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Що е Интегрален подход?

Понякога единственото решаване на проблемите е 
чрез смяна на гледната точка.

Алберт Айнщайн

Щастието вие го носите в себе си. То зависи от вашия 
организиран ум, от вашето организирано сърце и от 
организираната ви воля – остава само да използвате 
тези условия.

Учителят Петър Дънов

Интегрален подход наричаме този обединяващ възглед, при 
който развиваме и хармонизираме всички аспекти от своята 
същност и всекидневен живот в съгласие с околната си при-
родна и социална среда. Реализирането на този подход ни 
дава възможност да изграждаме цялостно здрав и баланси-
ран живот чрез саморазвитие, взаимопомощ, пълноценно 
образование и връзка с природата.

Вече половин век интегралният учен Кен Уилбър, нари-
чан „Айнщайн на съзнанието“, споделя своите визии със све-
та. Той обобщава перспективните аспекти, от които зависи 
разбирането и осъществяването на интегралното развитие 
в т.нар. четири квадранта. Всеки квадрант описва един от че-
тирите основни и взаимно допълващи се аспекти:
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Схема 1: Четирите квадранта 
(схемата е адаптирана от нас с цел пълнота и прегледност)

1. Аз (индивидуален и вътрешен свят)
 Развитието на съзнанието по „вертикалната скала“ 

при всеки човек започва от раждането и води до все 
по-ясно и комплексно възприемане на действител-
ността. От друга страна, „хоризонталният“ баланс на 
способностите и характеровите черти придава завър-
шеност на лич ността.
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2. То (индивидуален и външен свят) 
 Постигането на физическо здраве и висока функцио-

налност на човека е в основата както на собственото 
благосъстояние, така и на постиженията в различни 
други области.

3. Те (колективен и външен свят)
 Все по-висока степен на актуалност придобива равно-

весието на нашата екосистема, а именно материално-
то и организационно развитие на обществото в устой-
чива хармония с природната среда.

4. Ние (колективен и вътрешен свят)
 „Матрьошката“ на културното развитие също прили-

ча на екосистемата. Тя може да осигури съвместимост 
на ценностите, целите и постиженията на отделните 
хора с тези на обществото. Това се постига най-вече 
посредством интегрално образование – адекватно, 
многостепенно и есенциално (т.е. с ударение върху 
важните моменти).

Н ашите интегрални акценти
При интегралното развитие и обучение считаме за особено 
важни следните аспекти:

▶ същност на интегралния възглед за света и човека;
▶ общи принципи за постигане на успехи и щастие;
▶ физическа култура и правилно дишане;
▶ здравословно хранене и готвене;
▶ индивидуални и групови психорегулиращи и недогма-

тични духовни практики, градивно изкуство;
▶ оптимално възпитание, насочено към изграждане на 

пълноценни нравствени взаимоотношения;
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▶ есенциално, предимно приложно образование и про-
фесионално ориентиране;

▶ предоставяне на знания и умения за справяне при спеш-
ни и извънредни обстоятелства;

▶ съобразяване с хармонията в околната среда, възмож-
ности за живот сред природата и за екоземеделие. По-
стигане на устойчив баланс с технологичната сфера;

▶ опазване и адекватно ползване на културното наслед-
ство.

За да илюстрираме магистралните житейски насоки, 
които обобщават тази интегрална практика за всеки от нас, 
използваме схемата на човешката длан (схема 2).

Схема 2: Магистрални житейски насоки

Основните методи и средства са тези, от които зависи 
успехът ни в значими и достойни направления. Като допъл-
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нителни определяме тези, които допринасят по-малко за ос-
новните направления или могат да допринасят достатъчно, 
но в области с по-малка значимост. Съмнителни наричаме 
методите и средствата, чиято полезност можем да опреде-
лим като неутрална, но понякога ги допускаме като необхо-
дим компромис. Вредоносни са онези явно неблагоприятни 
занимания, които носят високи рискове от директни и сери-
озни щети за нас, другите или природата.

При разпределението по полезност се стараем да отде-
ляме много повече време, сили и други ресурси за най-ва-
жните методи и средства, а умерено – за второстепенните. 
Съмнителните средства изтласкваме „в ъгъла“, а явно небла-
гоприятните – избягваме.

В нашата версия на интегралния подход (отворено-пра-
гматична) ние ефективно съчетаваме най-доброто от древ-
ната мъдрост и съвременната наука. Прилагаме есенциални 
по важност и доказали се във времето знания и практики, 
които се допълват взаимно. Освен това ние непрекъснато ги 
надграждаме и усъвършенстваме чрез своя експертен опит 
или се насочваме към по-нататъшна научно-изследователска 
работа в съответната област. 

Ние  изучаваме и преподаваме отворено-прагматична вер-
сия на интегралния подход. В нея извеждаме на преден 
план полезни принципи и техники от разнообразни по 
естество и епоха източници, без да приемаме безусловно 
цялото наследство на съответните авторитети. Този ме-
тод ни дава възможност да съчетаваме комплексно реди-
ца възгледи и практики въз основа на това доколко те са 
съвместими с цялостната ни (холистична) визия за света, 
човека и обществото.


