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Думата интегралнo означава цялостнo, включващo, не-маргинализиращо и 

обхващащо. Интегралните подходи към всяка област се опитват да бъдат точно 

това: да включат колкото е възможно повече перспективи, стилове и методологии 

в рамките на един последователен преглед върху темата. В известен смисъл 

интегралните подходи са "мета-парадигми" или способи за съчетаване на вече 

съществуващ брой отделни парадигми в една взаимосвързана мрежа от подходи, 

които взаимно се обогатяват.i 

- Кен Уилбър 

Светът никога не е бил толкова комплексен, колкото е сега – до такава степен, че е почти 

умопомрачаващо и емоционално объркващо. Да не говорим, че светът изглежда става по-

комплексен и какофоничен докато се изправяме срещу най-големите проблеми на нашето 

време: крайния религиозен фундаментализъм, влошаването на околната среда, липсата на 

образователни системи, екзистенциалното отчуждаване и нестабилните финансови пазари. 

Никога не е имало толкова много дисциплини и перспективи, които да се разглеждат и вземат 

предвид при решаването на тези въпроси: ‚рог на изобилието‘ на перспективи. Но без начин за 

свързване, съпоставяне и приравняване на тези гледни точки, техният принос към проблемите, 

пред които сме изправени, до голяма степен се губи или компрометира. Сега сме част от 

глобална общност и имаме нужда от рамка - глобална визия, но същевременно закотвена в 

детайлите на ежедневието ни – която да може да задържи разнообразието от валидни 

перспективи, които имат какво да предложат на нашите индивидуални усилия и изграждане на 

колективно решения. 

През 1977 г. американският философ Кен Уилбър публикува своята първа книга "Спектърът на 

съзнанието". Тази новаторска книга интегрира главните школи по психология по линията на 

увеличаваща се комплексност, като различните школи, се фокусират върху различни нива в този 

спектър. В следващите 30 години той продължава с този интегративен импулс, като пише книги 

в области като културна антропология, философия, социология на религията, физика, 

здравеопазване, екология, наука и религията и постмодернизъм. Към днешна дата Уилбър е 

публикувал над две дузини книги и в този процес създава и интегралната теория. Книгите на 

Уилбър са преведени на повече от 24 езика, което дава представа за глобалния обхват и 

полезността на интегралната теория. От самото си създаване от Уилбър интегралната теория се 

превръща в един от най-важните подходи в рамките на по-големите области на интегралните 

изследвания и мета-теория. Тази важна роля е в голяма степен резултат от широкия спектър от 

приложения, в които интегралната теория се е доказала като ефективна, както и работата на 

много практикуващи-учени, които допринасят за по-нататъшното развитие на интегралната 

теория. 

Интегралната теория обединява значителните прозрения от всички основни човешки 

дисциплини на знанието, включително естествените и социалните науки, както и изкуствата и 

хуманитарните науки. В резултат на обхватната си природа интегралната теория се използва в 



над 35 отделни академични и професионални направления като изкуство, здравеопазване, 

организационно управление, екология, икономика, психотерапия, право и феминизъм. В 

допълнение, теорията е използвана за разработване на подход към личностна трансформация 

и интеграция, наречен Интегрална Житейска Практика (ИЖП). Рамката на ИЖП позволява на 

индивидите систематично да изследват и развиват многобройни аспекти на себе си като 

физическото си тяло, емоционална интелигентност, когнитивно съзнание, междуличностни 

взаимоотношения и духовна мъдрост. Тъй като интегралната теория систематично включва 

повече от реалността и я обвързва по-задълбочено, отколкото всеки друг съществуващ подход 

към оценката и изграждането на решения, тя има потенциала да бъде по-успешна в справянето 

със сложните проблеми, с които се сблъскваме през 21 век. 

Интегралната теория предоставя на индивидите и организациите мощна рамка, която е 

подходяща за практически всеки контекст и може да бъде използвана от всякакъв мащаб. Защо? 

Тъй като организира всички съществуващи подходи и дисциплини на анализ и действие и 

позволява на практикуващия да избере най-подходящите и важни инструменти, техники и 

прозрения. Следователно интегралната теория се използва успешно в широк спектър от 

контексти като интимната настройка на индивидуалната психотерапия, както и в Програмата на 

ООН "Лидерство за резултати", която е глобален отговор на ХИВ / СПИН в над 30 страни. Към 

края на тази статия предоставям допълнителни примери за интегрална теория в действие, за да 

илюстрирам разнообразието от контексти, в които хората намират интегралната рамка полезна. 

Уилбър започва да използва думата "интегрално", за да се позове на подхода си след 

публикуването на неговата основополагаща книга „Секс, Екология, Духовност“ през 1995 г. В 

тази книга той въвежда модела на квадранти, който оттогава е символ на неговата работа по 

принцип и интегралната теория в частност. Квадрантният модел на Уилбър често се нарича 

"AQAL" модел, като AQAL (произнася се а-куал) (all quadrants, all levels, all lines, all states, and all 

types ) – което изначава за всички квадранти, всички нива, всички линии, всички състояния и 

всички типове. Тези пет елемента символизират едни от най-основните повтарящи се модели 

на реалността. По този начин, като включим всички тези модели, ‚покриваме основите‘, като се 

подсигуряваме, че нито една съществена част от всяко решение не е пренебрегната. Всеки от 

тези пет елемента може да бъде използван да "погледнем" реалността и в същото време те 

представляват основните аспекти на нашето собствено съзнание в този и всеки друг момент. В 

този преглед ще Ви запозная с основните характеристики на всеки един от тези елементи и ще 

дам примери за това как те се използват в различни контексти, защо те са полезни за един 

интегрален практикуващ и как да идентифицирате тези елементи във Вашето собствено 

съзнание точно сега. В края на това пътешествие ще имате солидна представа за един от най-

гъвкавите и динамични подходи за интегриране на прозрения от множество дисциплини. Така 

че нека започнем с основата на модела AQAL: квадрантите. 

Всички квадранти: Основните измерения на перспективи  

Според интегралната теория съществуват поне четири перспективи, които не могат да бъдат 

редуцирани (субективни, интерсубективни, обективни и интеробективни), които трябва да 

бъдат консултирани, когато се опитваме да разберем напълно всеки въпрос или аспект на 

действителността. По този начин квадрантите изразяват простото признание, че всичко може да 

се види чрез две фундаментални различия: 1) вътрешна и външна перспектива и 2) от гледна 

точка на единствено и множествено число. Един бърз пример може да помогне за илюстриране 

на тази идея: Представете си, че се опитвате да разберете компонентите на успешната среща на 

работното място. Бихте искали да основете оценките си на психологическите прозрения и 



културните вярвания (вътрешността на отделните индивиди и групи), както и наблюдения на 

поведението и организационната динамиката (външните страни на индивиди и групи), за да 

разберете напълно какво се включва в провеждането на полезни срещи. 

