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Їх називають новою расою, дітьми третього тисячоліття, людьми з 

новими можливостями та свідомістю. Ви щодня зустрічаєте їх на вулиці, в 

транспорті, у кафе чи в університеті, інколи навіть не здогадуючись, що це 

Індиго. Натомість списують їхню особливість на те, що вони не такі, як всі, або 

просто дивні.  

Хто вони, Індиго? Питання неоднозначне. Дехто вважає їх посланцями 

небес, інші бачать у них розбещене нове покоління. Проте з тим, що це 

унікальне явище, яке має багато облич, форм, але, по суті, незрозуміле, мало 

хто посперечається. Тому будь-які спроби зрозуміти Індиго лежать не на 

зовнішньому рівні, а глибоко всередині, на рівні інтуїтивного відчуття. 

Вчені-нейрологи стверджують, що у Індиго згармонізована діяльність 

лівої і правої півкуль головного мозку. До речі, при народженні у всіх обидві 

півкулі однакові, але в міру росту і розвитку людини їх потенціал починає 

відрізнятися. Проте багато чого в поведінці нових дітей поки що не має ніякого 

пояснення. 

Також стверджують: Індиго народжуються, не завдаючи болю матері. 

Досвідчені акушерки навіть можуть визначити Індиго по сфокусованому 

погляду і відносяться до таких дітей вкрай шанобливо. На 100% Індиго 

виявляються до п'ятирічного віку. 

Фахівці говорять, що нові дітки завжди народжувалися, просто їм не було 

назви. Наочний тому приклад Моцарт, який свою місію - бути музикантом - 

усвідомив ще в 3 роки. За різними даними, зараз від 60 до 80% новонароджених 

- це діти Індиго. Але вони були завжди. Так, у 12 -13 століттях їх називали 

гностиками, катарами, богомилами, неортодоксальними християнами. Жанна 

Д'арк, свята Бернадет - ось приклад ранніх дітей Індиго. Вони мали не тільки 

залізну волю, але й особливо тонке сприйняття. Ці дітки змінювали світ! 

В шумерській вірі вважається, що не доля вибирає людину, а він сам, 

перш ніж народитися, погоджується на свою долю. 

Чому ж все-таки Індиго? Термін був вперше використаний в 1982 році 

американським екстрасенсом і синестетиками Ненсі Енн Тепп. Вона вжила його 

в книзі «Як розібратися в житті за допомогою кольору». Тепп стверджує, що 

здатна бачити ауру навколо людини і приблизно в кінці 70-х почала помічати 

безліч дітей, які народжені з аурою кольору індиго. 

Сьогодні всі вчені сходяться на думці, що ці діти інші. Це видно 

неозброєним оком. Безумовно, вони вимагають до себе іншого підходу й 

іншого ставлення. У СРСР унікальним створінням жилося нелегко: їх 

намагалися зрівняти з усіма. При тій системі освіти Індиго були б, м'яко 

кажучи, в числі постійно відстаючих, незважаючи на свою геніальність в 

одному конкретному напрямку. 

У нормальному нашому світі є спеціальна термінологія для таких дітей, 

можна сказати, діагноз. А звучить він так: гіперактивність і дефіцит уваги. У 

багатьох країнах практикувалося «лікування» таких діток з допомогою 

спеціальних медикаментів. Після ліків, вони не просто ставали іншими, а 

перетворювалися на овочі. 
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Міф 1. Не треба чекати від них дива. У них є свої здібності, які потрібно 

в них розвинути. Але безглуздо чекати від них левітації або перетворення води 

на вино. Це чудеса іншого роду. 

Міф 2. Всі вони генії. Дивлячись за якою шкалою міряти. Деякі діти 

Індиго у звичайній школі вважалися б тупуватими. Насправді розумний-

нерозумний категорія незастосовна до Індиго. Тому що у них своя місія і 

свої способи досягнення цілей. 

Міф 3. Вони монстри з іншої планети. Як би смішно це не звучало, але 

говорять і таке. Проте це наші діти. Треба постаратися навчитися поважати їх 

думку і повірити, що вони знають те, чого не знаємо ми. 

