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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ГАЗЕТУ! - (українською) – 68790, (російською) – 68789

ТАТО
може
все!

УВАГА!
Наступний номер за два місяці (листопад-грудень) вийде у
грудні.

БУДЬТЕ З НАМИ!

Передплатний індекс газети:
«Батьківський комітет України» (укр. мовою) – 68790;
«Родительский
комитет Украины» (рос. мовою)
– 68789.
Передплатна квитанція знаходиться на стор. 23.
Охочим взяти участь у поширенні у своїх регіонах газета надається за редакційною
ціною. Кількість надісланих
газет може складати від 10 шт.
і більше.

Про друга
і дружбу

стор .
Шановні чоловіки, усім відомо,
що коли жінка при надії, вона часто стає жахливо капризною. Вона
починає поводитися як дитя: скиглить і скаржиться на все. Вона стає

егоцентричною й у неї з’являються
дивні забаганки, які потрібно негайно виконувати. Чоловікові залишається лише перетворитися на
чарівника в блакитному вертольо-
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ті! Як стати таким чарівником і як у
формі компенсації отримати щасливу матір своєї чудової дитини,
ви довідаєтеся у статті «Вагітний
тато»...

14.

стор

Кожен із нас визнає, що близька, споріднена дружба – великий
скарб. І в певні моменти життя це
може бути особливо важливо для
нас. Якщо дерево росте саме, воно
легко стає жертвою сильного вітру.
Так і людина без друзів зазнає лих
з особливо руйнівною силою. Питання лише в тому, чи можливо справді
віднайти істинну дружбу.

Двірником будеш!

«Виростеш і будеш двірником», – охоче пояснюють матері
своїм дітям. – До інституту не вступиш, на роботу нормальну
тебе не візьмуть, якщо так навчатимешся. Що взагалі з тебе такого виросте?».
Батькам здається, що якщо намалювати дитині перспективу
якомога жахливіше – вона стрепенеться, вжахнеться і почне
робити все, щоби ця страшна реальність ніколи не настала.
Вона як слід заправлятиме ліжко, прибиратиме у своїй кімна-
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Секрет
левітації

Бити
чи не бити?

На варті
неподобства

Одним з особливих умінь йога
вважали мистецтво левітації.
Досі багато «монахів» активно користуються цим ефектним
прийомом для того, щоби справити враження на простакуватих
глядачів, – висять над землею,
тримаючись за палицю. Однак жодних «духовних
практик» для таких «польотів» не потрібно....
стор.

Раніше було якесь здорове
ставлення до невеликих бійок.
Звісно, я не маю на увазі жорстокі побиття, але метушню братів та однокласників вважали
невід’ємною частиною дитинства
та юності. Хлопчикові, юнакові буває необхідна розрядка у вигляді
«обміну люб’язностями»
або занять боксом і
боротьбою...
стор.

У Сербії минув перший за остан
ні чотири роки так званий «гейпарад». 7000 поліцейських разом з
внутрішніми військами і бронетехнікою охороняли 200 гомосексуалістів від сербського народу. Євросоюз, в який збирається вступати
Сербія, вважає проведення ходи
своєрідним тестом на готовність країни поважати
права «сексменшин».
стор.

ВР – власні ресурсі

Р

РІ – ресурси інших людей
ТР – твої ресурси для інших

ЩАСТЯ

ЛТ

ті, вчитиметься на «відмінно – лише або намальовані батьками
жахи не справдилися. Як добре бути дорослим! Ніхто не скаже
тобі «де твої очі були», коли ти обдереш бампер, не спитає «голову ти вдома не забула», коли забудеш вдома робочий документ, не підніме з ліжка в першій ночі, щоби примусити повісити до шафи неохайно кинуту на стілець сукню.
Подорослішавши, ми не перестали робити дурниці й
стор.
помилки – але нас тепер не сварять за кожну з них...

Р+Л
2

ЛС – любов до себе

Л
ЛІ

ЛТ – любов до тебе
ЛІ – любов до інших

Усе життя нас непокоять думки
і турботи про можливі «втрати»,
приниження і бідність. Але саме
в цих випробуваннях і полягає
школа життя. Те, чого вимагає
від нас ця школа, — навчитися
долати будь-які складнощі. Духовна зрілість – це коли втрати
і труднощі не виводять нас із душевної
рівноваги.
стор.
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СТРІЧКА НОВИН.

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

Антисімейні хроніки

У Белграді, незважаючи на багатотисячні
протести, провели «гей-парад»
«У Сербії в неділю 27 вересня пройшов перший за останні
чотири роки так званий «гей-парад». Колоною Белградом пройшли мер міста, а також декілька членів уряду. 2010 року подібний «гей-парад» завершився у сербській столиці бійкою й
відтоді не проходив. Євросоюз, в який збирається вступати
Сербія, вважає проведення ходи своєрідним тестом на готовність країни поважати права сексменшин», – пише euronews.
Напередодні проведення «параду» в Белграді декілька тисяч
осіб зібралися в центрі міста на мітинг, організований просі-

Мітинг 27 вересня 2014 р. Marko Drobnjakovic/Ap Photo

мейним рухом «Двері», щоби висловити свій протест. Вони вимагали від Уряду Сербії відмінити ходу гомосексуалістів.
Наступного дня стало відомо, що «парад» все-таки провели.
«7000 поліцейських плюс внутрішні війська і бронетехніка охороняли 200 геїв від православного сербського народу. Після
гей-параду всіма вулицями 10 000 православних пройшли через центр Белграда з іконами і хрестами від храму св. Сави до
Патріархії, щоб очистити місто «від скверни цієї ганебної антихристиянської оргії», – повідомляє рух «Двері».