Тези четири квадранта също представляват измерения на реалността. Тези измерения са 

действителните аспекти на света, които присъстват във всеки един момент. Например, всички 

индивиди (включително животни) имат някаква форма на субективен опит и целенасоченост 

като вътрешни процеси, както и различни наблюдаеми поведения и физиологични компоненти 

- като външни. В допълнение, индивидите никога не са просто сами, а са членове на групи или 

колективи. Вътрешните процеси в колективите са известни като интерсубективна културна 

реалност, докато външните им елементи са известни като екологични и социални системи, 

които се характеризират с интеробективна динамика. Тези четири измерения се представят от 

четири основни местоимения: "Аз" (I), "Ние" (We), "То" (It) и "То-та (мн.ч.)" (Its). Всяко 

местоимение представлява една от областите в квадрантния модел: "Аз" представлява Горната 

лява част (ГЛ) "Ние" представлява долната лява (ДЛ), "То" представлява горната дясна част (ГД) 

и "То-та" представлява долната дясна част (ДД) (виж фигура 1). 
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(Фигура 1. Четирите квадранта) 

Тъй като квадрантите от дясната страна (ГД и ДД) се характеризират с обективност, четирите 

квадранта се обозначават и като трите ценностни сфери на субективността (ГЛ), 

интерсубективността (ДЛ) и обективността (ГД и ДД). Тези три области на реалността се 

проявяват на всички основни езици чрез местоимения, които представляват гледни точки от 

първо, второ и трето лице и са посочени от Уилбър като "Големите три:" Аз, Ние, и То/То-та 

(мн.ч.). Тези три сфери могат да се характеризират и като естетика, морал, и наука или съзнание, 

култура и природа (виж Фигура 2). 
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(Фигура 2. Големите три) 

Интегралната теория настоява, че не можете да разберете една от тези реалности (нито един от 

квадрантите или Голямата тройка) през обектива на която и да е от другите. Например, 

разглеждането на субективни психологически реалности предимно чрез обективна емпирична 

гледна точка нарушава много от ценното за тази психологическа динамика. Всъщност, 

качеството на тези категории да не могат да бъдат редуцирани е било разпознато в историята 

на западната философия от Истинското, Доброто и Красивото на Платон до известните три 

критики на Имануел Кант за чистия разум, преценката и практическия разум и до твърденията 

за валидност за истината, правилността и верността на Юрген Хабермас (фиг.2). Уилбър е 

категоричен защитник на избягването на редуцирането на една от тези сфери в другите. По-

специално, той предупреждава срещу това, което нарича ‚плоска земя;: опитът да се редуцира 

вътрешността до външната й съответност (т.е. сливане на субективните и интерсубективните 

реалности в обективни им аспекти). Това често се наблюдава в системните подходи към 

естествения свят, които представят съзнанието чрез схеми за обратна връзка и в процеса оставят 

текстурата и усещането за първото и второто лице. 

Една от причините интегралната теория да е толкова проникновена и полезна е, че тя обхваща 

сложността на реалността по начини, които малко други рамки или модели успяват. За разлика 

от подходите, които умишлено или неволно редуцират един квадрант до друг, интегралната 

теория разглежда всеки квадрант като едновременно възникващ. За да илюстрирам 

едновременността на всички квадранти, ще дам един прост пример предвид Фигура 1.  

Да кажем, че решавам, че трябва да си купя цветя за градината и имам мисълта "искам да отида 

в разсадник". Интегралната рамка демонстрира, че тази мисъл и свързаните с нея действия 

(напр. шофиране до магазина и закупуване на рози) имат най-малко четири измерения, никое 

от които не може да бъде отделено, защото те се появяват съвместно (в тетра-мрежа) и се 

обуславят взаимно.  



На първо място, съществува индивидуалната мисъл и как аз я преживявам (напр. менталното 

изчисляване на времето за пътуване, преживяването на радост в пазаруването или финансовата 

тревога за това как ще платя за покупката си). Тези преживявания са обусловени от 

психологически структури и соматичните чувства, свързани с ГЛ квадрант. Същевременно има 

уникална комбинация от невронна активност, мозъчна химия и телесни състояния, които 

придружават тази мисъл, както и всяко поведение, което се случва (например обличане на 

палто, влизане в колата). Тези поведения са свързани с различни дейности на нашия мозък и 

физиологична активност на тялото, които са свързани с ГД квадрант. По същия начин 

съществуват и екологични, икономически, политически и социални системи, които доставят на 

разсадника предмети за продажба, определят цената на цветята и т.н. Тези системи са 

взаимосвързани чрез световните пазари, националните закони и екологията, свързани с 

квадранта ДД. Съществува и културен контекст, който определя дали свързвам "разсадника" с 

открит пазар, голям търговски център или малък щанд на улицата, както и определя различните 

значения и културно подходящи взаимодействия, които се случват между хората в разсадника. 

Тези културни аспекти са свързани с светоглед в квадранта ДЛ. 

Затова, за да имаме пълно разбиране и благодарност за възникването на мисълта: "Отивам в 

разсадника", не можем да я обясним напълно с термините на психологията (ГЛ), на 

невробиологията и физиологията (ГД) или социална и икономическа динамика (ДД), или 

културно значение (ДЛ). За най-пълния изглед, както ще видим, трябва да се вземат предвид 

всички тези области (и техните съответни нива на комплексност). Защо това е практично? Ако се 

опитаме да обобщим тази проста ситуация, като оставим една или повече перспективи, един 

фундаментален аспект от интегралното цяло ще бъде загубен и способността ни да го разберем 

и да го адресираме би била компрометирана. По този начин, интегралните практикуващи често 

използват квадрантите като първа стъпка, за да сканират ситуация или проблем и да донесат 

многобройни гледни точки в процеса на проучване или анализ. 

 

(Фигура 3. Четирите квадранта на индивида) 



Квадранти и Квадривий 

Както бе отбелязано по-горе, има поне два начина за изобразяване и използване на 

квадрантния модел: като измерения или като перспективи. Първият подход, изобразява 

индивид, разположен в центъра на квадрантите (виж Фигура 3). Стрелките сочат от индивида 

към различните реалности, които той може да възприема в резултат на своето въплътено 

осъзнаване. Чрез използването на различни аспекти от собственото си осъзнаване той е 

способен да срещне тези различни реалности по пряк и разбираем начин. Накратко, той има 

пряк достъп до опитни-експериментални, поведенчески, културни и социални / системни 

аспекти на действителността, защото те са действителни измерения на собственото му 

съществуване. Това е полезно за него, защото го овластява да забелязва, признава и 

взаимодейства по-ефективно със своя свят. Накратко, колкото повече от тези "канали" той 

отвори, толкова повече информация ще получава за това, което се случва около него и той ще 

може да усеща и действат по начин, който е навременен и адекватен. Забележете как в момента 

сте ангажирани и с трите си гледни точки: първо лице (напр. забелязване на Вашите собствени 

мисли, докато четете това), второ лице (напр. четене думите ми и тълкуването на онова, което 

се опитвам да предам) и трето лице (напр светлината, звуците и температурата на въздуха около 

Вас). Виждате ли как винаги изпитвате светът от четирите квадранта - точно тук и сега? Толкова 

просто. 