Нині феномен цих дітей у Росії вивчають на державному рівні. Ще б пак, 

адже у відсотковому співвідношенні вони нині становлять більшість наших 

школярів і досить велику частину студентства. В Україні про них заговорили 

чотири роки тому, коли на незвичних дітей звернула увагу міжнародна 

організація «Квітка життя», яку в нас представляє Київський просвітницько-

миротворчий центр. Проте масово цим явищем у нас поки не займаються, чого 

не скажеш про розвинуті країни. До речі, першими на здібності дітей Індиго 

звернули увагу китайці. У 1985 році уряд КНР запросив групу найкращих 

психологів США розібратися, що саме відбувається з деякими дітьми. Після 

оприлюднення результатів дослідження уряд Китаю більше американських 

вчених до таких дітей не допускав. Як виявилося, їх почали забирати в закриті 

елітні школи, де виховується майбутнє керівництво компартії, уряду, армії, 

розвідки. Такі ж школи є нині й у США і в Ізраїлі. А у Франції дітей, які мають 

IQ вище 160, заносять у спеціальний реєстр як національне надбання. У 

випадку, якщо після школи така дитина збирається продовжити навчання, їй 

оплачують навчання в будь-якому університеті світу з умовою, що вона 

повернеться на батьківщину і відпрацює 5 років.  

 
 

Найпоширеніші якості дітей Індиго. 
1. Вони приходять у цей світ із відчуттям своєї царственості (і часто 

поводяться відповідним чином). 

2. Вони відчувають, що «заслужили бути тут», і дуже здивовані тим, що 

інші не завжди поділяють їхню думку. 

3. Вони не сумніваються в своїй значущості. Нерідко вони повідомляють 

батькам, «ким вони є».     

4. У них відсутні абсолютні авторитети, вони не вважають за потрібне 

пояснювати свої вчинки і визнають свободу вибору. 

5. Вони розгублюються, маючи справу з консервативними системами, де 

замість прояву творчої думки суворо дотримуються традицій. 

6. Вони часто бачать раціональніший спосіб зробити щось в школі або 

вдома, проте оточуючі сприймають це як «порушення правил» і їхнє небажання 

пристосовуватися до існуючої системи. 

7. Вони здаються некомунікабельними, якщо знаходяться в компанії 

однолітків. Якщо поряд немає нікого, хто має подібний менталітет, вони часто 
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замикаються в собі, відчуваючи, що ніхто в цьому світі їх не розуміє. Тому 

встановлення соціальних зв'язків в період навчання для них є досить складним. 

8. Вони ніяк не відгукуються на звинувачення в порушенні дисципліни. 

До заяв на зразок «ось почекай, прийде батько, дізнається, що ти накоїв, тоді 

побачиш...» вони залишаються глухими. 

9. Вони не соромляться давати вам зрозуміти, в чому мають потребу. 

 

 

Чим відрізняються діти Індиго між собою? 

Взагалі існує чотири типи дітей Індиго, кожен з яких має певну життєву 

програму.  

Гуманісти служать масам і мають намір працювати з людьми: це 

майбутні лікарі, юристи, вчителі, бізнесмени й політики. Вони дуже активні, 

комунікабельні. У них стійкі переконання. Фізично вони незграбні, і через свою 

активність іноді можуть “врізатися в стіну”, забувши про гальма. У дитинстві 

такі люди не розуміють, як можна гратися тільки з однією іграшкою. Вони 

дістають з ящиків абсолютно все, що є, а потім можуть погратися або й взагалі 

ні до чого не доторкнутися. Якщо попросите таку дитину прибрати свою 

кімнату, то вам доведеться неодноразово нагадувати їй про це, тому що 

зазвичай вона неуважна.  

Концептуалісти – це Індиго, занурені у свої проекти. Це майбутні 

інженери, архітектори, дизайнери, астронавти, пілоти і військові. Вони не 

бувають неповороткими і зазвичай добре складені. Такі діти хочуть управляти, і 

найчастіше об’єктом управління стають їхні матері, якщо це хлопчики. А якщо 

дівчатка, то батько. Цей тип Індиго має схильність до згубних звичок, особливо 

до наркотиків у підлітковому віці. Батьки повинні спостерігати за їх 

поведінкою вельми пильно, і коли вони починають ховати речі або говорити: 

“Не заходь в мою кімнату”, то не завадило б з’ясувати, що вони приховують. 