Бронетехніка на вулицях Белграду: «гей-парад» під охороною армії. AFP

До Верховної Ради України внесено на розгляд законопроект про посилення відповідальності за
насильство у сім’ї (№4036а від 06.06.2014), згідно з яким посилюється відповідальність за нанесення
легких пошкоджень, а також підлягають кримінальному покаранню такі дії, як «удар, побої та інші насильницькі дії щодо члена своєї сім’ї, які спричинили фізичний біль і не завдали тілесних ушкоджень»
(http://w1.c1.rada.gov.ua).

На шляху
до вимирання
Національна рада Німеччини з
питань етики рекомендувала анулювати статтю Кримінального кодексу, що осуджує інцест. На думку
членів Ради, ризик дитячої інвалідності не є достатнім підґрунтям для
кримінального переслідування і декриміналізація інцесту не призведе
до усуненння суспільного табу на
подібні діяння.
Більшість членів Ради дотримуються думки, що кримінальний
закон не повинен слугувати збереженню суспільних заборон.
«У випадку добровільного інцесту між дорослими братами і сестрами ні страх перед негативними
наслідками для сім’ї, ані можливість народження дітей від цих
кровозмісних стосунків не можуть
слугувати підґрунтям для кримінальної заборони. Фундаментальне право дорослих братів і сестер
на сексуальну самовизначеність
більш вагоме у таких випадках, ніж
абстрактна категорія захисту сімейних цінностей».
Слід зазначити, що рекомендації
Ради з питань етики стосувалися
лише інцесту між братами і сестрами і не поширювалися на батьків
і дітей.
http://www.independent.co.uk

Опіум –
для народу?

Ювенальний крок
Коментар юриста до законопроекту
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України»
(про посилення відповідальності за здійснення насильства у сім’ї)

Цей законопроект є продовженням політики запровадження в
Україні ювенальної юстиції на основі ліберальних цінностей західного
суспільства. Учасники батьківського руху знають про проблеми так
званої «боротьби з насильством
у сім’ї», коли дуже часто в Європейських країнах замість боротьби
з реальним насильством фактично
втручаються у виховний процес у
сім’ях, трактуючи як насильство виховні дії батьків.
Слід зазначити, що українське законодавство забороняє тілесні покарання дітей. Так, відповідно до частини 7 статті 150 Сімейного кодексу
України встановлено, що заборонено фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними

інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Проблема законодавства про насильство полягає у тому, що відсутні чіткі критерії формулювань і тому
недобросовісні державні органи можуть трактувати ті чи інші дії вільно
і неправомірно. І якщо раніше заборона на тілесні покарання у випадку її порушення могла спричинити
кримінальну відповідальність лише
в разі завдавання легких тілесних
ушкоджень (як мінімум), то тепер
достатньо довести факт удару, побоїв або інших дій, що завдали фізичного болю членові сім’ї.
У випадку прийняття цього законопроекту батькам слід уважніше
контролювати свої дії. Що стосуєть-

ся можливих недобросовісних претензій з боку державних органів у
випадку виявлення у дитини ознак
насильства (а така робота фактично повинна проводитися у школах, лікарнях), то тут можна порекомендувати батькам обов’язково
залучати юриста до захисту своїх інтересів, оскільки перспектива
кримінальної відповідальності, яка
відкривається у таких випадках, потребує більшої правової підготовки
під час захисту прав, і самостійно
вести справи з правоохоронними
органами не рекомендується.
Олег ДЕНИСОВ,
Юрист ВГО «Батьківський
комітет України»

200 МАТЕРІВ УТЕКЛИ З БРИТАНІЇ:
там забирають новонароджених

13 липня 2014 року газета «Дейлі Міррор» опублікувала статтю про те, що з Англії втекли 200 матерів з
дітьми, тому що місцеві ювенальні служби влаштували
полювання на їхніх немовлят.
Газета повідомляє, що в Англії з’явився
Робін Гуд XXI століття – мультимільйонер
П. Джозеф, який має юридичну освіту і
вважає «злочином» примусове розлучення матерів з кровними дітьми, яке
процвітає в Англії.

П. Джозеф відкрив сайт допомоги жертвам ювенальної
юстиції в Англії, куди звертаються тисячі сімей на рік.
За словами автора сайту, він
ретельно вивчає всі юридич-

9 вересня 2014 року Глобальна комісія з питань наркополітики
представила в Нью-Йорку другу
доповідь. Запропоновано легалізувати вживання і зберігання всіх
наркотиків, окрім крек-кокаїну і дезоморфіну, припинити переслідування дрібних наркоторговців, регулювати продаж наркотиків тими
ж механізмами, що й тютюнові вироби й алкогольні напої.
Посилання на доповідь Глобальної
комісії (російською мовою): http://
www.globalcommissionondrugs.
org/wp-content/themes/gcdp_v1/
pdf/Global_Commission_Report_
Russian.pdf

ні папери потерпілих, перш ніж надати
матеріальну допомогу. Але в більшості
випадків дії англійських соцслужб бувають необґрунтованими. Ювенальники в
Англії не дають сім’ї жодного шансу.
НеоРобін Гуд уже 2013 року врятував
близько 200 жінок, допомагаючи їм залишити ювенальний острів – Англію – назавжди, оскільки їхніх новонароджених
там конфіскували б прямо в день народження й віддали б на примусову адаптацію без згоди кровних батьків.
П. Джозеф оплачує переїзд сім’ї і старт
у новій країні, пропонує жертвам ювенальної юстиції безкоштовну юридичну
консультацію і навіть у певних випадках
оплачує адвокатів.

http://www.mirror.co.uk
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Хода
за сім’ю
в Парижі
500 тисяч осіб
у Парижі і Бордо
вийшли на мітинг проти
сурогатного материнства

Понад півмільйона противників одностатевих шлюбів наповнили вулиці Парижа і Бордо
5 жовтня на знак протесту проти процедур ЕКО
і сурогатного материнства для одностатевих
пар. На попередню акцію вийшло близько 100
тис. французів.
«Діти не товар» – основна ідея маніфестації
батьків, яка починалася зі щільної лінії універсамівських візків, наповнених пупсами зі
штрих-кодами на тілах.
Група активістів Manif pour Tous вчергове
вивела на вулиці противників одностатевих
шлюбів: цього разу їм вдалося зібрати уп’ятеро
більше учасників, ніж у лютому. Протестувальники під рожевими і блакитними прапорами
пройшли маршем 7 кілометрів від площі ПортДофін до площі Монпарнасс. Цього разу вони
вимагають заборонити у країні медичні послуги з репродукції, насамперед – сурогатного
материнства.