Друг начин за представяне на квадрантния модел е квадривия. Квадривия (Quadrivia) се отнася 

до четирите начина на виждане (квадривиум (quadrivium) е единственото число). В този подход 

различните перспективи, свързани с всеки квадрант, са насочени към определена реалност, 

която се поставя в центъра на диаграмата. Да речем, че стотици риби умират в езеро. Смъртта 

на тези риби се превръща в обект на разследване и анализ, като експертиза от всяка квадратна 

област оценяват ситуацията. Стрелките, сочещи към центъра, посочват методологиите, които 

различните експерти (свързани с различните квадранти) използват за изучаване на умиращите 

риби. В интегрален подход те включват изследване на емоциите, идентичностите и вярванията 

на индивидите, които живеят в езерото чрез психологическо и експериментално проучване; 

изследване на емпиричните, химичните и биологичните фактори, допринасящи за умрелите 

риби чрез поведенчески и физиологични анализи; изследване на философските, етичните и 

религиозните възгледи на общността около езерото чрез разследвания на културата и 

светогледа; и изследване на екологичните, политическите, образователните, правните и 

икономическите фактори на ситуацията чрез екологични и социални оценки (виж Фигура 4). 



 

(Фигура 4. На Квадривии на едно езеро) 

В крайна сметка, квадрантите подчертават четири измерения, които не могат да бъдат 

редуцирани и които всички индивиди имат, а квадривийте се отнасят до четирите основни 

гледни точки, които могат да бъдат възприети по отношение на всеки феномен. И в двата случая 

четирите квадранта или квадривии са едновременно възникващи - буквално "те се раждат 

заедно" и са взаимно свързани помежду си. С други думи, те заедно се появяват и тетра-сливат. 

Това разбиране е полезно, защото отличава комплексността на реалността по начин, който 

позволява на практикуващия да се занимава с проблеми по по-умел и нюансиран начин. Освен 

това квадрантите представляват естествените начини, по които преживяваме реалността във 

всеки един момент, а четирите квадривии представляват най-често срещаните начини, по които 

можем и често разглеждаме реалността, за да я разберем. 

Всички нива: дълбочина и комплексност 

Във всеки квадрант има нива на развитие. В рамките на ‚вътрешните‘ квадранти отляво има нива 

на дълбочина, а в рамките на външните вдясно- има нива на комплексност. Нивата във всеки 

квадрант най-добре се възприемат като вероятностни вълни, които представляват динамичната 

природа на реалността и начините, по които се проявяват различни реалности при определени 

условия. Освен това, нивата на всеки квадрант корелират с нивата в другите квадранти. 

Например целеустремен изпълнителен директор (ГЛ), който има високо кръвно налягане (ГД), 



най-вероятно ще бъде открит в научно-рационалната култура или субкултура (ДЛ), която 

обикновено се среща в индустриалните корпоративни организации (ДД). В този пример всички 

тези аспекти на ситуацията се случват на еднакво ниво на комплексност и дълбочина в рамките 

на съответния квадрант и следователно се свързват на ниво 5 във Фигура 5. Включването на 

нивата е важно, защото ни позволяват по-добре да оценим и взаимодействаме с реалностите, 

свързани с всеки квадрант. Всеки квадрант служи като карта на различни терени на реалността. 

Нивата във всеки квадрант представляват топографските контурни линии на този терен. Това ни 

помага да установим уникалните черти на този конкретен пейзаж, което ни позволява да 

преминем през него по-успешно и да се насладим на невероятните гледки по пътя. 

Нивата или вълните във всеки квадрант демонстрират холархия, което е вид йерархия, при която 

всяко ново ниво надхвърля границите на предишните нива, но включва съществените аспекти 

от тях. Така всяка вълна наследява вълната от миналото и добавя ново ниво на организация или 

капацитет. В резултат на това всяко ниво на комплексност или дълбочина е както част от по-

голяма структура, така цялата структура само по себе си. В субективната област усещанията са 

надградени и включени в импулси, които са надградени и включени в емоциите, които са 

надградени и включени в символите, които са надградени и включени в концепциите. Също 

така, в интерсубективната сфера тази динамика настъпва от архаични интерпретации до 

магически обяснения, митични истории, рационални възгледи, до интегрални разбирания. В 

обективното царство това движение се проявява от атоми до молекули, клетки, до тъкани, до 

органи. А в интеробективната област това се проявява в движението от галактики до планети, 

до екосистеми, семейства, селища (виж фиг.5 за представяне на това, което е пренесено и 

включено във всеки квадрант). Независимо от това, къде ще бъде поставена линията между 

нивата, се откроява общ модел на еволюция или развитие във всеки квадрант: дълбочината се 

загръща (т.е. се сгъва в себе си), комплексността се увеличава (т.е. разширява се и включва 

повече). 



 

(Фигура 5. Някои нива в четирите квадранта) 

Нивата на развитие често се представят като стрелки, разделящи всеки квадрант (както е 

показано на фигура 5). Интегралната теория използва понятието за обща ‚надморска‘ височина 

като свободен от съдържание начин за сравняване и контрастиране на развитието в различни 

области в рамките на или между квадрантите. Това е подобно на използването на термометър 

за измерване на температурата - термометърът с градуси по Целзий от ежедневието работи на 

екватора по същия начин както и в арктика, и в резултат на това ни позволява да сравняваме 

меторологичното време в тези отдалечени места по смислен начин. Интегралната теория 

използва цветовете на дъгата за представяне на всяко отделно ниво (например червено, 

кехлибарено, оранжево, зелено, тиал, тюркоазено). Този спектър от цветове също така 

представлява общото движение на една разширяваща се идентичност: от "мен" (егоцентрика) 

към "моята група" (етноцентрична) към "моята страна" (социоцентрично) към "всички нас" 

"(светоцентрично) към „всички същества“ (планетоцентрично) до "цялата реалност 

"(космоцентрично) (виж фигура 6). Тази обща траектория на разширяване на съзнанието има 

корелации във всеки квадрант. Интегралната теория също така използва образа на 

концентрични кръгове (често разположени върху квадрантите), за да подчертае вътрешните 

качество на нива, надграждащи и включващи се едно друго (виж Фигура 6). 



 

(Фигура 6. Разширяваща се идентичност (ляво) и вътрешните качество на нивата, тъй като те 

надхвърлят и се включват едно към друго (вдясно).) 

Включването на нива в един интегрален подход е ценно, защото признава многото потенциални 

слоеве на развитие във всяка област на реалността. Практикуващите получават ценна 

информация, като насочват усилията си в подходящи посока и мащаб и по този начин намират 

ключовия лостов момент - като акупунктурист, който натиска правилното място за оптимално 

здраве и благополучие. Това спестява енергия и ресурси и оптимизира усилията.  

Например, представете си да работите с група учители за разработването и формулирането на 

нова мисия за тяхната образователна програма. Ясно е, че работата с реалностите на (ДЛ) 

квадрант ще бъде от първостепенно значение - артикулиране на споделена визия и смисъл, 

проучване чрез диалог на различни фрази, които могат да бъдат използвани в документа и т.н. 

Но бихте били много по-ефективни в управлението на този съвместен процес, ако имате 

усещане за нивата на споделеното значение, които действат в тази група и за това, което се 

опитват да споделят в своите изявления. Дали работят предимно изхождайки от съвременни 

ценности, постмодерни ценности или комбинация от двете? Тази информация би допринесла 

много за способността Ви да съдействате на техните усилия. Така че, често не е достатъчно 

просто да сте наясно с квадрантите - трябва също да работите и с дълбочината и комплексността 

във всяка област. 

