«Якщо зруйнуються сім’ї – поляжуть міста і поваляться держави»
св. Іоанн Златоуст, IV ст.
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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ! - (українською) – 68790, (російською) – 68789
УВАГА!
Наступний номер за два місяці
(липень-серпень) вийде у серпні.

Любов
і ненависть

14.

стор

Уявіть: усе життя ненавидіти свого супротивника, боротися з ним, а
після його смерті раптом побачити,
що ти не здобув зовсім нічого, аж
ніяк в цьому не виграв, а навпаки,
мовби навіть втратив єдиний сенс
свого життя. То чи потрібен нам такий сенс? І чому ми весь час шкодимо одне одному, замість того, щоби
осмислювати життя чимось чистим,
ясним, світлим, святим, щоб інші також мали змогу черпати від нас радість, наснагу до життя?

Тютюнові
маніпуляції

Молитва за мир
с тор.

5

18-19
стор.

Програмована свідомість людини – це якісно інший рівень маніпулювання. Людина несвідомо робить
те, чого хочуть від неї інші. Один із
яскравих прикладів програмування людей – це куріння. За особистий вибір курець приймає те, що за
фактом є цинічним фінансовим розрахунком третьої сторони. Техніки й
алгоритми маніпуляції дали змогу
втягнути в куріння півсвіту і зробити
так, аби людині вкрай складно було
відмовитися від сигарети...

Заіржавілий лицар

Колись жив на білому світі жорстокосердий лицар. Він
безтурботно проводив час на бенкетах і турнірах і ніколи
не подав милостині жодному жебракові. Дорогою до нього
причепився жебрак, який невідступно біг слідом і канючив
милостиню. Лицар довго не відповідав йому, але терпець у
нього увірвався.
Він зупинив коня, покликав жебрака і, коли той наблизився, сподіваючись отримати подаяння, вліпив йому такого ля-

Як виховати
добро?

Пристрасті
за майбутнім
ХОЧУ

ТРЕБА

Якщо у сім'ї не залишають
найсмачніше дітям, раз у раз
обділяючи себе, а ділять ласощі на всю сім'ю та відчувають спільну радість, то з часом вміння ділитися входить
у звичку, що відмінна від тої,
коли дитина егоїстично впевнена, що все найкраще батьки віддадуть
їй...
стор.
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паса, що бідаха сторчголов полетів у канаву. Дивлячись, як
він хлюпається у холодній осінній воді, лицар розреготався:
– Ну що, отримав ваговитого гульдена?
Але Бог покарав злого лицаря. Відтоді його рука почала
іржавіти, вся вона – від кінчиків пальців до плеча – вкрилася
рудою іржею, що лущилася. Тоді він надів на руку
рукавицю, яку не знімав ані вдень, ані вночі, аби
стор.
ніхто не бачив його сорому...
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Основа
сім'ї

Дитяча
грубість

Хотілося б вірити, що колись
у школах знову з'явиться такий
предмет, як «Етика і психологія
сімейного життя». Адже фізиками й хіміками стануть одиниці із
тисяч, хоча ці предмети вивчають по кілька років. Сім'ю ж будуть створювати майже
всі, а у школах про це
стор.
майже нічого не кажуть.

Лайливі слова дитини – це лише
верхівка айсберга, а все основне
закладається, коли ми дозволяємо дітям говорити з нами владним, вимогливим, грубим тоном.
Саме на тон слід звертати особливу увагу, причому з раннього
дитинства. Хай як дитина буде
ображена, у її мовленні не можна допускати
хамських інтонацій...
стор.

зона оптимального
вибору

МОЖУ

Життя не стає простішим. Жодних гараній ніхто нікому ні в чому
не дає. Дорослі люди це остаточно зрозуміли і з тривогою дивляться на своїх дітей: як ти будеш виживати, чи не потрапиш
на узбіччя життя?
Чого хочуть батьки для дітей? Вони хочуть,
аби
діти
виросли
життєздатними...
стор.
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БАТЬКІВСЬКИЙ
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Антисімейні хроніки

Боротьба з рівноправ’ям
Французькі батьки не пустили своїх дітей на уроки з содомії

У понеділок, 12 травня 2014
року, французькі батьки не пустили своїх дітей у школи на гейуроки на знак протесту проти
засилля гендерної ідеології в
шкільній програмі Франції. За
законом Франції кожна дитина
має право один раз на місяць
пропустити школу (тому пропускання школи раз на місяць – легальний мирний акт протесту).
Акцію 12 травня 2014 року
проводила Батьківська Асоціація Франції JRE (сайт: http://
www.jre2014.fr/).
Символом цієї акції став малюнок-плакат, на якому намальовані мама в сукні, тато в брюках і
діти: хлопчики – у штанцях, дівчатка – у
платтячках. Традиційні батьки Франції
обрали ці класичні символи на противагу
новим гендер-ідеологічним установкам,
які нав’язують дітям у школах нинішньої
Франції. Адже новий підручник-абетка
для французьких першокласників тепер
так і називається «Тато носить сукню». У

сукнях також описують чоловіків тепер і в
задачниках з математики, і навіть у вправах з французької мови тепер усі хлопчики чомусь також носять саме спідниці...
Мешканці заходу Франції також обурені акцією місцевої влади, яка для боротьби з сексизмом закликала хлопців прийти
до школи у спідницях. Як повідомляється
в офіційному прес-релізі академії (те-

«Захист
прав дитини»
по-норвезьки
23 травня маленьку Анну (їй менше
року) вилучили з сім’ї в Норвегії. «Захоплення полоненої» дитини здійснив
спецпідрозділ «Барневарн» (дитяча поліція Норвегії, що «звільняє» дітей від традиційних батьків).
Згідно з офіційною статистикою Норвегії, таких дітей,
як ця Анна, в
Норвегії викрадають
близько 10000 на
рік. БЕЗ СУДУ І
СЛІДСТВА, без
пред’явлення
жодних паперів… Хто «замовив» цих крихіток,
знають
лише державні чиновники
Норвегії. Корупція в галузі дітоторгівлі у цій
країні нечувана й найбільша у світі. Дехто навіть подейкує про
норвезьку мафію – «мисливці за головами... дітей».
«Мішки для виношування загальнодержавного
потомства для нації» – так називають традиційних
матерів у Норвегії. Уряд офіційно ставить за мету
звільнити всіх дітей Норвегії від біобатьків. «План
Платона» – так називається курс на знищення традиційної сім’ї. Про все це можна прочитати на правозахисних сайтах батьків Норвегії.

ВГО «Батьківський комітет України»
Відео - http://bit.ly/1hDGc1D

P.S. З коментарів до відео на Ютубі:
«Ось вам і матеріальне благополуччя. Ідеальний
порядок, доглянута дитина, а діти нещасні. А нещасні діти – це потім маніяки, збоченці і вбивці. А
потім Брейвіки стріляють і мстяться…»

риторіального освітнього департаменту) Нанта, в п’ятницю,
16 травня 2014 року, хлопцямучням і чоловікам-викладачам
27-ми ліцеїв наполегливо рекомендується прийти на заняття
у спідницях. Пояснюється, що
акція під назвою «Підніми спідницю» (Ce que soulève la jupe)
спрямована на боротьбу з дискримінацією жінок, покликана
покращити стосунки між статями і відродити дискусію про
рівноправ’я.
Напередодні, в неділю, 11
травня 2014 року, в Парижі в
день Жанни Д'Арк близько 1000
батьків, які протестують проти содомістської ідеології у французьких школах, вийшли на вулиці на мирну акцію протесту
– «Марш на захист дітей». Організатори
маршу поклали квіти до пам’ятника Жанні Д'Арк. Демонстранти несли розтяжки
і плакати з вимогою заборонити гендерідеологію у школах Франції.

http://medias-presse.info

Народження відкладається
до кращих часів
Шокуючим «подарунком» від Парламенту України стане Закон від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобігання
фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», що набуває чинності з 1
липня 2014 року.
Стаття 12-та чинного Закону «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» передбачає виплати при народженні дитини: на першу
дитину 30 960; на другу дитину 61 920; на третю і кожну на
ступну дитину 123 840 грн. Законом № 1166-VII внесено зміни
до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»: з 1 липня
виплата допомоги при народженні дитини стане 41 280 грн для
всіх дітей однаково; також скасовується державна допомога
з догляду за дитиною до 3-х років.
До чого це призведе? Висновок Головного експертного управ
ління парламенту (цитата): «Це призведе до таких негативних
тенденцій, як «відкладення народження дітей до кращих часів»,
пов’язаних з матеріальним становищем сім’ї. Особливо це сто
сується молодих сімей, а також сімей, які планували народжен
ня другої і наступних дітей». На жаль, депутати, що голосували
«за» прийняття Закону № 1166-VII, просто проігнорували фахові
й об’єктивні висновки експертів.
Леонід ГАПЕЄВ,
юрист, член Національної спілки журналістів України

Державна політика щодо осіб,
які претендують на зміну статі, буде у Великобританії серйозно змінюватися. Повідомляється, що влада дозволить
видачу необхідних медичних
препаратів дітям, починаючи з
дев’ятирічного віку.

У Британії
дозволили
змінювати
стать дітям
Критики називають таку практи
ку «жахливою», оскільки в 9 років
діти, на їхню думку, не можуть усві
домити наслідків таких кроків.
Дев’ятирічні діти, які хотіли б змі
нити стать, отримуватимуть безко
штовно ліки від Фонду медичного
страхування (NHS).
Ідеться про лікарські препарати з
групи гіпоталамічних блокаторів, які
використовують для сповільнення
формування дитячих статевих ор
ганів. Ці ліки блокують виділення
чоловічих і жіночих гормонів – тес
тостерону й естрогену. У хлопчиків
препарати сповільнюють ламання
голосу і появу волосся на обличчі, а
у дівчат вони затримують розвиток
менструального циклу й форму
вання грудей. В обох випадках це
істотно полегшує хірургам операцію
зі зміни статі.
Британські лікарі з Tavistoc
kand
Portman NHS FoundationTrust по
відомляють, що клінічні досліджен
ня методики лікування «гендерної
дисфорії» у пацієнтів віком від 12
до 14 років виявилися успішними,
тож цю терапію можна починати з
більш раннього віку. Доктор Поллі
Кармайкл вважає, що в майбутньо
му лікування необхідно надавати,
ґрунтуючись не на віці юного паці
єнта, а на «стадії». «Ми говоримо
про призупинення пубертатного
періоду при середньостатистичних
показниках початку статевої зрілос
ті, – говорить доктор Кармайкл. –
Отже, оптимальним віком початку
терапії буде 9-10 років».
Гормональну терапію зможуть
отримувати діти, що відповідають
низці критеріїв. Це і безумовна зго
да обох батьків, і фізіологічні, а та
кож психологічні проблеми.
http://news-vendor.com

Діти у США працюють на тютюнових плантаціях по 12 годин
Згідно доповіді Human Right Watch, сотні тисяч дітей, чий вік ледь сягає 7 років,
працюють на фермах найбільших компаній з виготовлення тютюнових виробів.
У тексті зазначено, що діти працюють від 10
до 12 годин, зазнають шкідливого впливу пестицидів і високих температур. А також частіше
за інших отримують травми на виробництві.
Слід наголосити, що при цьому діти майже не
отримують оплати.
У доповіді йдеться, що діти, які працюють на плантаціях, кидають школу в 4 рази частіше, ніж в інших галузях.
Багато дітей працюють без спецодягу і не отримують
питної води.
Законодавство Сполучених Штатів не забороняє дітям
до 12 років працювати на тютюновому виробництві з
дозволу батьків, однак деякі американські компанії все
ж дотримуються конвенції Міжнародної організації праці, яка встановила мінімальний вік дитячої праці від 15
років.

Дослідження, проведені 2001
року, показали, що кожний четвертий працівник тютюнової
плантації потерпає від «хвороби
зеленого тютюну» – сильного нікотинового отруєння, симптомами якого є запаморочення, блювота й ускладнення дихання. Самі
фермери називають цю хворобу
«зеленим монстром», повідомляє
The Nation.
За словами автора доповіді Зейма Курсен-Неффа,
США витрачають на ліквідацію дитячої праці за кордоном найбільше з усіх країн світу – понад 25 мільйонів доларів на рік, але при цьому спокійно дивляться на експлуатацію дітей у своїй країні.
2011 року Барак Обама здійснив спробу реформувати
трудове законодавство з метою регламентувати дитячу
працю, однак ця спроба не мала успіху через незадоволення представників сільського господарства.

http://www.hrw.org/news
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1 червня – Міжнародний день захисту дітей
Бердянськ відзначив День захисту дітей із розмахом
Від самого ранку Приморську площу заполонили діти. На кількох майданчиках одразу почалися спортивні змагання шкільних команд, концертні програми дитячих творчих колективів,
різноманітні конкурси, ігри...

4 години тривала велика святкова програма, яку підготували батьківський комітет
відділення соціальної реабілітації дітей з
особливими потребами Центру «Турбота» і
комітет мікрорайону «Центр міста».
На цій площі одночасно проходив
майстер-клас з виготовлення паперових
квітів у техніці орігамі, ярмарок «Весела барахолка», концерт, конкурси й різноманітні
веселі змагання.

– Картини, вишивки бісером, саморобки, цікаві речі
для цього ярмарку нам принесли небайдужі люди, – розповіла голова батьківського
комітету Центру «Турбота»
Люсьєна Лук’янченко. – Назв
товарів понад двісті, вони навіть не вміщаються на столах,
тому що і зараз люди підносять те, що можна продати з
благодійною метою. Тут ми вчимо дітей робити паперові квіти, і волонтери продають їх
по 10 гривень. Під час нашої весняної акції
ми продали таких квітів на 8,5 тисяч гривень
і змогли організувати підвезення дітей з різних районів міста на заняття в «Турботу».
Купували також тепловентилятори, канцтовари, витратний матеріал для занять. Тепер
мріємо зібрати гроші на проектор з екраном
та інші потрібні для відділення соціальної

За заборону абортів
Активісти зібрали
100 тис. підписів
за заборону абортів
Член Громадської палати РФ Олександр Пелін
прокоментував акцію зі збору підписів в інтерв’ю
ІТАР-ТАСС: «Православні активісти зібрали 100
тис. підписів за заборону в Росії абортів. Най
ближчим часом їх передадуть владі, і ми чека
тимемо на реакцію на цю вимогу».
Підписи збирали під петицією на ім’я Пре
зидента Росії про повну законодавчу заборо
ну абортів, у тому числі з медичних показань, і
про заборону абортивних засобів контрацепції,
таких як внутрішньоматкові спіралі і медикамен
тозні гормональні препарати. Підписи передано
в Адміністрацію Президента 3 червня.

Американські вчені дійшли висновку,
що з часом чоловік і дружина не тільки
стають схожими за характерами, а й набувають зовнішньої подібності. Причому
часом ця схожість настільки сильна, що їх
можна прийняти за брата й сестру.

Чому чоловік і дружина
схожі одне на одного?

Учені з Єльського університету зібрали фотографії
подружжів, що прожили разом не менше 25 років. Потім вони порівняли ці фото
зі знімками цих самих людей,
зробленими до шлюбу або на
його ранніх стадіях. Простий
візуальний аналіз фотографій
підтвердив, що з роками чоловіки й дружини стають дедалі сильніше схожими
одне на одного.
Причому встановлено чітко простежувану тенденцію – що щасливіше сімейне життя, то сильніша
схожість. Вчені вважають, що чоловік і дружина часто
наслідують одне одного, навіть не помічаючи цього.
Особливо це помітно у звичках. Встановлено, наприклад, що якщо чоловік, скажімо, кидає палити, то вірогідність того, що те саме зробить дружина, зростає
уп’ятеро! Таку саму пряму залежність підмічено і в заняттях спортом, зверненнях до лікаря тощо.

Захар РАДОВ

реабілітації речі. Ми хочемо, щоби наші діти
відчували себе не інвалідами, а звичайними
дітьми, яким цікаво жити.

http://iz.com.ua
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Китай
готується
до «бебі-буму»
Китай готується до появи двох мільйонів дітей наступного року.
Влада закуповує нові лікарняні ліжка й навчає
акушерок.
Зростання кількості нових
громадян відбудеться через
пом’якшення
державної
сімейної політики, повідо
мляє ВВС.
Минулого року Китай до
зволив сім’ям, в яких хоча б
один із батьків був єдиною
дитиною в сім’ї, народити
другу дитину. До цього кіль
кох дітей могли мати лише
ті сім’ї, де у обох батьків не
було братів і сестер.
Зміни в державній сімей
ній політиці повинні вирі
шити проблему старіння
населення, що стоїть перед
Китаєм.

Батьківський турнір з футболу
У Києві завершився перший батьківський турнір з футболу

Почалося все з того, що батьки школярів масиву вирішили організувати турнір з футболу
серед команд рідного мікрорайону. З благородною метою: особистим прикладом долучити власних дітей до здорового способу життя і
прищепити їм любов до спорту.
З цією ідеєю тати мікрорайону прийшли до Соціального центру Геннадія Виходцева «Перспектива», в якому
з готовністю погодилися допомогти ініціативній групі
в організації турніру: «Вже чотири роки наш центр за-

ймається дозвіллям місцевої дітвори, – сказав він, – ми
організовуємо творчі конкурси для школярів, вони у нас
співають, танцюють, малюють. Разом ми відзначаємо народні свята. А тепер іще й спортом разом займаємося».
Про готовність до участі в турнірі одразу заявили майже всі школи Лісового масиву.
19 березня капітани команд зібралися на жеребкування, під час якого визначили хід змагань й узгодили основні правила. Понад два місяці, у вихідні, проходили ігри
цього захоплюючого турніру. На футбольних полях при
школах мікрорайону кипіли справжні спортивні пристрасті. Та й уболівальників вистачало.
Й ось 24 травня на стадіоні школи №147 відбувся фінал
турніру. На захоплююче спортивне дійство зібрались усі
любителі футболу: молодь, діти, педагоги. Боротьба була
не на жарт, а інтрига – не поступалася фіналам міжнародних чемпіонатів.
Перемогу в нелегкій боротьбі з рахунком 3:2 здобули господарі поля, команда батьків учнів СШ №147. Від
імені організаторів турніру переможцям вручили гідну
нагороду: обладнання, яке зробить навчання школярів
більш комфортним і сучасним. Загалом свято вдалося на
славу.

obozrevatel.com

Резервація
для моралі

Норвегія стурбована після виявлення «диких» сімей, що дотримуються традиційних
цінностей
Журналісти виявили в поселеннях на півдні Норвегії
геть «дику» Норвегію з сім’ями, що дивовижним чином
зберегли традиційні цінності. У поселеннях на півдні
Норвегії проживають жінки, які всупереч феміністичній
пропаганді вважають, що головне у житті бути матір’ю
і піклуватися про дітей. Чоловіки, які турбуються про
сімейні цінності, не бажають морального розкладання
дітей і не підтримують одностатеві шлюби.
Гендер-технологи країни, здається, серйозно жалкують про те, що в Норвегії досі існують такі місцевості,
де традиційні цінності не вдається так швидко знищи-

ти, як, наприклад, в Осло. Тому вони обіцяють докласти
неймовірних зусиль для гендерної просвіти мешканців
ось таких «диких» щодо гендеру поселень.

http://www.aftenposten.no/nyheter
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АНТИСІМЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ЗАКОН – В УКРАЇНІ
На хвилі євроасоціації ЄС здійснює в Україні гомосексуальну революцію

В листі Вищого спеціалізованого
суду України від 07.05.2014 року № 10644/0/4-14 «Про належне забезпечення
рівності трудових прав громадян під час
розгляду спорів, які виникають у галузі
трудових відносин» сказано, що «під час
розглядання спорів, які виникають у галузі трудових відносин, судам необхідно
враховувати, що перелік ознак, за якими не може бути привілеїв чи обмежень
у реалізації трудових прав громадян, не
є вичерпним. Зокрема, неприпустимим є
порушення рівності трудових прав громадян не лише на основі ознак, вказаних
у ч. 2 ст. 24 Конституції України, ст. 2-1
КЗпПУ, п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону, а й за ознаками віку, кольору шкіри, іншими фізичними ознаками (вага, зріст, вади мовлення,
вади обличчя), сімейного стану, сексуальної орієнтації тощо».
З усіх слів у цьому листі ключовим є
запровадження у правовому обігу
терміну «сексуальна орієнтація». Й
у цьому полягає суть справи, оскільки
в жодному правовому нормативному
акті, у тому числі міжнародного характеру, учасником якого є Україна, немає
терміну «сексуальна орієнтація». Вкотре
прибічники «прав» сексуальних меншин намагаються запровадити свої ідеї
у правове поле, оминаючи обговорення цих ідей бодай у рамках парламенту
країни. Загальновідомо, що українські
парламентарі доволі негативно поставилися до спроб запровадити у правовому полі антидискримінаційні норми,
спрямовані на заборону критики гомосексуалізму, і тому тепер реалізовано
схему роз’яснення судовою інстанцією у
формі листа, яке насправді не роз’яснює
суть норми права, а створює нову норму
права, на прийняття якої не було волевиявлення депутатського корпусу. Під
час розгляду антидискримінаційного законопроекту №4581 у травні 2014 року
представники громадськості України
також виступили проти запровадження
заборони на критику гомосексуального
способу життя, і за повідомленнями ЗМІ
ці вимоги були депутатами почуті. В усякому разі, редакція антидискримінаційного закону, прийнятого у ВРУ, не має у
переліку ознак, за якими забороняється
якесь обмеження прав, «сексуальну орієнтацію». Тобто депутати не передбача
ли, приймаючи антидискримінаційний
закон, надати сексуальним меншинам
імунітет від будь-якої критики і не хотіли
забороняти мітинги проти гей-парадів.
Також викликає здивування посилання
в листі вищої судової інстанції на Хартію
основних прав Європейського союзу від 07 грудня 2000 року, в ч. 1 статті
21 якої наведено перелік
ознак, за якими заборонене будь-яке обмеження прав, і до цих ознак
включено крім загальновідомих також генетичні
характеристики і сексуальну орієнтацію. Однак
цей документ не є нормою міжнародного права, його не ратифікував
український парламент,
отже, цитувати його в документі високої судової
інстанції країни є юридично некоректно. Не мож
на використовувати як

13.05.2014 року внесено зміни до Закону України «Про основи запобігання і протидію дискримінації в Україні». Як відомо, проти
прийняття цього закону на певному етапі виступала громадськість,
протестуючи проти посилення пропаганди гомосексуалізму серед
молоді. Справді, сьогодні те, проти чого протестувало багато учасників батьківського руху, стало майже реальністю.
джерело права норму, яка не входить
до складу актів міжнародного права і
на згоду застосування якої не було во
левиявлення українського народу.
Слід зазначити, що на розгляд Верховної Ради України раніше надходила
низка законопроектів, так чи інакше
пов’язаних із забороною пропаганди гомосексуалізму. Серед них, зокрема, законопроект № 10290 від 30.03.2012 («Проект Закону про заборону спрямованої
на дітей пропаганди гомосексуалізму»,
– відкликано 12.12.2012), законопроект
№ 1079 від 07.07.2012 («Проект Закону про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
(в частині встановлення відповідальності за пропаганду гомосексуалізму», –
відкликано 12.12.2012). 02.10.2012 було
прийнято у першому читанні Верховною
Радою України законопроект № 8711 від
20.06.2011 («Проект Закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів (у частині захисту права дітей на безпечний
інформаційний простір»), а 12.12.2012
було зареєстровано законопроект №
0945 з такою самою назвою, підготований на його основі. Нарешті, 24.12.2012
було також зареєстровано законопроект № 1155 («Проект Закону про заборону спрямованої на дітей пропаганди
одностатевих сексуальних стосунків»).
Дані законопроекти були покликані
конкретизувати сформульоване в за
конодавстві України право на інфор

маційну безпеку дітей. Вони також
були спрямовані на захист сім’ї і сус
пільної моралі й однозначно свідчать
про бажання депутатів як виразників
волі народу обмежити поширення гомосексуального способу життя серед дітей
і підлітків. Водночас у травні 2014 р. законопроект №8711 було знято з розгляду Верховною Радою. Слід підкреслити,
що у цьому законопроекті йшлося не
про якесь обмеження поведінки людей певної сексуальної орієнтації, а про
обмеження пропаганди такого способу
життя серед молоді.
І хоча медична наука сьогодні зазвичай не розглядає гомосексуальну
поведінку як патологію чи порушення
здоров’я, обширні наукові дані надійно
підтверджують, що гомосексуальний
стиль життя пов’язаний з істотно підвищеними ризиками як для фізичного, так і
для психічного здоров’я людей, які його
практикують.
Тому логічно було б вважати, що парламентарії повинні були прийняти законодавчі ініціативі про заборону пропаганди гомосексуалізму серед молоді,
а не відмовлятися від них на догоду неправильному розумінню рівноправ’я,
нав’язуваному з Європи. Адже саме за
хист моралі у молодіжному середо
вищі відповідає інтересам більшості
населення України, яке, як відомо, є
джерелом народовладдя і прибічником
традиційної сім’ї.
Насамкінець хотілося б навести
кілька цитат зі статті
доктора Куглера –
ад'юнкт-професора
Міжнародного богословського
інституту в Трумау
(Австрія), директора та одного із засновників Комісії з
моніторингу випадків нетерпимості й
дискримінації щодо
християн:
«Наше
розуміння свободи,
а також закони, що
обумовлюють наше
ставлення до питань
сім'ї та сімейного

життя, змінилися до невпізнаваності. Те,
що в недалекому минулому вважалося
немислимим, сьогодні перетворилося
на норму. Проте, хоча люди тепер і можуть робити все, що їм заманеться, у
Європі як і раніше вважається, що якщо
хтось відмовляється щось зробити з моральних підстав, примушувати його робити це не можна. Однак нині ця останння опора свободи переконань стоїть на
дуже тонкому льоду. Дуже скоро у всіх
царинах – від сімейної політики держави
до приватних рішень його громадян –
все, що не вкладається у шаблон того чи
іншого життєвого вибору, виявиться неприйнятним. [...] Досягнена віками праці
захисників свободи рівність всіх перед
законом перетворилася на рівність будьяких рішень у сфері моралі (особливо
тих, що стосуються питань статевого
життя та сім'ї), гендерну рівність і рівне
поводження з усіма. Подібні тлумачення
доволі суттєво відрізняються від первинного смислу концепції рівності перед
законом. [...] Право бізнесмена-християнина не надавати послуг, що суперечать
його вірі, право церкви не освячувати гомосексуальні «шлюби», право будь-якої
людини застосовувати слова «шлюб» і
«сім'я» у їхньому первинному (природньому) значенні – всім цим правам загрожує таке розуміння рівності. Разом
з тим, подібний змістовий розвиток поняття «рівність», за великим рахунком,
не зустрічає спротиву і вже процвітає в
агресивних законодавчих ініціативах з
ліквідації дискримінації як на загальноєвропейському, так і, у випадку багатьох
країн Євросоюзу, державному рівні. Законопроект такого штибу нещодавно
просували і в Австрії, проте домогтися
ухвалення остаточної його редакції, в
якій заборона нерівного поводження
«з причини віросповідання і релігійних
переконань, віку чи статевої орієнтації»
розповсюджувалася б і на сферу торгівлі
та послуг, у тому числі й послуги з надання житла, його авторам не вдалося. [...] За
активних протестів громадських організацій, явного засудження Католицькою
Церквою та протидії деяких ліберально
налаштованих членів Народної партії,
законопроект врешті-решт було провалено. [...] Запропонована п'ята Директива Євросоюзу про рівне поводження є
банальним, але від того не менш неприйнятним вторгненням у сферу приватних
свобод... Якщо вона набуде сили закону
[...] батьки, чия дочка пішла у секту, здаючи її кімнату в оренду, не будуть мати
права відмовити одному з цих сектантів.
Можливі колізії цим не обмежуються: дизайнер-протестант, якщо до його фірми
звернеться гомосексуальна пара, змушений буде виготовляти запрошення на
їхнє весілля...».
Наведені цитати засвідчують, що джерело, з якого в Україну потрапляють подібні «нововведення», забруднене ідеологією низки європейських цінностей,
деякі з яких, слід визнати, мають антихристиянський характер. Чи здатні українські парламентарі захистити свій народ і відмовитися від низки нав’язуваних
їм цінностей «вільної» Європи? Чи може
влада України забезпечити діяльну і реальну незалежність країни від чужого
впливу?