«Тому що експлуатація жінок неприпустима,
тому що дитина – це не річ, тому що всім дітям
потрібні матір і батько», – пояснює група свої
мотиви.
Однак офіційні ЗМІ Франції від учорашнього
ранку розповідали лише про другу маніфестацію опонентів традиційних батьків, які цього
дня провели свій захід у Парижі за популяризацію безкінечної безлічі форм сімей на Землі.
І лише ввечері, майже о 18:00 французька газета «Ле Монд» опублікувала статтю про захід
«Manif pour Tous».

http://saturnfm.com
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Міністерство охорони здоров’я і Міністерство освіти України пропонують під час прийому дітей, у яких відсутні
обов’язкові профілактичні щеплення, в дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади дотримуватися рекомендацій,
вказаних у листі від 29.09.2014 № 1/9-500/040116/2103.

Дітей без щеплень
можуть зараховувати
до дитсадка і школи
У листі зазначено, що, згідно з Примірним положенням про
підготовку дітей до відвідування навчального закладу (наказ
Мінохорони здоров’я 29.11.2002 № 434), медична документація для зарахування дітей до шкіл і садків враховує:
– форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і
рекомендаціями,
– форму № 063/о про профілактичні щеплення,
– дані лабораторних досліджень.
Медична документація видається на основі даних
обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за
участю лікаря-педіатра та інших лікарів-фахівців.
Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, чиї
батьки відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) із залученням
епідеміолога.
Керівник навчального закладу повинен прийняти дитину до
закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), – додатково слід
надати висновок ЛКК лікувально-профілактичного закладу
державної (комунальної) форми власності, в якому вказано,
що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.
Якщо ЛКК приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, в якої відсутні профілактичні щеплення, навчального
закладу (за складної епідеміологічної ситуації і (або) індивідуальних показників), то питання щодо форм здобування освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління
освітою.
http://jurliga.ligazakon.ua

Міжнародний форум

«Багатодітна сім’я і майбутнє людства»
Міжнародний форум «Багатодітна
сім’я і майбутнє людства», що відбувся
у Москві, зібрав понад півтори тисячі
учасників з 45 країн світу. Учасники за-

Представники «Батьківського комітету України» взяли участь
у Міжнародному форумі «Багатодітна сім’я і майбутнє людства», що відбувся 10-11 вересня.
ходу обговорили сімейно-орієнтовані
ініціативи в різних царинах життя суспільства, соціальні, економічні, культурні і духовно-моральні умови існування сім’ї в сучасному світі.
Сьогодні світ стоїть біля небезпечної
межі. Сучасна західна філософія і культура пропонують нам переглянути базові поняття, на яких тисячоліттями будувалася наша цивілізація. По суті, ми з
вами повинні відповісти собі, своїм рідним і близьким, нашим дітям і онукам,
до якої межі можна йти на компроміс у
питаннях віри, культури, традицій і звичаїв народів.
Учасниками і доповідачами форуму
стали політики, громадські й духовні лідери, письменники, вчені, журналісти,
лікарі, експерти з різних країн світу. Одночасно пройшли наукові конференції

«Багатодітна сім’я і майбутнє людства» і
круглі столи на теми: «Закон на захисті
сім’ї і прав дітей», «Нове життя: радість
батьків і дар Божий», «Діяльність Центрів захисту материнства», «Економіка
в інтересах природної сім’ї з дітьми:
прибутки, подати, кредити», «Значення
ЗМІ у зміцненні цінностей традиційної
сім’ї», «Молодіжний просімейний рух».
Делегати форуму прийняли рішення
створити міжнародний рух на захист
традиційної сім’ї.
Також на форумі прозвучала думка,
що багатодітна сім’я не повинна сприйматися в суспільстві як виняток. Важливо зробити так, щоби ці сім’ї стали
нормою, щоби вони слугували прикладом для наслідування молодим людям.
Цьому можуть посприяти прості заходи: слід розповідати про життя багато-

дітних сімей, знімати про них фільми,
серіали, телепередачі, а пропаганду
розлучень і позашлюбних зв’язків необхідно припинити.
Сімейний Форум не обійшовся без
участі самих багатодітних батьків та їхніх дітей: вони взяли участь у творчому
фестивалі.

Прес-центр «Батьківського
комітету 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

ТРИБУНА

Ми, учасники Міжнародного форуму
«Багатодітна сім’я і майбутнє людства»
(10–11 вересня 2014 р.), висловлюємо
свою неабияку занепокоєність через
реалізовані тепер у певних державах
світу вкрай тенденційну політику і безпрецедентну пропагандистську кампанію, що призводять до остаточного
підриву інституту природної сім’ї, яка
у цивілізованому суспільстві завжди
розглядалась як основа процвітання
держави.
Основою збереження людства є система сімейних і родинних стосунків,
пов’язаних зі шлюбом чоловіка і жінки і народженням у ньому дітей. Лише
вона здатна забезпечити відтворення
людської цивілізації. Усілякі статеві союзи, що виключають народження дітей,
не мають смислу, закладеного у визначення поняття «сім’я». І жодні політичні
й економічні інтереси не є приводом
для того, щоби заміняти цей відповідний до природи й історії смисловий
зміст поняття «сім’я» будь-якими іншими сурогатами.
Саме це розуміння містить «Всезагальна декларація прав людини» (прийнята ООН в 1948 р.), конституції понад
100 країн, його відображено у священних текстах різноманітних релігій. Воно
визначає зміст філософії і творчості видатних гуманістів і мислителів минулого і сучасності.
Закликаємо всіх людей, які визнають
значення і цінність природної сім’ї для
збереження людської цивілізації:
– об’єднатися перед загрозою по-