Така както можем да локализираме всеки квадрант в нашето съзнание чрез използването на 

перспективи от първо, второ и трето лице, така също можем да намерим нива на дълбочина и 

комплексност в нашия пряк опит. За да илюстрираме това, всичко, което трябва да направите, е 

да забележите как сте склонни да преминавате през деня си с предвидимо количество 

дълбочина и комплексност. Например, в добри дни усещате повече дълбочина и можете да се 

справяте с по-комплексна работа, а в други дни, като че ли се спъвате във всичко (намалена 

способност да се справяте с комплексността) и се чувствате раздразнени от най-малкото нещо 

(намалена способност да възприемате дълбочина). По този начин често преминавате през деня, 

като изразявате едно ниво повече от другите, въпреки че имате усещане за това какво е "да 

качите играта си на по-високо ниво" (ниво нагоре) или да правите грешки" (ниво по-долу). 

 



Всички линии: Различни Възможности за Развитие 

Линиите на развитие са друг начин да се опишат различните способности, които се развиват 

чрез нива във всички аспекти на реалността, както са представени от квадрантите. Така че, ако 

нивата са контурни линии на туристическа карта на реалността, тогава линиите на развитие 

представляват различните пътеки, по които можете да поемете, за да преодолеете огромното 

необятно пространство на човешкия потенциал. Например, в индивидуалния квадрант на 

вътрешния опит, линиите, които се развиват, включват, но не се ограничават до когнитивни, 

емоционални, междуличностни и морални способности. Тези способности често се смятат за 

множество интелигентности, които всеки човек има. Като идеята е, че всеки от нас е по-развит 

в някои области, отколкото други. Интегралната теория използва психограф, за да изобрази 

индивидуалния асортимент на развитие на отделните линии (Фигура 7). 

По същия начин се използва социограф за представяне на различните линии на развитие в 

рамките на едно семейство, група, култура или общество (Фигура 8). Видовете линии, които се 

намират в културите, включват неща като кинестичен капацитет, междуличностна зрялост 

(например липса на роби, права на жените, граждански свободи), художествен израз (напр. 

форми на музиката, правителствено финансиране на изкуствата), познавателни или 

технологични възможности, физическа дълготрайност (напр. системи за здравеопазване, 

хранене) и полифазна зрялост. Полифазно се отнася до общия достъп на културата до различни 

състояния на съзнанието. Например, много култури възприемат достъпа и култивирането на 

различни видове състояния на осъзнаване, докато рационалните западни общества са склонни 

да подчертават рационалното събуждане на съзнанието при изключването на други начини на 

преживяване на реалността. Интегралният практикуващ може да използва линиите като 

диагностичен инструмент, за да гарантира, че тези аспекти на индивидите или групите са 

признати и ефективно адресирани. По-долу е даден преглед на видовете линии, които могат да 

бъдат включени в цялостна оценка. 

Всяка линия в рамките на квадранта има корелации в другите квадранти. Например, като 

когнитивната линия се развива в ГЛ квадрант, тя има съответни поведенчески и 

неврофизиологични развития в ГД квадрант, съответстващи интерсубективни способности в ДЛ 

квадрант и граматични структури в ДД квадрант. Всъщност има разнообразни линии във всеки 

квадрант. По-горе споменах някои от общите линии, свързани с ГЛ. Линиите, свързани с ГД 

включват пътищата на развитие на неща като растежа на скелетната мускулатура, моделите на 

мозъчните вълни, нервната система и други органични структури на тялото. В ДЛ се намират 

линии като последователността на светогледа и културните ценности, разнообразни 

интерсубективни динамики, религиозни и философски възгледи и езиково значение. И накрая, 

в специфичните редове на ДД се наблюдава как се развиват екосистемите, както и 

еволюционните пътища на адаптация, геополитическите структури и силите на производство 

(Фигура 9). 



 

(Фигура 7. Психограф) 

 

(Фигура 8. Социограф) 

Това, което отличава линия от други модели като състояния или типове, е, че линията показва 

последователното развитие с нарастващи нива на комплексност или дълбочина, които 

надхвърлят и включват предишното ниво. С други думи, трябва да има разпознаваема поредица 

от етапи, които се разгръщат в определен ред и всеки даден етап не може да бъде пропуснат. 

Например, в рамките на линията на силите на производство на ДД виждаме обществена пътека, 

започваща с търсене на храна (например лов и събиране), даваща път на градинарството 

(например чрез използване на мотика), отстъпващо на аграрните методи (например чрез 

използване на плуг) и така нататък- всяко ново ниво на развитие зависи от това, което идва 

отпреди и е отчасти отговор на границите на това предишно ниво. 

 

 

 



 

 

 

(Фигура 9. Някои линии от четирите квадранта) 

Елементът на линиите показва най-вече как интегралната теория включва приноса на много 

съществуващи области и ги организира по полезен начин. Също така линиите са важни за 

интегралните практикуващи, тъй като те идентифицират отделни аспекти на всеки квадрант, 

които демонстрират развитие и еволюция. Като осъзнава специфичната динамика на растежа и 

типичната траектория на такава трансформация, практикуващият може по-добре да подкрепя и 

използва тези потоци на развитие. Следователно интегралните оценки често установяват кои 

линии са силни и кои от тях се нуждаят от внимание, като използват по-развитите, за да 

подпомогнат справянето с ограниченията на по-слабо развитите. Познаването на нивата на 

развитие в различни линии предоставя на интегралните практици ценна информация за 

реалностите на дадена ситуация и помага на практикуващия да приведе тези реалности за 

оптимално подобрение. 

Както при останалите елементи на модела AQAL, не е нужно да стигаме далеч, за да открием 

линии в нашето непосредствено съзнание. Просто си припомнете един неотдавнашен момент, 

в който сте се чувствали пред предизвикателство, като даване на трудна обратна връзка на 

колега или изпробване на нова задача, изискваща високо ниво на координация на ръцете. Сега 

внесете в съзнанието си област, в която често сте по-способни от колеги си, като например да 

виждате множество гледни точки едновременно по някаква сложна ситуация или способност 

да се свързвате емоционално с приятелите си и да опишете - по-добре, отколкото самите те 

могат - какви чувстват те. Използването на лични примери за области, в които сте по-малко или 

по-развити от хората около Вас, демонстрира как всички ние имаме уникална комбинация от 

линии на различни равнища на развитие. Всъщност, рядко минава дори и един ден, в който да 

не сме наясно с истината за това в себе си и в нашите взаимодействия с другите. Освен това, 
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животът би бил значително по-малко интересен, ако всички бяха равностойни по комплексност 

и дълбочина в повечето области. 

Всички състояния: Временни изрази 

В допълнение към нивата и линиите има и различни видове състояния, свързани с всеки 

квадрант. Състоянията са временни проявления на аспекти на реалността (с 

продължителност от няколко секунди до дни, а в някои случаи дори месеци или 

години). Те също имат склонността да бъдат несъвместими едно с друго. Например, не 

можете да бъдете пияни и трезви в същото време, градът не може да е подложен на 

виелица и гореща вълна в същия ден. По-долу са дадени няколко примера за видовете 

състояния, свързани с всеки квадрант (Фигура 10). По този начин, за да продължим с 

нашата туристическа метафора, състоянията могат да бъдат оприличени на моментните 

прозрения в природата, които получавате, докато вървите по пътеката. Например, как 

спираща дъха гледка "изниква" през дърветата по време на екскурзия или птица, която 

грабва вниманието Ви, тъй като създава уникален звук на кликане и след това изчезва. 

Преди да разберете, тези преживявания, които грабват вниманието ни, преминават на 

заден план и Вие сте отново на пътеката и вървите напред. 

