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трудно сказать, насколько достоверная – где на вопрос о существовании 

высшего Божества Будда даёт три разных ответа: положительный – «борцу с 

мракобесием», отрицательный – «верующему фанатику», и «не знаю» – своему 

ученику). Постижение метафизики, знания об устройстве мира предлагалось 

обрести опытным путём в результате личного просветления. Выводы. Хотя 

метафизика часто критиковалась, но она все равно остается важным разделом 

философии и важным методом познания. Даже Кант, утверждая, что 

метафизика не может существовать как априорный метод познания, говорил, 

что мы все равно всегда сталкиваемся с метафизическими вопросами и должны 

искать ответы на них. Стоит отметить, что метафизика также важна для науки, 

так как при изучении глубины, первоосновы процессов мы сталкиваемся с 

метафизическими вопросами. Лучшим доказательством того, что метафизика 

действительно приносит пользу человечеству, является тот факт, что 

метафизика существует уже более 2500 лет.  

 

Самедова Е. 

НТУ «ХПИ» 

МАТЕРІАЛЬНІСТЬ ДУМОК – МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ 

Людина є смертний бог, який сам творить власне життя, не стільки 

вчинками, скільки думками. Гермес Трисмегіст 

Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося чути про те, що думка 

матеріальна. Це древній постулат, який стверджує, що все, що з нами 

відбувається - і добре, і погане, є результатом наших помислів. Даний постулат 

присутній у езотеричних навчаннях, у навчаннях східних мудреців, а останнім 

часом широко використовується психологами та філософами. Кожна людина 

володіє певною силою та енергією. Саме їх вона вкладає до своєї праці та 

діяльності. Вчені з усього світу вже давно цікавляться темою енергії думки. 

Управління думками настільки важлива тема, що вона хвилює не тільки вчених, 

але вже дійшла і до розуміння звичайних людей. Чи вірите ви у матеріальність 

думки? Чи можливо тільки силою думки змінити своє життя? Я доведу, що 

наші думки – матеріальні і в цьому житті  можливо все відтворити. Все, про що 

ми розмірковуємо має можливість одного разу здійснитись. І лише від вас 

залежить, як обернеться ваша доля в майбутньому. Зрозуміти цей факт легко на 

одному з прикладів. Чому, даючи приймати один і той же лікувальний препарат 

двом цілком різним людям, один з них неодмінно одужує, а для іншого процес 

лікування проходить триваліше? Звичайно, одужання залежить від багатьох 

факторів. Але велике значення має віра. Кожна людина має певний ступінь 

самонавіювання. Одні наполегливо говорять собі, що все буде добре, що вони 

впораються з труднощами. Отже, їх думки завжди несуть позитивний відтінок. 

І, як це недивно, реальність навколо них змінюється у ліпший бік. У інших 

голови  постійно зайняті  негативними думками, вони вічно міркують про свої 

проблеми, про способи їх вирішення. У результаті, проблеми не тільки не 

вирішуються, а й нікуди не зникають. З цього слідкує, що термін 
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«самонавіювання » означає дії  та думки людини, спрямовані на реалізацію 

будь-яких цілей та бажань. Іншими словами, якщо ми чогось дуже сильно 

бажаємо, то починаємо активно мислити про це, постійно концентруватися на 

об'єкті бажання. І ось тоді починає вступати принцип «матеріалізації думок» . 

Наші думки – це, безсумнівно, вказівка мозку на створення обставин, які 

надалі формують події. Думка завжди первинна, дія – вторинна. Ланцюжок 

думок створює ланцюжок подій. Найчастіше трапляється, що в наші плани 

начебто втручається щось стороннє, не дає довести справу до кінця. Таке 

втручання можна сприймати, як реакцію на наші власні  думки. Якщо ми багато 

міркуємо про те  «хоча б все пройшло добре, тільки б нічого не завадило », то 

на вісімдесят відсотків програмуємо події на несприятливий розвиток. 

Ми можемо зробити висновок – думки матеріальні і від нас залежить, чи 

зможемо ми силою думки сформувати події у нашому житті так, як бажаємо. 

Навчитися керувати реальністю можливо, якщо наші думки стануть 

підвладними нашим бажанням та цілям. Навчившись направляти думки в 

потрібне русло, можливе досягнення найнеймовірніших цілей. Важливо 

максимально точно визначити те, чого ви бажаєте найближчим часом. Далі, 

день за днем працювати зі своєю самосвідомістю. Чим більше ви будете 

міркувати про свою мету, тим краще. Зрештою, ваші думки оволодіють вашою 

свідомістю. Життя навколо почне змінюватися так, як це потрібно вам. Адже 

недарма у народі кажуть про те, що «Мрії здійснюються». Але ж не забувайте, 

що закон самонавіювання здатний реалізовувати як позитивні, так і негативні 

думки. Якщо ви відчуваєте сильний страх, то думки, супутні йому мають 

велику ймовірність втілення у реальність. Ви переконалися, що думки 

матеріальні? Тому «мрійте обережно» - все неодмінно здійсниться у вашому 

житті. 

 

Секало О.  

НТУ «ХПІ» 

ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ ПРІЗВИЩ 

Історію будь-якої сім’ї можна зобразити у вигляді дерева. Його сильне 

коріння поринає глибоко у землю створивши стійку основу, від якої починає 

своє життя нова  історія. Безумовно кожен з нас має своє коріння. Дерево нашої 

історії безумовно вже дуже високе. Ми, котрі знаходимося  на верхівці цього 

дерева, вже не можемо лише подивитися униз, щоб розглянути краще основу 

свого дерева. Коріння вже занадто низько від нас. Проблематика цієї теми 

полягає в тому, що люди проживши все життя можуть і не замислюватись над 

тим яке коріння має їх історія. Одразу виникає питання: навіщо це необхідно? 

Відповідь дуже проста: як дерево не може рости без коріння, так і людина не 

може розвиватися без міцної основи. Основа підтримує, задає мету. Краще 

дослідити її може допомогти прізвище. Актуальність полягає в тому, що 

людина, вивчивши своє прізвище, може визначити своє походження, істотно 

відновити факти історії, дізнатися про рід занять предків та ще багато чого 