Олег ДЕНИСОВ,
правозахисник, Асоціація батьківських об’єднань України
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Мабуть, неможливо, живучи в
Україні в наш час, усім серцем не
переживати, яке майбутнє чекає
нашу країну.
На жаль, воєнним діям, які розгорнулися на території України, не тільки не
видно кінця, а й з кожним днем вони набувають дедалі більшого розмаху, приносячи в жертву нових людей, як серед
мирного населення, так і серед озброєних. Було б наївно вважати, що це стосується лише Донбасу, адже у війні задіяні
люди з усієї України. Сотні матерів уже
оплакують своїх синів по всій країні.
Як же так вийшло, що ще зовсім нещодавно мирна країна розділилася на
два табори, готові вбивати одне одного
за найменшу розбіжність у думках? Достатньо почитати коментарі до різноманітних відео, на яких відображено смерті
людей, щоби вжахнутися від очерствіння
і безжальності, що відчуваються в них.
Найбільше тривожить те, що інформаційний простір сповнений тотальної
брехні як з одного, так і з іншого боку.
Складається враження, що ЗМІ намагаються використати будь-який привід,
аби якомога сильніше радикалізувати
суспільство. Причому кожен вважає
себе істиною в останній інстанції. Щоби
переконатися, що йде інформаційна війна, достатньо подивитися новини ворогуючих сторін. Часто один і той самий
сюжет тлумачать з точністю до навпаки
– так, як вигідно для маніпулювання своєю аудиторією глядачів. Аби з’ясувати
істину, доводиться зідзвонюватися з
людьми, які проживають у місцевості,
де було знято відео. Але ж не у кожного є така можливість. І ось з кожною
новиною відбувається дедалі більше
розшарування. Складається враження,
що якщо сторони розділяться приблизно навпіл, їх можна буде нацьковувати
доти, доки вони цілковито не знищать
одна одну.
У зв’язку з цим хочеться, аби всі ми намагалися не піддаватися на маніпуляції,
мета яких – навіювати ненависть.
Як зазвичай буває у таких ситуаціях,
подальша ескалація подій розвиватиметься незалежно від початкової причини конфлікту і ґрунтуватиметься на помсті за своїх близьких людей. Нескладно
припустити, що спроба вирішення питання воєнним шляхом дедалі більше
роз’єднує народ і спротив прийматиме
дедалі жорстокіші форми. Ігнорування
цього факту лише збільшить кількість
жертв з обох боків. Чи готовий народ
України платити жертву своїми дітьми
заради бажання довести правоту воєнною силою?
Те, як важко зупинити такі конфлікти,
можна бачити на прикладі країн, які зазнали такої кризи, – це принаймні Лівія,
Сирія, Єгипет, які досі не прийшли до
тями після початку внутрішніх конфліктів,
хоча минули вже роки. Це живі приклади
того, як локальні проблеми врешті-решт
охоплюють війною всю країну.
Для того, щоби зупинити такий сценарій в Україні, необхідно розірвати зачароване коло, для чого потрібна величезна мудрість не тільки влади, а й усього
народу. Бажання піддаватися емоціям
може призвести до того, що ми можемо
власноруч спалити свій дім – Україну.
Розорена країна, зі знищеними засобами
виробництва і зубожілим населенням –
не такий уже й фантастичний сценарій,
зважаючи на те, що уже відбулося.
У зв’язку з цим хотілося б навести молитву про мир в Україні, яка сама по собі
вже може сказати багато про причини
кризи.

ПОЛЕ БИТВИ – ДУША

Б.М. Ольшанський «Слов'янська бувальщина»

N

Владико Вседержителю, Святий Царю. Призри з небес і поглянь,
як ворогують люди на землі нашій і мислять одне на одного суєтне
і злісне. О, Багатомилостивий! Прости гріхи і беззаконня наші, через
які багато скорбот, бід і страху зійшли на нас. Благодаттю Пресвятого Духа скропи, любов’ю висохлі серця людські, порослі тернами
самолюбства, ненависті, заздрості, злоби, ворожнечі, лукавства й іншого беззаконня, хай зростять палку до Тебе і братій любов, і нею
хай будуть знищені всі чвари, незгоди, розділення у Вітчизні нашій.
Амінь.
Слово «криза» цілком можна перекласти як СУД або як СУД БОЖИЙ. Саме
так наші пращури інтерпретували різноманітні катастрофічні обставини у
житті країни. У таких випадках людей закликали молитися у церкві і вдома про
дарування миру. Також із життя наших
пращурів і з Біблії відомо, що населення країни, що зазнало внутрішніх чвар
або нападу, закликали до молитви через
плоди покаяння.
Що це означало?
Усвідомлення того, що проблеми як
людині, так і державі дають за гріхи, допомагає дійти до думки про позбавлення від цих гріхів. Чи багато їх у сучасній
Україні? Зазвичай, коли мова заходить
про моральні проблеми, наші співвітчизники схильні бачити всі гріхи лише у
можновладців, такі як корупція, зловживання своїм становищем тощо. Але мало
хто замислюється про особисті гріхи,
вважаючи, що його гріхи – це піщинка у
морі гріхів усього суспільства і від нього
нічого не залежить. Але є гріхи, які мають усезагальний характер, що дає змогу говорити про гріхи всього народу. Для
прикладу можна навести деякі з них.
Хабарництво. Проблема корупції не
така проста, як це може здаватися з першого погляду. Недостатньо просто прибрати корупціонерів. Насправді корупцією пронизано все суспільство згори
донизу. Не в тому смислі, що всі беруть
хабарі, а в тому, що 99% готові їх давати
за найменших складнощів. Усе відбувається дуже буденно. Наприклад, коли у
людини немає бажання терпіти спільну
чергу і вона готова віддячити чиновнику за те, щоби її обслужили поза чергою.
Коли людина порушує закони, але у неї
немає бажання відповідати за законом.
Коли водію простіше сунути хабар даїшникові, ніж витрачати час на оформлення порушення і оплату квитанції в банку.
Можна навести ще безліч випадків, коли
хабарництво просувається знизу і часом
здається, що за всієї нелюбові до хабарників мало кому сподобається принциповий правдолюбець, готовий притягну-

ти порушника за всією суворістю закону.
Певною мірою цю думку доводить те, що
до нової влади вже висувають чимало
звинувачень у корупції.
Бажання кращого життя. Загалом непогане бажання, якщо воно заслужене.
Але проблема полягає в тому, що наша
держава в останні пару десятків років
перестала системно займатися трудовим
вихованням молодого покоління. Реклама ж і сучасна кіноіндустрія формують
бажання отримати все і бажано одразу.
Чи не через це у багатьох молодих людей з’являється бажання революційним
шляхом досягнути європейського рівня
життя?
Пробачте за порівняння, але як називається безпринципна жінка, яка бажає заробити або навіть розбагатіти
будь-яким шляхом, навіть якщо він аморальний? М’яко кажучи, жінка легкої
поведінки. А як можна назвати народ,
який бажає європейського рівня життя,
забувши про вікові моральні традиції
своїх пращурів? Європа сказала, що для
підписання Асоціації потрібно просувати гомосексуалізм – усі мовчки проковтнули. Європа сказала, що сексуальне
виховання (тобто розбещення) повинно
проводитися змалечку – і одразу виховально-педагогічній спільноті починють
надходити вказівки запроваджувати цю
ідею у дитячих садках і школах. Де межа,
яку сучасне суспільство не готово перейти у гонитві за кращим життям? Поки
що важко сказати.
Але серед безлічі гріхів народу можна
виокремити один, який співзвучний із
військовими конфліктами, які відбуваються сьогодні, оскільки мало збереглося сімей, яким вдалося його уникнути.
Ба більше, цей злочин можна назвати
«Невидимою громадянською війною»
дорослого населення з власними дітьми,
тобто йдеться про аборти.
Сучасні люди багато чули про те, що
внутрішньоутробний плід за всіма критеріями є вже дитиною. Але ухвалити
рішення про заборону абортів політикам заважає спротив суспільства, в
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якому глибоко прихований страх перед небажаними дітьми і труднощами,
пов’язаними з ними. Так уже склалося в
сучасному суспільстві, що статеве життя
перестало асоціюватися з дітонародженням і сконцентровано цілком на отриманні задоволення. Але природа бере
своє, і зачаття дітей часто стає побічним
продуктом насолод.
Зараз багато матерів оплакують своїх
дітей, загиблих від зброї. Але чи багато
матерів оплакують своїх небажаних дітей, знищених найбільш варварськими
способами, розірваних на частини в результаті аборту? Часто люди, які починають усвідомлювати весь жах цієї проблеми, задумуються над питанням – як Бог
може це терпіти? Справді, якщо просто
уявити собі, що заслужив народ, який
сотнями тисяч вбиває своїх дітей, які
ще не встигли народитися, то на думку
можуть спасти найстрашніші кари, причому цілком справедливі й відповідні до
вчиненого.
Порівняйте ці дві фотографії, на обох
убиті діти. Але як сталося, що одних проводжають з почестями, а найменших
убитих дітей ніби зовсім не помічають,
ніби їх узагалі не було?
Як сталося, що реклама розпусти, яка
тільки збільшує жертви цієї невидимої
війни, заполонила всю Україну, а про
цнотливість говорити ніби соромляться? Враховуючи демографічну кризу, що
охопила Україну, заборона абортів – це
ще й необхідна умова виживання народу, можливо, необхідно скористатися
нею?
Саме зараз приходить розуміння, яка ж
це сила – інформаційна пропаганда, що
піднімає сотні тисяч і мільйони людей. То
чому ж ця сила не завжди застосовується на благо? Наведений вище перелік далеко не повний, але навіть він дає змогу
сказати, що, навіть не маючи військових
дій, наш народ перестане існувати через
якихось двадцять-тридцять років, залишивши свою територію іншим народам,
більш перебірливим у засобах досягнення своїй цілей. І ніякий європейський
рівень життя не допоможе зупинити ці
процеси.
В Євангелії сказано: «Господь, кого любить, того карає» (До євреїв 12:4). Може,
Господь справді любить український народ, якщо попускає йому таке лихо за
гріхи, але сподіваючись на усвідомлення
і покаяння?

Олексій СУХОВ

Порівняйте ці два фото. На обох –
вбиті діти. Але як так сталося, що
одних проводжають із почестями,
а найменших вбитих дітей мовби
зовсім не помічають, начебто їх
взагалі не було?

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ШКОЛА

БАТЬКІВСЬКИЙ ПОГЛЯД
НА ШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Те, що виховувати дітей повинні батьки, – безсумнівно, але ось те, що школа
у цьому не повинна брати участі, – викликає сумніви. Загалом вітчизняна
педагогіка традиційно дотримувалася
принципу: виховання через навчання, а
навчання через виховання. Ба більше, попереджуючи про небезпеку розриву між
цими процесами, В.О.Сухомлинський
писав, що людина може запускати кораблі в космос, будувати електростанції
і підводні човни, але якщо вона не навчиться по-справжньому любити, у неї
буде відсутня моральна чистота, «вона
залишиться дикуном. А освічений дикун
у стократ небезпечніший за дикуна неосвіченого». Адже недарма Василь Олександрович попереджав, що «невіглас,
раб, або негідник у царині духовнопсихологічних і морально-етичних
стосунків не може бути справжнім
громадянином, справжнім творцем,
справжнім патріотом». Це класика, яку
багато хто або не знає, або забув, або
примусив себе забути.
Тепер погляньмо, до чого призводить
нова освітня доктрина. У нас величезна
кількість неповних сімей, а це проблема
виховання. Є батьки, які вважають, що
їхнє головне завдання – одягнути й нагодувати дитину, а решта прийде сама.
Більшість батьків поставлено на межу
виживання, й вони просто не мають фізичної можливості приділяти своїм дітям достатньо часу. А ще є батьки, які
хочуть займатися вихованням, але не
вміють правильно це робити. Звісно,
найкраще виховання – це особистий
приклад, але ж потрібно з дітьми й про
щось говорити. Стан сумний, але це
може підтвердити будь-який класний
керівник, який знає батьків свого класу.
Тому реалії нашого дня такі: більшість
батьків або не можуть, або не хочуть,
або не вміють виховувати, школа ж
свідомо уникає цих питань, і дитина
неминуче залишається сам на сам із
соціумом, причому нерідко із соціумом
дуже негарним. А щоби зрозуміти, що
буде далі, я наведу таку притчу: «Вулицею йшов монах в оточенні учнів і проповідував. Дорогою їм трапилася блудниця, й усі учні повернули до неї голови.
Помітивши це, один сказав: «Отче, ти
навчаєш нас стриманості, а достатньо цій жінці поманити пальцем, і всі підуть не за тобою, а за нею». На що монах
відповів: «А це, сину мій, тому, що я веду
вас до гори, а вона – з гори, а шлях униз
завжди легший, ніж шлях угору».
Тому не варто дивуватися, що зростає
підлітковий алкоголізм і наркоманія, що
на десять шлюбів припадає п’ять-шість
розлучень, що 20% молоді безплідні, що
середній вік українки, що народжує першу дитину, становить уже 27 років, що
більшість молоді хоче поїхати з країни
і жити не там, де їхнє коріння, а там, де
більше платять. Це і є шлях суспільства
вниз.
Ми говоримо, що бідою нашого суспільства є корупція, тому давайте
приймати антикорупційні закони. Ми
говоримо, що у нас демографічна катастрофа, тож давайте матеріально стимулювати сім’ї. Ми говоримо, що у нас
громадянське протистояння, отже, не-

Однією з основних тенденцій, які ми, батьки, спостерігаємо, є дедалі більш активний відхід школи від питань виховання дітей. Сьогодні
запроваджується доктрина, згідно з якою школа не виховує, вона
«надає освітні послуги», а виховувати повинні батьки. Про це відкрито йшлося на останніх парламентських слуханнях, про це говорять
багато чиновників від освіти.

обхідно зміцнювати силові структури.
Насправді, усе не так.
Головною бідою нашого суспільства
є надглибока і системна духовно-мо
ральна криза, яка породжує корупцію,
демографічні проблеми, громадянське
протистояння і багато чого іще. Першопричина – у цьому, а решта – лише
наслідки.
Наприклад, щойно уряд збільшив допомогу самотнім матерям, люди перестали реєструвати шлюби, і кількість
таких матерів значно зросла. Щойно
збільшили виплати за народження дитини, почали народжувати заради грошей. Щойно держава
дозволила всиновлювати дітей іноземцям,
почалася
відверта
торгівля дітьми. Гроші, вкладені в реформи, або розкрадають,
або бездарно витрачають. І так у всьому.
Ви не замислювалися,
чому кожна нова влада піднімає рівень корупції, цинізму, розпусти і жорстокості на
дедалі вищий рівень,
хоча повинно бути
навпаки?
Для себе я знайшов
відповідь у проповіді Іоанна Златоуста
«Про Юдину зраду».
На запитання учнів: «Чому Спаситель не
примусив Юду відмовитися від зради?»
святитель Іоанн відповів, що не можна
людину зробити доброю проти її волі.
Виходить, що неможливо примусити
людину не брати хабарі, не обманювати, не блудити, якщо вона сама цього не
захоче. Виходить, що без опори на совість марно що-небудь створювати, чи
це сім’я, чи сама держава. Це в принципі
неможливо, це шлях у нікуди.

Тому, коли я чую, що школа не повинна виховувати тих, хто завтра прийде
до керування державою й від кого залежатиме доля мільйонів, у мене виникає
закономірне питання, а що ми будує
мо – будинок на міцному фундаменті
чи солом’яний шалаш? Що ми, власне
кажучи, вже побудували за роки незалежності? Міцну державу чи картковий
будиночок, що розсипається на очах?
Якщо ми все робили правильно, то де
наші нові Сухомлинські, Макаренки, Сікорські? Якщо школа йде у вірному напрямку, тоді звідки стільки проблем у
суспільстві?

Звісно, нерозумно казати, що в усіх
наших бідах винна школа, але говорити,
що вона у цьому не винна – ще більша
дурість. Коли Фрідріха Великого привітали з перемогою над переважаючими
силами австрійців, він сказав відому
фразу: «Цю битву виграв пруський вчитель». Це дуже сумно, але, схоже, битву
за величезну кількість дітей український
вчитель програв. Так само, як програли
її й українські батьки і все українське

суспільство. Хоча, якщо вже бути до кінця відвертим, то й битви ніякої й не було,
а була відверта капітуляція перед псевдоцінностями і заманливими ідеями.
Одне уточнення. Говорячи про проблеми виховання, я маю на увазі не процес особистого спілкування вчителя з
учнем. Незважаючи на злиденне утримання, наш учитель робить максимум
можливого. На щастя, у нас є класне
керівництво і зами з виховної роботи.
Я переконаний, що якщо навіть нашому
вчителеві заборонити виховувати своїх
учнів, більшість усе одно це робитимуть.
Так ми влаштовані, це одна з особливостей нашого слов’янського менталітету –
реалізувати себе через своїх учнів.
Говорячи про проблеми виховання, я
маю на увазі виховання через навчан
ня, тобто через дисципліни, первинно
спрямовані на духовно-моральне ста
новлення. Найсвіжіший приклад – це
зникнення з навчальних програм курсу
«Етика». Години пішли на інші предмети.
Я розумію, що, наприклад, інформатика
– річ необхідна, але коли одні депутати
лупцюють на очах у всієї країни інших
депутатів, хіба вони роблять це тому,
що не знають, як увійти в інтернет? А чи
не тому, що їх просто не навчили того,
що людина, яка має іншу думку, – це не
смертельний ворог, а просто людина,
яка має іншу думку. При всій повазі до
інформатики, вона цього розуміння ніколи не дасть.
Ще один приклад. Від СНІДу в України помирає від 10 до 20 осіб на день.
За цей самий день в Україні здійснюють
понад чотириста абортів. Становище з
демографією і сімейним будівництвом
можна охарактеризувати одним словом – катастрофа. Питання – від чого
ми вимремо, від ВІЛ-інфекції чи від того,
що перестанемо створювати нормальні сім’ї і народжувати дітей? Відповідь
– очевидна. Тоді наступне запитання:
чому до останнього часу в школах запроваджували як мінімум два курси,
спрямовані на ВІЛ-профілактику, причому в їхній основі лежать антисімейні
технології, і не запроваджувалися курси, спрямовані на сімейне будування? Й
останнє запитання: чому, починаючи від
2005 року, Міністерство освіти лобіює
саме ці ВІЛ/СНІДівські проекти, а, наприклад, не «Основи християнської етики»? Чи не
тому, що ВІЛ/СНІД має
грантівську підтримку, а
«Основи християнської
етики» впроваджують
ентузіасти-безсрібники?
Ми дуже сподіваємося, що рано чи пізно
до керівництва освіти
прийдуть люди з принципово іншою «моральною орієнтацією», і що
вони лобіюватимуть не
розпусту і презерватизацію, а курси, в основі
яких лежить пропаганда наших традиційних
духовно-моральних
і
сімейних цінностей. Ми
сподіваємося, що головним у роботі міністерства стане не
лише успішний менеджмент, а й відпові
дальність перед суспільством за долі
дітей. Усі ці міркування, що завданням
школи є «надання освітніх послуг» і на
цьому крапка, говорять про нерозуміння чиновниками своєї особливої ролі
в житті суспільства, про їхнє бажання
«закосити» від відповідальності за долю
країни. Хіба такий підхід можна назвати
державницьким?
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Йдемо далі. Виховання – це насам
перед формування шкали життєвих
цінностей, яка в будь-якому випадку
буде сформована. Тобто, якщо ми не робитимемо цього, – знайдуться люди, які
замість нас займуться нашими дітьми,
щоправда, при цьому вони заберуть або
душу, або тіло дитини. Сама ідея відмови
від виховання має подвійне дно. Щойно
припиняється виховання моральності,
починається зворотний процес, а саме,
виховання аморальності, і зазвичай
воно відбувається через ті самі підручники і програми, які були покликані виховувати моральність. А щоби ніхто не
здогадався про суть того, що відбувається, висувають такі красиві лозунги,
проти яких заперечувати стає соромно.
Наприклад:
– «Захист прав дитини». Дітям багато говорять про їхні права і мало про
обов’язки, а саме так і виховується егоїзм. У школи низкою тягнуться соціальні працівники, які будь-які нестиковки
батьків з дітьми трактують як насильство
над останніми. За такого абсурдного підходу зовсім не зрозуміло, як реалізувати
батьківську владу, на необхідності якої
наполягав В.О.Сухомлинський.
– «Ознайомлення з культовими зразками зарубіжної літератури». Замість
того, щоби вивчати твори, що формують
життєві ідеали, пропонуються речі сумнівної якості, й уже точно написані не
для школярів. Ось чого, наприклад, навчить підлітка роман «Джакомо Джойс»,
де описано еротичні переживання літнього вчителя до своєї юної учениці?
Або «Ляльковий дім» Ібсена, який свого часу вважали гімном фемінізму, що
вкрай вороже ставиться до інституту
сім’ї і вважає його однією з форм сексуального рабства. А «Декамерон» Боккаччо чи «Парфумер» Зюскінда?
– «Боротьба проти дискримінації».
Звучить гарно, але під цим приводом у
школи «протягнули» теорію гендера, яка
сьогодні легалізує і нормалізує різноманітні статеві багатоманіття, які ми завжди називали статевими збоченнями.
Теорія гендеру – це нова філософія у
питаннях сім’ї і взаєминах статей, і її
кінцева мета – знищення традиційних
сімейних стосунків;
– «Профілактика ВІЛ/СНІДу». Це секспросвітництво, в основі якого лежить
сексуальна модель «людини-тварини»,
яку вигадав Альфред Кінсі для виправдання своєї психічної ненормальності.
Наших дітей вантажать інформацією
інтимного змісту, причому такого рівня відвертості, що почервоніє людина
будь-якого віку. Особливістю цих кур
сів є заборона на будь-яке згадуван
ня про моральність, лише фізіологія,
медицина і тренування навичок. Усе
це дуже і дуже серйозно, оскільки розгальмувавши тему сексуальності, а вона,
зважаючи на природність, є у кожної
людини, можна кардинально деформувати всі чотири складові здоров’я. Статистика показує: де активно впроваджують секспросвітництво, там перестають
народжувати дітей. Скажіть, за наших
демографічних проблем нам це дуже
потрібно?;
– «Планування сім’ї». Під приводом
турботи про здоров’я матері наших дітей вчать не як народжувати, а як не
народжувати, оскільки сама ця ідея опирається на три стовпи – контрацепція,
аборт і стерилізація;
– «Толерантність». Про неї говорять
багато, а ось про межі толерантності
майже не згадують. В результаті у людей формується ідеологія неспротиву
гріху;

– «Турбота про здоров’я дітей». Ця
теза реалізується не через повернення до шкіл ставки медсестри, про що в
один голос кричать директори і батьки,
а через надання підліткам адрес «Клінік,
дружніх до молоді», в яких дітям від 14ти років анонімно від батьків, анонімно
від інших лікарів (не вказуючи в історії
хвороби) лікують венеричні захворювання і вирішують проблеми з
перериванням вагітності. Міжнародний досвід,
думки фахівців і здоровий глузд говорять про
те, що це справжнісінька
провокація.
Я гадаю, цих фактів цілком достатньо, щоби
зрозуміти,
які
реальні процеси відбуваються у школі.
З одного боку
вчителі й шкільне
керівництво нама
га
ються, як можуть,
виховувати
дітей,
з іншого боку у них
зв’язані руки і нестачею
часу, і підручниками сумнівної якості.
Висновок, який лежить на
поверхні, – в умовах зни
ження впливу батьків на
своїх дітей, відмова держа
ви від духовно-морального
виховання є дуже серйозною
концептуальною помилкою, яка
призводить до втрати життєвих орі
єнтирів. І все те, що сьогодні відбувається з нашого боку, є розплатою за такі
помилки. Стверджуючи це, ми виходимо
з того, що дитина, школа і батьки є єдиним організмом. У сильному організмі
нестачу роботи одного органа (а сьогодні це, звісно ж, сім’я) компенсує посилена робота іншого (школа). Результат
– повноцінне життя. У слабкому організмі кожен сам за себе. Результат – подоба повноцінного життя за внутрішнього
розпаду.
Можна довго посипати голову попелом і традиційно звинувачувати в усьому попередників – це вже не актуально.
Головне питання – що робити далі. ВГО
«Батьківський комітет України» бачить
вихід у такому:
По-перше – необхідно видаляти з
підручників і програм «віруси», які
активно впроваджують, починаючи
від 2005 року, метою яких є вихован
ня наших дітей безбожниками, цині
ками, космополітами й егоїстами. По-

ШКОЛА

годьтеся, вкрай небезпечним є стан, за
якого батьки і школа дають дитині різні
життєві установки – у неї з’являється
можливість робити не так, як треба, а
як легше. А може скластися ще абсурдніша ситуація, коли на першому уроці
дітей орієнтуватимуть на створення сімей, а на другому скажуть, що є й інші
«нормальні» форми
стосунків, такі як
сексуальне партнерство і співмеш-

кання. На першому уроці закликатимуть
до збереження цноти, а на другому скажуть, що цнотливість – небезпечний
гендерний стереотип. Що обере дитина? А буде все, як у тій притчі про монаха. Ви у цьому навіть не сумнівайтеся,
тому що «принцип задоволення», згідно
з яким організм прагне отримати якомога більше приємного, відмежовуючись
від неприємного, ще ніхто не скасовував. А взагалі, чи можна дитині давати
право вибору з ключових питань? А
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може, недарма Л.С.Виготський написав,
що на нашій вулиці стільки бруду і нечистот поряд із піднесеним і прекрасним,
що давати дитині право вибору за цих
умов – це те саме, що кинутися в океан
і віддатися на волю течій з метою дістатися Америки.
По-друге – в школах необхідно по
силювати релігійну складову. Багато
хто вважає – цього робити не можна,
тому що церква відокремлена від держави. Хочу зазначити, що відокремлення церкви від держави у питаннях освіти
означає лише те, що вона нею не керує.
Але це зовсім не означає, що церква не
може брати участь у виховному процесі,
оскільки вона упродовж усієї своєї історії займалася саме питанням духовності
й моральності.
Загалом існують дві форми виховання: релігійне і світське. Проміжних
варіантів просто не існує. Релігійне
виховання чітко визначає поняття
добра і зла. У питаннях сімейного будівництва – це сім’я як союз чоловіка і
жінки, дошлюбне стримання і вірність
у шлюбі. Це своєрідна система «табу»,
дотримуватися яких іноді нелегко, але
зате у людини з’являється шанс на щастя – життя сім’єю як єдиним організмом,
народження здорових дітей і шанування ними своїх батьків. Хіба не до цього
прагне будь-яка нормальна людина і
хіба не такого майбутнього ми хочемо
для наших дітей?
Світське виховання надає людині
величезну свободу дій. Базується таке
виховання на принципах гуманізму, який
створювався для орієнтування на
мирські цінності. Сучасний
гуманізм – річ необтяжлива
і приємна з усіх боків. Він заперечує божественне походження людини, її залежність
від Бога, і найголовніше, дозволяє їй самій визначати межі
дозволеного. Саме тому, наприклад, 2-й гуманістичний маніфест
(1973 р.) дає людині права на евтаназію, аборт, сексуальну свободу,
самогубство і багато чого іншого,
зокрема канібалізм за голландським
варіантом. Наприклад, якщо Європа
вважає одностатеві стосунки припустимими, то вона і дозволила створення таких сімей, а заодно і всиновлення
ними дітей. У Бельгії законодавчо закріпили евтаназію дітей без згоди батьків.
У Голландії створили партію педофілів.
Англійці почали торгувати свининою,
оформленою під людські органи – руки,
ноги, голови. У скандинавських країнах
повною ходою йде легалізація інцесту.
І таких прикладів – безліч. Вони, звісно
ж, обурливі, але тільки для нас. Для багатьох європейців те, що відбувається, стає
нормою, адже вони самі визначають, що
можна, а що – ні, а не «якийсь там Бог».
По-третє. Духовно-моральне ви
ховання повинно проводитися сис
темно і безперервно від першого до
останнього класу. Нехай навіть по одній чверті, але щороку. Наприклад, з 1
по 6 класи курси, що формують базові
цінності, такі як «Етика», «Основи православної культури», «Християнська
етика» та інші. 7-8 класи – курси патріотичного спрямування і профорієнтація.
9-11 класи – курси з сімейного виховання. Дуже важливо таку роботу починати якомога раніше, оскільки за умов
руйнівного впливу соціуму ми можемо
отримати правових і моральних нігілістів уже до класу восьмого.