ЗВЕРНЕННЯ

учасників Міжнародного форуму
«Багатодітна сім’я і майбутнє людства»
до всіх людей доброї волі у світі:
духовних лідерів, лідерів громадської думки,
керівників професійних, жіночих, юнацьких
організацій, Генеральної Асамблеї ООН, очільників
держав і парламентів країн, політиків,
засобів масової інформації
вної дегуманізації суспільства для того,
щоби поставити заслін на шляху ідеологізованого, підтримуваного державою втручання у приватне життя людей з намаганням нав’язати більшості
специфічні сексуальні вподобання
меншості;
– боротися за введення до конституцій усіх країн чіткого формулювання,
що фіксує зумовлені природою стосунки у сім’ї як стосунки чоловіка, жінки та
їхніх дітей і рідних;
– боротися за пропаганду і підтримку природної сім’ї як єдиного джерела
збереження життя Людства;
– використовувати всі тематичні міжнародні Дні (захисту дітей, сім’ї тощо),
лозунгом яких є традиційні цінності,
для демонстрації свого обурення і незгоди з державною підтримкою руйнівних тенденцій у статевому і сімейному
житті громадян, особливо молоді, й

бистості впливів, на захист виховних
прав батьків – батьків і матерів;
– вимагати від урядів та очільників
своїх країн здійснення заходів захисту
сім’ї, дитинства і материнства у внутрішній та зовнішній політиці.
Вимагаємо від Генеральної Асамблеї ООН, Генерального секретаря
ООН і Верховного секретаря ООН з
прав людини під час формування
програм Організації дотримуватися
духу і букви Статті 16 «Всезагальної
декларації прав людини», в якій закладено єдино можливе і прийнятне
для людської цивілізації уявлення
про людську сім’ю, й оголосити найближчим часом спеціальний рік або
програму на підтримку природної
сім’ї.
Закликаємо підписати і підтримати це
звернення всіх, згодних із ним, заради
збереження життя і цивілізації на Землі!

Угорщина –
вперед!

Матеріали
Міжнародного форуму
«Багатодітна сім'я
і майбутнє людства»
Гергей ПРОЛЕ
(Угорщина)

«Для людей, які вірять у будівництво
сильного суспільства знизу вгору, немає кращого початку старту, ніж почати
з сім’ї. Адже міцна сім’я – найкращий
спосіб посилити суспільство. Саме для
цього створюють сім’ї», – я наводжу
слова прем’єр-міністра Великобританії
пана Кемерона, які він виголосив кілька
тижнів тому.
Справді, зміцнення сім’ї – це дуже
важливе завдання будь-якої нації. І разом з тим обов’язок кожного відповідального уряду. Сім’ї потрібні діти для
того, щоби забезпечити власне виживання, так само, як і нації потрібні сім’ї
для успішного існування.
Угорщина є однієї з європейських країн, які дуже постраждали від того, що ми
називаємо «демографічна зима». Справді, ми зазнавали безперервного зниження народжуваності, яке почалося з
шістдесятих років минулого століття і
тривало донедавна. Вже виросло ціле
покоління, яке довідалося в школі, що
населення Угорщини становить лише
десять мільйонів осіб. Це був психологічний бар’єр – десять мільйонів осіб,
який ми подолали 2010 року.
Падіння чисельності нашого населення є загрозою усім системам державної
соціальної безпеки, освіти й охорони
здоров’я. Звісно, не лише ми, угорці, перебуваємо у зоні таких проблем. Більшість європейських країн зазнають того
ж. І ми піднімаємо ці питання, тому що
вони дуже важливі і чутливі для нашої
країни. Ми бачимо, що поширюється
індивідуалізм і люди намагаються уник-

утвердження уявлень про природну
сім’ю як найважливішу основу в людському житті на рівні особистості, суспільства, держави, цивілізації;
– боротися проти цинічної експлуатації жінки як сурогатної матері в інтере
сах одностатевих союзів;
– захищати інтереси дітей, добиватися законодавчої заборони на всі види
пропаганди гомосексуальних стосунків
у дитячому та юнацькому середовищі;
– ініціювати та підтримувати наукові
дослідження стану і перспектив розвитку природної сім’ї, а також негативних
соціальних і психологічних ефектів і наслідків виховання дітей в одностатевих
парах;
– підтримувати громадську діяльність, спрямовану на забезпечення
недоторканності людського життя від
миті зачаття до природної смерті, на захист дітей від руйнівних для їхньої осо-

Угорщина займає в Європі провідні
позиції в політиці захисту сім’ї і сімейних цінностей. Про те, яким чином вдалося досягти таких вагомих
результатів, на форумі говорив Гергей
Проле, заступник державного секретаря Угорщини з питань міжнародних
відносин і взаємодій з ЄС.

нути соціальної відповідальності і солідарності у громадських питаннях. Для
людини погано бути на самоті, говорить
Біблія, і це фундаментальна істина, яку
можна застосувати і до економіки.
Справді, економічне середовище також змінюється, і ці зміни відображатимуться і на житті сімей. «Бути чи не бути,
ось у чому питання» – і зараз воно дуже
гостро стоїть перед країнами Європи. І
ми повинні вирішити цю одвічну дилему. Погляньмо, як же Угорщина відповідає на цей виклик.
Найважливіший вимір нашої сімейної
політики – це зміцнення сім’ї із можливими способами її фінансової підтримки. Ми вживаємо конкретних заходів,
які матеріально зміцнюють сімейний
стан, просуваємо різноманітні ініціативи, налаштовані на підтримку сім’ї.
І це все викликає позитивну реакцію у
суспільстві.
З цією метою ми юридично закріпили
тезу, що сім’я є ланкою суспільства, і це
є центр нашого законотворення на конституційному рівні. Фундаментальний