 

 

(Фигура 10. Някои състояния в четирите квадранта) 

В ГЛ квадрант има феноменологични състояния като приповдигнати и депресирани 

емоционални състояния, прозрения, интуиции и моментни състояния на усещане. 

Съществуват и естествените състояния на събуждане, сънуване и дълбок сън, както и на 

Свидетелство (чистото наблюдателно съзнание на всички останали състояния), а дори и 

не-двойствеността (non-duality), където Наблюдателят се разтваря във всичко, на което 

е станал свидетел. Различните религиозни традиции ни предоставят богати и изтънчени 

описания на тези състояния. В допълнение има алтернативни състояния на съзнанието, 

които могат да бъдат или предизвикани отвън (напр. чрез употребата на медикаменти, 
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травма или преживяване близко до смъртта), или вътрешно индуцирани или тренирани 

(напр. медитативни, холотропни, състояние на поток, будни сънища, пикови 

преживявания). Когато състоянията са тренирани, те често се разгръщат и дори се 

стабилизират в последователен модел, преминавайки от мащабни към фини до много 

фини форми на опит и по тази причина се наричат етапи на състоянията. Това е в 

контраст със структурните етапи на психологическото развитие (обсъдени по-горе в 

разделите за нива и линии). И в двата случая- състояния и структури на съзнанието могат 

да се появят на етапи, като етапите на състоянията се разширяват хоризонтално, а 

структурните етапи нарастват вертикално. 

В ГД квадрант има мозъчни състояния (алфа, бета, тета и делта) и хормонални 

състояния, свързани с циклите на естроген, прогестерон и тестостерон. Има и 

поведенчески състояния като плач и усмивка. Всъщност състоянията често се използват, 

за да опишат начините, по които естествените феномени се трансформират от едно 

нещо в друго (например, превръщането на Н2О от твърд лед в течна вода в газообразна 

пара). 

В ДЛ квадрант се намират групи състояния като манталитета на тълпата или масовата 

истерия, възбудата на тълпата и груповото мислене. Съществуват и интерсубективни 

състояния като соматичните състояния, които възникват между бебетата и техните 

майки, или споделен резонанс между двама души в ангажиращ диалог. Подобно на 

алтернативните състояния в отделните индивиди, има религиозни състояния в групи 

като споделен екстаз и блаженство или общото преживяване на божественото. 

В квадранта ДД се наблюдават метеорологични състояния (топлинни вълни, виелици, 

проливен дъжд) и променливи стайни температури на закрито. Нашите финансови 

пазари преминават през различни икономически състояния като пазарите на ‚мечки‘ и 

‚бикове‘, балони, рецесии и т.н. Също така говорим и за ‚старите гори‘, представляващи 

кулминационна общност - стабилно състояние на равновесие. Това понятие за 

равновесие е илюстрация на различни екологични състояния като ентропия (увеличен 

хаос) или еутрофия (състояние на добро подхранване). 

Включването на състоянията е полезно за практикуващите, защото нашата вътрешна и 

външна реалност винаги се променя - през целия ден ни се случват всякакви промени в 

състоянията и в нашата среда ни. Включването на състоянията ни позволява да 

разберем много от начините, по които тези промени се случват и защо. Това на свой ред 

ни позволява да бъдем внимателни към тези промени и да ги поставим в услуга на 

нашите усилия, вместо да бъдем разцентрирани от тяхното появяване. Например, 

когато сме наясно с множеството състояния, през които една група преминават по 

време на целодневен семинар, можем да съставим програма така че да се съобразим с 

тези променящи се "настроения" и дори да ги използваме, за да улесним ученето. 

Що се отнася до локализирането на този елемент в прякото ни осъзнаване, е достатъчно 

само да забележим колко различни емоции преживяваме в един кратък период от 

време. Повечето от нас осъзнават колко бързо можем да се преместим от чувството "да 

летим в облаците", заради наистина добри новини до разочарованието, породено от 



това, че някой ни е засекъл на магистралата, до това да се чувстваме обезпокоени, че 

трябва да говорим пред хора в работата, до огладняването, когато се чудите какво ще 

имате за вечеря… И да се замислим как всички тези състояния могат да се появят в 

рамките на пет минути. 

Всички видове: Различни модели 

Видовете са разнообразието от последователни стилове, които възникват в различни 

области и се срещат независимо от нивата на развитие. Видовете могат да се 

припокриват или да са несъвместими. Връщайки се отново към туристическата 

метафора, можем да разглеждаме видовете както и различните видове туристи - тези, 

които обичат да бързат, онези, които се мотаят, онези, които правят много снимки, 

онези, които обичат да пеят и т.н. Тези видове хора са склонни да се разхождат по този 

начин, независимо от това по какъв вид пътеки се движат; те носят своя уникален стил, 

където и да отидат. Както и при другите елементи, типовете (видовете) имат изрази във 

всичките четири квадранта (виж Фигура 11). 

В ГЛ квадрант съществуват типове личности. Има многобройни системи, които отчитат 

броя на различните личности, включително Keirsey (4 типа), Enneagram (9 типа) и Myers-

Briggs (16 типа). В този квадрант съществуват и половите типове мъжки и женски. По 

принцип индивидите имат достъп до мъжки и женски качества и по този начин имат 

уникална комбинация от черти, свързани с всеки тип. В ГД квадрант има кръвни типове 

(A, B, AB, O) и добре познатите типове тяло на Уилям Шелдън (ектоморф, ендоморф, 

мезоморф). В квадранта ДД съществуват екологични биомодове (напр. степ, тундра, 

острови) и типове управленчески режими (напр. комунисти, демокрация, диктатура, 

монархия, република). В квадранта ДЛ съществуват видове религиозни системи (напр. 

монотеизъм, политеизъм, пантеизъм) и различни видове родствени системи (напр. 

ескимоси, хавайски, ирокей, омаха, судански). 
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(Фигура 11. Някои типове в четирите квадранта) 

Полезността на типовете е потвърдена в множество контексти, като например 

проектиране на хранителни режими или изграждане на ефективни работни екипи. 

Осъзнаването на типовете позволява на интегралните специалисти да се нагодят, за да 

приспособят някои от най-често срещаните и последователни стилове, свързани с 

различни контексти. Видовете са много стабилни и гъвкави модели - в крайна сметка те 

са хоризонтални структури или типови структури (за разлика от вертикалните структурни 

етапи). Така че, като станете по-наясно с тях и с тяхната роля във всичко, което се 

опитвате да направите, Вие ставате по-способни да вкарате устойчивост в усилията си, 

като свържете съществуващи модели с траен характер. 

В рамките на нашето съзнание типовете са най-очевидни, когато разглеждаме мъжки и 

женски изрази. Всеки от нас има достъп и до двата и знаем какво е да бъдем солидни и 

активни - например, да се стремим към целта (един аспект на мъжкия тип) или да се 

наслаждаваме на играта заради играта (един аспект на женствеността). Можем дори да 

преминем между тези стилове, въпреки че някои от нас са по-идентифицирани с едната 

страна на този спектър, отколкото други. Вероятно можете да мислите за мъже или 

жени, които считате за по-мъжествени или по-женствени и как се чувствате да бъдете 

около тях - смятате ли, че сте по-мъжествени или женствени, като начин да ги срещнете 

в този техен режим или осигурявате контраст с техния тип? Друга област, в която имаме 

директен опит от типове е отношението на качествата на личността като интроверсия и 

екстроверсия. По този начин ние често осъзнаваме динамиката на типовете в опита си 

за себе си и за другите. 