С.Ю. БЕЛЯКОВ,
член координаційної ради
ВГО «Батьківський комітет України»

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ШКОЛА
БЕСІДА 1

Чи можливий шлюб
по любові?
Я гадаю, що всі ви сподіваєтеся одружитися по любові. Справді, адже це жахливо – одружуватися з некоханою людиною. Навіть якщо таке хтось про себе
може припустити, то, напевно, це уявляється чимось украй небажаним.
Але мета моєї сьогоднішньої бесіди –
це поділитися з вами одною дуже важливою істиною. Я б не побоявся сказати, що
незнання цієї істини є причиною майже
всіх розлучень. Яка ж ця істина?
Одружитися по любові – неможливо!
Ба більше, я б навіть сказав, що ще
жодна людина на землі не одружилася
по любові. Звучить дещо неприємно і
страшно. Те, на що сподівається практично кожна молода людина, виявляється
неможливим.
Аби мені показати вам, чому це неможливо, необхідно домовитися про терміни. Тому я насамперед спробую пояснити, що маю на увазі під словом «любов».
Існують два основні поняття, які характеризують два геть різні типи стосунків
між чоловіком і жінкою. Це «любов» і «закоханість». Розглянемо кожне з цих понять детальніше. Наведу кілька типових
ознак закоханості.
Перша. Закоханість часто є виявом
егоїзму.
Наприклад, кожному автомобілістові
хочеться мати гарну машину. Якщо поставити перед людиною цілий ряд автомобілів і сказати: «Обирай!», – звісно ж, вона
обере найпотужніший, найкрасивіший і
найзручніший. Приблизно така сама логіка діє при закоханості. Молодий чоловік
заходить у клас, кидає погляд на всіх своїх однокласниць, обирає найкрасивішу і
говорить собі: «Хочу, щоби була моєю!»
Якщо вже мати щось, то найкраще.
Запитаймо себе: чи може таке почуття бути основою для справжньої міцної
сім’ї? Скоріш за все, ні. Хай якою прекрасною є машина, існує безліч інших із не
менш чудовими можливостями. Наприклад, щасливий власник «600-го Мерседеса» після повороту на сільську дорогу
на першій вибоїні починає заздрити щасливому власникові джипа, який щойно
промчався повз нього. Врешті людина
доходить висновку, що машин їй потрібно багато, і різних. Якщо гаманець дозволяє, то людина заводить одну машину
для міста, одну для села і невеличку вантажівку для перевезень.
Так само і при закоханості. Людина легко доходить до стану, коли у неї дві чи три
«дружини». Одна народжує дітей, готує
обід і пере, оскільки вона – чудова господиня. З другою можна піти до ресторану,
тому що в неї розкішна зовнішність і вона
вміє зачаровувати так, що всі сусіди за сусіднім столиком вивертатимуть голови.
Ну і, нарешті, з третьою «дружиною» можна сміливо йти на виставку, в оперу чи на
балет, тому що вона легко відрізнить Ван
Гога від Гогена і Дебюссі від Шопена.
Друга. У зовнішності чи характері
людини, в яку закохуються, як правило,
є певна особлива риса, яка, власне, і підкорює серце закоханого. У найзвичнішому
випадку це красиве обличчя чи фігура. У
більш піднесеному варіанті це розум, веселість характеру тощо. Але в будь-якому
випадку закоханий закохується у щось.
Чи може таке почуття бути основою
істинного шлюбу? Навряд. Більшість
юнаків закохуються у гарну, привабливу зовнішність дівчини. Але як зазвичай
розвиваються події після одруження? Зовнішність може змінюватися. Наприклад,
народження дитини може сильно зміни-

ти жінку. І, як правило, це не провина жінок, які себе «занехаяли». Для жіночого
організму цілком природно мати певну
повноту. Так його влаштував Господь для
кращого виношування дитини.
Змінюється не лише фігура. Обличчя,
волосся не менше схильні до змін. Якщо
дівчина у 15 років фарбується, щоби мати
доросліший вигляд, років так на 20, то у
20 років її шкіра виглядатиме вже на 25, а
у 25 – на всі 35. Губи, які ніколи не фарбу-

міло, що лише повага до розуму обранця ще недостатня основа для міцного
кохання.
Третя ознака закоханості – це палкість
почуттів. У дорослої сімейної людини
сам вигляд закоханої пари вже викликає легку усмішку. З одного боку, як зворушливо й уважно залицяється Він, як
елегантно приймає залицяння Вона, а з
іншого боку зрозуміло, як це ще далеко
до справжнього почуття.

ОДИН РАЗ
НА ВСЕ ЖИТТЯ
БЕСІДИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
ПРО ШЛЮБ, СІМ’Ю І ДІТЕЙ

вали, завжди матимуть молодий вигляд.
А за рік активного користування помадою губи сильно втрачають колір, і помада стає необхідною.
Отже, молодий чоловік підкорений
приголомшливою зовнішністю дівчини,
закохується, незабаром робить пропозицію і одружується. За три-чотири
роки, коли дитині буде вже рік-два, цей
молодий чоловік подивлятиметься убік,
оскільки жінка вже дещо зблякла, а навколо безліч дівиць, які ще виблискують
своєю красою.
Навіть якщо людина закохується не у
зовнішність, а, наприклад, у блискучий
розум, чудові манери тощо, все одно у
цьому почутті буде певна ненадійність.
Розум також можна втратити. Людина потрапляє в автокатастрофу, зазнає
струсу мозку. Невже після цього можна
з чистою совістю розлучатися з нею? Совість підказує, що тут щось не так. Зрозу-

Микола Васильович Гоголь, будучи
православною людиною, чудово знав
про один закон духовного життя: глибина переживання, внутрішня сила почуттів ніяк не залежать від сили їхнього
зовнішнього вияву. Цьому присвячено
ціле оповідання великого письменника –
«Старосвітські поміщики».
Головні герої оповідання – літні поміщики Афанасій Іванович і Пульхерія
Іванівна. Їхнє розмірене життя нагадує
«чудовий дощ, який розкішно шумить,
плескаючи по листю дерев, стікаючи
дзюркотливими струмками і намовляючи дрімоту на ваші члени». Всі дні минали
однаково, Пульхерія Іванівна заздалегідь
знала всі бажання чоловіка, і вони миттю
здійснювалися. Але настає смерть Пульхерії Іванівни. Під час похорону Афанасій
Іванович мовчав, ніби не розуміючи, що
відбувається. Лише повернувшись додому, він почав ридати сильно і невтішно.

Автор, тобто Гоголь, на п’ять років залишає хуторок, де жили описувані поміщики, і, нарешті, знову відвідує це містечко
й дорогою в гості до Афанасія Івановича
розмірковує:
«П’ять років минуло відтоді. Якого горя
не відносить час? Яка пристрасть вціліє
у нерівній битві з ним?». Далі Гоголь наводить приклад, що показує, як навіть найсильнішу пристрасть лікує час. «Я знав
одного чоловіка у розквіті ще юних сил,
сповненого істинного благородства і
чеснот; я знав його закоханим ніжно, пристрасно, шалено, зухвало, скромно, і при
мені, при моїх очах майже, предмет його
пристрасті – ніжна, прекрасна, як ангел,
була вражена ненаситною смертю. Я ніколи не бачив таких жахливих поривів
душевного страждання, такої шаленої,
жагучої туги, такого всеохопного відчаю,
які хвилювали нещасного коханця (тобто
закоханого. – Авт.). …Його старалися не
випускати з очей; від нього сховали усю
зброю, якою він міг би себе вбити. …Одного дня раптовий постріл страшенно
перелякав його родичів; вони забігли до
кімнати і побачили його розпростертого, з роздрібненим черепом. Лікар, який
тоді трапився, про вправність якого
ходили легенди, побачив у ньому ознаки
життя, визначив рану не зовсім смертельною, і він, на здивування усім, був
вилікуваний. Нагляд за ним посилили ще
дужче. Навіть за столом не клали біля
нього ножа і намагалися прибрати усе,
чим він міг би себе вдарити; але він незабаром знайшов новий випадок і кинувся
під колеса екіпажу, що проїжджав. Йому
роздробило руку і ногу; але його знову
вилікували». «Рік після того я бачив його
в одному велелюдному залі: він сидів за
столом, весело говорив «птіт-уверт»
(картковий термін), закривши одну карту, і за ним стояла, спершись на спинку
його стільця, молоденька жінка його, перебираючи його марки».
Отже, жагуча туга, шалені страждання, дві спроби самогубства, але лише за
рік – усе добре, у нього молода дружина, він щасливий, він радіє, все забуто!
З такими думками автор прямує в гості
до Афанасія Івановича. П’ять років... Вже
він, мабуть, давно забув свою дружину!
Афанасій Іванович пригощає свого гостя.
Нарешті, подають на стіл мнішки (щось на
зразок сирників). І тут трапляється дещо
несподіване для гостя. «Це та страва,
яку по... по... покій... покійна...» – Афанасій Іванович не може договорити цього
слова, з його очей бризнули сльози, і він
ридає так само невтішно, як ридав після
похорон. Час аж ніяк не зміг послабити
біль втрати близької людини!
Гоголь чудово знав просту істину: бурхливість почуттів, запальність ніскільки не
говорять про їхню глибину. Істинне почуття, як правило, виглядає тихо, скромно, непримітно. Зовнішня запальність,
скоріш за все, свідчить про нестачу внутрішнього переживання, коли всі сили
йдуть на зовнішнє.
Трохи поговоривши про закоханість,
необхідно приступити й до кохання.
Спробую назвати бодай кілька важливих
ознак істинної любові.
Першою дуже важливою рисою кохання я назвав би вічність. Усе, що не може
бути вічним, не має права називатися
любов’ю. Істинний шлюб повинен бути вічним. Багато хто, мабуть, чув про те, що у
Церкві немає розлучень. В ідеалі вірність
своєму чоловікові бережуть все життя,
навіть після смерті одного з подружжя.
Звісно, не кожен, овдовівши молодим,
може більше не одружуватися, тому в
Церкві допускаються повторне вінчання.
Але другий шлюб розглядається уже як
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поблажливість до немочі людини. «Краще було б тобі більше не одружуватися,
але якщо ти не можеш здійснити цей подвиг, то – одружуйся», – говорить Церква.
Друга важлива ознака кохання паралельна другій ознаці закоханості. Якщо
закоханість закохується за щось, то кохання кохає ні за що.
За що ми любимо маму? За красу? Ні,
мама може бути некрасивою. За доброту? Ні, мама може бути жорстокою і не
завжди справедливою, а ми все одно
любимо. За що ми любимо свою дитину?
За те, що вона мила? Ні, вона може вимахати під два метри і хамити нам, а ми
її любимо.
Можна сказати, що ми любимо маму за
те, що вона нас народила, чи свою дитину
за те, що ми – її батьки. Але й це не так. Є
прийомні діти, яких люблять не менше за
своїх.
Можна довго перелічувати, але так і не
знайти межу чи рису характеру, за які ми
любимо своїх близьких. І справді, її, цієї
риси чи такої властивості, немає. Свою
дитину люблять тільки за те, що вона
своя. От вона моя – і все! Погана, але моя!
При справжній любові свого чоловіка
чи свою жінку необхідно кохати лише
за те, що він чи вона – твій або твоя. Вже
чую заперечення. Дитина моя, тому що я
її народила, а чоловік – так просто, тому
що обрала цього. Дитину ж і матір не
обирають.
А тепер послухаємо, що з цього приводу говорить Біблія і церковне Передання. Отже, розгортаємо перші глави
Книги Буття: «Сього заради залишить чоловік батька свого і матір, і приліпиться
до жінки своєї і буде два в плоть єдину»
(Бут. 2:24). Запам’ятаймо ці слова і подумаймо, що вони означають. Що означає стати єдиною плоттю? Дивимося на
мене. У мене дві руки. У мене дві ноги.
Але дві руки і дві ноги становлять єдине
тіло, єдину плоть. Уявімо собі, ліва нога
говорить правій: «Я зараз піду праворуч, а ти
йди ліворуч, набридло
завжди з тобою тинятися, хоч одна трохи походжу». Або, припустімо,
ліва нога наступила на
цвях і отримала серйозну рану, а права їй
і говорить: «Напоролася? Треба було під ноги
краще дивитися, тепер
добирайся як хочеш!»
Такого бути не може.
Зрозуміло, що якщо
одна нога зламалася, то
друга просто нестиме
вагу всього тіла, нести
подвійне навантаження.
Будь-який біль одного органу передається
всьому організму.
Те саме повинно бути
і в сім’ї. Коли чоловік приходить з роботи стомлений і роздратований, жінка повинна проковтнути образливі слова, що
вирвалися на її адресу. Якщо жінка прийшла з роботи стомлена, то чоловік повинен спокійно піти на кухню, помити посуд або випрати білизну. Чоловік і жінка
– це єдина плоть.
У Церкві є чітка система підрахунку
ступенів спорідненості. Наприклад, між
матір’ю і дитиною перший ступінь спорідненості, між онуком і бабусею – другий, між братом і сестрою – також другий.
Який же ступінь спорідненості між чоловіком і дружиною?
Церква говорить, що між чоловіком і
дружиною нульовий ступінь спорідненості. Що це означає? А який у мене сту-

пінь спорідненості з моєю ногою? Ніякий!
Вона – моя, вона – частина мого тіла, ми з
моєю ногою не родичі, ми – одне тіло. Так
от, моя дружина – це частина мене, а не
моя родичка.
Православна Церква завжди знала, що
чоловік рідніший за сина, що дружина
рідніше за дочку. Значно рідніше.
Це тільки зараз нам незрозуміло. А сто-двісті
років тому це було
відомо будь-якому селянинові.
Якщо раптом
дружина захотіла б піти від
чоловіка і повернутися до
своїх батьків,
її б просто
не прийняли.
«У тебе є чоловік, іди й повернись! Якщо ти
від чоловіка пішла,
то ми тебе знати не
хочемо!».
Років двісті-триста тому розлучення було немислимим. Зараз наша
мораль впала настільки, що подружжя
легко кидає одне одного. Якщо справа
піде так далі, то незабаром люди розлучатимуться зі своїми діти. Наприклад, уже
зараз існує таке явище, як розусиновлення, коли подружжя, всиновивши дитину,
через певний час приводять її назад і
говорять: «Усе! Набридло! Ми більше не
можемо з нею мучитися». А скільки зараз
безпритульних дітей при живих батьках,
яким начхати на своїх дітей?
Раніше в голові у людей було все правильно, і люди знали, що розлучатися з
чоловіком чи дружиною – це ще гірше,
ніж розлучатися з сином чи дочкою.
Адже, якщо одна нога занедужає і не
зможе ходити, ми ж не біжимо до хірур-

га: «Лікарю, скоріше відріжте ногу, я став
на цвях». Ми спробуємо лікувати її всіма
силами, і тільки у тому випадку, якщо
нога вражена страшною хворобою, ми
зважуємося на операцію, аби хвороба не
перейшла на весь організм. Так само і з
розлученням – з усіх сил ми повинні намагатися зберегти сім’ю, і тільки коли надія на це зникає і виникає небезпека, що,
наприклад, п’яний чоловік покалічить
сина, – тільки тоді ми можемо зважитися
на розлучення.
Отже, подружжя стає однією плоттю. І
справжній чоловік кохає свою дружину
вже тільки за те, що вона його дружина,
що вони – єдина плоть. Іноді від літнього
подружжя, що прожило у вірності одне
одному, можна почути таке: «От, кажу

ШКОЛА
дружині про те, а вона мені у відповідь,
що і вона якраз про це і думала». У вірного подружжя з’являються не тільки єдині
почуття, а й думки і бажання.
Поки людина для тебе чужа, єдине,
що ми можемо у ній розгледіти, – це її
зовнішність. «По одежі людину стрічають, а по розуму проводжають».
Близьких, рідних людей ми
ніколи не оцінюємо за
їхньою красою. Ми
бачимо
одразу
рух їхніх душ.
Перша
ознака того, що
ми покохали
людину, – це
те, що ми
п е р е с та є м о
помічати
її
зовнішність.
Вперше
з
тим, що у коханні зовнішність
вже не відіграє жодної ролі, я зіткнувся ще
у школі. Якось мене запросив у гості на день народження
однокласник, якого я знав тільки зі школи, а до нього додому потрапив уперше.
Мене вразило, коли я побачив його батьків. Тато був справжній красень, а мама
за моїми тодішніми мірками була дуже
некрасива, майже потворна – товста, невисока, з повними губами. Я дивився на
них і не міг зрозуміти, як такий красивий
чоловік міг одружитися з такою жінкою.
Гаразд, коли він одружувався, вона була
гарніша, але як можна жити з такою дружиною зараз?! Тільки значно пізніше я
зрозумів, що коли кохаєш, зовнішність
уже майже не помічаєш і не надаєш їй
такого значення, як раніше. Як зазвичай
просто не помічаєш, чи красива твоя
матір, як не помічаєш, чи красива твоя
дитина, чи красива твоя сестра. А якщо
і помічаєш, то це ніяк не
впливає на стосунки з
людиною.
Зовнішність людини –
це мутне скло. Здалеку
ти бачиш тільки саме
скло, а що знаходиться
за ним, роздивитися не
можеш. Але коли при
падеш до такого скла,
ти бачиш тільки те, що
знаходиться за цим
склом, а самого скла
вже не бачиш.
Іще одна ознака істинної любові – це готовність до самопожертви.
Істинна любов немислима без жертовності.
Але що це таке? Самопожертва – це коли людина
відмовляється від чогось
свого, часом і життя, але
обов’язково робить це заради іншої людини. А в самогубстві, наприклад, через
нерозділену закоханість, присутнє дещо
інше: «Я покажу всім, як я сильно страждаю». У самогубстві немає турботи про
іншого, від самогубства іншим ніколи не
буває краще, всім близьким воно приносить тільки страждання. Самогубство
здійснюються заради себе.
Життя складається, як правило, з дрібних проявів нашої жертовності. Наприклад, цілий день батько сімейства стояв
біля верстата і думав тільки про те, як
він прийде додому і розслабиться перед
екраном телевізора, дивлячись футбольний фінал. Він відчиняє двері додому і...
«Любий, сходи, будь ласка, по хліб, поки
я смажу курку, потім винеси сміття, відро
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вже переповнене, і візьми із садка Олексійка». Всі ці справи встигнеш закінчити
лише за п’ять хвилин до кінця матчу. Так
от: не обуритися, не зірватися, а, стиснувши серце, пропустити майже увесь матч
і зробити все, що потрібно для сім’ї, – це
також самопожертва. З таких щоденних
«дрібниць» і складається сімейне життя.
Тепер, після того, як ми трохи розібралися з термінологією, спробую дати
визначення кохання між чоловіком і
жінкою. Отже, кохання подружжя – це
єднання двох людей, яке народжується
у шлюбі і зростає упродовж 10-15 років
спільного життя.
Закоханість
1. Егоїзм
2. Закохується

Кохання
1. Вічне

у щось

3. Запальність почуттів

2. Кохає

ні за що

3. Жертовність

За такого визначення кохання, думаю,
вже ні в кого не буде заперечень проти
того висловлювання, яке було зроблено
на початку нашої бесіди. Одружитися по
любові у принципі неможливо, адже любов народжується тільки у шлюбі, тільки
після одруження, і виявляється в усій
своїй силі тільки після тривалого часу.
Ми кидаємо у землю яблучне зернятко
і не приходимо збирати врожай через
місяць, а упродовж кількох років доглядаємо дерево і тільки тоді дожидаємося
плодів. Плоди кохання з’являються також
не одразу, адже людська душа значно
складніша, ніж рослина. Не кожне дерево доживає до своєї родючості, багато
гинуть. Нині 60% сімей розпадаються, так
і не принісши жодних плодів, окрім покинутих дітей та понівечених душ.
Із чим можна порівняти сім’ю? Уяві
мо собі два камені – гострі, тверді.
Поки вони не торкаються один до од
ного, то нібито усе добре, ніхто ніко
го не чіпає, але поклади їх у мішок і
потруси сильно і довго. Можливі два
варіанти розвитку подій: або камені
обтісуються і вже не ранять один од
ного, або не хочуть позбавлятися сво
їх гострих кутів, і тоді рветься мішок, і
камені вилітають з нього. Мішок – це
сім’я. Або подружжя через «дрібні» са
мопожертви притираються, або розлі
таються у злобі одне на одного.
Величезна кількість розлучень відбувається через 2-3 роки після одруження. Людина, розлучаючись, переконана:
«Така сварлива жінка (чоловік) трапилась! А казала – кохаю!». І не розуміє, що
не було іще кохання, була тільки закоханість. За кохання потрібно було ще боротися. Просто ніхто з подружжя не захотів
позбутися своїх гострих кутів. Людина
одружується знову, а там продовжується
те саме, що було у попередньому шлюбі.
Він своїми кпинами зачіпає нову дружину, а вона, вражена цим, роздратовується і зачіпає чоловіка у свою чергу своїми
кпинами. І чоловік наївно вважає, що
йому знову трапилася погана жінка, а сам
так і не бачить своїх недоліків.
Але найдивовижніше відбувається через 10-15 років. Первинне притирання
у перші 2-3 роки – це не межа того єднання, яке може виникнути. Хоча багато
сімей саме на цьому рівні і залишаються.
Мені хотілося б, аби ви не забували головну таємницю шлюбу і кохання: два в
плоть єдину. Якщо всіма силами подружжя долатиме усі спокуси і гідно нестиме
всі тягарі сімейного життя, то через 10-15
років ці два гладенькі камені зливаються в єдиний камінь, який жодні сили не
розділять.

Священик Ілія ШУГАЄВ

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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СВІТ СІМ’Ї.

Мистецтво бути батьками

Коли ми були маленькими, любили будувати будиночки для вуличних кицьок у
палісаднику біля під’їзду. Хлопчаки бігали
до продуктового магазину по дерев’яні
ящики, дівчатка майстрували миски з
картонних молочних пакетів, у батьків
випрошувалися непотрібні підстилки, й
ось так із ящиків, трави і шматків ситцю
ми споруджували дворовий готель для
братів наших менших. І здавалося нам, що
ми здійснюємо велику, важливу справу:
житло для кицьок, де їм буде не холодно
спати вночі.
Так ми раділи, поки в наш дім на перший поверх не переїхала нова сусідка. Ми
зрозуміли, що благородному задуму настав кінець, коли якось вранці не побачили у палісаднику ні кицьок, які вже звикли
до будиночків, ані самих ящиків, звісно.
Картонки було викинуто у смітник. А нас
– жорстко насварено невдоволеною сусідкою за те, що розводимо під її вікнами
безлад і котячий притулок. З властивим
дітям бажанням діяти від зворотного ми
ще раз спробували спорудити будівлю,
але нарвалися на новий гучний скандал.
Ми гаряче пообіцяли одне одному не
вітатися з нею ніколи. І тримали обіцянку багато років, поки вона не переїхала
в інше місце. Такою сильною була дитяча
образа.
Вже тоді стало зрозуміло: головний
приклад гуманного ставлення до світу
йде від дорослого. І точно так само добре
дитяче поривання може бути обірване
дорослим.
Немодно нині бути Дон Кіхотом. Я на
певний час втратила мову, коли почула,
як одна дівчинка говорить, що Попелюшка їй ну геть не подобається, така нудна,
от Мачуха значно краща, цікавіша. У шість
років, була вражена я, приклад для наслідування – Попелюшчина мачуха? Однак
не всім подобається бути добрим.
Буває, що емпатія – вроджена риса характеру. Але це не означає, що діти, які
первинно не виявляють співчуття, не можуть стати добрими. Хороше зрощують,
йому потрібен час, щоби себе виявити. І
у заходах під назвою «Поспішайте робити
добрі справи» діти і батьки грають в одній
команді.

Уроки доброти
Слабко діють на дітей повчання, смикання, вбивання в голову прописних істин: «Вітайся. Говори «дякую». Не наступай на сонечко. Не рви квіти на клумбі». А
діє на них особистий приклад.
Хтось із батьків несхвальними словами обговорює за спиною родича? Нічого
дивного, якщо якось дитина може в обличчя назвати його дурнем, адже татові
можна, а чому їй не можна? Батьки кидають сигаретний недопалок з вікна автомобіля, то чи варто сподіватися, що дитина опускатиме обгортку від морозива
у смітник?