Художники - діти набагато чутливіші, ніж представники інших категорій 

Індиго. Зазвичай такі особистості занурені в різного роду мистецтво. Схильні 

до творчості, це майбутні вчителі і художники. До якої б сфери діяльності вони 

не звернулися, завжди зберігають творчий підхід. Якщо йдуть в медицину, то з 

них виходять непогані хірурги або наукові співробітники. Коли приходять у 

мистецтво, саме з них виходять видатні актори. У віці 4-10 років такі діти 

можуть спробувати себе в кількох десятках видів творчої діяльності, недовго 

займаючись однією справою і потім закинувши її. Вони роблять це для того, 

щоб відчути смак, швидко освоюють принцип і виводять свої основні 

концепції, які потім використовують у житті. Індиго-художник може 

працювати одночасно з п’ятьма або шістьма різними інструментами, а 

досягнувши підліткового віку, він вибирає один з них і стає майстром у 

вибраній сфері. 

Четвертий тип дітей Індиго - це ті, що живуть у всіх вимірах. Коли їм 

виповнюється рік або два, ви вже не можете їм нічого сказати. Вони 

відповідають: “Я знаю. Я можу зробити це сам. Залиш мене”. Це ті люди, які 
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несуть у світ нові філософії й релігії. Вони можуть бути забіяками, тому що не 

вміють пристосовуватися, як інші три типи Індиго.  

 

Як же виховувати дитину Індиго? 

1. Поводьтеся з дітьми Індиго шанобливо. Вітайте їх появу у вашій сім'ї. 

2. Допомагайте їм приймати самостійні рішення в тому, що стосується ЇХНЬОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ. 

3. Завжди надавайте їм свободу вибору, чого б це не стосувалося! 

4. Ніколи не принижуйте їх – ніколи! Завжди пояснюйте їм, чому ви даєте їм 

якісь інструкції. І при цьому самі слухайте свої пояснення. Чи не звучать вони 

безглуздо? Якщо так, то поверніться до своїх інструкцій і змініть їх. Діти 

поважатимуть вас за це. Але якщо ви наказуєте їм диктаторським, 

авторитарним тоном без вагомих підстав, то діти відстороняться від вас. Вони 

не слухатимуться, і, навіть більш того, вони запропонують вам цілий список 

причин, чому це не добре! Іноді ваші пояснення можуть бути найпростішими 

— «тому, що цим ти допоможеш мені, а я сьогодні страшно втомилася». 

5. Чесністю завойовуйте їхні серця. Спочатку вони думатимуть про те, що ви 

сказали, а потім почнуть і виконувати. 

6. Зробіть їх своїми партнерами в їх власному вихованні. 

7. Поки вони ще малі, пояснюйте їм все, що ви робите. Вони не завжди 

зрозуміють вас, але відчують ваші думки і ваше поважне ставлення до них. 

8. Ваша підтримка їхніх дій повинна виражатися перш за все у формуванні у 

них відчуття безпеки. Уникайте осуду і критики щодо них. Завжди давайте їм 

зрозуміти, що ви підтримуєте їхні починання. Вони стануть сприйнятливішими 

до ваших слів — і здивують вас. Не примушуйте їх досягати чогось, але 

дозвольте їм діяти з натхненням. 

9. Не говоріть їм, хто вони зараз або ким вони стануть згодом. Вони знають це 

краще за вас. Дозвольте їм самим вирішувати, що їм цікавіше. Не примушуйте 

їх продовжувати вашу династію і не залучайте їх до сімейного бізнесу тільки на 

тій підставі, що так робили декілька поколінь у вашій сім'ї. Така дитина 

залишиться абсолютно глухою до цих аргументів. 

10. Визначаючи для дітей Індиго межі дозволеної поведінки, зберігайте при 

цьому творчий підхід до їх виховання. 

11. Давайте вихід їхній нескінченній фізичній енергії. 

12. Дозвольте дитині самій встановлювати межі, а не навпаки. Вона з радістю 

встановлюватиме правила гри за підтримки дорослих. 

13. Поводьтеся з ними як з дорослими і рівними, але не покладайте на них 

дорослі обов'язки. 

14. Давайте цим дітям докладні пояснення, а також надайте їм право 

висловлювати свою думку під час ухвалення рішень із різних питань. 

15. Слухайте їх! Вони насправді мудрі і знають такі речі, які вам невідомі. 