закон Угорщини, а саме її Конституція,
стверджує, що сім’я і нація створюють
основні рамки існування держави і що
їхня взаємне поєднання абсолютно необхідне для процвітання суспільства. І,
звісно, любов і вірність – без них ніяк не
можна.
Ми додали до нашого законодавства
юридичний захист ембріонів з моменту
зачаття. Наша Конституційна комісія також уповноважила Національне Зібрання – парламент, щоби той прийняв закони про захист сім’ї. І це законодавство
дозволило забезпечити стабільність
нашої сімейної політики. Справді, рівень народжуваності зріс з 1,24 до 1,34,
кількість шлюбів зросла на 4%, кількість
розлучень скоротилася на 15%, число
абортів скорочується на 14 % щороку.
Незважаючи на дуже серйозні атаки з
боку лівих партій і політиків, ми розуміємо, що рухаємося правильним шляхом.
Ми говоримо про посилення сім’ї і пропонуємо троїстий поетапний підхід. Поперше, ми надаємо сім’ї вагому соціальну і матеріальну підтримку, щоби сім’я

жила у гідних умовах. Запроваджено
трудове законодавство і соціальні програми, що дають змогу сім’ї поєднувати
роботу і сімейне життя, – це другий момент. І це логічно підводить нас до третього кроку, а саме: гарантії збереження життя і підтримки сім’ї у будинку як
у місці, де сім’я може жити і виховувати
своїх дітей. Ось ці три моменти є основою нашої сімейної політики.
Звісно, важливо формувати в суспільстві правильне ставлення до сім’ї,
і тут ми залучаємо до роботи церкву і
громадські організації. Особливе місце займають програми, які проводить
уряд і громадські організації, зокрема з
використанням засобів масової інформації, для пропаганди основоположної
ролі сім’ї в суспільстві. Ми підтримуємо
таких фахівців та громадські інститути.
І давайте використаємо цю історичну
можливість, яка з’явилась у нас. Зробімо так, щоби Європа і людство в цілому
просувалися вперед! Захистімо всіма
можливими способами головне, що у
нас є, – сім’ю і дітей!
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Чи настане «демографічна весна»?
Матеріали
Міжнародного форуму
«Багатодітна сім'я
і майбутнє людства»
Дональд ФЕДЕР,

(США), Всесвітній конгрес сімей
За існуючої тенденції у нас не закінчаться енергетичні і природні ресурси
в осяжному майбутньому. У нас буде нестача людей. Така глобальна катастрофа,
яку називають «демографічною зимою»,
станеться в результаті швидкого спаду
рівня народжуваності.
У 1960-у в усьому світі жінки в середньому мали по п’ятеро дітей. Сьогодні
ця кількість рівно 2,6 і продовжує зменшуватися. Іншими словами, рівень народжуваності в усьому світі знизився майже на 50% менше ніж за 50
років.
Сьогодні 59 країн із населенням, що
становить 44% всієї світової популяції,
має рівень народжуваності нижче від
рівня смертності. У багатьох високорозвинених країнах рівень народжуваності
становить 1,5 і нижче, при цьому необхідний мінімальний рівень для можливості відтворення – 2,1.
Така тенденція розвивалася поступово. Демографічна зима є прямим
наслідком сексуальної революції,
про яку вперше заговорили наприкінці
1960-х, і саме відтоді рівень народжуваності почав спадати.
Догму сексуальної революції, яка стала зерном мудрості на Заході, можна
підсумувати таким чином: 1)секс – найважливіший аспект існування; 2) секс
повинен бути тільки за взаємної згоди;

3) первинною метою заняття сексом є
задоволення, а не дітонародження або
фізичний вияв кохання; 4) первинною
метою життя є отримання задоволення;
5) пригнічення своїх інстинктів призводить до розвитку неврозів і цього слід
уникати; 6) секс не має нічого спільного
з мораллю або цінностями, і, нарешті, 7)
секс не лише не повинен спричиняти почуття провини, а й також не мати жодних
наслідків. Отже, виникає необхідність
у засобах контрацепції, абортах, що
врешті-решт призводить до відмови від
одруження.
Вплив сексуальної революції на рівень
народжуваності не можна переоцінити.
Вперше в історії майже половина населення дітородного віку користується
тією чи іншою формою контрацепції. До
2015 року світовий ринок протизаплідних засобів приноситиме 17,5 мільярдів
доларів прибутку на рік. Виробництво
протизаплідних засобів значною мірою

фінансується урядами країн, організаціями і міжнародними гуманітарними
фондами.
У всьому світі на рік проводять близько 42 мільйонів абортів. Це більше, ніж
кількість загиблих у Другій світовій війні з обох сторін. З демографічної точки
зору ми не просто втрачаємо 42 мільйони людей на рік, ми втрачаємо і цих людей, і їхніх дітей, і їхніх онуків, і ще багато
поколінь. Ми фактично абортуємо своє
майбутнє.
Відмова від одруження вплинула на рівень народжуваності навіть більше, ніж
використання протизаплідних засобів.
У Франції у 2010 році кількість молодих
людей, які співмешкають, перевищила
кількість тих, що офіційно беруть шлюб.
У Сполучених Штатах з молодих людей
віком від 18 до 29 років (роки, найбільш
сприятливі для дітонародження) лише
20% взяли законний шлюб, порівняно з
59% у 1960 році.
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Будучи раніше основою існування,
сьогодні шлюб дедалі частіше стає питанням уподобання. На заміну йому приходять співмешкання, випадкові зв’язки.
Не дивно, що дедалі менше партнерів беруть шлюб, особливо у молодому віці.
У той час, коли демографічна зима
є результатом сексуальної революції,
сама сексуальна революція є результатом того, що називають культурним
марксизмом. Це – рух, пов’язаний з Антоніо Грамші, Франкфуртською школою,
Гербертом Маркусом, а також Саулом
Алинським. Культурний марксизм став
їхньою відповіддю на невдачу світової
революції після Першої світової війни.
Грамші вважав, що сім’я і релігія, сім’я
і церква дають робочим хибну класову
приналежність, примушують їх поводитися як буржуа, навіть незважаючи на
те, що вони насправді є пролетарями.
Отже, на думку Грамші, шляхом до світової революції є викорінення понять сім’ї
і церкви.
У нас не вийде знайти вихід з цієї демографічної зими, поки не завершиться
сексуальна революція, її проповідники
не будуть піддані осудові, а їхню брехню
викрито.
І, нарешті, сексуальна революція веде
до смерті. Смерті в результаті абортів,
недопущення зародження нового життя
шляхом застосування протизаплідних
засобів, порнографії, розпусти, невірності у шлюбі й підміни цими поняттями таких вічних цінностей, як вірність,
відтворення і відповідальність. Тому для
того, щоби попередити розвиток демографічної зими, ми повинні боротися з сексуальною революцією. Хіба
не сказано в Біблії: «...життя і смерть запропонував я тобі, благословіння і прокляття. Обери життя, щоби жив ти і потомство твоє»? Оберіть життя, аби вам і
вашим дітям жити!