Можна не дотримуватися жодних виховних методів, не читати книжки з педагогіки, але якщо в сім’ї кажуть людині, яка
чхнула, «Будь здоровий», то й діти, дивлячись на дорослих, бажатимуть здоров’я.
Це відбуватиметься за інерцією.
І якщо в сім’ї не залишають найсмачніше дітям, постійно обділяючи себе, а ді-

Діти повинні вміти розрізняти і зовнішні вияви емоцій. У книжкових ілюстраціях
або під час мультфільмів вони з вашою
допомогою можуть помітити, як змінюються обличчя персонажів залежно від
настрою. Своїми реакціями батьки підказують, як потрібно поводитися, якщо
дитині боляче: погладити, подмухати на

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И
зом у рольові ігри, в яких добро перемагає зло.
Розкажіть дітям, що у світі є багато людей з обмеженими можливостями, не
здатних ходити, чути, бачити. Знаючи з
раннього дитинства про те, що всі люди
різні, але кожна при цьому унікальна,
можливо, саме ваші діти якось виявлять
у собі здатність не підтримати компанію, яка висміює однокласника, який
затинається.

Допомога не «тому що»,
а просто так

Як вирости

ДОБРИМ
лять ласощі на всю сім’ю і зазнають спільної радості, то з часом уміння ділитися
входить у дітей у звичку, відмінну від тієї,
коли дитина егоїстично впевнена, що все
найкраще батьки віддадуть їй.
І якщо батьки із задоволенням хвалять
дітей за гарні вчинки: намалював картинку в подарунок бабусі, пригостив друга
шоколадкою, поділився іграшкою у пісочниці, – то й діти якось опанують мистецтво похвали і зможуть хвалити інших і
щиро радіти успіхам іншої людини.

Уроки співчуття
Уміння співчувати приходить з віком:
однорічна дитина може розсміятися, побачивши на ваших очах сльози, у три
роки вона занепокоїться і запитально
вдивлятиметься вам в очі, в чотири –
принесе носовичок і обійме. Але й така
чуйність виникає неспроста, а лише коли
дитину привчають до того, щоби вона розуміла почуття інших.
Діти не дізнаються про те, що батьки
також стомлюються, засмучуються, сумують, якщо мама й тато завжди будуть
у бойовій готовності виконати будь-яке
їхнє прохання. Потрібно озвучувати свої
почуття: просити пограти тихіше, якщо ви
стомилися або болить голова, пояснювати, що ви зайняті і не можете зараз пограти в машинки.

Доброта – це не тільки діло, а й слово.
Хваліть дітей, зазначайте усе добре, що
вони роблять для інших людей. Вірте в
них, підтримуйте добрі починання: «У
тебе все вийде».
Навіть зовсім маленькій дитині потрібно дякувати за допомогу – подала вам
чашку, витерла пил, насипала корм рибкам. Але не перестарайтеся, будьте щирі,
але не перебільшено захоплені, адже допомогу надають не для похвали, а просто
так. Спочатку стимул для малюків – копіювати дії мами й тата, потім – отримати
батьківське схвалення, а пізніше – відчувати внутрішнє відчуття задоволення
і радість за того, кому допоміг. Просто
тому що від добрих справ добре усім.
Так одного разу після дитячого садка ми
гуляли з сином на майданчику і помітили
у снігу іграшкове порося. Марик одразу
впізнав у ньому улюблену іграшку свого

забите місце, обійняти, втішити словом. А пізніше у своїх
Як іще батьки можуть
іграх діти копіюють поведінпоказати дітям модель
ку дорослих: гойдають запладоброго ставлення до інших?
кану ляльку, заспокоюють її,
гладять по голові.
Допомагаючи бабусям і ді– поступатися місцем старшим у громадсько
дусям, ви даєте зрозуміти, що му транспорті;
літні люди потребують нашої
– допомогти сусідці винести з під’їзду візок, а
уваги і допомоги. Але важ- дитину попросити притримати двері;
ливо, щоби діти знали, що не
– разом випекти печиво і пригостити дітей у
тільки рідні заслуговують на
дитячому садочку;
чуйне ставлення, а й усі люди.
– без приводу дарувати квіти виховательці,
Підтримуйте добрі стосунки з
вчителю, людям, до яких ідете в гості;
сусідами. Можливо, на вашо– випекти пиріг і поїхати навідатися до бабусі
му сходовому майданчику
з дідусем;
живуть літні люди, і немає
– обрати і разом запакувати подарунки або
нічого дивного у тому, щоби
ласощі для гостей, які приходять до дітей на
наступного разу, коли ви по- день народження;
їдете в супермаркет, зайти і
– брати участь у громадських акціях, які про
спитати, чи потрібні їм якісь
ходять у місті (висаджування дерев, суботники,
продукти, особливо важкі: благодійні концерти);
ваговий цукор, крупи, овочі.
– віддати частину своїх книжок до бібліотеки,
Світ не ідеальний, у ньому лікарні, будинку для літніх людей;
відбуваються не тільки при– робити благодійні пожертви;
ємні події. Якщо діти стали
– годувати пташок, майструвати шпаківні й
свідками домашньої сварки,
годівнички;
потрібно пояснити, чому ви
– не ламати дерева, не рвати квіти, не сміти
підвищили голос – були розти, прибирати після себе майданчик для пікніків;
лючені або стомилися. Якщо
– говорити одне одному «дякую», бажати
дитина почула суху грубість
доброго ранку і на добраніч.
на вулиці, поясніть їй, що у
тієї людини, мабуть, був поганий день, він встав не з тієї ноги, тому й одногрупника, та і я пам’ятала, що мовнакричав на когось; це не нормально, але чазний Артем не розлучався з поросяттаке трапляється.
ком ні на хвилину, а тут, мабуть, поспіхом
загубив. Ми з сином повернулися в дитяГоворити, говорити
чий садок, і Марик зголосився: «Давай я
Діти вбирають усе, що їм розповідають, сам віддам іграшку!» Він відчинив двері у
і поступово накопичують знання. Тому – групу і з протягненим у руці поросятком
говоріть з дітьми про все на світі. Обго- і прещасливою усмішкою пішов до свого
ворюйте натхненні історії про людей, які дитсадкового друга.
І той, звісно ж, побачив, схопив і прироблять добрі справи. Розповідайте про
професії лікарів, пожежників, рятуваль- тиснув іграшку до себе щосили. «Дякую!»
ників, які завжди приходять на допомогу, – крикнув Артем, коли Марик попрямував назад до дверей, і це були перші слопро те, як без них було б складно.
Побільше читайте, дивиться разом до- ва, які я почула від нього за півроку. «Будь
брі фільми, обговорюйте сюжети, щоби ласка», – відповів Марик, і, дивлячись на
знати, як оцінює дитина різноманітні жит- хлопчачі обличчя, так і не було зрозуміло,
тєві ситуації. Обирайте твори, де присутні хто з них щасливіший.
Олена ЧАРЛІНА
яскраві образи добрих героїв. Грайте ра-
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Мистецтво бути батьками. СВІТ СІМ’Ї

Підлітки і молодь стали значно брутальнішими. Щоби це
помітити, не потрібно проводити
нау
кових досліджень. Достатньо
просто вийти на вулицю і прислухатися до того, про що, і, головне, як розмовляють між собою юнаки й дівчата...

Лайка – позивні пекла
Традиції завжди мають глибокий зміст.
Інша справа, що ми далеко не завжди
його вловлюємо, і щось може нам здатися незрозумілим, а якісь дії ми виконуємо автоматично, вважаючи, що просто
так заведено – і все.
Але, окрім побутового і психологічного, у більшості звичаїв є ще релігійно-філософський зміст. Адже та чи інша релігія упродовж багатьох століть визначала
увесь життєвий устрій народу. І норми
поведінки, засвоєні цим народом, природно, не брали з голови.
Пам’ятаєте казку про старанну пасербицю і ледачу дочку? Вона існує у різних
варіантах, але сюжет приблизно однаковий. Мачуха виганяє пасербицю з дому,
дівчина потрапляє до казкового чарівника й отримує винагороду за свою покору і працьовитість. Ледарка, яка тільки
й знає, що лаятися, отримує покарання.
З її роту починають сипатися жаби, змії –
«гади повзучі», супутники відьом, істоти
з пекла. Тобто лайка асоціюється у наших
предків з пеклом! Не більше і не менше. І
в цьому немає нічого дивного, адже одна
із назв Бога у християн – це Слово. Отже,
погані слова, лайка ображають не тільки
того, до кого вони адресовані, а й Самого Бога.

Мат – це шлях до свободи?
А може, в цьому немає нічого страшного? Змінюються часи, змінюється мораль.
Може, нехай лаються? Врешті-решт, хтозна, яку поведінку вважали раніше непристойною (наприклад, тримати руки
в кишенях, перебуваючи у товаристві).
Коли у 60-70-і роки в Америці та Європі
психологи і педагоги почали обстоювати «вільну педагогіку», вони захищали
право дітей лаятися, вважаючи це одним
із виявів істинної свободи. Намагання
лібералів увінчалися успіхом. Увімкніть
телевізор і подивіться будь-який
західний серіал про підлітків. Гадаю, вам вистачить і п’ятнадцяти
хвилин, аби переконатися у тому,
які слова не сходять у них з язика.
Тепер щодо того, чи це страшно, чи ні. Не торкатимемося релігійного боку питання. Спробуйте
подумки описати внутрішній стан
людини у той момент, коли вона
лається, грубіянить. Що закипає
у її душі? Напевно ж, не ніжність і
замилування. Закипають зазвичай
бурхливі емоції. У даному випадку
– негативні. Тобто основне почуття, що панує над грубою людиною,
– це агресія, злоба. Почуття дуже руйнівне для психіки. Якщо воно починає переважати, може розвинутися психологічна
хвороба.
Дітям доводиться іще важче, оскільки
психіка їхня – менш стійка, ніж у дорослих. І захисні механізми поки слабкі.
Ніколи не забуду чотирирічного хлопчика, який, варто йому ледь розгальмуватися, починав жахливо лаятися. Ось
у кого справді з рота сипалися жаби!
Він лаявся несамовито, люто, безглуздо, не усвідомлюючи, що робить. І ніяк
не міг зупинитися. Це було справжнє
біснування.
Тож дотримання правил ввічливості
важливе не тільки з етичної точки зору, а

Дитяча грубість
й з медичної. Що більше я бачу «важких»
дітей і дорослих, то більше у мені міцніє
переконання, що моральність взагалі
дуже корисна для здоров’я.

Чому діти лаються?
Рано чи пізно, кожна дитина приносить додому «витончені» вислови, що
шокують дорослих. І це не дивно, адже
малюк починає проводити частину часу
окремо від сім’ї: у дитячому садку, у гуртках, в гостях у приятелів. Батьки часто
запитують, чи потрібно говорити синові
чи дочці, які «підчепили» в садочку якесь
нецензурне слово, що це лайка. Чи краще вдавати, ніби вони не чують, розраховуючи на те, що дитина повторить раздва нове слово і забуде його. Я вважаю,
варто сказати. По-перше, немає жодної
гарантії, що дитина забуде лайку. А подруге, звідки вона довідається, що це нехороші слова і вимовляти їх не можна? А
якщо вона довідається про це не від вас,
а від сторонніх людей, який вигляд матимете ви у її очах?
Звісно, сварити малюка не слід. Так
само, як і пояснювати йому значення
лайливих слів. Це тільки привабить його
увагу до забороненої теми. Краще спокійно сказати, що гарні діти таких слів

не вимовляють, це тільки погані хулігани лаються, і їх нікуди у пристойне місце
тому не беруть.
Але часом малюк, незважаючи ні на
що, вперто продовжує лаятися. Про що
свідчить така поведінка?
Частіше за все це буває проявом демонстративності, коли дитині хочеться
виокремитися, протиставити себе навколишнім, здаватися дорослішою і незалежнішою. Такі діти рано починають
наслідувати погані приклади. До них
ніби прилипає все негативне.
Впоратися з демонстративною дитиною нелегко, але цілком можливо. Принцип тут такий: з одного боку, потрібно
допомагати їй нормально самоствер-

дитися, оскільки демонстративні люди
насправді виявляються дуже невпевненими у собі. А з іншого, різко негативно
реагувати на її викрутаси, зокрема на
лайку.
Демонстративні діти найбільше
не люблять, коли їх не помічають
(або їм здається, що їх не помічають). Отже, якщо дитина буде лаятися, її спочатку потрібно попередити, а коли не подіє, позбавити
якихось благ, пов’язаних
зі спілкуванням (прогулянки, поїздки,
походу в гості,
читання на ніч,
спільної
гри
тощо).
Діти, які звикли
до ефективності своїх демонстрацій, засвоюють цей урок не одразу. Головне –
не давати слабину і не йти на поступки.
Демонстративна дитина просто дійде
висновку, що наступного разу потрібно
ще трохи підтиснути – і рідні будуть, як
миленькі, танцювати під її дудку.
Ну, а найважча артилерія – це бойкот. Якщо ви бачите, що дитина лається
вам на зло, припиніть із нею розмовляти (звісно, пояснивши їй причину такої
своєї поведінки). Нехай дитина
зрозуміє, що коли вона ввічлива,
люди навколо це цінують і намагаються її порадувати. Коли ж
вона поводиться погано, лається, робить на зло, дорослим слід
показати, що у них зникає будьяке бажання мати з нею справу.
Тобто два полюси – позитивний
і негативний – повинні бути в
цьому випадку розведені демонстративно різко. Значно різкіше,
ніж із дітьми, яким не притаманна демонстративна поведінка.
Ще складніша справа – із
збудженими
і
розгальмованими дітьми на зразок того чотирирічного хлопчика, у якого «сипалися
з рота жаби», з дітьми-психопатами і
шизофрениками.
Такі діти, увійшовши в раж, уже не контролюють свої слова і вчинки. Звісно, їх
також слід навчати стримуватися, але
потрібно мати на увазі, що вони часто НЕ
МОЖУТЬ стриматися. Це не капризи, а
хвороба. І педагогічні прийоми у цьому
випадку необхідно поєднувати з лікуванням у лікаря.

Грубість на рівні тону
Починати боротися з дитячою грубістю слід на рівні тону, не дожидаючись,
поки дитина почне обзиватися. А то до-
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рослі, частіше за все, спохоплюються у
найостанніший момент, коли маленькі
нахаби вже настільки розперезані, що
їм нічого не вартує назвати бабусю «старою дурепою», а батькові з матір’ю заявити: «Відчепіться! Набридли!».
Але це лише верхівка айсберга, а все
основне закладається, коли ми дозволяємо дітям говорити з нами владним,
вимогливим, грубим тоном. Саме на тон
слід звертати особливу увагу, причому з
раннього дитинства. Хай як дитина буде
ображена, засмучена чи схвильована,
у її мовленні не можна допусками хамських інтонацій. Ви ж привчаєте її з ранніх літ стежити за гігієною, витрачаєте на
це безліч сил і нервів. А психічна гігієна
важлива не менше (якщо не більше!). У
нервової, збудженої дитини – а саме
у таких дітей частіше за все лунають у
мові грубі, різні інтонації – і без того панує хаос. А тут ще йде постійне підживлення ззовні: дитяче хамство породжує
відповідні крики, лайку, скандальна дитина постійно «вариться» у цьому нервовому, психопатичному «бульйоні», і
її психіка дедалі більше розхитується. Справа може
дійти навіть до слухових
галюцинацій.
– У дитинстві я часто влаштовувала істерики, – розповіла
мені одна молода жінка. – Мати з батьком не
витримували і також
починали кричати.
У такі хвилини
дома панував
справжній
бедлам.
А потім я
раптом помітила дивні речі. Вечір. Мене вклали
спати, у домі цілковита тиша. А мені здається, ніби за дверима сваряться. Слів
не розібрати, але така злоба відчувається, що у мене миттєво починає ломити у
скронях. Вуха заткну – лемент з голови
лунає… Нарешті, я не витримала, розповіла мамі. Мене довго лікували. Ніби
минуло, але навіть зараз іноді повертається, особливо якщо я похвилююся.
Якщо ж син або дочка звикнуть виражати будь-які свої емоції, навіть незадоволення, без грубих, хамських інтонацій,
то їм і обзиватися буде потім значно
важче. Спробуйте назвати людину дурнем, зберігаючи при цьому спокійний,
доброзичливий тон!

Методи боротьби
Коли заводиш мову про боротьбу з грубістю, багатьом це здається непосильним завданням. Але потім виявляється,
що дорослим найважче… самим зберігати спокій і не зриватися на крик.
– Де ж такі залізні нерви взяти? – виправдовуються вони.
Але ж діти – це наше дзеркало. Вони
копіюють манери, звички, інтонації батьків. Тож тут, як ніде, діє принцип «почни
з себе».
Поставте собі за правило не виконувати дитячих прохань, виражених грубим тоном. Попередьте про це дитину
заздалегідь, а для кращої переконливості пошліться на якусь об’єктивну причину (рекомендація лікаря, вчительки,
порада, вичитана у науковій книзі).
Це додасть вашим словам вагомості.
Ну, а потім будьте тверді і зберігайте
самоконтроль.
І в жодному разі не дозволяйте затягти
себе у сварку!

Т. ШИШОВА,
дитячий психолог

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

Мистецтво бути батьками

– Їй уже 12, і вона не знає,
ким хоче стати! У неї ж немає
жодної мети в житті!
На думку тата, який прийшов
на консультацію, це «жахливий
жах». А по-моєму, це нормально, що у 12 років дівчинка хоче
бути просто дівчинкою.
– А ви знали у її віці, ким хочете стати?
– Ні, не знав. У цьому й проблема! Якби мої батьки правильно мене орієнтували, я б
уже тоді визначився, чим займатимусь у житті, і вже тоді
почав би розвивати потрібні
здібності й поглиблено вивчати
потрібні предмети! Я тоді досягнув би успіху!
То он у чому справа! Тато вирішив звалити провину за особистий неуспіх на власних батьків. Вони винні у тому, що не
примушували його у дитинст
ві
вчитися…
Є у мене знайомий, який любить розповідати, як йому – талановитому художникові – батьки загубили кар’єру. У них
не знайшлося грошей, аби відправити
його навчатися в Мілан. Він часто розповідає про свою участь у міжнародній
виставці дитячого малюнка, про премію, про запрошення з міланської школи
живопису. Але при цьому за останні 20
років не написав жодної картини… Ще є
знайома, яка звинувачує батьків у тому,
що в дитинстві її не віддали до мовної

Ми краще знаємо,
що тобі потрібно
Частенько батьки самі обирають професію своїм дітям, і буває, що вони не
дослухаються до думки дітей. Як вони
міркують? Дитина поки не розуміє через малий вік, як важливо мати стабільний шматок хліба з маслом. Для цього
найвірніше – здобути таку освіту, яка
забезпечить роботою в офісі солідної
контори, стабільний оклад. «Вирішено!
Будеш адвокатом».
Добре, якщо дитина внутрішньо не
відштовхує такий вибір, зроблений
батьками. А якщо вона геть не схильна до такої роботи? В результаті дочка,
яку насильно заштовхнули в професію,
виростає млявим юристом, не здатним
читати юридичні документи, без уміння вирішувати навіть найлегші фахові
завдання.
Часто до мене на прийом приходять
жінки-бухгалтери. Вони приходять тоді,
коли вже стало їм геть нестерпно: одягатися як бухгалтер, розмовляти як бухгалтер, дивитися у монітор із цифрами і
сидіти на місці вісім годин підряд. На запитання, хто обирав фах, відповідають:
«Мама сказала, що це професія якраз
для жінки, і гарантований заробіток
дає».
Життя показує, що професію краще
обирати не лише головою, а й усім своїм
єством. Сучасна людина ходить на роботу не просто заради грошей. Вона хоче
отримувати від роботи задоволення.
Обираючи професію, думати насамперед про зарплату, – це, можливо, й раціонально. Але не розумно. Навіть якщо
цій справі віддано вже роки, гроші, надії
батьків.
Тому я скажу так. Дитина повинна
мати досвід спротиву батькам, досвід
суперечок з батьками. Дайте можли-

Їй 12
школи, а без знання мови її тепер не беруть на престижну посаду. Хоча що заважає їй у 35 років вивчити англійську?
Було б бажання…
А тато продовжує скаржитися на дочку:
– Вона навіть нічим серйозно не займається! Вона кинула фігурне катання і
пішла на танці! Потім кинула танці і пішла
у художню школу. Я зміг би з цим змиритися, але ж вона тепер і малювання закинула! Вона притягнула додому гітару і
бренькає на ній другий день!
Знову нічого жахливого. Як же вона
зрозуміє, що їй подобається, якщо не
пробуватиме нове? Рідко хто одразу

знаходить своє покликання. Навіть дорослі люди часом задумуються: «А чи
тим я займаюся?» — і змінюють професію. Я у 30 років перестала викладати
дискретну математику і пішла вчитися
на психолога. Більшості студентів нашої
групи було поза 30 років, і це була їхня
друга освіта.
– Вона бездарно витрачає час! Вештається з друзями надворі замість того,
щоби вчитися! Можна у цей час читати
додаткову літературу з предметів!
Можна. Додаткові знання з предмету –
це добре, але це далеко не гарантія успіху в майбутньому.

У дочки зараз провідний вид діяльності – спілкування. І вона спілкується.
Вона вчиться заводити знайомства, будувати стосунки, обирати друзів, виявляти симпатії, завойовувати авторитет,
вирішувати конфлікти, обстоювати свою
думку – це необхідні життєві навички. І
не тільки для кар’єри. Адже їй ще сім’ю
створювати…
Бувають у практиці психолога «нетерапевтичні» випадки… Я не можу чудодійно зробити дочку такою, якою її хоче
бачити тато… Я можу тільки порадити
татові перестати скаржитися на долю
батьків, перестати пресувати дочку,
спрямувати енергію на досягнення своїх
професійних цілей, надихати дочку власним прикладом. Тому що насправді не
так важливо, що ми говоримо дітям повчальним тоном. Важливо те, що ми самі
робимо й у що віримо.
А дівчинці у 12 років дуже важливо,
щоби тато поважав її інтереси, знав її
друзів, радів її успіхам, втішав при невдачах, підтримував у починаннях і любив. Любив просто так, а не за якісь цілі
й заслуги.

Ганна БИКОВА,
психолог
P.S. Вести розмови про майбутню
професію – це добре. Це розвиває
світогляд. Знайомство з різноманіт
тям професій є навіть у програмі
дитячого садка. Дитина навіть може
«визначитися», але потім 10 разів пе
редумати – і це також нормально…
Потрібно було сказати цьому татові,
що я у 12 років дуже цілеспрямова
но збиралася стати ветеринаром…

Пристрасті за майбутнім
Життя не стає простішим. Жодних гарантій ніхто нікому ні в
чому не дає. Дорослі люди це остаточно зрозуміли і з тривогою
дивляться на своїх дітей: як ти виживатимеш, чи не звалишся на
узбіччя життя?
Чого хочуть батьки для дітей? Вони хочуть, аби діти виросли
життєздатними. Хтось хоче – щоби їхні діти влаштувалися у житті
краще за всіх. Тобто, знову ж таки, були життєздатними.
вість синові або доньці перечити вам по
суті. І добре, якщо батьки дають синам
і дочкам таку можливість – мати свою
думку, відмінну від їхньої, батьківської.
І добре, якщо діти не дуже бояться її
виказувати.

Пильнуйте
Аби м’якше пережити період вибору
фаху, слід починати спостерігати за дитиною від самого народження.
Моя порада: спостерігайте за дитиною, за кожним її проявом – від самого
народження. Якщо вона щось любить
робити і постійно це робить, думає про
це, отже, ці дії приносять їй задоволення. Ці дії можуть стати частиною майбутньої улюбленої справи. Наприклад,
якщо ваш син чи донька полюблять
«пхати носа в чужі справи», то слід подумати, наприклад, про професію журналіста, психолога, адвоката.
Схильності дитини виявляються у грі.
З дуже раннього віку. Ось іде дитина,
злегка похитуючись, – це її перше літо у
житті. Вона вперше побачила інших людей. Якщо малюк підходить до них, зазирає їм у вічі, торкається рук, обличчя,
– отже, він людиноорієнтований. Якщо
він орієнтований на людей, це не означає, що йому не будуть цікаві рослини,

книжки і машини, але про його інтерес
до людини вже у такому малому віці
можна сказати ствердно.
Якщо ваш чотирирічний син спорудив
з відер, мотузок, дверних ручок дещо,
це дещо рухається, коли відчиняються
двері, і він назвав споруджене системою, – замріть і не дихайте – ви бачите
перед собою інженера-конструктора.
Поважайте будь-яку повторну дію вашої дитини. Саме мовою цих дій говорить Покликання вашої дитини.
Будь-яка професія складена, як мозаїка, з різних умінь і дій. Наприклад,
професія лікаря передбачає співчуття,
уміння поговорити з людиною, володіння медичними технічними засобами, розуміння людини як системи.
Але привабливою професія лікаря
може стати для дитини просто через
якийсь симпатичний приклад або з іншої таємничої причини. Не все людина
здатна усвідомлювати.

Не лінь, а небажання
Людина – це сплетіння енергетичних
річок. Якщо одну з цих річок перекрито
(дорослими – більше ніким), енергія не
рухається далі. Що у такому стані відчуває людина? Вона відчуває млявість.
Їй Ліньки. Але, дорогі батьки, не існує в

психології такого поняття, як Лінь. Лінь
– це відсутність інтересу до предмета (а
отже, і таланту). Ось що таке Лінь. Якщо
що-небудь робити лінь, отже, людина в
цьому не бачить смислу для самої себе.
У неї на цікавий, здавалося б, предмет
не піднімаються руки і заплющуються
очі. Отже, ваша дитина талановита в
іншому.
А що, якщо дитина виявляє інтерес
до професії, яка здається вам недостойною, нецікавою?
Батьки, дозвольте їй зробити свій
вибір!
Майте на увазі, що тягнути мішок із
нелюбою справою – дуже важко. Навіть
якщо цій справі віддано вже роки, гроші, надії батьків.
Не варто сміятися з вибору вашої дитини. Щирий вибір дає сили до досягнення, а отже, принесе їй щастя.
Енергія досягнення вичерпується,
якщо ідея досягнення належить іншій
людини.
За словами В.Шекспіра, у чому немає
насолоди – у тому й смислу немає. Професія повинна приносити задоволення
тілу, очам, вухам, пальцям, повинен подобатися запах роботи.
Спостерігайте: за що хвалять дитину
в школі, у дитячому садку, за що її сварять (те, за що її сварять, також може
бути частиною дарування), що виходить
легше за все, чим хочеться весь час займатися, про що вона любить говорити,
про що часто запитує.