 

Езотерики стверджують, що діти Індиго — це представники наступної 

раси земних людей, ті, яким будуть дані більші можливості, порівняно з 

попередньою. Вони народжуються не в найбільш благополучних сім’ях, навіть 
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частіше в тих батьків, яким буде потрібна допомога їхньої дитини. І вона 

полягатиме в тому, щоб дати нові знання про світ старшим людям, які живуть в 

системі обмежень, правил та чітких уявлень про те, що є добре, а що погано. 

Знання цих дітей, на думку езотериків, пов’язані з так званими знаннями душі, 

більше того, вони вірять, що ці діти — втілені янголи, які прийшли в світ для 

того, щоб врятувати його, відвернути від передбачуваного апокаліпсису. Проте 

якщо їм постійно обрубувати крила, якщо все світло, яке ці діти несуть у світ, 

буде непотрібним, якщо їх зустрічатимуть лише глум, недовіра, підкреслена 

демонстрація силових методів (це стосується як батьків, так і вулиці), то ці діти 

боляче переживатимуть втрату своєї індивідуальності. Дехто може дійти до 

самогубства,  дехто погодиться зі своєю участю бути “сірою мишкою”, інші — 

стануть активними поборниками правил, небезпечними анархістами та борцями 

із системою...  

Самі ж діти Індиго говорять, що ми всі Індиго. Тільки дехто вже 

пробудився, а інші ще сплять. Індиго – хто вони? Нова раса, діти третього 

тисячолітття, люди з новими можливостями та свідомістю... Як би їх не 

називали, одне можна сказати напевне, Індиго – явно не діти, адже у своєму 

розвитку, мисленні та поглядами на світ, вони давно перевершили своїх 

попередників і, можливо, саме в їхніх руках майбутнє.  

 

Школи та дошкільні заклади для дітей Індиго. 

В світі існують такі школи, які займаються та розвивають здібності дітей 

Індиго: Монтессорі (Montessori), Вальдорф (Waldorf) і Садбері Волей (Sudbury 

Valley). 

Школа Монтессорі. 

Система шкіл Монтессорі найбільвідома серед шкіл такого типу.  

З´явившись вперше в 1907 році в Римі, як денний дитячий садок лікаря 

Монтессорі, цей заклад об´єднавшись ще з декількома школами, створив 

ліцензійну систему шкіл, яка відноситься до учнів як до «незалежних». 

Американська Спілка Монтессорі (AMS) була заснована в 1960 році. Її 

унікальні і революційні методи викладання описують всі проблеми, пов´язані з 

дітьми Індиго і здаються створеними спеціально для них.  

 

Список сертифікованих дитячих садочків по системі монтесорі в Києві. 

 Пілотна школа-дитячий садок Монтессорі 1 ступеня. 02154, Київ, вул. 

Ентузіастів 1/5; тел.: (044) 555-18-29; факс: (044) 553-98-35; e-mail: sch-

mont.edu.kiev.ua; Директор: Тимошенко О. К. 

Заснована в 1992 році.  Існує 1 клас для дітей 1,5 до 3 років, 5 дошкільних 

класів, 1-4 класи початкової школи. На базі школи працює Український 

освітній Монтессорі Центр. 
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 Школа-дитячий садок 1 ступеня «Мальва». 02068, Київ, вул. 

Ахматової 2б; тел.: (044) 562-05-86; Директор: Оксюта Валентина 

Володимирівна. Існує 3 дошкільних класа Монтессорі. 

 Дошкільний навчальний заклад №256. 02096, Київ, вул. Заслонова 10; 

тел.:  (044) 566-30-30, 566-20-48; Директор: Галяна Майя Михайлівна. Заклад 

санаторного типу, має 2 дошкільних класа Монтессорі. 

 Монтессорі –садок. 02068, Київ, вул. Ахматової 14; тел.:  (044) 572-48-

74; Директор: Ярмак Людмила Анатоліївна.  Заснований в 2001 році. Має 2 

класа для дітей від 1,5 до 3 років, 9 дошкільних класів, 2 класа для дітей 6-

річного віку. 

 Український медичний центр реабілітації дітей з органічними 

ураженнями нервової системи. 04209, Київ, вул. Богатирська 30; тел.: (044) 

412-0-68; Директор: Мартинюк Володимир Юрійович. Працює кабінет 

Монтессорі-терапії. 

 

В Київській області: 

 Дошкільний навчальний заклад №31. 09109, м. Біла Церква, вул. 

Молодіжна 10; тел.: 7-13-38. Початок роботи по методу Монтесорі у 2002 році, 

має 1 дошкільний клас. 