Всички зони: различни начини на познаване 

В допълнение към петте елемента на интегралната теория, които съставляват основата 

на модела AQAL, има още един по-напреднал аспект, който е важно да се спомене. Този 

аспект е не толкова нов елемент, колкото по-скоро повишена комплексност на първия 

(в квадрантите). Всяка от перспективите, свързани с четирите квадранта, може да бъде 

изследвана чрез две основни методологични семейства, а именно от гледна точка на 

вътрешната (т.е. перспектива от първо лице) или от външната страна (т.е. перспектива 

от трето лице). Това води до осем отделни зони на човешко изследване и проучване. 

Тези осем зони образуват това, което интегралната теория нарича интегрален 

методологичен плурализъм (ИМП), който включва такива подходи като феноменология 

(изследване на субективните реалности от първо лице), етнометодология (изследване 

на интерсубективна реалност от второ лице) и емпиризъм (изследване на емпиричните 

реалности от трето лице). Фигура 12 включва всичките осем зони и техните съответни 

етикети. ИМП представлява една от най-прагматичните и включващи теоретични 

формулировки от интегралните или метатеоретични подходи. Тя дава на интегралния 

практикуващ увереност, че използва изпитани и истински методи на изследване, които 

човешката изобретателност е създала през последните 2000 години. 

Интегралният методологичен плурализъм функционира в съответствие с три принципа: 

включване (безпристрастно да се разглеждат множество перспективи и методи), 



обединяване (приоризиране на значението на откритията създадените от тези гледни 

точки) и осъществяване (да се признае, че явлението се разкрива на участниците чрез 

тяхната дейност по познаването му). В резултат на тези ангажименти, интегралната 

теория подчертава динамичното качество на реалностите, като осъществяващи се чрез 

субект, използващ определен метод за изучаване на обект. Този обект може да бъде 

реалност от първо, второ или трето лице. Например, можем да изучаваме 

психологическите реалности като обект на разследване също толкова лесно, колкото 

можем да изучаваме биологичните реалности от трето лице. 

Тъй като интегралната теория признава и включва всички основни прозрения от 

валидни форми на изследване, тя подчертава значението на включването на всички 

зони в усилията си да разбере всичко по изчерпателен начин. Тя използва рамката на 

ИМП (интегрален методологичен плурализъм) като начин за подреждане, 

координиране и оценяване на съответните перспективи и техните научни изследвания. 

Да се върнем в нашата интегрална туристическа обиколка, ИМП ни предоставя 

многобройни начини за взаимодействие и познаване на пейзажа, през който се 

движим. Компасът, бинокълът, книгата за годни за консумация растения, ранните 

сутрешни медитации и предишните срещи с дивата природа ни дават различни начини 

за познаване на необятната природа по начини, които са смислени и ценни за нас като 

туристи и любители на природата. 

 

(Фигура 12. Осем методологични зони) 

 Вътре 
 

Отвън 

И
н

д
и

ви
д

уа
л

н
о

 

структурализъм 
Зона 2 

 
 
 

емпирицизъм 
Зона 6 

           
 

К
о

л
ек

ти
вн

о
 

 
 

     
етнометодология 

Зона 4 
 

   
 

      
системна теория 

Зона 8 



Сред многото важни перспективи за реалността има школи, които се специализират в 

използването на методите, практиките и техниките, свързани с всяка отделна зона. 

Следователно, в допълнение към представените по-горе пет елемента, един интегрален 

подход трябва да включва всички осем зони или рискува да остави настрана важни 

аспекти на действителността, които имат отношение към ефективните решения на 

проблемите, пред които са изправени нашите общности и нашата планета. С други думи, 

колкото повече от реалността осъзнаваме и включваме, толкова по-устойчиви ще бъдат 

нашите решения, точно защото проектът ще отговори по-ефективно на комплексността 

на тази реалност. Не можем да изключим основни измерения на реалността и да 

очакваме изчерпателни и устойчиви резултати. В крайна сметка тези изключени 

реалности ще изискват признаване и включване, тъй като дизайнът потъва и бива 

изоставен за по-детайлни и всеобхватни стратегии. Оттук и необходимостта от 

интегрален подход. 

Интегралният практикуващ непрекъснато съчетава методи и практики от първо, второ и 

трето лице в опит да проучи много от основните аспекти на дадена ситуация. 

Извършвайки такива интегрални изследвания, било чрез неформални или формални 

средства, практикуващият се ангажира в интегрално методологически плурализъм. Този 

вид интегрална ориентация на смесените методи е изключително ценен, защото 

позволява на практикуващите да откриват често учудващи взаимоотношения между 

реалностите на първо, второ и трето лице, които по-късно стават основни връзки в 

техните проекти и решения. Чрез ИМП, интегралните практикуващи често могат да 

идентифицират ценни връзки между отделни реалности, които все още не са 

идентифицирани или използвани в предишни усилия. По този начин, оборудвани с 

осемте основни форми на придобиването на знания, разработени от човечеството, 

интегралният практикуващ е в добра позиция да разпознава комплексността и 

дълбочината на реалността и да постави това прозрение в служба за себе си, за 

културата и за природата. 

Причината, поради която един интегрален практикуващ може да използва този широк 

асортимент от формални методи на първото място е, че той е активно ангажиран с 

използването на всички тези методи неофициално в собственото си осъзнаване. 

Всъщност всяко основно методологично семейство (например емпиричност или 

херменевтиката) е просто формализирана версия на нещо, което естествено правим 

през цялото време. Например, способността ни да заемем перспектива на трето лице за 

света около нас (например, гледайки цветя, растящи по тротоара) е основа за 

емпиризма и способността ни да взимаме перспектива на второ лице с нашите приятели 

(напр. говорейки с тях за това, защо искат да напуснат работата си) е основата за 

херменевтиката. Следователно, осемте зони на ИМП са просто напомняне за многото 

начини, по които познаваме себе си, другите и света около нас. Интегралната рамка ни 

позволява да координираме тези многобройни начини за познаване и да ги поставим в 

организирани действия в света. 

 

 



Интегрална теория в действие 

Както виждате досега, подходът на всички квадранти, всички нива, всички линии, всички 

състояния, всички видове и всички зони е доста изчерпателен. Разбира се, не е нужно 

да използвате всички тези елементи през цялото време. Всъщност дори използването 

на два от тези елементи може да направи Вашия подход за анализ или решение по-

интегрален от много други. Все пак, наличието на всички пет от тях в инструментариума 

Ви, предоставя повече възможности да реагирате на комплексността на нашия свят и 

дава място за включване на основните аспекти на дадена ситуация. Освен това ни 

помага да разберем връзките между различните аспекти на реалността, които срещаме. 

Всъщност това е разликата, която отделя интегралната теория от всички други 

интегративни и всеобхватни подходи към създаването на решения и управление на 

промените. Понастоящем няма мета-рамка, която да е по-включваща и теоретично 

солидна от интегралната теория, което я прави толкова полезен подход в толкова много 

контексти. Моделът AQAL е динамична рамка, която не само покрива основните 

елементи на реалността, но и ги свързва по начин, който ни позволява да гарантираме, 

че използваме усилията си по функционален, естетичен, точен и справедлив начин. С 

други думи, интегрираният подход позволява истински, добри и красиви решения на 

основните проблеми, пред които сме изправени, докато пътуваме през 21-ви век. 