Е.Х. ДАВИДОВА,
кандидат психологічних наук,
консультант з кар’єри
і профорієнтації
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Проблема «підлітка і грошей», на мою
думку, повинна вирішуватися кожними
батьками індивідуально. Діти дуже різні,
і те, що підходить одному, геть не годиться для іншого. Крім того, є різні традиції
й різні можливості залежно від того, в
якій сім’ї росте дитина, і навіть у якій місцевості: в мегаполісі чи в глибинці.
Гроші дають багато можливостей, але
передбачають і певну відповідальність.
Дуже важливо, щоби дитина це зрозуміла. Тому батькам слід навчити дитину
розпоряджатися грішми свідомо. Адже
нерідко буває так, що дитина, отримавши гроші, наприклад, на екскурсію, витрачає їх лише на те, аби щось купити.
Найкращий спосіб пояснити дитині, як
потрібно поводитися з грішми, це дати
можливість самій їх заробити. Якщо у
дитини в 14-15 років виникає таке бажання, не варто цьому перешкоджати:
досвід роботи – це завжди добре. У нас
часто буває так, що дитина до двадцяти
з хвостиком років не має жодної уяви
про те, що таке робота, вона несвідомо
отримує вищу освіту, не уявляючи, що
робитиме зі своїм дипломом далі.
Тим часом є чудовий міжнародний досвід, наприклад, в Ірландії, доволі ранньої соціалізації дітей. Там діти за бажанням можуть почати працювати чи не з
9-и років для того, щоби зрозуміти, чим
надалі вони хотіли б займатися. Попрацювавши, вони повертаються до школи,
і продовжують навчання, уже розуміючи, яку освіти вони хотіли б здобути.
Приклад Ірландії – це приклад когнітивного суспільства, спрямованого на пізнання, на розвиток складних процесів
у житті, науці тощо. І така «розірвана» у
часі освіта дозволяє дитині благополучно інтегруватися у це суспільство. Звісно, у нас ситуація інша, але вона також
останніми роками різко змінюється.
Сьогоднішня школа не виконує тих
функцій, які були покладені на неї ще
50 років тому. Якщо раніше саме школа
була місцем соціалізації дітей, то нині
вона стала місцем їх «інфантилізації»:
багато батьків, обираючи менше з двох
лих, просто витримують у ній підлітків,
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Щеплення проти інфантильності
Як розвинути у підлітка
самостійність? Як навчити
його заробляти і розпоряджатися грішми розумно,
але вберегти його від споживацького ставлення до
життя?

оберігаючи їх від небезпек, якими загрожує безцільне сновигання вулицями. Вже, будучи дорослими людьми, у
18-19 років наші діти тільки закінчують
одинадцятий клас, при цьому вони геть
нічого не знають про доросле життя,
особливо якщо батьки своєчасно задовольняють усі їхні матеріальні потреби.
Школа не розвиває і творчу ініціативу
дитини, оскільки зайнята підготовкою
дитини до переходу на наступний ступінь навчання. Тим часом школа й університет сьогодні далеко не єдині місця
здобування освіти, адже далеко не всю
освіту ми здобуваємо, сидячи за партою.
Не секрет і те, що нинішня вища освіта,
яку здобувають до 70% школярів, насправді не має стосунку до вищої освіти.
Наслідком незнання життя є і завищені
амбіції багатьох молодих людей, які бажають почати кар’єру з високого окладу.
Саме такі уявлення про життя формують
у дітей сьогоднішні ЗМІ, де головними
героями стають зовсім не ті, хто працює
в поті чола.

Сьогодні у підлітка є можливість працювати. Питання в тому, що потрібно
працювати, а не кожен до цього готовий. Можу навести відомий мені особисто приклад. У сім’ї моїх друзів дівчинка, закінчивши 9 класів, сказала
батькам, що у школі їй більше робити
нічого. До цього кілька років вона займалася у школі Сергія Андріяки аквареллю. Дівчинка пішла в екстернат.
І водночас знайшла роботу, пов’язану
з дизайном. Тепер у звільнений від навчання час вона 4 дні на тиждень їздить
на роботу. Тобто робота для підлітка –
це не обов’язково кур’єрські послуги
чи «Макдональдс». Можна за бажання
знайти можливість набувати досвіду з
майбутнього фаху, і при цьому продовжувати навчатися.
Такий підхід не можна повною мірою
вважати «західним», у нас також у різні часи були «школи робочої молоді»,
«робфаки». Мій власний батько вступив
до університету в 30 років, уже маючи
сім’ю з двома дітьми. А до цього він працював токарем на заводі. І таке «пізнє»
здобування освіти не завадило йому
стати кандидатом наук, професором, написати низку книжок зі свого фаху.
Але, незважаючи на те, що у нас є такий історичний досвід, мабуть, не варто
підлітків до цього підштовхувати. Хтось
захоплений навчанням, займається у
гуртках, допомагає по дому – і нічого
особливо не вимагає. Складніше, коли
дитина у перехідному віці, нічого не роблячи, ставить перед батьками ультиматуми: а чому комусь дають гроші більше,

ніж їй. Ось тут батьки повинні пояснити,
що гроші не беруться нізвідки. Втім, це
не означає, що дитина одразу ж піде шукати роботу, може й почати красти – діти
дуже різні.
Проблема дитячих запитів певною
мірою простіше вирішується у багатодітній сім’ї. Усе тому, що там будь-яке
питання вирішується за принципом
«слабкої ланки». Тобто всі розуміють, що
ця дитина цього року закінчує школу,
отже, потрібно підтримати її, або в сім’ї
з’явився новонароджений, і всю увагу
віддадуть йому. Сьогодні ти не у фокусі
уваги, але завтра всю увагу приділятимуть тобі, коли всі через це проходять,
виробляється певне розуміння.
Значно складніше, коли дитина одна
і в неї перед очима приклади інших дітей, яким дають якісь суми на витрати.
Але й тут бувають винятки з правил.
Хочу ще раз підкреслити, що діти дуже
різні, спільних рішень тут немає. Важливо, щоби батьки відчували своїх дітей і
розуміли, що вони можуть дозволити, а
що ні.
Якщо дитина хоче влітку попрацювати
і це не протирічить планам сім’ї, то чому
ні? Можна зараз придушити в ній самостійність, а потім років у 20 вона не захоче її виявляти: сяде за комп’ютер, почне
грати – і вважай, людину втратили.
Як дитині краще розпорядитися
власними грішми? Мабуть, не варто у
неї забирати частину зарплати на потреби сім’ї, але можна перекласти на
плечі дитини якусь частину витрат на
неї саму. Нехай купить собі який захоче мобільний телефон або велосипед.
Утім, у цьому питання кожна сім’я може
прийняти своє рішення. У статті описано основні підходи, як вирішувати проблему дитини й грошей. Але конкретний вибір батькам доведеться усе-таки
робити самим.

Максим ПЕРВОЗВАНСЬКИЙ,
батько дев’ятьох дітей

Синдром нерозтраченої енергії
Людина до 14-15 років має
дуже сильну потребу ставати дорослою. У традиційній культурі
підліток, як правило, вже повноправний працівник: син мисливця йде з ним у ліс на полювання, син селянина йде уночі пасти
коней, старша сестра залишається за няньку з молодшими, поки
матір працює в полі. У традиційній культурі щойно людина у
стані взяти на себе якусь справу і
пов’язану з нею відповідальність,
їй одразу ж цю справу довіряють: справ багато, а рук мало,
дорослішай швидше!
Що ж ми довіряємо сучасному підліткові? Практично нічого. Соціальна роль
людини в 15-16 років нічим не відрізняється від ролі першокласника: школу за
нього обрали батьки, програму і підручники – «професори-академіки», розклад
склав завуч, їжу приготувала мама, на
комп’ютер заробив тато. Своєї справи і
своєї сфери відповідальності у нього немає (навчання більшість підлітків своєю
справою не вважають), спробувати свої

сили у чомусь справжньому і серйозному він не може. Ось усім знайома сценка:
приходить мама одинадцятикласника порадитися з учителем про підготовку до іспитів. За нею стоїть її «синочок», який від
неї на голову вище. Мама говорить: «Ми
вирішили вступати в інститут». Це «ми»
означає: хіба може він у свої 17 років прийняти бодай якесь рішення?
Так ось, мати нерозтрачені, невикористані сили – це дуже важко. Дівчина

16 років легко може протанцювати на дискотеці
п’ять-шість годин, прийти додому за північ, а
на ранок скочити і, не
поснідавши, поскакати
до школи. У неї величезні нерозтрачені резерви.
Природа розраховувала
їх не для дискотек і сидіння в «контакті», а для
нічного годування первістка, доїння і вигону
корів о четвертій годині
ранку, приготування сніданку для чоловіка, який
рано йде у поле. Усього
цього їй робити не потрібно, а сили є, як
же тут не сказитися? Тому коли наші старі
говорять: «Ми такими не були, нас життя
виховувало. Стоїш у свої 11 років у черзі
по хліб, стискаєш у кулачку картки, щоби
не вкрали, знаєш, що від тебе залежить
буквально все – уся сім’я», — то вони мають рацію. А сучасним підліткам поважати себе немає за що – вони нахлібники,
вони споживачі, вони це знають, і це дуже
важко.

Те, що у цьому головна біда, підтверджують відомі багатьом батькам спостереження: щойно на підлітка залишаєш
молодших братів і сестер, він змінюється
на очах. Розхитаність і неуважність кудись
зникають, з’являються тверді й вольові
ноти у голосі, з молодшими він організовує гру, середніх змушує помити посуд
після спільної вечері, іноді, щоби порадувати батьків, вигадує якийсь салат… Йому
подобається бути за старшого, але тільки
ніде і ні з ким. Тоді він грає молодшого, як
то кажуть, на повну, використовуючи свої
неабиякі сили.
Як бути? Відповідь одна: довіряти і на
вантажувати. Я пам’ятаю, як ми виїхали
великим шкільним табором на археологічні розкопки. Найстаршим учням було
14-15 років. Призначили чергових: не приготуєте сніданок, усі будуть голодні. Якщо
не знаєте, як – запитуйте, якщо потрібна
допомога – допоможемо, але відповідаєте
ви. Результат вражаючий: дрова з вечора
натягали, підвелися о 5.30, закип’ятили
воду, зварили кашу, нарізали бутерброди,
все готово до 8.00! – в очах щастя.

Дмитро ШНОЛЬ,
викладач математики

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ДУХОВНІ ПАРОСТКИ

би ви вчинили тепер? Чи змогли б воскресити до неї у своєму серці почуття
«Найніжніші рослини прокладають собі шлях через
любові й близькості?
найжорсткішу землю, через тріщини скель. Так і доброЯк важливо зрозуміти, що кожна люта. Який клин, який молот, який таран може зрівнятися
дина – наш втрачений брат, тому що всі
з силою доброї, щирої людини? Ніщо не може протими по крові діти одного Адама, а точністояти їй».
ше, всі ми діти одного Отця НебесноГенрі Торо
го. Тільки часто ми забуваємо про це і
ставимося одне до одного так, ніби ми
геть чужі.
Життя людей часом оголює унікальні пам’ятозлобство цілковито відокремХоч би ким була людина, хай які поістини, хоч проявляються вони найбу- лює тебе від людини, яку ти ненавидиш.
милки вчинила, якщо в душі вона рідденнішим чином. У 2006 році помер ко- Насправді ж воно щільним кільцем пона, ніщо не примусить зненавидіти її.
лишній чилійський диктатор 91-літній єднує тебе з тим, до кого ти відчуваєш
А якщо немає сердечного прийняття
Аугусто Піночет. За рік до його смерті злобу. Адже в думках ти постійно маєш
ближнього, то хай вона
колишній лідер чилійської
рідна по крові, ненависті
компартії 90-літній Луїс
не уникнути. Прикре слоКорвалан, який усе життя
во чи небажаний вчинок
боровся з Піночетом, заспровокує ту нелюбов,
явив, що заради принципу
яка в даній душі вже давпереживе Піночета. Й ось
но зачаїлася. Виходить:
настав день, коли, здаваненависть передує своїм
лося б, здійснилося давнє
причинам, а точніше, вона
бажання, але Корвалан
шукає причини для свого
несподівано зізнався: «Я
виправдання.
страшенно
здивувався,
Звісно, у певних ситуаколи мені повідомили, що
ціях нам важко втриматиПіночета більше немає.
ся від роздратування. Ми
Коли помирає найголовнівибухаємо, про що потім
ший ворог твого життя, то
шкодуємо. Але якщо заз’являється смутне відчутпальність – тимчасовий
тя, ніби чогось не вистасплеск обурення, то неначає… Я стільки років чекав
висть – глибоке несприйна це, аж ось раптом доченяття і жага знищення.
кався… і що далі?».
Однак роздратування й
Уявіть: усе життя неназапальність, що легко збувидіти свого супротивниджуюються, чітко покака, боротися з ним, а після
зують, що серце людини
його смерті раптом побаще не знає істинних духочити, що ти не здобув геть
вних скарбів. А це загронічого, аніскільки у цьому
жує, якщо ми не працюне виграв, а навпаки, ніби
ватимемо самі над собою,
навіть втратив єдиний
зміцненням у нашій душі
сенс свого життя. Чи понайнизинніших якостей,
трібен нам такий сенс? І
подібно до того, як рідкий
чому ми весь час шкодимо
будівельний розчин з чаодне одному, замість того,
сом схоплюється у міцний
щоби осмислювати житбетон.
тя чимось чистим, ясним,
Хочеться ще додати, що
світлим, щоби й інші могли
глибока неприязнь до нечерпнути від нас радість,
доліків іншої людини може
натхнення до життя?
народжуватися з інтуїтивЄ притча про те, як дехного, але неусвідомленого
то купив собі новий дім з
відчуття своєї особистої
фруктовим садом. А подуховної неповноцінносряд жив заздрісний сусід,
ті, що так наочно постає в
який постійно намагався
особі ближнього. Адже люзіпсувати йому настрій: то
дина схильна ненавидіти в
сміття під ворота підкине,
інших те, що є в ній самій,
то ще якусь бридоту зроУсе життя ненавидіти свого супротивника, боротися з ним, а після
але що вона ніяк не хоче у
бить. Якось прокинувся
його смерті раптом побачити, що ти аж ніяк не виграв, а навпаки,
собі побачити чи визнати.
чоловік у гарному настрої,
навіть втратив єдиний смисл свого життя. То чи потрібен нам такий
Адже погодьтеся, у житті
вийшов на ґанок, а там –
кожного з нас було те, про
відро з помиями. Чоловік
смисл?
що нам соромно розповіузяв відро, виляв помиї,
сти, але щойно ми дізнаєвичистив до блиску відро,
Чому ж одні люди ненавидять інших? мося, що це трапилося з іншим, одразу
назбирав у нього найбільших, стиглих на увазі суперника, обдумуєш, як би
і смачних яблук і пішов до сусіда. Су- йому помститися. Якщо ти з кимось по- Приводів для цього можна вказати без- ж виносимо свій суворий вердикт.
Хай там як, це реалії нашого життя.
сід, почувши стукіт у двері, злостиво сварився, то похмуро перебуваєш по- ліч, але все-таки істинна причина одна:
подумав: «Нарешті я його дістав!». Від- думки у діалозі з ним, бажаючи вийти «Де бракує любові, там неодмінно на її Хочемо ми того чи ні, але питання –
чиняє двері, сподіваючись на скандал, з цих уявних баталій переможцем. А місце входить ненависть», – говорить любити нам чи ненавидіти, прощати чи
а чоловік протягнув йому відро з яблу- при зустрічі з тією людиною відводиш святитель Василій Великий. Ми нена- мститися, зближуватися чи відштовхуками і сказав: «Хто чим багатий, тим і очі вбік, тому що тобі тяжко на неї по- видимо одне одного через нестачу лю- вати – нам всеодно у своєму житті доглянути, – де ж тут внутрішня свобода? бові. Ненависть оселяється там, де не- ведеться вирішувати. Від цих рішень
ділиться!».
У світі, сповненому зла, Господь нас має внутрішньої сердечної близькості, залежить, чи йдемо ми до Бога, Який
«Добра людина з доброго скарбу
Сам «є Любов» (1 Ін. 4: 8), чи ж спадасерця свого виносить добре, а зла лю- закликає до свободи від зла. Не по- де панує відчуження, відстороненість.
Уявіть, що ви давно шукаєте зниклу ємо до Його жалюгідного суперника,
дина зі злого скарбу серця свого вино- трібно грати за пропонованими прасить зло» (Лк. 6: 45), – це універсаль- вилами. Якщо тебе ображають і ти рідну вам людину (брата чи сестру), з який «був людиновбивця від початку»
ний закон людських стосунків. Нам не піддаєшся злобі і ненависті, то одразу якою розлучилися в дитинстві. Багато (Ін. 8: 44). Якщо правда, що немає на
дано інших варіантів: або бути злими опиняєшся під владою того, хто тебе покладено сил, але безрезультатно, землі більшого щастя, ніж берегти у
і робити зло іншим, або намагатися ображає. Якщо ти не ображаєшся, то а ви її так любите і вам так хотілося б своєму серці любов і добро, то вірно
знову зустрітися з нею. І раптом ви- й те, що немає більшого нещастя, ніж
бути добрими і нести нашим ближнім ти вільний.
Ненависть – антипод любові. І якщо являєте, що знайомі з цією людиною, мати в душі злобу і ненависть.
добро.
Коли ми озлоблюємося на когось, любов орієнтована на життя, то нена- що вона несповіданими долями була
Валерій ДУХАНІН
нехай навіть маючи для цього, як висть – на знищення. Ненависть – це приведена у те саме місто, де живете й
Ілюстрація: Юліус Шнорр фон Ка
нам здається, усі підстави, ми під- завжди зазіхання на чуже життя, тому ви. Але тільки ви її не впізнали вчасно,
корюємося небезпечній пристрас- що той, хто ненавидить, бажає, щоби ба більше, встигли з нею посваритися рол ьсф ельд, Братовбивство, «Біблія
в картинах» («Die Bibel in Bildern»),
ті – пам’ятозлобству. Здавалося б, той, кого він ненавидить, не мав яки- і вступити у неприємний конфлікт. Як 1852-1860, Лейпціг.
хось благ, а найперше благо є життя;
ненависник не хоче навіть і бачити ненависного; іншими словами, він хоче,
щоби того ніби й геть не було, і тому
ненависть – жага знищення. «Усякий,
хто ненавидить брата свого, є людиновбивця; а ви знаєте, що жоден людиновбивця не має життя вічного, що
у ньому перебуває» (1 Ін. 3: 15). У Святому Письмі ми бачимо, як злоба Каїна
довела його до вбивства брата, а злоба
Саула – вже до самогубства. Врештірешт так і є: ненависть обертається
сам ознищенням.

ЛЮБОВ

чи ненависть

?
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Жив у позаминулому
столітті сумний, добрий
чоловік. Звали його Ріхаpд
фон Фолькманн. Був він відомим на увесь світ професором хірургії. Він вигадав багато різних методів лікування,
за допомогою яких поранених рятували від неминучої
смерті. Досі лікарі користуються його винаходом – антисептичним лікуванням pан.
Але мало хто знав і знає, що
професор вигадував також
казки і друкував їх, приховуючись під псевдонімом. Як
і в житті, у них є і нещастя,
і сум, але закінчуються вони
завжди щасливо.

мого себе. За це Бог покарав його. Сам
він поки далеко від цілковитого каяття,
йому може допомогти молитва близьких
людей за нього, за його душу. Якщо ти
підеш жебракувати – босоніж, у рваному
лахмітті, – якщо ти збереш сто золотих
гульденів і віддаси їх до храму на користь
бідних, тоді Господь може змилуватися
над цим грішником. Чи готова ти здійснити такий подвиг?
– Я хочу цього, – сказала лицарева дружина. – Я перенесу всі страждання і муки,
аби лише позбавити його гніву Божого.
Поки іржа захопила його тіло, буде гірше,
якщо заіржавіє і його душа.
цими словами дружина лицаря
вклонилася відлюдникові й пішла
до лісу. У лісі їй трапилася стара, що
збирала хмиз, у старому лахмітному паль-

Сімейні читання. ДУХОВНІ ПАРОСТКИ
калася, що заможна дивачка передумає і
забере подарунок назад.
А лицарева дружина попростувала дорогою. Вона стомилася і зголодніла. Уже
під вечір молода жінка прийшла до міста.
На головній вулиці лежали два великі камені. Вона сіла на один із них, протягнула
руку і заспівала пісню. Як раптом на неї
налетів жебрак із милицею.
– Гей ти, брудна нечупара, – гаркнув
він, замахнувшись милицею. – Забирайся
звідси, поки ціла. Бач, яка спритна знайшлася. Відбиває моїх клієнтів. Я займаю
цей куток. Забирайся хутко, бо моя милиця загуляє по твоїй спині, як смичок по
скрипці.
Стомлена, голодна і принижена підвелася лицарева жінка і попленталася далі.
Багато днів ішла вона жебракуючи, поки
не дісталася чужої країни. У великому не-

		
олись жив на білому світі жорстокосердий лицар. Він безтурботно
проводив час на бенкетах і турнірах
і ніколи не подав милостині жодному
жебракові. Пізньої осені він повертався у
замок. Дорогою до нього причепився жебрак, який невідступно біг слідом і канючив милостиню. Лицар довго не відповідав
йому, але терпець у нього урвався. Він зупинив коня, покликав жебрака і, коли той
наблизився, сподіваючись отримати подаяння, вліпив йому такого ляпаса, що бідаха
стрімголов полетів у канаву. Дивлячись, як
він хлюпається у холодній осінній воді, лицар розреготався:
– Ну що, отримав ваговитого гульдена?
Але Бог покарав злого лицаря. Відтоді
його рука почала іржавіти, вся вона – від
кінчиків пальців до плеча – вкрилася
рудою іржею, що лущилася. Лікарі і знахарки, до яких він звертався, виявилися
безсилими зцілити його недугу. Тоді він
надів на руку рукавицю, яку не знімав ані
вдень, ані вночі, аби ніхто не бачив його
сорому. Він частіше став задумуватися
над своїм життям і різко змінив його – залишив колишніх друзів, бенкети й турніри й одружився з прекрасною лагідною
дівчиною.
Молода дружина здивовано помітила,
що її красивий шляхетний чоловік ніколи
не знімає з руки рукавицю. Якось, коли
він міцно спав, вона крадькома розщепнула рукавицю і побачила іржаву руку.
Вона зрозуміла, що тут прихована якась
таємниця. Наступного ранку вона сказала
чоловікові, що піде до лісу, помолитися у
каплиці.
У лісі неподалік від замку біля невеличкої каплиці жив у келії монах-відлюдник.
Він не раз ходив у Єрусалим вклонитися
Святому Гробу, вів богоугодне суворе
життя, поголос про яке розходився далеко. З різних земель до відлюдника приходили люди по напоумлення й допомогу.
Дружина лицаря розповіла відлюдникові про своє жахливе відкриття й попросила його поради. Відлюдник усамітнився
у келії, довго молився там і, коли вийшов,
сказав:
– Багато зла і несправедливості вчинив
твій чоловік. Він убивав людей, зневажав
жебраків, гнав убогих. Любив тільки са-

то і брудній рваній спідниці. Пальто було
таке старе, що клаптики, з яких його було
зшито, давно стали одного кольору.
– Бабусю, – сказала їй молода жінка,
– якщо ти мені віддаси свою спідницю і
пальто, я охоче дам за них усе своє золото й одяг.
– Сором, панянко, насміхатися з бідних
людей, – відповіла стара. – Я достатньо
пожила на світі і ще не бачила людини,
яка міняла б багатий шовковий одяг на
лахміття.
Лицарева дружина, не говорячи ні слова, зняла з себе сукню і подала її старій.
– Що ж ти збираєшся робити у моєму
одязі? – поспіхом переодягаючись, запитала стара.
– Жебракувати, бабусю, – відповіла жінка, одягаючи на себе жахливе лахміття.
– Ну що ж, – сказала збиральниця хмизу, – краще жебракувати на землі, але
отримати винагороду на Небесах, аніж
бенкетувати тут і не отримати відповіді
біля Небесних воріт.
І стара, накинувши на плечі шовкову накидку, жваво стрибнула у кущі. Вона зля-

знайомому місті вона знайшла притулок
біля церкви. Вдень просила милостиню,
а вночі спала на церковних сходах. Хто
подавав їй пфеннінг, хто кидав у поділ
спідниці геллер, а хто сварився, як той селянин. Минуло понад півроку, коли вона
накопичила перший гульден. Залишалося
ще дев’яносто дев’ять. Вона подумала, що
їй може не вистачити усього життя, аби
зібрати їх. Але вона ще старанніше молилася Богові за чоловіка, тим паче, що
у цей час у неї народився син. Вона відірвала від поли пальта широку смугу, загорнула в неї дитину. Якщо дитя не засинало, жінка співала колискову. Слухаючи
пісню, люди зупинялися, роздивлялися її і
дитину і давали милостиню щедріше, ніж
раніше.
лицар, не дочекавшись того дня
своєї жінки додому, осідлав коня
і кинувся на її пошуки. Спершу він
приїхав до відлюдника.
– Чи не знаєш ти, – запитав він, – де моя
дружина?
– Знаю, – суворо відповів той. – Як знаю
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й те, що тобі до неї так само далеко, як до
сонця, бо ти прогнівив Бога.
– Чим же я прогнівив Бога? – здивувався лицар. – Хіба я не гнав списом нечестивих сарацин у пустелях Палестини, чи
не від мого меча тікали безбожні маври в
іспанських ущелинах?
– Нічого не значать твої бої і походи, –
викривав його відлюдник. – У них ти шукав своєї слави, тішив себе самого. А чи
не ти жив у розкоші і достатку? Чи не ти
зневажав бідних і принижував їх? Чи не
тебе Бог покарав за це іржею? Тому твоя
доброчесна дружина залишила тебе.
Вона молиться за тебе, щоби врятувати
твою душу.
Лицар відчув правду у словах відлюдника, вони пробудили у його душі каяття і
докори сумління. Він опустився на коліна,
заплакав.
Відлюдник поклав руку на його плече і
мовив лагідно:
– Слухай, що я тобі скажу, і ти знайдеш
свою дружину. Почни робити добро – захищай слабких, допомагай бідним, утішай
тих, хто страждає. Мандруй від церкви до
церкви і знайдеш дружину.
Лицар скочив на коня і з молитвою рушив у далеку путь. Він мандрував від села
до села, від міста до міста. Відтоді не було
надійнішого захисника у слабких і зневажених, ніж він. Його гострий меч і важка
палиця наводили страх на розбійників з
великого шляху, його сідельні сумки, наповнені золотом, були відкриті для знедолених і жебраків. Його вуста, звиклі до
грубої лайки і знущань, тепер видавали
слова втіхи й підтримки.
Він об’їхав багато церков, але ніде не
знайшов своєї дружини. Наприкінці третього року мандрів він опинився у тому
місті, де на церковній паперті жебракувала його жінка. Ще здалеку вона побачила
його – високого, стрункого, з кігтем шуліки, що сяяв на верхівці його бойового
шолома. Вона насунула на голову старе,
вже геть струхлявіле пальто, щоби він не
упізнав її, адже вона назбирала до цього
часу лише два гульдени.
Почувши його чіткі кроки і дзвін шпор
по кам’яних плитах, вона стиснулася у
клубочок. А лицар побачив її, це лахміття, цього милого кучерявого хлопчака на
її колінах, і серце його, тепер сповнене
співчуття і ласки до людей, розривалося
від жалю до неї.
– Помолися за мене, бідна жінко. Я такий нещасний, – сказав він і поклав до її
ніг важкий гаманець.
Його голос сколихнув у її серці спогади
про минулі дні кохання. Але відкритися йому вона не могла. І від цього вона
заплакала.
– Не плач, – сказав лицар. – Повір, роки
твоїх страждань – позаду. У цьому гаманці
сто гульденів, їх надовго вистачить і тобі, і
твоєму малюкові. Нехай краще я стану жебраком, але ви живіть, не знаючи нужди.
Дружина його заридала.
– Що з тобою, жінко? – запитав лицар,
нахилився і зазирнув їй в обличчя. Миттю він підхопив її разом із сином на руки
і, високо піднявши їх над головою, закричав, радіючи:
– Хвала Всемогутньому Богові, я знайшов жінку і сина!
Вони поклали гаманець з грошима до
церковної скриньки, помолилися на дорогу і попрямували додому. Дружина з
сином сиділи на коні, а лицар крокував
поряд і не зводив із них очей. Коли вони
залишили місто і були одні, жінка попросила лицаря подати їй руку. Вона зняла з
неї рукавицю. Рука благородного лицаря
була чистою і білою, як в юності.