БЕЗ СІМ’Ї НЕ БУДЕ «СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Нині в ООН тривають переговори
про формулювання пріоритетних цілей
міжнародного розвитку на період до
2030 року – так званих «Цілей сталого
розвитку».
Опублікований робочий проект цього документа включає в себе положення, які неминуче буде використано,
щоби примусити держави відмовитися від обмеження абортів, до запровадження небезпечних для здоров’я
і моралі дітей програм сексуальної
освіти, до підтримки пропаганди гомосексуального способу життя. Просимо Вас підписати наше звернення,
щоби закликати Україну активно виступити проти цих положень.
Наприклад, завдання 3.7, включене
до проекту мети 3 «Забезпечити здорове життя і просувати благополуччя
для всіх у будь-якому віці», говорить:
«3.7. До 2030 року забезпечити всезагальний доступ до послуг з охорони

сексуального і репродуктивного
здоров’я, включаючи планування сім’ї, інформацію й освіту,
а також інтеграцію репродуктивного здоров’я в національні
стратегії і програми».
А завдання 5.6, що увійшло
до проекту мети 5 «Досягнення
гендерної рівності і розширення
можливостей жінок і дів
чат»,
говорить:
«5.6. Забезпечити всезагальний доступ до сексуального і
репродуктивного здоров’я, а також репродуктивних прав…».
Термін «репродуктивні права» широко використовують для того, щоби
на різних рівнях обстоювати «право на
аборт» і не тільки.
Відома просуванням «права на аборт»
американська організація «Центр репродуктивних прав» стверджує, що до
числа визнаних на міжнародному рівні
прав людини належить право дітей на
сексуальну освіту у школах. Слід зазначити, що при цьому Комітет з прав дитини ООН неодноразово наполягав, що у
батьків не повинно бути права відгороджувати своїх дітей від такої «просвіти».
Розпливчасте і нечітке визначення
«репродуктивних прав» дає змогу використати цей термін також для просування ідеології «сексуальних меншин».
Іншими словами, термін «репродуктивні права» – це інструмент, який ши-

роко використовують для виправдання
знищення життя, сім’ї та прав батьків.
Особливе занепокоєння викликає зазначення «інформації та освіти» щодо
сексуального здоров’я у завданні 3.7
мети 3 тексту проекту. Є підстави непокоїтися, що потім ці формулювання буде
використано для просування небезпечних для фізичного і психічного здоров’я
і морального розвитку дітей програм
«сексуальної освіти». Все це протирічить істинному розвитку суспільства.
Програми сексуальної освіти, до прийняття яких на міжнародному рівні закликають деякі організації, призводять
до ранньої сексуалізації дітей, порушення прав їхніх батьків і применшення
авторитету сім’ї. Вони пропагують сексуальну свободу і ризиковану сексуальну поведінку, пов’язану з підвищеною
небезпекою для здоров’я дітей і підлітків. Наприклад, документ «Стандарти
сексуальної освіти в Європі», опублікований європейським регіональним
бюро ВООЗ і ФЦПГОЗ 2010 року, який
передбачає сексуальну освіту дітей з
моменту народження, вимагає надати
їм у віці від 0 до 4 років інформацію
про «відчуття радості і задоволення
від торкання власного тіла, мастурбації у ранньому віці».
Тому ми просимо Вас підтримати запропоноване нами звернення до Міністерства закордонних справ України і в
постійні представництва України в ООН.

Підписуючи його, Ви просите представників України в ООН активно виступити
проти включення небезпечних положень до «Цілей сталого розвитку».
Крім того, ми просимо представників МЗС України підтримати ініціативу низки країн, які закликали ООН
включити до числа «Цілей сталого
розвитку» захист і зміцнення сім’ї.
Ми вважаємо ненормальним, що таку
велику увагу приділяють таким темам,
як репродуктивне здоров’я, а сім’ю, яку
багато міжнародних документів визнають «природною і основною ланкою
суспільства», практично не згадують у
проекті пріоритетних цілей міжнародного розвитку.
Ми також просимо представників
України в ООН активніше виступити на
захист природної сім’ї, шлюбу між чоловіком і жінкою, прав батьків і права на
життя кожної людини з моменту зачаття
і до природної смерті.
Адже без захисту, зміцнення і підтримки сім’ї неможливе збереження і
розвиток ані окремих країн, ані всього
світу! А без захисту життя людське суспільство взагалі не може існувати!
Будь ласка, підтримайте наше звернення! Підписати або скопіювати звернення можна за посиланням: http://
www.citizengo.org/ru/signit/12090/
view

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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ШКОЛА

От пригадую я свою школу, і
щоразу дрижаки беруть. Це вони
зуміли. Вчителі з літератури в
мене були одна за одну крутішими. Вони прищеплювали просто
ворожість до свого предмета. Як
же я ненавидів літературу, особливо класичну! Деякі твори я
ризикнув розгорнути лише через
15 років після останнього дзвоника! А от яким-не-яким літератором та став.
Правда, читав я багато. Дуже
багато. Але тільки все не те, що
задавали...