 

Школа Вальдорфа / Школа Рудольфа Штайнера. 

Школи Вальдорфа чудово показують шлях до якісної освіти. В 1919 році 

в Штутгарді, в Германії була відкрита перша в світі Школа Вальдорфа. Перша 

школа  Вальдорфа в Північній Америці називалась Нью-Йорська Школа 

Рудольфа Штайнера і була відкрита в 1928 році. Вальдорфська система освіти є 

величезним і найбільш ростучим нерелігійним рухом в світі, з 550 школами 

більш ніж в 30 країнах. Цей рух дуже сильний в Західній Європі, особливо в 

Германії, Австрії, Швейцарії і Нідерландах, а також в країнах Великобританії і 

Скандинавії. Біля 100 таких шкіл створено в Північній Америці. 

 « Потрапити в таку школу – все рівно, що пройти через зеркало Аліси 

прямо в Зазеркалля освіти. Це чудовий світ чарівних казок, міфів і легенд, світ 

музики, мистецтва, фізичних дослідів, ігор всім класом і фестивалів, світ 

підручників, написаних і проілюстрованих самими учнями, світ без іспитів, 

класів, комп´ютерів і телевізорів. Такий, коротко кажучи, світ, де більшість 

стандартних ідей і методик американської освіти перевернуті з ніг на голову». 

 

Школи розвитку в Києві. 

 Центр сімейного розвитку «Діти Індиго» дотримується принципів 

вальдорфської педагогіки. В центрі розвитку «Діти Індиго» пропонують 

різноманітні рухливі заняття: англійська, німецька мови, рукоділля, живопис, 

ліпка. 

Головний принцип цих занять – проживання нового матеріала на власному 

досвіді, занурення дитини в атмосферу і мелодику мови, навчитись слухати і 
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розуміти іноземну мову, вміти  розвивати «лінгвістичну інтуїцію», захотіти і 

навчитись розмовляти на іноземній мові нарівні з носієм мови. 

Заняття творчістю – ліпкою з глини і воску, малювання натуральними 

красками і рукоділля із природніх матеріалів пробуджує інтерес до світу, дарує 

незабутній досвід від власноручної праці, результатом якої є іграшки із шерсті, 

підробки з глини і воску, з яких можна поставити лялькову виставу і потішити 

себе і своїх батьків на свято.  

Різноманіття занять  в центрі «Діти Індиго»: 

 допомагає виховати волю, почуття і мислення; 

 вміння «твердо стояти на ногах»; 

 бути успішним, впевненим в собі і своїх знаннях. 

Адреса: вул. Володимирська 40/2, оф. 5. 

 

 Школа раннього розвитку для дітей «Жемчужинки Індиго». Прийом 

дітей з 2 років. Навчання англійської мови. Розвиток творчості, музичних 

навиків, навиків спілкування, уявлення, мислення. 

Адреса: пр.-т Героїв Сталінграда 20, оф. 117. 

 

Школа Sudbury Valley / Школа Садбері Волей 

  

В 1968 році в  Фремінгхемі, Масачучетс, для дітей  в віці від 4 до 19 років 

була заснована унікальна експериментальна школа Sudbury Valley School, яка 

виявилась  засновником великої кількості новаторських методик. Її праці 

отримали широке визнання і довела свою унікальність тим, що вона була 

першою із шкіл такого типу, яка отримала повну акредитацію. 

Однією із найбільш цікавих сторін Школи Sudbury Valley є її відношення 

до навчання. Школа базується на передумові, яку висунув Арістотель більше 

2000 років тому в його відомому виступі до «Метафізики»: «Людина з самого 

початку допитлива. Це припускає, що навчання – постійне, оскільки є 

невід´ємною частиною життя. Крім того, це означає, що діти будуть вчитися 

завдяки своїм природнім нахилам, розпоряджаючись часом на свій розсуд на 

протязі дня і кожний день. Не дивлячись на вік, в якому учні приходять до 

школи, вони самі по собі, вимушені брати на себе відповідальність на себе і 

приймати жорсткі рішення, які будуть визначати весь курс їх подальшого 

життя». 

 

Школа для дітей Індиго в Латвії. 

 В Латвії в селі Друсти  вчений-фізик Оярс Роде відкрив спеціальну 

школу, в якій можуть вчитися діти Індиго. Вчителі в цій школі працюють по 

його власній методиці. 