Переклад
Р.А. БАЛАКШИНА

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ДОМІВКА

Тайм-менеджмент
від мами п’ятьох дітей
Отже, у чому ж секрет, задумалася я,
коли у-тисяча-не-пам’ятаю-котре мене
запитали: «А як..?» Мовчки. Беру і справляюся. У наш час технологічного прогресу, коли за бажанням вода з крана тече
навіть у селі, а побутові прилади, не кажучи вже про одноразові пелюшки й підгузки, полегшують домашні справи й догляд
за дітьми.
А секрет простий. Найважче – це організувати дітей і навчити їх одразу прибирати свої речі на місце. Прийшли зі школи, з прогулянки – чистий одяг у шафу,
брудний — у кошик для брудної білизни.
Взуття ще на ґанку обтрусити, на порозі
витерти й одразу ж на поличку. Куртку
— на гачок, рукавиці — в кишеню, шапку й шарф — у рукав або на поличку, мокрі — на сушарку. Слід докласти зусиль і
терпіння, повторюючи часом, як папуга,
по сто разів (але в жодному разі не робити за дитину відтоді, щойно вона здатна
повністю зробити всі ці дії сама) і показуючи своїм прикладом, як, куди і навіщо.
І врешті-решт дитина вже автоматично,
приходячи додому, все кладе по місцях. А
отже, не доведеться щовечора розгрібати передпокій і щоранку шукати шапку чи
рукавицю, запізнюючись і нервуючи.
Поїли і прибрали після себе зі столу.
Навіть дворічна дитина здатна поставити свою тарілку у вмивальник і засунути
табуретку під стіл. Поїли, прибрали тарілки у вмивальник, виделки-ложки — у
спеціальний кошик, табуретки — під стіл.
Старші діти цілком можуть і зі столу крихти стерти, і під столом підмести. Батькам
(так-так, саме батькам, а не тільки мамі)
залишається лише поскладати посуд
до посудомийки… Але до цього ми ще
повернемося.
Іграшки – це, мабуть, найскладніше.
Діти дуже люблять гратися, але геть не
люблять прибирати після себе. Терпіння і
тільки терпіння творить дива. Плюс трішки винахідливості: мотивація для старших і елемент гри для маленьких. І графік чергування, який вказує, у який день
хто відповідає за порядок, пилососить,
протирає підлогу й підвіконня. У кімнаті
старших синів я прибираю тільки під час
генерального прибирання квартири –
саме завдяки всім вищепереліченим методам. У менших частіше, але пройтися з
пилососом і ганчіркою після того, як дітки
зібрали іграшки, – не така вже й велика
витрата часу.
Загалом у цьому весь секрет. А решта –
справа техніки у буквальному смислі цього слова.
Мої головні помічники:
пральна
машинка-автомат
і
посудомийна машина. Одну завантажено білизною, другу
— посудом, й одразу
два процеси виконуються самостійно
без мого втручання.
Мені
залишається
тільки поставити посуд до шафи, а білизну скласти до тазика
і на вулиці розвісити
– приємне і корисне,

Одне з найпопулярніших запитань, які я, багатодітна мама, регулярно чую: «А як ти все встигаєш, як з усім впоруєшся?» Так і
хочеться відповісти: «Не знаю, саме все робиться», але починаєш
пояснювати, що складно з одним, а коли їх п’ятеро – значно простіше. Й одразу ж мені пригадують героїню фільму «Москва сльозам
не вірить» Катерину Тихомирову. Як вона там сказала? «Складно з
трьома, а коли навчишся організовувати трьох, кількість не має значення». Ви можете не вірити, але в сімейному житті практично так
само. Особисто мені було з однією дитиною значно складніше, ніж
коли їх стало двоє, потім троє і так до п’яти. Зараз у мене навіть є
свій вільний час, який я витрачає на себе, й при цьому ані чоловік,
ані діти не обділені увагою.
виконуємо гімнастику на свіжому повітрі
(згинання і потягування). А поки все миється-переться – пройтися з пилососом
по чотирьох кімнатах, кухні й передпокої
– 15 хвилин максимум і стільки ж зі шваброю. На приготування їжі також багато
часу витрачати не доводиться, оскільки
зараз багато різноманітної побутової техніки, що перетворює приготування їжі на
своєрідне хобі. Я використовую комбіновану плитку, мікрохвильовку, пароварку,
кухонний комбайн і… політ фантазії. Діти
їдять із задоволенням. Оцінила ще таку
річ, як мультиварка. Дуже добре рятувала під час вагітності: закинула, увімкнула
і готово. Але оскільки у нашій сім’ї усі полюбляють готувати, то мультиварка – річ
не обов’язкова.
А тепер можна запитати: «А як же діти?»
А діти беруть активну участь у всіх хатніх
справах. Вище було вже сказано про старших дітей, яким нині 12 і 10 років, а є ще

й молодші: 6 років,
3 роки і 5 місяців. І
коли старші у школі,
потрібно так організувати всіх, щоби
дітям не було нудно,
а я не була схожа на
білку в колесі.
Процес прибирання разом із дітьми у
мене — ще й процес
розвивання. І взагалі, у нас специфічні
стосунки: спілкування практично на рівних, незалежно від
віку дитини. Дітям
цікаво усе: завантажуємо білизну в машинку, а водночас
повторюємо кольори, порахуємо, скільки
шкарпеток поклали, а скільки штанців, і
чого більше. А самостійне натискання на
кнопку «пуск» – це почесний обов’язок,
що дотримується у порядку суворої черги. Скласти посуд до посудомийки чи
вийняти його – це також своєрідна гра:
колір, розмір, форма, кількість. А вже
скласти вимиті виделки-ложки до ящика
«як мама» – це така радість для трилітка!
Поки дзижчить пилосос і миється підлога, діти дивляться мультик. Усі задоволені, усі при ділі, усім цікаво. Щоправда,
наймолодший поки виступає у ролі спостерігача у слінзі або на килимку з іграшками. Поки немовля спить, готуємо їсти, і
в цей час можна розповісти дітям казку,
разом заспівати пісеньку, відповісти на
запитання.

А ось з обов’язковою прогулянкою мені
пощастило. Життя у приватному будинку,
де є огороджена територія і безпечне місце для дитячих ігрищ, дає змогу спокійно
спостерігати за дітьми з вікна. Під вікном
стоїть візок з немовлям, яке спить, поряд
граються старші дітки, чекаючи на братів
зі школи, а мама в цей час може зайнятися або роботою, або… попрасувати. Я
люблю прасувати, слухаючи улюблену
музику або переглядаючи фільм, але, враховуючи велику кількість дітей, намагаюся займатися цим під час їхньої прогулянки, зважаючи на безпеку.
Й ось півдня пролетіло, а молодші діти
і пограли, і погуляли, і позаймалися, і
вдома чисто. А там і старші приходять. І
є час на кожного, щоби сам на сам обговорити його справи, розібратися у проблемах, допомогти з уроками. І до вечора залишається часу вагон і маленький
возик, який витрачається на розвиваючі
заняття з молодшими і ще й на свої хобі
залишається, тому що коли дітей багато,
вони можуть самі себе розважати, а не
ходити хвостиком за мамою, страждаючи
від нудьги. Після вечері посуд миє машина, а батьки разом з дітьми переглядають
фільм, читають книжку або грають у настільну гру або ж із татом щось будують,
вирішують, граються… А мама може ванну прийняти або книжку почитати. О десятій вечора всі вже сплять, а ми, батьки,
не падаємо з ніг, як ломові конячки, і можемо кілька годин цілком належати одне
одному.
Відкрию ще один секрет. Не потрібно
хапатися одразу за всі справи. Напередодні складаємо перелік справ на завтра
і згідно з ним їх виконуємо. З дитячими заняттями так само. Перелік занять на тиждень, і тоді не забудеш, чим займаємося
сьогодні, а чим — завтра. Меню варто
продумати на тиждень і записати, це допомагає зробити щотижневі закупки так,
щоби раптом не бігти до магазину, виявивши, що чогось бракує. Такі необхідні
продукти, як хліб і молоко, купують діти,

забігши до магазину одразу після школи.
А більш суттєві – чоловік, коли повертає
ться з роботи. І діти, і чоловік цілком
справляються з покупками. Не потрібно
все звалювати на себе.
І ще, дорогі мами, ніколи не забувайте,
що ви ще й жінки. Щодня витрачайте на
себе хоча б по 15-20 хвилин. А з немовлям спокійно пограється тато. Тому що
татусі, вони такі, вони можуть робити
все те саме, що й мами, крім годування
грудьми. А в усьому іншому вони такі
самі, як ми, головне в них вірити і не тягнути все на себе. І тоді не буде виснажливої втоми, і все робитиметься ніби саме
собою, і на запитання: «А як ти все встигаєш?» першою думкою буде: «Не знаю,
саме якось…»

Катерина АКСАКОВА
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Розвиваючи в дитині творчість, не можна забувати про дисципліну,
про чіткі рамки «можна-не можна» Рамки не повинні бути дуже вузькі,
інакше не буде простору для творчості. Але якщо зовсім без рамок, то
вийде такий-собі «вільний художник», не здатний прилаштуватися до
жодної, навіть більш-менш гнучкої системи, не вміючи дотримуватися
регламенту, домовленостей, не зважаючи на інших людей. Творчість –
це ж не тільки малюнок чи аплікація. Творчість – це ще й глобально –
ставлення до роботи, до людей, до життя. Крім бурхливої фантазії «Я
так бачу!», повинно бути розуміння, що ти не один у цьому світі і навіть
не центр усесвіту.

Він усе-таки зробив це… Сашко підстриг драцену. Кожен листочок вкоротив рівно на 2/3. Я кілька разів встигала
перехопити ножиці, але якоїсь миті не
вгледіла. Є у Сашка прагнення переробити цей світ за власним смаком. Тому
що він краще знає, як усе має бути.
А ще він приліпив наклейку на двері
до моєї кімнати. Порушення мого естетичного комфорту ускладнилося коментарем: «Мамо, це тобі подарунок».
Подарунок не можна просто так взяти
й віддерти – це зачепить почуття дарувальника… Дякую за подарунок і
питаю дозволу перенести наклейку на
холодильник, аргументуючи тим, що
на кухні я проводжу більше часу, ніж у
спальні, а отже довше милуватимуся подарованою наклейкою. Зовнішній вигляд холодильника наклейка не зіпсує.

Вона гармонійно впишеться до компанії десятка магнітів, інших наклейок і
нотаток-нагадувань.
Якось підозріло тихо у дитячій ось уже
цілих 10 хвилин… Приходжу до кімнати,
а там… Сашко розфарбовує ніжку стільчика з необробленого дерева гуашшю
чорним кольором. До цього моменту
друга ніжка була вже червоного кольору. Коли до мене повернулася мова
після побаченого, я змогла видихнути:
«Сашо, ти навіщо?!». Сашко незворушно
продовжив свою діяльність, кинувши
прояснювальний очевидний коментар:
«Щоби було гарно». Існує закон: «Що не
заборонено, те дозволено». З цієї точки
зору нічого осудного Сашко не зробив.
Я ж його не попереджала, що не можна
розфарбовувати меблі. Чомусь проґавила, що таке можливо. У слів «творчість»

і «натворив» спільний корінь. Я розумію,
що 15 хвилин на стандартному А4 під
наглядом за наявності чіткої інструкції
і зразка – це ще не творчість. Творчість
– це коли матеріали у вільному доступі,
натхнення і політ фантазії. Але без рамок такого можна натворити…
Я встановлюю рамки. Сашко може
малювати навіть на стінах, але тільки у
своїй кімнаті і тільки над своїм ліжком (у
Сашка там зараз аплікація з сов, дерев і
мотоциклів). Може за бажанням заклеїти наклейками увесь свій стіл. Але тільки свій. На Арсеніїв стіл він не має права
зазіхати – це вже не Сашкова територія,
а чужу територію потрібно поважати.
На мою територію (до моєї кімнати) навіть просто заходити з олівцями, крейдою, пластиліном, клеєм, іграшками,
їжею, напоями – не можна. Жорстке

ПРОЗРІННЯ
В одній школі перестав ходити на
заняття хлопчик. Тиждень не ходить,
два…
Телефону у Левка не було, й одно
класники, за порадою вчительки, вирі
шили сходити до нього додому.
Двері відчинила Левкова мама. Об
личчя в неї було дуже сумне.
Діти привіталися і боязко спитали:
– Чому Левко не ходить до школи?
Мама зажурено відповіла:
– Він більше не навчатиметься з
вами. Йому зробили операцію. Невда
ло. Левко осліп і сам ходити не може…
Діти помовчали, перезирнулися, і тут
хтось із них запропонував:
– А ми його по черзі до школи
водитимемо.
– І додому проводжатимемо.
– Й уроки допоможемо робити, –
перебиваючи одне одного, защебетали
однокласники.
У мами на очі навернулися сльози.
Вона провела друзів до кімнати. Тро
хи згодом, намацуючи шлях рукою, до
них вийшов Левко з пов’язкою на очах.
Діти завмерли. Тільки тепер вони посправжньому зрозуміли, яке нещастя
трапилося з їхнім другом. Левко наси
лу сказав:
– Здрастуйте.
І тут зусібіч посипалося:
– Я завтра зайду по тебе і проведу
до школи.
– А я розповім, що ми проходили з
алгебри.
– А я – з історії.
Левко не знав, кого слухати, і тільки
розгублено кивав головою. Маминим
обличчям градом котилися сльози.

Після відвідин Левка діти склали план
– хто коли заходить, хто які предмети
пояснює, хто гулятиме з ним і водити
ме його до школи.
У школі хлопчик, який сидів з Лев
ком за однією партою, тихенько розпо
відав йому під час уроку те, що вчитель
пише на дошці.
А як завмирав клас, коли Левко від
повідав! Як усі раділи його п’ятіркам,
навіть більше, ніж своїм!
Навчався Левко чудово. Краще став
навчатися й увесь клас. Щоби по
яснити урок другові, який потрапив
у біду, потрібно самому його знати. І
діти старалися. Ба більше, взимку вони
стали водити Левка на каток. Хлопчик
дуже любив класичну музику, й одно
класники ходили з ним на симфонічні
концерти…
Школу Левко закінчив із золотою ме
даллю, потім вступив до інституту. І там
знайшлися друзі, які стали його очима.
Після інституту Левко продовжував
навчатися і врешті-решт став усесвіт
ньо відомим математиком, академіком
Понтрягіним.
Не злічити людей, що прозріли для
добра.
Борис ГАНАГО
Показовий такий випадок в інституті (за спогадами А. П. Мінакова):
триває лекція професора Миколи
Миколайовича Бухгольца, всі слухають не дуже уважно, раптом голос Понтрягіна:
— Професоре, ви помилилися на
кресленні!
Виявляється, він, будучи сліпим,
«чув» розстановку літер на кресленні і зрозумів, що там не все
гаразд.

табу. Я дуже ціную порядок і чистоту
в зоні мого відпочинку. Я готова миритися з пластиліном на комоді в дитячій
– це не можна прибирати! Це виліплені
важливі знаки: «Годувати динозаврів заборонено!» і «Обережно! Динозаври!». Я
лояльна до купки каменів у кутку дитячої кімнати – це скарби. І груба сукувата
палиця, що стирчить з ящика з іграшками, не викликає у мене роздратування.
Мене попередили, що це меч джедая.
Але в моїй кімнаті все повинно бути так,
як мені подобається. Це зона мого комфорту, в якій навіть декоративні подушки на ліжку повинні лежати у чітко встановленому порядку паралельно до лінії
стіни. Ось так в окремо взятій квартирі
вживаються дитяча творчість і мамина
педантичність.

Ганна БИКОВА

ЧЕКАННЯ
Весела компанія – троє юнаків і три дівчини – їхала в автобусі на
золоті пляжі Флориди. На них чекало лагідне сонце, теплий пісок, бла
китна вода і море задоволення. Вони кохали і були коханими. Оточую
чим вони дарували радісні усмішки. Їм хотілося, щоб усі навколо були
щасливі.
Поряд із ними сидів доволі молодий чоловік. Кожен спалах радості,
кожен вибух сміху болем відбивалися на його похмурому обличчі. Він
увесь стискався і ще більше замикався у собі.
Одна з дівчат не витримала і підсіла до нього. Вона довідалася, що
похмурого чоловіка звати Вінго. Виявилося, що він чотири роки про
сидів у нью-йоркській в’язниці і тепер їде додому. Це ще більше зди
вувало супутницю. Чому ж він такий пригнічений?
– Ви одружені? – запитала вона.
На це просте запитання надійшла дивна відповідь: «Не знаю».
Дівчина розгублено перепитала:
– Ви цього не знаєте?
Вінго розповів:
– Коли я потрапив до в’язниці, я написав своїй дружині, що буду
довго відсутній. Якщо їй стане важко на мене чекати, якщо діти по
чнуть питати про мене і це завдасть їй болю… Словом, якщо вона не
витримає, нехай з чистим сумлінням забуде про мене. Я зможу це
зрозуміти. «Знайди собі іншого чоловіка, – писав я їй. – Навіть можеш
мені про це не повідомляти».
– Ви їдете додому, не знаючи, що вас чекає?
– Так, – важко приховуючи хвилювання, відповів Вінго.
Погляд дівчини був сповнений співчуття. Вінго не міг не поділитися
головним:
– Тиждень тому, коли мені повідомили, що завдяки гарній поведінці
мене відпустять раніше терміну, я написав їй знову. На в’їзді до мого
рідного міста ви помітите біля дороги великий дуб. Я написав, що
якщо я їй потрібен, то нехай вона повісить на ньому жовту хустинку.
Тоді я зійду з автобуса і повернуся додому. Але якщо вона не хоче
мене бачити, то нехай нічого не робить. Я проїду повз.
До міста було геть близько. Молоді люди зайняли передні місця і по
чали рахувати кілометри. Напруга в автобусі наростала. Вінго у знемозі
заплющив очі. Залишилося десять, потім п’ять миль… І раптом пасажи
ри скочили зі своїх місць, почали кричати і танцювати від радості.
Поглянувши у вікно, Вінго скам’янів: усі гілки дуба були геть усіяні
жовтими хустинками. Тріпочучи від вітру, вони вітали людину, що по
вернулася у рідний дім.
За мотивами оповідання невідомого автора
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ЛІКАР НЕХВОРІЙКО

У сучасному світі нас оточує
безліч приладів. Кожен із них
працює за закладеною в нього
програмою. Але чи помічаємо
ми, коли програмують нас самих? Примушують робити певні
вчинки?
Програмована свідомість людини –
це якісно інший рівень маніпулювання.
Людина несвідомо робить те, чого хочуть від неї інші. Один із яскравих прикладів програмування людей – це куріння. За особистий вибір курець приймає
те, що за фактом є цинічним фінансовим
розрахунком третьої сторони. Техніки й
алгоритми маніпуляції дає змогу втягнути в куріння півсвіту і зробити так, аби
людині вкрай складно було б відмовитися від сигарети.
1952 року в США журнал «Readers
Digest» опублікував серію статей під загальною назвою «Рак із пачки» (Cancer
by the carton), які дуже налякали читачів
доказом прямого зв’язку куріння і раку
легенів. Паніка в рядах курців призвела
до масової відмови від куріння, а відтак
до різкого падіння продажу сигарет. Але
тютюнові компанії пішли на хитрість –
вони нібито знешкодили куріння, додавши до сигарети фільтр. Його появу ніхто
не розцінив як рекламний прийом.
Для того, щоби переконати всіх, що
сигарети не тільки безпечні, а й є символом мужності, Рhilip Morris (Філіп
Морріс) запускає рекламну кампанію
з головним героєм – ковбоєм – приборкувачем прерій! Першим ковбоєм
Marlboro (Мальборо) став Девід Міллармолодший. Помер він 1987 року, будучи не в силах далі боротися з емфіземою легенів. Наступним підкорювачем
прерій став Девід Маклін. Сигаретний
фільтр йому також не допоміг – він помер від раку легені 1995 року. Але головним символом марки став Вейн МакЛарен. Помер він також – через рак легені,
не доживши навіть до 52 років. Фільтр
тут також був безсилий.

Сигаретний фільтр – це просто один
із способів маніпуляції свідомістю людини, що сторвює ілюзію бзепечнішого куріння. За статистикою, з появою в
сигареті фільтра захворюваність раком
легенів та іншими типовими «тютюновими» хворобами анітрохи не зменшилась, і навіть навпаки, зросла.
Класифікація сигарет на легкі, суперлегкі, сигарети зі зниженою кількістю
нікотину і смоли – це також один із засобів маніпуляції, які тютюнові компанії активно застосовують з 80-х років
насамперед для того, аби втягнути у
куріння підлітків, молодь, дівчат і жінок. Така класифікація створює ілюзію

Секрети
маніпуляції.
безпечнішого куріння. Курець замість
того, щоби відмовитися від сигарет,
продовжує курити нібито безпечніші.
Ба більше, до складу цих сигарет, так
званих легких і якісних, додають інгредієнти, які знижують рвотний рефлекс
у дітей, щоби вони почали палити. Багаторічні дослідження National Cancer
Institute (Національний інститут раку) в
США показали, що кількість передчасних смертей, спричинених курінням,
не змінилася при масовому переході на
легкі сигарети.
У 90-х роки тютюнові компанії обирають ринкову стратегію втягування
у куріння ще більшої кількості жінок і
дівчат. Щоби змусити їх палити, створюється красивий дизайн пачки з барвистими і привабливими кольорами на
будь-який смак. Привабливий дизайн
пачок сигарет орієнтовано на те, щоби
сформувати у молодих людей відчуття
того, що куріння є модним атрибутом,
необхідністю сучасного життя. І найголовніше – з’являються тонкі сигарети.
Цей рекламний хід дав змогу тютюновим компаніям змусити мільйони жінок
нести їм гроші в обмін на безпліддя і
народження хворих дітей. Іще одна хитрість, на яку йдуть тютюнові компанії, – це відсутність складу на пачці. На
упаковці будь-якого товару ви знайдете
опис того, з чого його зроблено, окрім
сигарет. Загалом близько 4 тисяч шкідливих хімічних сполук, серед яких: сірководень, аміак, чадний газ, полоній,
діоксини, що накопичуються в організмі
і спричинюють утворення пухлин, і навіть радіоактивні ізотопи калію, радію
і свинцю, що викликають генетичні мутації, – усе це замінено одним словом
– смола.
Склад сигарети – це прихована інформація і якщо, наприклад, на тютюнову фабрику влаштовується курець,
то через кілька місяців він неодмінно
кидає палити, бачачи, що додають в
сигарети. Одна з головних таємниць
тютюнових компаній – це додавання в
сигарети спеціальних речовин, які не
знижують, а навпаки – посилюють дію
нікотину. Що ж це за речовина? Сечовина. Нею почали насичувати тютюн для
сигарет ще у 50-ті роки. Завдяки додаванню сечовини нікотин значно швидше всмоктується у кров, що викликає
швидше звикання до сигарети і ще біль-

уже юнаки і дівчата сформовані сидять
і, природно, вони думають: «Ну які ж ми
діти?», «Тобто куріння – це вибір дорослої людини! Тобто це ще одна з ознак
дорослості!» – так вони маніпулюють
свідомістю молоді, втягуючи її у куріння.
Завдання таких психологічних прийомів – переконати молодь, що куріння
– це ознака дорослої незалежної людини. Хоча за статистикою в розвинутих
країнах якраз усе навпаки: найнижчий
відсоток курців серед людей з добрим
фінансовим станом, елітою державних
службовців (куріння там давно почали
вважати ознакою відсталості), а найвищий – серед низькокваліфікованих
робітників.
То що ж це за товар, який вони так хочуть нам продати?
Ми всі знаємо, що курити шкідливо.
А що ж насправді відбувається з нашим організмом? Коли людина закурює,
перший удар приймають на себе зуби.
Температура диму, який вдихає курець,
має близько 60–80°С, коли середня температура навколишнього середовища,
наприклад, восени, становить лише 5°С.
Курець почергово наповнює свій рот то
гарячим димом, то холодним повітрям.