В

тім, першим мене захопив не Стівенсон, а Ж. Верн, потім «Звіробій»
Ф. Купера. Це була книга якраз для мене.
Потім пішла і вся серія про Шкіряну Панчоху. Потім ще був Майн Рід. А Стівенсон
був пізніше. Втім, головне – не послідовність. І не перелік авторів. Головне: всі
пригоди я читав «самостійно» і висновки
з прочитаного я робив сам, своїм куцим
розумом.
От-от, у цьому й усе лихо. Є література, яку вивчають у школі, а є література
пригодницька, яку діти читають охоче.
Але всіляку мораль і дидактику виводять з програмної літератури. А вона
дітям нецікава. Дітей можна зацікавити
пригодницькою літературою, але з неї
ніякої моралі ніхто не виводить.
Гаразд, я – розумний тато. Якраз у той
час, коли діти почали калічитися об «Гаррі Поттера», я підступно підсунув синові
Жюля Верна. Близько місяця ми читали
«Гектора Сервадака», оцінюючи мораль
вчинків героїв і порівнюючи знання середини XIX століття з початком XXI. Як
слід знаю свого сина і вважаю, що Рід і
Купер йому «не підуть». Але Стівенсон
буде! Цього я доб’юся.
Класична пригодницька література
розповідає юному читачеві про добро
і зло, показує найтиповіші характери.
О так, не сперечатимусь. З точки зору
літературознавця, можливо, Верн спрощує характери, Купер їх гіпертрофує, Рід
шаблонний, хіба що Оцеола у нього має
вигляд живої людини.
Але що до цього вашому синові чи
доньці? Якщо ви не докладете своїх зусиль, я даю вам 100%, що ваші діти не
прочитають ні «Оцеолу», ні «Квартеронку», ні «Останнього з могікан». Якось
я запитав завідувачку однієї дитячої
бібліотеки:
– В нашому дитинстві добре читалися Конан-Дойль, Жюль Верн, Купер, Рід,
Дюма… Куди зараз зсуваються інтереси?
– Зараз Дюма мало хто читає і також
решту названого. Зараз інтереси змістилися у бік Гаррі Поттера, Толкієна. І
дівчата, і хлопці читають жахи, детективи. Дівчата беруть сучасні низькопробні
романи. Все це такої низької якості, що
не розумію, як це все взагалі друкують!..
Ось і виходить, що нині істинних потреб у читанні не може дати ані школа,
ані бібліотека. Хто може допомогти юній
людинці прочитати те, що потім знадобиться у житті?
Ми. Батьки.
У тих самих бібліотеках є все, що нам
потрібно. Крім того, гарна пригодницька література постійно перевидається і
наявна у книжкових магазинах. І ще майже біля кожної станції метро старенькі
дешево продають класику пригод. А ще
ж щось припадає пилюкою вдома! Потрібно тільки не оминути, придивитися,
купити. І ось саме життя відкривається
перед дитиною!
Навіть шаблонні (для дорослого) Рід
і Купер чітко окреслюють межі добра і

Ш

зла. У спрощеному, схематичному вигляді класика пригод навчає людину
розрізняти лихе і добре.

П

очнемо ми, мабуть, з Жюля Верна.
Письменник у своїй творчості свідомо пішов на
великий ризик – на прогнозування майбутнього
технічного прогресу і науки. І що далі, то розбіжностей між прогнозами
Верна і реальністю ставало більше. Сьогодні не те
що ніхто не повірить, що
з пушки можна долетіти
до Місяця, а й не повірить
ніхто й у те, що капітан
Немо спускався на глибину 16 кілометрів.
Але герої Жюля Верна не космічні апарати і
не підводні човни, його
герої – люди. І саме за
пригодами людей стежить читач дорослий
чи юний. А люди, герої

Р.-Л. Стівенсон. Острів скарбів.
Ілюстрація Генрі Метью Брока.
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БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

ЧОРНА МІТКА
шкільній програмі,
або Що і як читати з дітьми
Верна, незмінно
викликають симпатію. Підозрюю,
що саме в цьому
і полягає таке дивовижне
довголіття його книжок.
Чого варті всі без
винятку
персонажі вернівської
робінзонади «Таємничий острів»! Маленького читача
найбільше, як правило, захоплює образ
сміливого, доброго і трохи наївного моряка Пенкрофа. Але уважне прочитання
показує, що головні пригоди книжки –
пригоди людського розуму й винахідливості, які виявляє інженер Сайрес Сміт.
Саме його розум, знання роблять безлюдний острів житлом людини.
Читаючи разом з дитиною Жюля Верна, будьте самі уважні, не пропускайте
приводів для мандрівки земною кулею
(нехай лише за допомогою атласу), сонячною системою, використовуйте можливість для бодай елементарних пізнань
про природу!
Я не звіряв усі наукові дані, наведені
Жюлем Верном у своїх романах з науковими даними другої половини XIX століття, але, безумовно, Верн був вельми
освіченою людиною. Не заперечуватимемо, що часом його фантазія виходила
за межі. Але діти довірливі. Вони легко приймають умови гри. Але діти – не
дурники: вони легко відрізняють гру від
реальності.