Всъщност моделът AQAL е мулти-вариантен и може да бъде разбран по много начини. 

AQAL е карта, защото представлява серия от символи и абстракции от трето лице, които 

могат да ръководят човек през контурите на собствено му съзнание, както и през някои 

от най-важните аспекти на всяка ситуация. Това е рамка, защото създава психическо 

пространство, в което човек може да организира и индексира текущите си дейности 

както и дейностите на другите по ясен и съгласуван начин. Това е теория, защото дава 

обяснение за това как най-изпитаните от времето методологии и данни, които се 

генерират, могат да пасват заедно. Това е практика, защото не е само теория за 

приобщаването, а действителна поредица от практики на включване. Тя включва мета-

парадигмата на най-фундаменталните методологии на генериране на знания 

AQAL може да се практикува и в по-лична среда, което води до това, което се нарича 

интегрална житейска практика (ИЖП). Това е набор от гледни точки, защото обединява 

гледните точки на първо, второ и трето лице. Това е катализатор, защото психоактивно 

сканира цялото Ви тяло-съзнание и активира или "осветява" всички потенциали 

(квадрант, ниво, линия, състояние или тип), които понастоящем не се използват 

напълно. Накрая, това е матрица, защото съчетава всички квадранти, нива, линии, 

състояния и типове по начин, който генерира пространство на потенциал, от който може 

да се проявява и да се отчита повече реалност, отколкото всеки друг модел някога е 

включил. Накратко, моделът на AQAL може да бъде обобщен като карта на реалността 

от трето лице, рамка за работа в рамките на и между дисциплините от второ лице, 

практика за ангажиране с развитието на нашето собствено въплътено съзнание от първо 

лице. И трите от тези аспекти на модела - карта, рамка и практика - допринасят за 

увеличаване на изпитването на интимност с реалността чрез разширяване и 



задълбочаване на контакта ни с повече измерения на себе си, нашите общности и 

нашата среда. 

Сега, когато имате общ поглед върху модела AQAL, мога да подчертая как тези подходи 

се използват успешно като интегрални принципи на терен: в класната стая, в 

заседателната зала, на политическата арена, и в домашни условия. В допълнение към 

дисциплинарното използване на модела AQAL (напр. интегрална екология или 

интегрален коучинг), има и систематични усилия за напредък на интегралната теория 

като специфична област на мета-проучванията. Четири основни усилия понастоящем 

допринасят за постигането на тази цел: 1) рецензирания журнал за Интегрална теория и 

практика, където са публикувани над 100 академични статии и казуси до момента; 2) 

Отдела за интегрална теория на университета Джон Ф. Кенеди с едногодишната си 

магистърската си онлайн програма и сертификат в интегрална теория (тази програма 

прави много за обучението на следващата вълна на интегрални лидери в прилагането 

на модела AQAL); 3) Интегрираният изследователски център, който подкрепя научни 

изследвания на смесени методи в целия свят, които са базирани на интегралната 

теория; и 4) международната конференция на всеки две години за интегралната теория, 

която наскоро събра 500 академици и практици от цял свят, които прилагат и обновяват 

интегралната теория. Това системно усилие е важно, защото дава възможност на 

специалистите от дисциплината (напр. интегрални психотерапевти или интегрални 

преподаватели), за да знаят, че моделът е здрав и обучава интегрални практикуващи да 

разберат модела като цяло (независимо от приложението му във всяка специфична 

дисциплина) и създава общност на дискурс и проучване за по-нататъшно развитие на 

модела по начин, който приканва критична мисъл и демонстрирана практическа 

ефективност. 

През последните години се публикуват редица книги, които прилагат интегралната 

теория в различни области като градския дизайн (интегрираният град на Мерилин 

Хамилтън), психологическата оценка (The Integral Intake на Андри Маркиз), 

организационната динамика (Организационна трансформация за устойчивост на Марк 

Едуард), здраве (Elliott Dacher Интегрирано здраве), екологията и екологичните 

изследвания (интегралната екология на Мил и Цимерман), психофармакология (Elliott 

Ingersoll и Carl Rank- Psychopharmacology for Helping Professionals), бизнеса (Дарил 

Полсън - Конкурентният бизнес, Загриженият бизнес) и развитието на международната 

общност (Gail Hochachka- Развитие на устойчивостта, развитие на самооценката). Към 

днешна дата областите, които са произвели най-много теоретични и приложни 

материали, използвайки интегрална теория, включват психотерапия и психология, 

образование, смесени методи за изследване, екология и устойчивост, международно 

развитие, бизнес, организационно управление и др. Следва кратко описание на редица 

текущи примери на интегралната теория в действие. 

Интегрално образование 

Центърът за интегрални изследвания (IRC) е в процес на разработване и стартиране на 

амбициозно изследване, използващо методи от всички осем зони на интегрален 

методологичен плурализъм, за да се оценят трансформационните ефекти на 



интегралното обучение в университета Джон Ф. Кенеди. IRC работи съвместно с Тео 

Доусън от Службата за разработване на тестове и Сюзън Кук-Гройтър от Cook-Greuter и 

Associates, за да помогне за изследователския проект, който включва Lectical Assessment 

System (LAS) и Тест за завършване на изречения (SCT). Целта на това изследване е да 

разбере: "По какъв начин учениците се трансформират по време на онлайн магистърска 

програма по интегрална теорията?" Дали те, в течение на трите години работа в курса, 

демонстрират вертикално развитие (например излизане от едно ниво и започване на 

стабилизиране на следващото) и / или хоризонтално развитие (напр. увеличен достъп 

до емоционално съдържание). Ако е така, какви аспекти се развиват? Резултатите от 

това текущо проучване ще бъдат използвани за подобряване на потенциала за развитие 

на учебната програма, което ще я направи още по-благоприятна за психологическата 

трансформация и растеж. 

Интегрално международно развитие 

One Sky–Canadian Institute for Sustainable Living – канадски институт за устойчив живот в 

партньорство с Drishti -Център за интегрално действие, наскоро получи субсидия в 

размер на 500 000 долара от Канадската агенция за международно развитие за 

тригодишен проект за развитие на лидери, озаглавен "Интегрални приложения за 

устойчивост в делтата на Нигер", надграждайки над предишната работа, извършена в 

Нигерия, "One Sky" е наясно със значението на интервенциите, свързани с десните 

квадранти, които се фокусират върху "развитието, финансовото управление, 

подобрените комуникации и влиянието на политиката". Признавайки ролята на тези 

усилия, One Sky осъзнаха, че тези интервенции не могат да бъдат осъществени без 

подкрепящи интервенции от левите квадранти, които се съсредотават върху 

"личностното лидерство, самоосъзнаването, моралната интелигентност и 

междуличностните умения". Следователно, техният проект ще работи с 30 млади 

нигерийци от почти дузина организации в района на делтата на река Нигер за 

екологична и икономическа устойчивост. "Проектът по същество включва ангажиране 

на процес на личностно развитие (I), който се провежда с учебни общности и нов 

социален дискурс (ние) и се осъществява в инициативи в техните родни организации 

(ТО/ТО-та)." Освен това Програмата ще бъде оценявана чрез оценка преди / след, 

базирана на принципите на интегралните изследвания. 