шу залежність від куріння. Залежність від тютюну виникає так само, як і
від алкоголю. Це також,
«Молодь від 14-ти до 24-х років – це бізнес
до речі, наркоманія.
завтрашнього
дня. Оскільки ця підростаюча вікоТо чому тютюнові комва
група
14–24
дорослішає і становить ключову
панії хочуть долучати до
частину
для
реалізації
загального обсягу сигарет,
куріння саме молодь?
принаймні
наступних
25
років».
Згідно зі статистикою
«Підліток – наш потенціал і постійний завтрашВОЗ, майже 80% курців
ній клієнт».
почали палити, будучи
підлітками. Що раніше
людина починає палити, то сильніше У результаті зубна емаль зазнає різких
розвивається залежність і тим складні- перепадів температур.
Такі «атмосферні умови» сильно вплише відмовитися від сигарети. Тому тютюнові компанії беруть найактивнішу вають на неї, провокуючи появу на
участь у так званій боротьбі з дитячим і емалі мікротріщин – вхідних воріт для
підлітковим курінням. Усім знайомі такі мікроорганізмів. Щоби наочно це пронаклейки: «Ми не продаємо тютюнові демонструвати, наведемо простий привироби особами молодше 18-ти років. клад. Як у давні часи наші предки прибирали великий камінь з ниви? Вони
Це закон!»
Але ж це той самий вправний марке- розжарювали його, розводячи вогнища
тинговий хід! По-перше – привернути обабіч, а потім обливали холодною воувагу до тютюну, по-друге, навіяти мо- дою. Камінь від різкого перепаду темлоді, що тютюн – це ознака дорослості. ператур тріскався. Так само й на зубах
Щоби вони цього прагнули тощо. А на- з’являються мікротріщини.
Порушення зубної емалі призводить
справді – продають.
Тютюнові компанії організовують так до відкладання на ній тютюнового дьогзвані профілактичні програми. Вони тю, через що емаль набуває жовтуваприходять до навчальних закладів і го- того кольору, а потім і темнішого. Як
ворять молоді, що «палити можуть до- правило, зуби курця змінюють колір порослі, що палити чи не палити – це вибір стійно, і людина навіть не помічає цьодорослої, відповідальної людини. Ось го. Ротова порожнина починає видавави, діти, не можете зробити цей вибір, а ти неприємний запах, відчутний під час
ось коли ви станете дорослими…», там розмови з курцем.
Багато курців намагаються відбилити
зуби, використовуючи часом екстремальні методи, що тільки поглиблює
кризовий стан зубної емалі, виснажуючи її.
З ротової порожнини тютюновий
дим потрапляє у гортань. До складу
диму входять понад 50 хімічних сполук, що спричинюють рак. Під їхнім
впливом відбуваються зміни в гортані,
з’являються пухлини. Часто рак гортані
ніяк не виявляє себе, проходить безсимптомно. У цьому полягає його підступність. Тільки з часом, під час ковтання, з’являється відчуття стороннього
тіла. Воно починає супроводжуватися
болем, що посилюється. Незабаром біль
стає нестерпним.
Андрій П.: «У 28 років лікарі поставили
Американська реклама сигарет, 1951 рік:
«Перш ніж сварити мене, мамо... ти краще
діагноз – «рак гортані, спричинений пазапали Мальборо».
лінням». Я теж вважав, що це стосується
«Тато, тобі завжди дістається найкраще, навтіь
інших, а мене це не стосується. Хвороба
Мальборо!»
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почалася, як звичайна простуда, запалилися лімфовузли. А з’ясувалося, що
це онкологія. Якби не лікарі, то мене б
уже не було серед живих…».
Далі тютюновий дим потрапляє у легені людини. У них знаходиться близько
650 альвеол, на які покладено функцію
постачання кисню до всього організму.
При потраплянні тютюнового диму в
легені організму альвеоли забиваються дьогтем, токсинами і перестають
функціонувати. В результаті канцерогени тютюнового диму накопичуються,
що призводить до незворотнього процесу руйнування клітин, виникнення
злоякісних пухлин. Слід зазначити, що
сигаретний дим у кілька разів збільшує
отруйну дію на людину інших шкідливих
компонентів: вихлопних газів, виділень
промислового виробництва, які самі по
собі не наносять такої сильної шкоди
нашому організму.
Найстрашніше, що заробити рак легенів можна просто піддаючись дії тютюнового диму пасивно. 85% диму від
сигарет є невидимими для неозброєного ока, при курінні його значна частина
виділяється у навколишнє середовище,
де його вдихають некурці, так звані пасивні курці.
У диму від тління сигарети міститься
навіть більша концентрація шкідливих
речовин, ніж у диму, який утворюється під час затяжки. Наприклад, у ньому
міститься утричі більше бензопірелу –
дуже сильної ракоутворної сполуки, і
в 50 разів більше нікотину. Це відбувається внаслідок того, що температура
горіння сигарети під час тління на порядок нижча, ніж під час затяжки.
Якщо дитина живе у квартирі, де один
із членів сім’ї викурює пачку сигарет
на день, кількість нікотину в її організмі відповідає двом-трьом сигаретам. У
дітей, які зазнають пасивного куріння,
у рази зростає ризик недорозвинення
легенів, вони частіше заражаються інфекційними захворюваннями, такими,
наприклад, як бронхіт.

Коли у сім’ї, скажімо, палить одна людина, то близько 60% дітей хворіють. А
якщо палять обоє батьків, то здорових
дітей практично немає. Пасивне куріння є однією з причин розвитку у дітей
астми. Близько 30% випадків астми у
маленьких дітей – результат пасивного
куріння.
Куріння вкрай негативно впливає не
тільки на внутрішні органи, а й на зовнішній вигляд. 1985 року в науковому
журналі «British medical journal» вперше
з’явився термін «обличчя курця». Йому
притаманні жовтуватий колір шкіри,
ламке, тьмяне волосся, в’ялість шкіри.
Під впливом нікотину та інших сполук
сигаретного диму відбувається спазм
судин. Дрібні капіляри, які живлять шкіру, забиваються, клітини починають зазнавати кисневого голодування, шкіра
набуває жовтуватого відтінку.

ЛІКАР НЕХВОРІЙКО

Порушується доставка вітамінів і мінералів до волосся, через що воно втрачає природні якості. Викурювання тільки однієї сигарети звужує судини на 1,5
години. Це означає, що людина, що палить з інтервалом 1,5 години, створює у
шкірі постійне кисневе голодування. Куріння знищує кількість колагену, шкіра
втрачає еластичність, пружність, стає
в’ялою.
Упродовж однієї хвилини після початку куріння нікотин викликає сильні
спазми судин. Клітини стінок судин зазнають кисневого голоду. Виникають
локальні некрози тканин, відмирання
клітин. Для закриття таких дірок всередині судин виникають нарости. З

Різко збільшується кількість дітей,
народжених з численними вадами,
таких, що передчасно з'явилися на
світ, з малою вагою, хворих.
Мутагенні сполуки диму незворотно
пошкоджують і геном сперматозоїда.
З часом кількість сперматозоїдів із пошкодженою структурою ДНК зростає,
оскільки нові з’являються шляхом ділення, тобто дублювання існуючих.
Коли народжується дитина, сучасна
молекулярна біологія може сказати, що
сотні дуже важливих генів, які працюють на її розвиток, на збільшення маси,
на стабілізацію її фізіологічних систем,
виключені. Чим? Нікотином.
Цинізм людей, які продають і втягують

Смоли
Кадмій

Кислоти:
оцтова,
синильна

Бутан

Клей

Нікотин

Гексамін

Ацетон

Амоній
Дьоготь
Гармалін,
норгармалін

Метан
Фарба

Папір

Чадний газ

Миш’як
Полоній

Метанол
Бензопірен

часом вони збільшуються, що призводить до часткового чи повного їх закупорювання. У медицині це називається
атеросклероз. Він є причиною багатьох
хвороб: інфаркт, інсульт, облітеруючий
атеросклероз. Це призводить до дуже
тяжкого хронічного захворювання –
облітеруючого ендартеріїту. Мерзнуть
ноги, переміжна кульгавість, різкі болі,
і, врешті-решт, гангрена, зараження
крові й ампутація.
Саме через це помер
один з найкращих воротарів світового футболу,
володар «Золотого м'яча»
Лев Яшин. Через паління
йому спочатку ампутували одну ногу, а коли гангрена з'явилася на другій
– врятувати його вже не
вдалося.
На жаль, багато курців тільки після ампутації
усвідомлюють,
наскільки серйозними були всі
попередження.
У тютюновому димі присутні понад п’ятдесят токсичних сполук,
що викликають мутацію, тобто непоправні генетичні пошкодження клітин.
Токсини накопичуються в організмі залежно від зростання
кількості
викурених
сигарет, у тому числі
в яєчниках у жінки і
в сім’яниках у чоловіка. Жіночі статеві
клітини формуються
ще до народження
дівчинки. І, якщо їх
ушкоджують
ток
сини, то вони вже
ніколи не відновлю
ються і не оновлю
ються, тому куріння
часто призводить до
безпліддя чи наро
дження хворих дітей.

в паління наших співвітчизників, дуже
добре ілюструє висловлювання колишнього дистриб'ютора однієї з великих
тютюнових компаній: «Одна мені сказала під час співбесіди: «Я ненавиджу
людей, тому буду продавати їм цигарки,
щоби гигнули пошвидше». Я тоді очманів навіть. Але подумав: вона ж найперспективніший співробітник, з таким світоглядом, – і взяв її».
Часто тим, хто хоче відмовитися від
куріння, пропонують хибні альтернативи, наприклад електронні сигарети.
Виробники заявляють, що їхній товар
допоможе людині кинути палити, але
насправді цього не відбувається. Адже
в картриджах електронних сигарет як і
раніше міститься нікотин і канцерогени.
Фактично – це чергова хитрість, створена лише для того, аби ви не припиняли
палити.
Ще однією хибною альтернативою
є кальян. Часто вважають, що курити
його безпечніше, ніж звичайні цигарки.
Чи так це? Дійсно, при курінні кальяну
частина смол та диму осідає у воді. Але
при цьому об'єм диму, що потрапляє в
легені, в 100–200 разів перевищує об'єм
диму від цигарки, а це і чадний газ, і велика кількість інших сполук, що не фільтруються водою. Вдихання диму при па-
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лінні кальяну потребує значно більших
зусиль, при цьому легені розкриваються ширше і дим забруднює найвіддаленіші їхні відділи.
Але найефективніші і найпотужніші маніпуляції свідомістю людини – це
прихована реклама у кіно і на телебаченні. Її суперефективність було підтверджено дослідженням, яке виявило,
що кожен другий юнак і дівчина почали палити, наслідуючи телевізійних чи
кіногероїв. Але найцікавіше, що ніхто з
тих, хто почав палити, не здогадувався,
що почав робити це під впливом прихованої реклами.
Усі епізоди з курінням у кіно, серіалах
фінансують тютюнові компанії, для яких
життєво необхідно, щоби серед молоді,
підлітків з’являлися дедалі нові споживачі їхньої продукції.
І всі попередження про шкоду куріння – інфаркт, рак легенів, гангрену – не
сприймаються серйозно, оскільки актори, які палять на екрані, мають привабливий вигляд: у більшості випадків
самі вони не курять і ведуть здоровий
спосіб життя, займаються спортом і правильно харчуються, і в цьому причина
їхнього гарного зовнішнього вигляду.
Деніел Крейг: «Я не палю, це безглузде заняття, шкідлива звичка, що вбиває
нас».
Сара Джессіка Паркер: «Я не п'ю, не
палю, мама трьох дітей. Люблю бігати,
багато їжджу на велосипеді і займаюся
з інструктором йогою».
Хью Джекман веде здоровий спосіб
життя, не палить, любить спорт, грає у
регбі й гольф, літає на планері.
Чому ми піддаємося на маніпуляції?
Чому віримо брехні? Аби зрозуміти, як
діють ці механізми, зазирнімо всередину себе.
Для сприйняття світу у нас є органи
чуттів – слух, зір, дотик, нюх і смак.
Уся інформація від органів чуттів надходить до особливої частини нашої психіки, яку ми називаємо розумом. Його
функції прості: приймати все приємне й
заперечувати неприємне.
А якщо щось приємне, але шкідливе?
Він не розрізняє ці речі, він говорить:
«Усе одно – хочу!»
Розумові потрібен контроль, і він потенційно є у кожної людини – це глузд.
Його ж ми називаємо – сила волі. Глузд
також має дві функції: він приймає те,
що корисно, і заперечує те, що шкідливо. Маючи здоровий глузд, людина вже
в стані контролювати свої бажання. Наприклад, гіркі ліки чуття і розум заперечують, але глузд змушує їх прийняти,
оскільки це сприяє одужанню.
Ще один приклад: людина проходить
повз лавку з фруктами і їй хочеться
з'їсти фрукт, але вона згадує, що з собою немає грошей, і проходить мимо.
До лавки підходить коза і тягнеться до
фруктів. Вона не розуміє, чи можна це
робити чи ні, вона бачить щось смачненьке і починає їсти. Тварини роблять
те, що їм подобається, тобто живуть
лише чуттями, у них не розвинений розум, але людина повинна контролювати
свої бажання, розвивати свій інтелект
— саме це робить її людиною, дозволяє
жити вільно від нав’язливих програм.
У цьому полягає секрет успіху, творчого розвитку, реалізації своїх здібностей, у цьому – секрет досягнення
справжнього щастя.

Проект організації
«Спільна справа»
https://www.youtube.com/
watch?v=To_AVAzV5yA

Шукайте нас в інтернеті: www.rodkom.org, facebook.com/pages/Родительский-комитет-Украины/179039148927094, vk.com/id177478232, odnoklassniki.ru/profile/540220841118
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Небезпека № 3
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, САЙТИ
ЗНАЙОМСТВ ТА ІНТЕРНЕТСПІЛКУВАННЯ

Соціальні мережі сьогодні – найпопулярніші інтернет-ресурси. Відсутність
сторінки у соціальній мережі вже швидше
виняток. Їхню шалену популярність цілком можна пояснити – соціальні мережі
стали чудовим і зручним засобом зв’язку
і не тільки: тут можна отримати доступ
до величезної колекції музики, фільмів,
книжок, ігор, корисних і не дуже додатків; знайти групи за інтересами, прочитати свіжі новини і багато іншого. Таким
чином, соціальні мережі сьогодні формують повноцінне віртуальне середовище
проживання.
Здавалося б, що ж тут небезпечного для
дітей?

Особливості онлайн-спілкування
Річ у тім, що онлайн-спілкування суттєво відрізняється за своєю природою від
«живого» спілкування. Тут геть інші норми й правила поведінки, інші етичні стандарти. Тут немає обміну «живою» енергією між співбесідниками, немає жестів і
міміки (навряд чи хтось серйозно вважає,
що смайлик може виразити ту саму гаму
почуттів, що й людське обличчя), немає
інтонації в голосі, немає, образно кажучи, флюїдів, атмосфери спілкування. У
віртуальному спілкуванні не працює
найважливіший механізм – емпатія,
вроджена здатність відчувати те, що
відчуває співбесідник, активно спів
переживати. Усе це і є фундаментальною відмінністю живого спілкування від
віртуального.
Можна виокремити два види онлайнкомунікацій. Перший – це зв’язок зі
знайомою людиною, з якою є певна взаємодія у реальному світі. У цьому випадку
інтернет – лише засіб зв’язку і не більше,
такий, як телефон.
Другий вид – це спілкування з невідомими людьми. Й ось цей вид спілкування
відбувається за геть іншими правилами.
Що це за правила і наскільки вони небезпечні для підлітка? Відкрийте будьякий форум, спільноту і почитайте коментарі користувачів. Ви побачите, як безликі
акаунти ретельно поливають одне одного помиями. Хамство, чваньство, постійні образи, неповага до інших учасників
дискусії – усе це цілком «нормально» для
онлайн-спілкування. Як виняток – спеціалізовані спільноти (наприклад, спільнота
молодих мам).
Агресивну антикультуру пропагує славнозвісний «тролінг» – навмисна хамовита, провокаційна, образлива поведінка
в інтернет-дискусії. Мета троля – довести співбесідника до сказу, розпалювання чвар, провокування взаємних образ
тощо. Бути тролем у певному інтернетсередовищі вважають почесним. Вір
туальна анонімність викликає ефект
«онлайн-розгальмування» – люди до
зволяють собі в інтернеті таку поведін
ку, такі висловлювання, які ніколи б не
дозволили в реальному світі.

Знайомства
Знайомляться сьогодні не тільки на
спеціальних сайтах, а й у соціальних мережах. До речі, кілька слів про сайти
знайомств. Наше тверде переконання
– дітям там робити нічого, про що самі
сайти чесно попереджають. Величезна
кількість реклами послуг повій, педофіли,
божевільні збоченці – ось що потужним
потоком поллється на підлітка. За даними
певних досліджень, половина дітей постійно знайомляться в інтернеті з новими

РЕАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ
Інформаційна безпека дітей
Частина 3
людьми. 40% зізнаються, що зустрічалися
з інтернет-знайомими у житті. Однак серед цих знайомих може опинитися хто
завгодно – від однолітка, який має схожі
захоплення, до педофіла. Довірливістю
дитини цілком може скористатися шахрай. Знайомства в інтернеті, очевидно,
відносяться до тих речей, які батьки
просто зобов’язані контролювати за
ради безпеки дитини, у тому числі й
фізичної.

Особисті дані
Багато дітей викладають у вільному доступі свої особисті дані – телефон, номер
школи, адресу проживання, місця, де полюбляють бувати, особисті фотографії
тощо. Цим цілком можуть скористатися
зловмисники. Наскільки це небезпечно
– вирішувати вам. Ми тільки звертаємо
вашу увагу на цю проблему.

Викривлена соціалізація
Основна небезпека соціальних мереж полягає, на диво, у недосконалості реального світу. За умов, коли секції
і гуртки для дітей або зникли, або стали
недоступними незаможним батькам, дітям гостро бракує соціалізації. Не формуються життєво необхідні навички праці
у колективі, спільної творчості, підлітки
не вчаться добровільно брати на себе
відповідальність.
Цю прогалину заповнює інтернет-соціалізація. Але прищеплює вона у більшості випадків украй потворні соціальні
навички. Якщо підліток більше спілку
ється в інтернеті, ніж «наживо», то він
неминуче опановуватиме норми саме
онлайн-спілкування й обов’язково за
стосовуватиме ці норми у житті. Картина, коли підліток пишається не власними
успіхами у навчанні чи секції, а тим, що
він успішний троль – страшна, зловісна
картина.

Небезпека № 4
МУЛЬТИМЕДІА

Ні для кого не секрет, що в інтернеті
можна знайти багато фільмів і музики. Питання полягає у якості цього контенту. На

YouTube, наприклад, можна знайти чудові
лекції або пізнавальні передачі, а можна
— вельми гидотні відеопродукти.

Музика
Безліч музичних гуртів, популярних
серед підлітків, продукують пісні з дуже
сумнівними текстами, сповненими туги,
песимізму й відрази до людей. У сюжетах
пісень – протистояння з суспільством,
зневага до закону, кримінальні розборки, наркотичний кайф тощо. Шкідливий
вплив такого, вибачте на слові, «мистецтва» описувати немає смислу, достатньо
бодай того, що вживати легкі наркотики
вже стає модно.
Підліток своїм чуйним серцем, ще довірливою душею, шукаючи себе у суспільстві і в житті, вбирає усе це як губка.
Улюблені музичні гурти формують у нього
моделі поведінки і систему цінностей. Замість справжнього осмислення складної
музики, замість долучання до великих
традицій у мистецтві він знову отримує
сурогат украй низької якості й отруює
ним себе.

Передачі й відеоролики на YouTube
YouTube та інші відеохостинги радикально змінили медіа-світ. Загалом,
будь-яка людина, що має відеокамеру,
може легко створити свою передачу або
цикл передач. І серед них багато справді чудових проектів. Наприклад, канали
на YouTube, де безкоштовно навчають
іноземних мов. Велика кількість гарних
лекцій з комп’ютерних технологій. Такі
сервіси, як YouTube, можуть дати чудові
інструменти для творчості, самоосвіти й
розширення світогляду.
Але поговорімо про небезпеки, про які
необхідно знати, якщо ми хочемо забезпечити дитину справді корисним і безпечним інтернетом.
Оскільки створювати власні проекти
може справді будь-хто, якість і зміст цих
проектів дуже різні. Яскравий приклад
– передача на YouTube – «+100500». Це
осердя огидної вульгарності, дурного
жорстокого гумору, розкутості й нецензурної лайки у кожному десятихвилин-

ному випуску. Проект має шалену популярність у молоді. Підлітки починають
наслідувати ведучого, що кривляється,
повторювати його «круті жарти», копіювати його нахабний тон. Як це впливає
на культурний образ дітей – питання
риторичне.
Онлайн-відео – живодайне середо
вище для пропаганди екстремізму,
окультизму, сект тощо. Якщо на YouTube
проводять фільтрацію завантажуваного відео і відвертий екстремізм звідти
видаляють , то в популярній соціальній
мережі «ВКонтакті» така фільтрація відсутня. Тут запросто можна натрапити
на пропаганду фашизму й неонацизму,
крайніх форм націоналізму, заклики до
насильства, крадіжок та інших протиправних дій. Причому достатньо того,
щоби чимось подібним зацікавився
хтось із друзів і натиснув «поділитися».
Тобто можна випадково натрапити на
шкідливий контент, не займаючись його
пошуком цілеспрямовано.
На щастя, останнім часом активно вирішують проблеми пропаганди і реклами
наркотиків. Фактично всі великі сервіси оперативно видаляють відео з таким
змістом. Значно більшу небезпеку щодо
цього сьогодні становлять молодіжні субкультури й нічні клуби.
Серйозну небезпеку становлять відео,
що пропагують завдання собі шкоди.
Наприклад, так званий «собачий кайф».
Кайф цей підлітки отримують у дуже небезпечний спосіб – душать одне одного
ременем або шарфом. Звісно, при цьому
життя дитини наражається на величезну небезпеку. Настійно радимо читачеві
поглянути, як «весело» дітлахи цей кайф
добувають. Просто наберіть у будь-якому
відео-сервісі запит «собачий кайф» і погляньте, як вони балансують між життям
і смертю.
У цілому, всі небезпеки, пов’язані з
онлайн-відео, викликані тим, що підлі
ток ще не вміє «фільтрувати» інформа
цію. Його система цінностей і переконань
ще тільки формується. Мабуть, єдиний
спосіб убезпечити тут дитину – навчити її
самостійно оцінювати.

Фільми
Тут проблема, скоріше, не інтернетпростору. Проблема популярності поганих, вульгарних фільмів – це проблема
сучасної культури загалом. І дуже негарний симптом суспільства. Інтернет просто зробив фільми доступними. Тобто,
якщо телевізійну передачу завжди можна
перемкнути, якщо там транслюють щось
небажане для дітей, то контролювати перегляд фільмів на комп’ютері дуже важко. Зазвичай батьки навіть не знають, що
дивляться їхні діти.
А вони часто дивляться фільми, не призначені для дитячого перегляду. Наприклад, фільми жахів цілком здатні травмувати психіку дитини. Нічого гарного не
дасть дитині і перегляд фільмів із надто
важкими сценами, еротичними сценами, а також зі сценами насильства. Дуже
популярні, на жаль, так звані молодіжні
комедії. Що через ці фільми засвоюють
юні глядачі? Насамперед збочене, спотворене розуміння кохання і взаємин
статей. Молодіжні комедії буквально нашпиговані надзвичайною вульгарністю й
цинізмом.
Проблема тут така сама, як і у випадку
з музикою. Діти засвоюють моделі по
ведінки з переглянутого, отримують
мірило поганого і гарного. Тому дуже
важливо зробити так, аби дитина зрос
тала на здорових, гарних фільмах.
(Закінчення в наступному номері)

http://rodkom.org/skachatj
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Хліб живить, вигляд свіжого хліба завжди радує око, хліб зцілює. Але таке
було можливо, коли хліб випікали традиційно з борошна цільного, на воді
з джерел і криниць, із використанням
хмельової закваски, вимішаний руками,
з молитвою.
Із розвитком суспільства для випікання стали використовувати біле борошно
вищого сорту і спиртові дріжджі, у тісто почали додавати домішки, що дали
змогу економити якісно й кількісно. У
теперішній час процес економії дійшов
до абсурду – все живе замінено на хімічне, неорганічне. Природно, що такий
хліб дедалі більше втрачає свої цілющі
властивості і стає джерелом численних
захворювань.
У минулі часи біле борошно вживали
у їжу лише на свята (калачі, паски, здоб
ні пироги), в будні дні, й особливо у піст,
хліб випікали з борошна житнього або
пшеничного грубого помолу. Харчові
волокна, яких безліч є у такому борошні, очищували кишківник від шкідливих
речовин, усували дисбактеріоз, поліпшували водно-сольовий обмін у кишківнику, нормалізуючи кров’яний тиск.
Біле ж борошно в основному має
крохмаль і білки, бідне на мікроелементи й вітаміни. Воно сприяє розвитку дисбактеріозу, призводить до виникнення
атрофії епітелію кишківника і появі виразок. Надмірна кількість білка у білому
борошні, потрапляючи у кров, спричиняє підвищений артеріальний тиск, призводить до загустіння крові й закупорки
судин. З роками любителі білого хліба
починають страждати від гіпертонічної
хвороби, варикозного розширення судин, гастритів і холециститів, поліартриту і ревматизму, не здогадуючись, звідки
це все взялося.
Надмірне споживання білого борошна вагітними – одна з причин раннього
окостеніння голівки плоду. Це призводить до ускладнень під час пологів. Таким чином, проблема росту кількості
акушерських операцій прямо залежить
від ненажерливості і сластолюбства нації в цілому.
Ось що говорить про причини хвороби професор В.А.Моргун, завідувачка
кафедри обробки зерна Одеської харчової академії: «Прагнення очистити
харчові продукти від грубих рослинних

ДОМІВКА

Хліб – усьому голова

Зерно – це символ достатку, родючості, ситого і заможного життя. Як
відомо, національна кухня кожного народу походить з умов існування
цього народу з давніх-давен. Так у кочових народів у кухні переважають страви швидкого приготування, у мисливців – м’ясний раціон, а
народи, що живуть біля моря, краще за всіх готують рибу. Дар наших
полів – це зерно. І якщо поглянути на кухню слов’янських народів, то
можна помітити переважання у ній страв з борошна і зернових – вареники, галушки, пироги і млинці. І, звісно, центральне місце займає
хліб.
Зараз багато написано і сказано про шкідливість хліба і захворювання, які спричиняє його споживання, і багато хто відмовився від хлібобулочних виробів. Чи так це? Чи може бути шкідливим продукт, який
нам дав Бог? Погляньмо на хліб, який ми їмо щодня.
волокон і надмірне рафінування їжі призвели до зниження вмісту баластних
речовин, мікроелементів, природних вітамінів у раціоні харчування. Внаслідок
цього виникли «хвороби цивілізації»:
атеросклероз, ішемічна хвороба серця,
зниження перистальтики кишківника,
ожиріння, цукровий діабет тощо».
Наступною складовою хліба є дріжджі. Віддавна і до середини XIX століття
для випікання хліба використовували
хмельову закваску. В жіночих рослинах
квіти зібрано у вигляді шишок, які мають
гірко-терпку речовину лупулін, що виступає як природний консервант.

Від середини XIX століття для випікання хліба почали використовувати спиртові дріжджі. На відміну від хмельової
закваски, ці дріжджі не мають консервуючих властивостей, тому для пригнічення патогенних бактерій і грибків
почали використовувати різноманітні
хімічні речовини, аж до антибіотиків.
Однак термін придатності сучасного хліба рідко перевищує 48-72 години. А хліб,
випечений на хмельовій заквасці, може
залишатися «їстівним», не пліснявіючи, і
навіть через 7-10 днів його можна різати ножем. Ще однією важливою особливістю хмельової закваски є те, що вона
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не тільки механічно розрихлює тісто,
а й збагачує його ферментами і сприяє
кращому засвоєнню хліба організмом.
Термофільні ж дріжджі механічно розрихлюють хліб з високою швидкістю, що
дає змогу знач
но збільшити кількість
випечених хлібобулочних виробів, не
піклуючись про їхню користь. Крім того,
ці дріжджі вирощують на буряковій мелясі (відходах цукрового виробництва) з
додаванням добрив – діамонію фосфату,
сульфату амонію, аміачної води. Все це
потрапляє до нас у кишківник.
Застосування різноманітних розрихлювачів дає змогу зменшити питому
вагу борошна у булці зі збереженням
попереднього об’єму. Потрапляючи в
організм людини, «дутий» хліб розрихлює органи і тканини, перетворюючи
людей на тлустих гіпертоніків.
Останніми роками у певні сорти хліба
почали додавати висівки. Вони мають
головні складові харчування: білки, вітаміни, мінеральні речовини і харчові
волокна. Білки висівок більш близькі
до фізіологічно активних білків тваринних тканин і є більш повноцінними
і збалансованими за амінокислотним
складом. Максимальна кількість вітамінів В, РР і Е знаходяться у висівках,
мінімальна – у борошні вищого і I сорту. Таким чином, прагнення сучасної
людини вживати виключно білий хліб
призводить до нестачі в організмі поживних речовин.
Прагнення позбутися від хвороб неминуче приводить людину до думки
про відмову від вживання виробничого хліба і випікання його у домашніх
умовах. Під час випікання дуже перспективне з лікувальною метою використання трав і спецій. Для цього хліб
заводять на відварі бажаної трави або
спеції. Наш досвід дає змогу рекомендувати до використання у хлібовипіканні корінь аїру, корінь імбиру, насіння фенхелю, тмину і коріандру, трави
звіробою, естрагону, чебрецю, а також
спеції: куркуму, каррі, червоний і чорний перець, хмелі-сунелі тощо. Процес
квашення хліба сприяє посиленню лікувального ефекту трав.