11 
 

 Оярс Роде: «Які б ці педагогічні підходи не були, але все повинно 

базуватись, по-моєму, на двох речах: перша – це любов і друга – свобода. Нам 

ними не потрібно командувати, їм не вказувати, а допомагати». 

 Ця сільська школа зовсім  маленька, зараз в ній всього 12 учнів. Половина 

з них приїхала із різних латвійських міст – батьки хотіли віддати вчитися дітей 

саме Оярсу Роде. 

 Дайга Кейрана ради цього переїхала із столиці, покинула 

високооплачувану роботу в одній із римських компаній і влаштувалась кухарем 

в шкільній їдальні. Її дочці Харіте тільки 6 років, але вона вже вчиться по 

програмі другого класу. 

 Школа, де вчаться обдаровані діти, працює по принципу допомоги 

старшими молодшим. Таким чином, діти не тільки навчаються грамоті, але і 

формують свої моральні підвалини. Кожний учень школи для дітей індиго має 

індивідуальну програму навчання. При цьому головну роль грає не вік, а 

знання. Тому один і той же учень може проходити один предмет за п´ятий клас, 

а другий – за восьмий. Цікаво і те, що учбовий день у них починається з години 

обговорень, де кожний учень може висунути на обговорення питання, яке його 

цікавить. 

 Роде мріє відкрити ще одну школу в Ризі. Обдарованих дітей багато, 

впевнений педагог. Але коли вони виростають, знайти своє місце в житті не 

можуть. Як вважає Оярс Роде, головна помилка дорослих в тому, що вони 

намагаються зробити цих дітей такими, як всі. 

 

Тести для визначення здібностей Індиго: 

1. Тест «моя дитина Індиго чи ні?» Даний тест допоможе визначити чи 

відноситься ваша дитина  до дітей Індиго. Для того, щоб пройти тест на 

визначення Індиго прочитайте запитання і дайте на нього відповідь «так» або 

«ні». Запитання: 

1. Коли ваша дитина знаходиться поряд з вами, чи відчуваєте ви особливу 

теплоту, спокій і гармонію в душі? 

2. Чи затишно ваша дитина почувається дома? 

3. Чи дбайливо і трепетно ваша дитина відноситься до тварин? 

4. Чи була у вас підозра, що у вашої дитини є психічні відхилення? 

5. Чи любить ваша дитина творчість і різноманіття фарб в світі? 

6. Чи важко вашій дитині знаходитись в ситуаціях, де потрібно 

дотримуватись правил, систематичності, сурової регламентації дій? 

7. Чи говорила ваша дитина, що відчуває, що повинна зробите щось 

глобальне в цьому світі? 

8. Чи є у вашої дитини тенденція до вивчення декількох областей життя 

паралельно? 

9. Чи спостерігали ви у вашої дитини особливу чутливість на настрій 

навколишніх людей, погоду, світові катаклізми і т. д.? 

10. Чи були випадки, коли ваша дитина передбачувала які-небудь події чи 

могла частково прочитати думки? 
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11.  Чи були випадки, коли ваша дитина не по режиму лягала спати чи її 

різко клонило до сну без особливих причин? 

12.  Чи любить ваша дитина розмовляти на філософські теми, міркуючи про 

світобудову? 

13.  Чи говорила вам ваша дитина про те, що бачить щось, а ви цього не 

бачите? 

14.  Чи відчуваєте ви, що ваша дитина розумна і доросла не по роках? 

 

Якщо ви відповіли хоча б на 9 запитань з 14, то скоріше всього ваша дитина 

відноситься до Індиго. Але не варто вішати ярлики і будувати огорожі. Індиго 

ваша дитина чи ні, вона все рівно сама найкраща. 

 

2. Тест на приналежність до людей Індиго 

Даний тест сформульований таким чином, що людина сама відповідає на 

запитання. Якщо ви хочете визначити чи відноситься ваша дитина до дітей 

Індиго, то можете відповісти замість своєї дитини, виходячи із спостережень за 

нею. Візьміть листок паперу і олівець. Відповідаючи на запитання вибирайте 

один із варіантів відповіді.  

1.  Чи зможете ви обмежувати себе в улюбленій справі, якщо того потребує 

ситуація? 

а. Так, звичайно зможу. 

b.  Залежить від ситуації. 