Интегрално горско стопанство 

Next Step Integral- международна организация с нестопанска цел, е създадена през 

2003г. от Стивън Мартино. Скоро той обединява силите си с Лиза Фар, директор на 

асоциация на местните водосборници, за да започнат усилената работа по установяване 

на интегрален подход към общностен горски проект в долината Слокан в Британска 

Колумбия, Канада. Тази цел беше особено обезкуражаваща, като се има предвид 

историческото напрежение в продължение на 35 години между различни перспективи 

в и извън общността (например дърводобив, миньори, фермери, природозащитници, 

художници, практикуващи множество религиозни вероизповедания, и една 

мултинационална корпорация). Също така, вече имаше девет неуспешни опити от 

правителството на Б.К. да установи работещо решение на разделенията в общността 



между заинтересованите страни, свързани с гората. Водещите принципи на тяхната 

инициатива включват: признаване и почитане на разнообразните гледни точки за гората 

на жителите на долината Слокан; признаване, че тези гледни точки са били базирани на 

преспективи, свързани с всеки квадрант (напр. поведенчески, културен, 

психологически, исторически); и признаване, че всяко жизнеспособно дългосрочно 

решение би трябвало да интегрира многото противоречиви възгледи в общността.  

Освен това Мартино идентифицира определен брой "главни области", изрично 

залегнали в модела AQAL, но използвани имплицитно за подкрепа на тяхната 

инициатива: притежаване и използване на различни гледни точки; осъзнаване и 

способност за работа с множеството линии на индивиди; ангажимент за личен растеж; 

създаване на общи мотивации; балансираща емпатия, ангажираност и 

безпристрастност; и култивиране на качества, нагласи и способности, които подкрепят 

взаимното разбирателство. 

На 14 януари 2007 г. Next Step Integral подаде заявление за споразумение за горите на 

Общността, за да позволи на местната общност да управлява 35 000 акра оспорвани 

гори. През юли същата година предложението им бе одобрено! Така тригодишните 

преговори и масовата работа, ръководени от модела AQAL, доведоха до създаването на 

мащабна интегрална горска кооперация - първата по рода си в света. Този общностен 

горски проект има подкрепата на впечатляващите 95% от жителите на долината. 

Наистина наречен "Слоканската интегрална горска кооперация" (SIFCo), този проект е 

истинско свидетелство за силата на интегралния модел - дори и като имплицитно 

ръководство - в работата с различни гледни точки за постигане на обща цел, която 

другите подходи не успяха да проявят. След като на SIFCo бъде предоставено право на 

собственост върху земята, следващите години трябва да бъдат важно тестово поле и 

източник на изясняване на принципите на интегралната екология като цяло и на 

интегрирано горско стопанство в частност. 

Интегрален Коучинг 

Integral Coaching Canada (ICC), компания базирана в Отава, разработи цялостна школа и 

методология за професионално обучение въз основа на модела AQAL. През последните 

10 години ICC се очертава като една от водещите училища в света за професионален 

коучинг. Те имат строга методология, която съчетава перспектива, присъствие и мощни 

концептуални различия. Треньорите използват всичките пет елементи, обсъдени по-

горе, за да подпомогнат собствения си растеж и да работят с развитието на своите 

клиенти. Обикновено отнема две години да се завърши процеса на сертифициране, за 

да станете Integral Coach®. ICC  има силна репутация за изискване на много от 

треньорите по време на обучението, което включва и отговорността на всеки курсист да 

се ангажира с интегрална практика, включваща медитация, физическа практика, водене 

на журнал и четене. Те са единствената коучинг школа, за която знам, че включва 

психология на развитието (например теорията субект-обект Робърт Киган) като гръбнака 

на тяхната методология. Само това дава на ICC огромно предимство пред другите 

училища, защото подходът им е изграден върху обширни психологически изследвания 

върху това как и защо хората трансформират и интегрират нови възможности. Всъщност 



приложението на ICC на интегралната рамка е едно от, ако не и най-усъвършенстваното 

използване на интегрални принципи във всеки контекст или област. 

Интегрална Политика 

The State of the World Forum (SOWF) е създадена през 1995 г. от Джим Гарисън с Михаил 

Горбачов. SOWF започна като поредица от ежегодни конференции, които събират 

стотици международни лидери (от общностни организатори, лауреатите на Нобелова 

награда, социални активисти, държавни глави и бизнес лидери), за да проучи ключовите 

проблеми, пред които е изправено земното кълбо. Тези срещи създадоха Глобална 

Лидерска Мрежа, която се ангажира с ръководния принцип: "Преобразуване на 

разговорите, които имат значение, в действия, които имат значение". През годините 

SOWF спонсорира разнообразни събирания и "стратегически инициативи", които 

доведоха до редица проекти и нестопански организации. През 2008 г. SOWF определи 

своя поглед към проблема с изменението на климата, който няма граници и глобалния 

преход към "зелена икономика", а през ноември 2009 г. ще започне 10-годишен цикъл 

от международни годишни събирания. SOWF възприе модела AQAL като 

организационна рамка за всяко събитие. Следователно, интегрална теория ще бъде 

използвана за проектиране на всяка конференция и за насочване на разработването на 

политически препоръки към политическите лидери на всички нива на управление и 

гражданска отговорност. Тези събирания ще се провеждат в различни страни по света и 

ще изгради коалиция от многостранни организации, ангажирани с разработването на 

новаторски политики и ефективни действия за справяне с изменението на климата и 

които служат за насочване на появата на нови източници на енергия. Това е интегрална 

теория в действие - работа по целия свят с разнообразни лидери за справяне с първата 

планетарна криза на човечеството.  

Заключение 

Горните примери са чудесни и обхватни по мащаб. Това разнообразие на интегралната 

теорията в действие говори пряко за гъвкавостта и съгласуваността на нейната 

теоретична основа: AQAL модела. Като признава многостранния характер на сложните 

проблеми и въпроси, интегралната теория създава пространство за множество гледни 

точки, които да допринесат за откриването на жизнеспособни решения. 

В нашата непрекъснато развиваща се вселена, интегралната теория призовава всеки от 

нас да се стреми към множество гледни точки - особено тези, които са в противоречие 

с нашите собствени навици на мислене и усещане. Само чрез разработването на такава 

световноцентристка перспектива можем да постигнем адекватно взаимно 

разбирателство, отчаяно необходимо на планета, разпокъсана от конфликт на 

светогледи и подходи. Практиците на интегралната теория се ангажират с почитането и 

включването на многоизмерността на реалността, както и да развиват своя собствен 

капацитет за световно-центризъм. Това е двойният ангажимент за цялостно приемане и 

поглед през перспективи, който позволява на индивидите и организациите в горните 

примери да бъдат толкова успешни в своите съответни интегрални усилия – всеки  от 

тях служи като образец на това как би изглеждал по-интегрален свят. Светът е едно 



невероятно, загадъчно и сложно място. Цялостната рамка на интегралната теория е 

особено важна за почитане на света в цялата му сложност и дълбочина, както и за 

осветяване на пътя, който всеки от нас може да предприеме, за да даде своя принос и 

да се справи с наближаващите проблеми, пред които ще се изправим през 21-ви век 

i i Integral Institute, Resource Paper No. 1, March 2009, pp. 1–24 
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