В’ячеслав ЗАКРЕВСЬКИЙ,
автор фільму «Вижити всупереч –
як народити здорову дитину
в сучасних умовах»

Рецепти приготування хмельової закваски та хліба
Достиглі й висушені шишки хмелю ввечері залити окропом у співвідношенні
1:2 (1 склянка шишок – 2 склянки окропу), 20 хвилин прокип’ятити, закутати
рушником і залишити на ніч. Вранці процідити, додати цукор (мед) - 2 ст. ложки
на кожну склянку відвару, і борошно –
0,5 склянки на склянку. Отриману суміш
закутати і поставити у тепле місце для
бродіння (на 2-3 доби, кожну добу, підігріваючи її на водяній бані, безперервно
помішуючи) до появи безлічі бульбашок
і характерного гіркуватого смаку. Якщо
суміш не підігрівати, процес бродіння
може припинитися. Якщо на смак дріжджі солодкуваті – процес бродіння не
завершений. Зберігати дріжджі у холодильнику, в банках із кришками. Витрата в тісто – 1 склянка на 2-3 кг борошна,
плюс борошно для підмішування, скільки вбере.
Суха хмельова закваска (№2) – замість борошна у проціджений відвар з
шишок хмелю додають висівки у такій
кількості, щоби вони увібрали всю рідину. Добре перемішати і поставити у тепле
місце для бродіння на 3 доби. Суха хме-

льова закваска готова, коли з’явиться характерний, не зовсім приємний, кислий
запах. Висівки, що перебрели, розсипати
тонким шаром на деку для просушування. Висушена закваска у герметичній
тарі придатна для тривалого зберігання,
не в холодильнику. Перед вживанням
– залити на ніч теплою водою (1 ч. л. на
0,5 склянки води), додати трохи борошна, розмішати до консистенції сметани.
Вранці до маси, що запінилася, додати
воду, сіль і борошно, і замішувати тісто.
Готова хмельова закваска (№3) – це
шматочок тіста, який залишають після
приготування хмельового хліба, кладуть
у холодильник. Перед використанням
закваску заливають ледь теплою водою,
добре розмішуючи, додають трохи борошна і ставлять у тепле місце. Поступово, через кожні 1-2 години, додаючи
воду і борошно, доводимо закваску до
потрібного нам об’єму. Хліб на такій заквасці виходить більш кислуватий, ніж із
застосуванням рідкої хмельової закваски, і трохи довше сходить.
Щоби хліб добре піднявся, класти тісто
у змазані форми не більше, ніж на поло-

вину їхнього об’єму, прикрити рушником і
залишити на 1-2
години у теплому місці. Якщо
помістити в тепло (до 40 градусів С) – хліб підійде
швидше.
Рецепт білого хліба на рідкій
хмельовій заквасці.
На 3-4 булки хліба: 2-2,5 кг борошна
пшеничного 1 або вищого сорту, 1 склянка рідкої хмельової закваски, вода питна,
3-4 ст.ложки олії, 1-2 ст.ложки солі, насіння льону або інше, прянощі – на смак.
Звечора – у 5-7-літрову каструлю засипаємо 1,5 кг борошна пшеничного 1
сорту (за відсутності заміняємо вищим),
додаємо 1л доброї питної води (доочищеної, з джерела або охолодженої
кип’яченої), перемішуємо, додаємо 1-2
ст.ложки солі, вводимо злегка підігріті на водяній бані рідкі хмельові дріжджі (№1), знову ретельно перемішуємо,
якщо потрібно, додаємо трохи борошна,
щоби тісто було не рідким. Накриваємо

рушником, залишаємо на ніч.
Якщо часу мало, можна це
тісто замісити і вранці – воно
готове до роботи вже через
2-3 години.
На ранок тісто збільшується
в об’ємі приблизно вдвічі. Перемішуємо його, додаємо 3-4
ст.ложки олії (за бажанням
можна додати насіння льону, кунжуту, зернят соняшника або гарбузових, родзинки,
сухий базилік або інші пряні трави), підмішуємо борошна і залишаємо ще на 1-2
години. Ділимо тісто на 3-4 частини (дивлячись, які форми), кожну окремо вимішуємо і викладаємо в підготовані форми
для випікання на половину об’єму, щоби
було, куди підніматися готовому виробу.
Змазуємо верх олією. Накриваємо рушником і даємо час – 1,5-2 години при кімнатній температурі – щоби тісто, як слід,
підійшло. Випікаємо при температурі
200oС протягом 50-60 хвилин. Готовий
хліб виймаємо з форм, бризкаємо водою
і закутуємо рушником. Смачного!

http://nasledie77.wordpress.com/
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Безсоння
Усім потрібен сон. Відсутність сну у
ссавців призводить до смерті, але це не
стосується дельфінів, які, вочевидь, знайшли спосіб обходитися без нього. Дельфіни відмовляються від сну упродовж
першого місяця життя.
Річ у тім, що ці дивовижні морські тварини можуть відключати половину свого мозку час від часу. Вчені безперервно
спостерігали за поведінкою дельфінів
упродовж 5 днів і помітили, що впродовж
цього часу реакція тварин ані на секунду
не змінилася і не сповільнилася. Аналізи
крові на наявність ознак стресу через відсутність сну виявилися негативними.
Інше дослідження показало, що дельфіни можуть використовувати свою сонарну систему звукових сигналів упродовж
15 днів поспіль безперервно з майже ідеальною точністю. Це вміння необхідне,
коли вони стежать за хижаками під час
відпочинку у відкритому океані.

Усі люблять дельфінів. Це розумні, допитливі, грайливі істоти, які полонили людей з давніх-давен. Пристосованість
до життя у суворому середовищі світового океану потребує
наявності певних навичок. У результаті цього дельфіни стали володарями певних надзвичайних здібностей, які дивують дослідників та вчених.

10 дивовижних фактів

Унікальний
плавець

Зір

Усім відомо про сонарну систему дельфінів. За допомогою клацання і скрипу,
які вони видають, вони досліджують світ
навколо. Можна припустити, що інші способи сприйняття світу, наприклад зір, у них слабко розвинуті. Насправді їхній зір кращий, ніж у людей. Дельфіни мають по оку з
кожного боку голови, таким чином вони отримують панорамний
огляд їхнього оточення на 300 градусів. Вони можуть бачити, що
відбувається позаду, і кожне око може рухатися незалежно одне
від одного, тобто вони можуть дивитися на два різні напрями
водночас. Також за сітківкою вони мають відбиваючий шар клітин, що має назву tapetem lucidem. Це допомагає їм виключно
добре бачити в умовах низького освітлення. До того ж дельфіни
добре бачать як у воді, так і на поверхні.

У 1936 році відомий
британський зоолог сер
Джеймс Грей був вражений, як швидко дельфіни могли плавати. Він
вивчив їхню анатомію і
дійшов висновку, що їхні
м’язи недостатньо сильні для виконання цього
завдання. Таким чином,
уся справа у шкірі дельфіна, яка має унікальні властивості й особливим чином відкидає водний потік. Цей феномен відомий як «парадокс Грея».
У гіпотезі Грея справді є частка істини – шкіра дельфінів
справді має унікальні властивості, але він значно недооцінив
їхні фізичні можливості. Як виявилося, удар хвоста дельфіна
удесятеро потужніший, ніж вважав Грей. До того ж дельфіни
мають надзвичайну енергію. Людина може перетворювати
лише близько 4% своєї енергії на імпульс руху в воді. Дельфіни можуть перетворювати 80% своєї енергії на тягу, і це
вміння робить їх одними з найефективніших плавців в океані.

Електрорецепція дельфінів
Сонарна система дельфіна — це справді унікальний феномен.
Здатність виявляти об’єкти на відстані просто дивовижна. Й у
сполученні з іншими чуттями можна дійти висновку, що дельфіни мають справді фантастичні здібності, що відрізняє їх від
інших живих істот. Однак мати-природа наділила їх іще дечим
– електрорецепцією. Це вміння відчувати електричні імпульси,
які посилають інші живі істоти.
Гайанські дельфіни, що мешкають біля узбережжя Південної
Америки, зовні схожі на дельфінів-афалін. Дослідники виявили особливі заглиблення на їхніх носах, які здатні розпізнавати
електроімпульси, що надсилають м’язи риб. Схожу особливість
мають такі тварини, як качконоси. Вони використовують її для
пошуку риби, яка ховається в мулі. Ехолокація дає змогу дельфінам визначати положення об’єктів на дальній відстані, однак
вона не дуже ефективна поблизу, і в таких випадках на допомогу приходить електрорецепція. Вчені припускають, що всі дельфіни і навіть деякі кити мають таку незвичайну здатність.

Дихання
Дельфіни — дуже вправні плавці. Вони
можуть затамовувати дихання упродовж
12 хвилин і занурюватися майже на 550
метрів. Дельфіни можуть робити це тому,
що вони мають особливі легені. Хоча
вони не набагато більші, ніж у людини,
але значно ефективніші. З кожним подихом у своїх легенях дельфін переробляє
близько 80% повітря. У людини цей показник становить лише близько 17%. Їхня
кров і м’язи можуть зберігати і транспортувати також більше кисню, ніж наші. Це
відбувається тому, що вони мають більше
червоних кров’яних клітин, які, у свою
чергу, мають більшу концентрацію гемоглобіну, ніж у людей.
Однак це не повною мірою пояснює,
чому дельфіни можуть затримувати дихання так довго і пірнати так глибоко. Для
здійснення такого «подвигу» вони обмежують циркуляцію крові у своєму організмі. Під час тривалого занурення кров
відходить від кінцівок і прямує до серця
і головного мозку.

Шкіра
Чому дельфіни не вкриті мушлями, як кити, наприклад? Виявляється, вони мають унікальну
шкіру, яка дає їм багато переваг.
Їхній епідерміс не жорсткіший,
ніж у людини, але у 10-20 разів
товщий, ніж у будь-якої наземної
тварини. Увесь шар шкіри змінюється що дві години. Ці унікальні здібності сприяють швидкій
регенерації шкіри і зберігають її
гладенькою, шовковистою і гідродинамічною. Дельфіни вкриті
мікроскопічними лусочками, які
допомагають їм пересуватися
значно швидше у воді і запобігають появі паразитів. Але справжній секрет того, чому дельфіни
настільки чисті, ховається у їхній
здатності секретувати спеціальний гель, який «чинить опір» слизові, завдяки якій чіпляються мушлі. Таким чином, дельфіни вкриті природним
розчинником клейковини. До того ж це унікальне покриття також має ензими, які відлякують паразитів.

Магнетичне відчуття
Чому дельфіни і кити викидаються на
берег? Це таємниця, яка не раз збивала
з пантелику дослідників упродовж багатьох років. Серед припущень – і дивні
хвороби, і забруднення навколишнього
середовища, і військові звукові тестування. Виявляється, уся справа в сонці і магнітному полі нашої планети.
У мозку дельфінів і китів є особливі магнітні кристали, які дають змогу їм відчувати магнітне поле Землі. За допомогою
такої вбудованої системи вони можуть
пересуватися безкраїми океанами, без
особливих зусиль орієнтуючись у просторі. Одна група дослідників склала карту
східного узбережжя США, де спостерігали масові випадки загибелі дельфінів. Як
виявилося, ці ділянки збігалися з місцями, де магнітні гірські породи знижували
рівень магнітного поля планети. Таким
чином, дельфіни і кити, орієнтуючись на
магнітне поле, вчасно «не бачать» берег.
Також учені з’ясували, що коли сонце випромінює забагато радіації, воно впливає
на магнітні відчуття морських ссавців і
збиває їх з пантелику. Найбільше тварини викидаються на берег, коли активність
сонця найсильніша.

Біль
Дельфіни не мають больових відчуттів.
Отримавши серйозну травму, дельфіни
можуть продовжувати ігри, плавати і навіть годувати малюків. Насправді дельфіни так само чутливі, як і ми. Але отримавши глибоке поранення, вони просто
не звертають на нього уваги. Деякі вчені
вважають, що ці тварини здатні виробляти природне знеболювальне, за дією тотожне морфіну.

Загоєння
Шкіра дельфіна має унікальну властивість швидко загоюватися. Функція
загоєння має фантастичні здатності
у порівнянні з людиною. Величезний
шматок шкіри наростає за кілька тижнів, не залишаючи шрамів, і повертається до первинного стану. Шкіра не
просто загоюється, вона регенерується.
Крім того, якщо на поверхні шкіри дельфінів з’являється рана, вона не кривавить. Вважають, що при пораненні дельфіни задіюють ті самі функції, що дають
їм можливість занурюватися на великі
глибини, а саме: звужувати судини і зупиняти потік кровообігу.

Інфекції
Дельфіни плавають з відкритими ранами в океані,
де безліч різноманітних
бактерій, і не вмирають
від інфекції. Без надання
медичної допомоги люди
можуть померти від сепсису упродовж кількох днів.
Дельфіни мають імунну
систему, подібну до людської, але ж як вони набули цієї суперстійкості до
інфекцій?
Існує теорія, що організм
дельфіна має здатність абсорбувати
антибіотики,
які виробляють планктон
і водорості. Хімічні речовини, які виробляють ці
мікроскопічні живі істоти,
було знайдено у жирових тканинах дельфіна. Підшкірний жир розкладається на місці рани і віддає ці натуральні антибактеріальні речовини. Як вони можуть зберігати ці життєво важливі речовини під
шкірою, не виводячи з організму, досі залишається загадкою.
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Сила Божа в немочі здійснюється
Іконописець без рук Григорій Журавльов
Григорій Журавльов з’явився на світ без
рук і ніг. Але зміг прожити життя радісне і
сповнене любові. Писав ікони дивовижної
краси. До кінця XIX століття прославився
на всю Росію. Його життя можна назвати
подвигом, але більш точним усе-таки буде
інше визначення – воно було свідченням
чуда. Народжений безпорадним інвалідом
син простого селянина, Григорій отримав
у дар великий талант живописця й уміння
бути щасливим.
Народився Григорій у 1858 році у великій селянській сім’ї, у заможному селі Утьовка Самарської губернії. Коли хлопчик з’явився на світ, усі родичі були
просто шоковані: у нього не було ані ручок, ані ніжок.
Матір від такого горя навіть хотіла накласти на себе і Опанас). У Григорія з’явилася мрія – звести у ріднона немовля руки. Але дід по материній лінії, Петро Ва- му селі церкву. За кілька років мету було досягнуто.
сильович, не дозволив здійснитися такому гріху. Він Причому живописець брав участь у її будівництві не
лише грішми, а й допомагав створювати архітектурсказав, що сам роститиме і виховуватиме хлопчика.
Незважаючи на каліцтво, дитина росла життєра- ний проект, сам розписував склепіння церкви і писав
дісною і допитливою. Уже з раннього віку хлопчик ікони. Особливо тяжко було розписувати баню храполюбив малювати, брав у зуби прутик і на піску ма- му. Йому доводилося лежати на спині, на спеціальлював будинки, людей і різних тварин. Коли Григорій ному підйомнику на гвинтах, страждаючи від утоми й
підріс, дід возив його до школи. Талановита дитина болю. Але коли брався за розпис – забував про все.
Під кінець розпису художник залишився майже без
все схоплювала на льоту.
Малював, затиснувши вуглинку, олівець, а пізні- зубів, у нього болів хребет, на тілі з’явилися виразки.
Художник Кирило Кисельов пише про нього: «Баше пензель зубами. Цілими днями, до болю в яснах,
гато художників мають руки, ноги і
стираючи губи в кров, клав на папір
здоров’я лише формально, а витрачамазок за мазком, досягав потрібного
ють свої можливості марно. А Григорій
поєднання фарб. Позбавлений багаЖуравльов писав у класичному акадетьох мирських радощів, він створював
мічному стилі, найскладнішому стилі
у малюнках власний світ, сповнений
живопису, в якому створити справжній
любові і краси.
духовний релігійний образ можна,
У п’ятнадцять років Григорій Журавлише живучи життям, максимально нальов попрямував до Самари навчатися
ближеним до життя святих, зображехудожньої майстерності. Тут він брав
них на іконі, і йому це вдалося».
уроки живопису і самостійно вивчав
Хоч 1934 року храм намагалися підікреслення й анатомію. За п’ять років
рвати, однак він вистояв: без дзвіниці,
праці він став упевнено писати ікони,
перетворений на зерносховище. Четримаючи пензлі затиснутими в зубах.
рез 55 років церкву відновили і знову
Повернувшись за певний час після
відчинили для служб. Частина розпинавчання в Самарі до Утьовки, Григосів Журавльова у храмі збереглася до
рій почав писати ікони вдома у своїй
майстерні (йому допомагали його бать- Г. Журавльов. Олівцевий ескіз наших днів.
Максим ПАШИНІН
ко Микола Журавльов і рідний брат
до сюжету з Біблії

Квіти, веселка, звірята чи сонце – авторка
цих яскравих і оптимістичних образів не вчилася у художній школі. Творець малюнків не
може навіть взяти пензлика до рук і свої картини пише… зубами.

Дівчинка
з атрофованими руками
малює зубами
справжні шедеври
Життя Уляни
Белей
перекреслила вроджена хвороба
– артрогрипоз
– руки та ноги
недорозвинені.
Батьки
відмовились
від дитини ще
в пологовому
будинку, тож її
родина – в інтернаті для інвалідів на Снятинщині. Дівчинка недузі
не скорилася і має таку волю до життя, що варто здоровим повчитися.
«Вона по суті борець. Вона в цьому житті не зневірилася. Має дуже унікальну здатність малювати і робити
все так акуратно, цікаво. Кольори такі яскраві підбирає
і дуже до всіх ставиться добре. Сама життєрадісна. Всіх
підтримує», – розповідає вихователька інтернату Зореслава Гоян.
Роботи Уляни Белей були неодноразово представлені на різних всеукраїнських та міжнародних виставках.
Багато своїх творів Уляна просто дарує. І мріє хоч раз у
житті побачити море, яке зображує на своїх картинах.
Дівчина не лише малює, вона складає пазли, мозаїку,
любить читати і декламувати вірші.
Молода художниця стежить за модою, намагається
гарно одягатися та змінювати зачіски. І розповідає –
найбільше у роботі їй бракує яскравих фарб. Рожеву та
білу акварель дівчинка використовує найчастіше. Каже
– це кольори радості і цим почуттям хоче ділитися з усіма людьми.

Оксана КВАСНИШИН,
«ФАКТИ», ICTV

Ніколи
не
здавайтеся!
Новозеландець
без ніг підкорив
Еверест
Новозеландець Марк Інгліс у 2006 році підкорив Еверест,
за двадцять років до цього втративши обидві ноги. Альпініст відморозив їх в одній з попередніх експедицій, але
не залишив свою мрію про Еверест і здійснив сходження
на вершину, яку складно підкорити навіть «звичайним»
людям.
Під час підйому на вершину,
який тривав 40 днів, на долю
Інгліса випало кілька важких
випробувань. На висоті 6400
метрів у нього зламався один
з протезів і йому довелося за
йматися ремонтом.
Ба більше, Марк піднімався
на Еверест з одного боку гори,
а спускатися він повинен був
з іншого. До речі, за даними
компетентних джерел, такий

маршрут став третім за всю іс
торію підкорення вершини.
Хелен
Кларк,
Прем’єрміністр Нової Зеландії, осо
бисто привітала альпініста.
Вона сказала, що саме по
собі підкорення Евересту є
головним досягненням для
кожного альпініста, а для
Марка Інгліса воно стало ще
важливішим.
http://www.happyinspiration.com
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

стор.

Даринки у дитячій приблизно шість
мільярдів іграшок, з них близько двохсот тисяч – ляльки. У багатьох немає ноги,
руки чи голови.
З ляльками Даринка не грається, вона
вже велика, чотири роки – це зрілий вік.
Гратися – доля немовлят, а Даринка ляльок виховує, щоби з них виросли пристойні люди. Я в армії проходив стройову
підготовку, і коли до мене з дитячої долинає голос Даринки, яка виховує ляльок,
одразу згадую ротного старшину. Катя,
Даринчина мама, намагається у такі моменти не заходити у дитячу, боїться, що її
також почнуть виховувати.
Найпідступніші іграшки – це фігурки, які
кладуть у шоколадні яйця. Найнебезпечніше у них – це хибне уявлення, що вони
не можуть завдати жодної шкоди. Спробуйте вночі пройтися дитячою, аби поправити Даринці ковдру, і ви зрозумієте, що
ці фігурки не тільки болячи впиваються у
п’яти, а й вчать дітей усіляких нехороших
слів.
З собою в дитячий садок Даринка бере
тільки найдостойніших, зазвичай це лялька Христина. Мені важко оцінити, у чому
полягають чесноти Христини, я лише чоловік, я почав гратися ляльками лише
нещодавно. Катя сказала, що мені і намагатися не варто їх оцінювати, тому що
чоловіки обирають собі ляльок, орієнтуючись на зовнішність, а для Даринки важливіший багатий духовний світ.
Христина з Даринкою дуже давно, вона
з’явилася ще до того, як у Даринки почали
різатися молочні зубки, але на їхні стосунки не вплинуло навіть це. Пожована ліва
нога аж ніяк не знецінила багатство Христинчиного внутрішнього світу.
Був випадок, один
хлопчик із сусіднього
будинку хотів забрати Христину у

тім і кошик, і м’яч, і годинник – усі
разом падають на підлогу, на цьому матч закінчується, тому що з
кухні прибігає Катя з ополоником
і стурбованими очима.
Катя не хоче для Дарці спортивної кар’єри, вона вважає, що
для цього наш дім надто крихкий
і в ньому забагато годинників. Ну
звісно, не так уже й багато, як досі,
але нам іще є що втрачати. Катя
мріє, щоби дочка виросла художницею, у Даринки є чудові дані,
щоби досягнути великих успіхів в
абстрактному експресіонізмі. Це
щира правда, якщо не вірите, я
можу показати вам шпалери в дитячій. Однак Даринка вважає, що
творчість – це шлях ледачих душ,
спорт – ось заняття для справжньої леді.

Даринки. Йому було сім років, а у Даринки
був тільки пластмасовий совочок для піску.
Тато цього хлопчика потім приходив до
нас у гості, познайомив нас із сином і його
травмами, просив вгамувати Даринку. Він
думав, що Даринці років п’ятнадцять або й
більше, він готувався побачити у нашій вітальні притон, де ми спеціально виховуємо
з Дари малолітню мордоворотку. Коли він
дізнався, що Даринці лише чотири, він видав синові запотиличника авансом і пообіцяв удома видати решту. Судячи з усього,
хлопчик серйозно осоромив честь сім’ї, я
дуже непокоївся за нього, навіть пробачив
зламаний об його спину совочок.
Ще у Дари є зелений м’яч з ромашками
– бувають дні, коли Даринка хоче вирости
баскетболісткою. Вона бере у ванній кімнаті таз, цей таз встановлюється на піаніно, виходить баскетбольний майданчик з
кільцем. Даринка – природжений Майкл
Джордан, вона влучає м’ячем прямо в годинник на стіні, а від годинника м’яч відскакує в кошик, це триочковий кидок. По-
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Наш індекс у Каталозі передплатних видань:
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Щоправда, сама Даринка ще не визначилася з вибором, ким їй стати. Я запитував її, і вона сказала, що коли виросте, то
буде або космонавтом, або скакатиме на
конячці, це приблизно рівні за привабливістю професії.
Або займеться п’ятиборством, цей вид
спорту об’єднує, на Даринчину думку, не
тільки біг на лижах і стрільбу, а ще й бокс,
перегони «Формули-1» і карате. Для змагань з карате лижі знімати необов’язково,
я уточнював.
Так ось, ми з Даринкою домовилися,
що баскетболу у вітальні більше не буде.
Мені довелося пообіцяти їй, що щойно у
нашому місті виявиться спортивна секція,
де візьмуться навчати боксу чотирирічну
дівчинку, ми одразу запишемо туди Даринку. Ще потрібні боксерські рукавиці,
Даринка хоче рожеві, із зайцями. Наступної суботи ми з нею підемо шукати такі у
спортивних магазинах.
Тільки Каті не кажіть, це наш секрет.
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ЧАС ДІЯТИ!
ВГО «Батьківський комітет
України» пропонує всім охочим взяти участь у вирішенні
проблем, що піднімаються на
сторінках нашої газети. Ви можете приєднатися до нашої
громадської діяльності – для
цього надішліть листа на e-mail
rodkom@ukr.net про своє бажання співпрацювати чи вступити
до «Батьківського комітету
України».
Також Ви можете надавати
посильну фінансову підтримку
програмам, що розвиваються
організацією. Благодійний фонд
«Батьківський комітет України»
приймає допомогу за такими
напрямами:
 добровільна
пожертва
для допомоги сім’ям, що по
страждали від ювенальної
юстиції;
 на юридичний супровід
законопроектів;
 на матеріали на захист сі
мейних цінностей;
 на освітні програми.
Розрахунковий рахунок: БФ
«Батьківський комітет України», ЄДРПОУ 38716004, рахунок
26007445160400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005. Призначення коштів: «Добровільна пожертва на...» (вкажіть на що).

Пропонуємо
матеріали
для
розповсюдження:
1. «Родительский видеожурнал»
№3 – збірка відеоматеріалів – 10 грн.
2. Журнал «Мы живы» – 8 грн. Повнокольоровий, 32 стор., формат А4.
Журнал призначений для розповсюдження серед старшокласників, тематика - сімейні цінності.
3. «Урок нравственности». Матеріали для викладача. Комплект дисків
для комп’ютера (3 шт.). Містить відео
уроки і конспекти. 35 грн.
4. DVD-диски – 10 грн:
– «Стена – Ювенальная юстиция»
– сюжети на тему ювенальної юстиції;
– «Выжить вопреки» – як виносити
і народити здорову дитину;
– «Материалы для работы роди
тельского комитета»;
– «Секреты семейного счастья»;
– Проект «Общее дело» – про шкідливість алкоголю.
– «Алкогольная агрессия против
молодежи» (лекція Жданова В.);
– «Прививки: мифы и реальность»
(семінари для батьків Червонської Г.);
– «Проблемы воспитания детей в
современном мире» (лекції Медведєвої І.).
Зробити замовлення на матеріали
можна за тел.: 096-510-47-13.
Також ви можете замовити
інформаційні листівки, брошури на
актуальні теми – www.rodkom.org/
заказать-материалы.

