почуття сповнювали
їх, вони підбивали підсумок великого і важливого етапу свого життя. Здавалося, що тут такого? Хіба вони раніше не знали, що красти
і обманювати погано, що важливо допомагати іншим, бути добрим?
Знали! Але не усвідомлювали.
— Готово! — сказала Аня.
— Я теж завершую. Залишимо для Андрія на пункті охорони, щоб
йому передали, щойно він повернеться. А до речі, коли він повернеться? Ми ж навіть не спитали!
— Сподіваюся, що скоро. Він обов’язково відчує, що на нього чекають наші листи!
Друзі спустилися на перший поверх, підійшли до охоронця.
— Доброго дня! — почав Славко. — Чи можна вас попросити передати ці два листи режисерові Андрію? Він працює на сімнадцятому поверсі, робить передачу для підлітків.
— Стривайте, гляну списки співробітників. На сімнадцятому, кажете? Тут немає такої людини. Прізвище його знаєте?
— Ні, — здивувалася Аня, — не знаємо. Він точно має бути, пів
години тому він був тут, а потім вирушив до аеропорту. В нього
відрядження.
— Що сталося? — високий чоловік, мабуть, начальник охорони,
підійшов до стійки пропуску відвідувачів і суворо глянув на підлітків.
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— Та от, двоє школярів приходили на екскурсію зі своїм класом,
а тепер кажуть, що шукають якогось режисера Андрія, який знімає
передачу для підлітків.
— У нас на каналі немає режисера Андрія, наш канал не знімає
жодних програм про підлітків. Ви нічого не плутаєте?
— Стоп, яка екскурсія на канал? Екскурсія в нас була 25 травня,
а зараз серпень... — розгублено пролебедів Славко.
— Тобто? — Аня схопилася за телефон, увімкнула екран. Погляд
зупинився на даті: 25 травня. Телефон випав з рук.
— Сьогодні 25 травня? — прошепотіла Аня. — Як таке може бути?
— Це, мабуть, якась нова Андрієва історія, нас точно знімає прихована камера. Аню, кажу тобі, це жарт, це десята історія програми!
— Діти, може, ми подзвонимо вашим батькам?
— Ні-ні, все гаразд, ми вже йдемо...
Славко схопив Аню за руку і пошвидкував до виходу. Підлітків
обпекло гаряче травневе сонце. Вони просто стояли посеред вулиці
величезного міста. Шок.
Аня взяла телефон і набрала маму. З їхньої розмови стало зрозуміло, що мама і гадки не має про Андрія, і жодних експериментів
з машиною в Ані не було.
— Стривай, ми три місяці сюди приїжджали, допомагали створювати передачі, досліджували десять ґаджетів, і раптом виявляється, що всього цього не існувало? Ми з’їхали з глузду?
Раптове смс-повідомлення, що одночасно прийшло і Ані, і Славкові, допомогло друзям трохи оговтатися: «Побачимося в аеропорту!»
— В тебе теж таке повідомлення? — Аня була вражена. Задавалося, наче вона побачила щось із паралельної реальності.
— Аню, здається, я зрозумів! Ця людина, з якою ми провели стільки часу, це... це взагалі не людина, розумієш? Це... це наче голос,
наче провідник. Це якийсь посланець із майбутнього, який прийшов
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допомогти нам. Він хотів, щоб ми з тобою змогли уникнути купи помилок. Він приходив нас навчити. Він дав нам знання, які нас захищатимуть. І тепер ми маємо допомогти всім підліткам!
— Славо, ти хочеш сказати, ми наче Нео і Трініті з «Матриці»?
— Я хочу сказати, що нам подаровано чудо, і ми не можемо не скористатися цією можливістю. Ми повинні досконало опанувати всі десять ґаджетів, стати успішними і щасливими, адже саме для цього
Андрій і подарував нам цей досвід!
— Мені здається, що то був взагалі не Андрій, що з нами сам Всесвіт розмовляв!
Ще одне смс-повідомлення: «Десять ґаджетів для щастя».
Славко натиснув «Набрати номер», а у відповідь: «Зараз абонент
не може прийняти ваш дзвінок. Спробуйте передзвонити пізніше».
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