с.  Скоріше всього ні. 

2. Спілкуючись з людиною, любите ви дивитись їй прямо у вічі? 

а. Так, через очі я пізнаю людину. 

b. Залежить від людини. 

с. Ні, віддаю перевагу дивитись по сторонах або крізь співбесідника. 

3. Чи любите займатись зразу кількома глобальними справами? 

а. Так, дуже люблю. Мене захоплює ситуація з безліччю цілей. 

b. Важко відповісти. 

с.  Схильний вважати, що кількість цілей залежить від долі і збігу обставин. 

d. Віддаю перевагу тільки одній цілі. 

4. Чи відчуваєте ви себе по відношенню до друзів і близьким покровителем чи в 

деяких ситуаціях їх «батьком» чи «матір´ю», яка несе відповідальність за них? 

а. Так, дуже часто. 

b. Деколи. 

с. Ні, такого не буває. 

5.  Якщо вас захоплює якийсь захід, починання, захоплення і т. д., то ви 

занурюєтесь в нього на всі 100%? 

а. Так. 

b. Деколи. 

с. Ні. 

6.  Вам подобається розв´язувати математичні задачі, робити обчислення? 

а. Так, я їх просто обожнюю. 

b. Деколи. 
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с. Ні, мені не подобається логічне мислення. 

7.  Чи подобається вам література, заняття різними видами мистецтва? 

а. Так, в мистецтві і творчості я як риба у воді. 

b. Деколи. 

с. Ні. 

8. Чи відчуваєте ви деколи спалах люті та злості? 

а. Так, деколи бувають такі ситуації, які приводять в сказ. 

b. Важко відповісти. 

с. Ні. 

d. Я постійно відчуваю лють. 

9. Ситуації, в я ких потрібно дотримуватись регламенту, який на мою думку 

має недоліки, мене дратують. 

а. Так, це про мене. 

b. Деколи. 

с. Ні, не дратують. Вважаю, що регламент і правила існують для порядку. 

10. Я люблю говорити людям правду в очі. 

а. Так. 

b. Важко відповісти. 

с. Ні. 

11. Я знаю, коли люди мене обманюють. 

а. Так. 

b. Деколи. 

с. Ні. 

12. Відчуваю, що повинен щось зробити в цьому світі, але не знаю що. В такі 

хвилини впадаю в депресію. 

а. Так. Це про мене. 

b. Деколи. 

с. Важко відповісти, не спостерігав за собою. 

d. Ні, це не про мене. Я знаю свою ціль. 

13.  Віддаю перевагу працювати наодинці або займатись бізнесом. 

а. Так. 

b. Деколи. 

с. Ні. 

14. Періодично  відчуваю дивні почуття в тілі. 

а. Так, таке буває. 

b. Важко відповісти. 

с. Ні, нічого подібного не спостерігав. 

15. Деколи всередині мене хтось підказує, як вчинити в тій чи іншій ситуації. 

Можливо, це інтуїція. 

а. Мені це знайоме. 

b. Важко відповісти. 

с. Ні, у мене такого не буває. 

 

Пам´ятайте, що відповівши на 15 запитань ви не зможете зі 100% гарантією 

визначити чи відноситесь ви чи ваша дитина до людей Індиго. А тепер 
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підрахуєм результати ваших відповідей. Для цього скористуйтесь зведеною 

таблицею і підрахуйте суму балів. 

Варіант 

відповіді 

 
№1 

 
№2 

 
№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

 
№8 

 
№9 

 

№10 

 

№11 

 

№12 

 

№13 

 

№14 

 

№15 

a  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2   2 2  

 b  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 c  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0  

 d      2          0        2       

 

 

 Якщо сума ваших відповідей знаходиться в діапазоні від 22 до 30, то, 

скоріше всього, ви належите до людей Індиго. 

 Якщо сума ваших відповідей знаходиться в діапазоні від 16 до 21, то, 

скоріше всього, ви не відноситесь до людей Індиго, хоча, в наступні ваші 

покоління  будуть в обличчях представників дітей Індиго. На даний момент на 

рівні ДНК у вас проходять перетворення, які впливають на ваше 

світосприйняття. 

 Якщо сума відповідей менше 16, то скоріше всього ви не Індиго. Але не 

важливо, Індиго ви чи ні, ви все рівно маєте свої задачі на цій землі, які повинні 

рішити. 
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