ха, він же Слідопит, він же Довгий
Карабін) і через
півтора століття
після смерті автора живе повнокровним життям.
Дивно
писалися ці п’ять відомих романів.
Першим у 1823
році було написано четвертий роман
«Піонери», дія якого відбувається у
1793-му. Фенімор Купер ще пам’ятає
Америку кінця XVIII століття, злам життєвих засад перших поселенців і виводить
образ старого мисливця, який не вписується в нові суспільні відносини.
Але історія рідної країни не дає спокою письменникові: 1826 року з-під його
пера виходить «Останній з могікан», дія
якого відбувається на 40 років раніше.
Серед складних і захоплюючих пригод
проступає драма – зникнення племені
могікан.
Проте до «справжнього» освоєння Дикого Заходу ще далеко. Англія, Франція,
Іспанія, Голландія володіють лише порівняно невеликими колоніями в Америці. Щоправда, за колонії точиться
війна, у війну безпринципно втягують
корінних мешканців, чиї образи Купер,
звісно, дуже романтизував. І ось зажерлива Європа, грубо використовуючи всі
підручні засоби, випадково добивається
зникнення племені, народу.
Далі Купер знову звертається до свого
головного героя – Натті Бампо в романі
«Прерія». А за рік після «Слідопита» побачив світ «Звіробій», роман, написаний
останнім, хоча якщо хронологічно простежувати життя нашого героя, він буде першим про пригоди геть юного Натті Бампо.

«Справу зроблено», – сказав сліпий, і долю Біллі Бонса вирішено. Чорна мітка Стівенсона – це вам не
шкільна класика. Це значно,
значно цікавіше!

Д

жеймс Фенімор Купер залишив
після себе 33 романи. Однак більшість їх, писана на злобу дня, сьогодні
для нас практично не існує. А пенталогія
про Натті Бампо (він же Шкіряна Панчо-

отландець Майн Рід 1840 року
приїхав до Америки. Він змінив
кілька професій, встиг взяти участь у
Мексиканській війні і почав літературну
діяльність. Потім його ще кілька разів
носило між Америкою і Англією. Супе
речливий характер і віяння часу затягували його то у війну, то в якийсь бунт.
Але ось, незважаючи на те що у воєнних
діях він виявляв надзвичайну відвагу,
в пам’яті поколінь він залишився письменником. Письменником пригодницьких книжок.
З їхньої величезної кількості «на плаву» залишилося декілька. В «Квартеронці» і «Маронах» Рід виражає всю свою
огиду до такого явища, як рабство. І тут
можна зрозуміти його. «Вершник без голови» – інтрига, інтрига, кохання, ревнощі, вбивство, страшний вершник – словом, усе, що примушує читати книжку
після того, як батьки вимкнули світло, з
ліхтариком під ковдрою.
Мабуть, окремо у творчості Майна
Ріда стоїть роман «Оцеола». Тут боротьба добра зі злом зводиться до протистояння дуже гарних героїв з дуже лихими.
Оцеола – не Віннету, не вигаданий герой, це реальна людина. І вчиняє він не
шаблонно, а як жива людина зі своїми
чеснотами і вадами.

Н

а наше щастя, в жанрі пригод працювали чудові майстри, кожному
з яких можна присвятити цілу книжку.
Роберт Луїс Стівенсон, Луї Буссенар, Рафаель Сабатіні, Александр Дюма, Джек
Лондон, Джозеф Конрад, Роберт Штильмарк… Всіх і не перелічити…
І насамкінець, не заглиблюючись у
твори інших авторів пригодницьких романів, я повернуся до тієї самої думки,
яку спробував розвинути спочатку.
Страшна це штука – «проходження»
якоїсь книжки або автора. Це може вбити в людині, ще такій тендітній, взагалі
любов до читання. Ні, ні! – ми, звісно,
скільки стане сил будемо «проходити»
те, що задають у школі на уроках літератури. Але ми з вами зробимо і дещо
інше.
Ми ніби випадково підсовуватимемо
нашим дітям класичні зразки пригодницької літератури. Ба більше, ми самі
перечитаємо їх, оживимо у пам’яті. Ми
не задаватимемо своїм дітям складні
завдання «за прочитаним матеріалом»,
творів ми також від них не вимагатимемо. А просто, між іншим, заведемо
розмову про пушки Жюля Верна, про
Шкіряного Панчоху, про Оцеолу, про
складнощі характеру Джона Сильвера.
Двома способами дитина готується
до дорослого життя: через гру і через
читання. Ми, здається, доходимо висновку, що читання пригодницької літератури сприяє розвитку повноцінної
особистості.
Але батьки повинні (зобов’язані!) відстежувати, що читає їхній син, донька.
Вони повинні бути готові відповісти на
ті запитання, які не ставлять на уроках
літератури.
Якщо своєю статтею я трохи допоміг
вам у цьому, я радий.
P.S. «Гаррі Поттера» я так і не прочитав, але знаю наперед, що цей опус ні на
міліметр не переплюнув класику пригод,
про яку ми сьогодні говорили. Так, знаю,
бодай виходячи з того, що для «розкрутки» «Острова скарбів» не потрібно ані
фартинга. А скільки тисяч доларів було
спущено на розкрутку «Поттера»! Те,
що саме по собі – перлина, реклами не
потребує.
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Якщо вашому малюкові задали в садочку віршик, а запам’ятати ніяк не виходить, можливо, уся біда в тому,
що дитина намагається завчати вірші механічно, майже не вникаючи в текст, так би мовити, не проживаючи його. А в завчанні художнього тексту механічна
пам’ять – вельми поганий помічник. Така пам’ять добра, коли потрібно завчити нове поняття, слово, але
аж ніяк не вірші. Адже в художньому тексті дуже важливі почуття, емоції, які відображено в образах. Тому
пропоную спробувати один спосіб завчання віршів
чи прози, який розвиває асоціативну пам’ять і образне мислення.

ВЧИМО ВІРШІ
ЛЕГКО

Цей спосіб можна назвати «Рухи-помічники».
Майже всі малюки полюблять зображати тварин, їхні звички. Дуже часто можна побачити, як
дівчата зображають принцес, а хлопчики – відважних героїв. Уявляти щось за допомогою рухів
дуже подобається дітям. Тож використаймо цю
можливість для запам’ятовування віршів!
Етапи завчання вірша (або прози):
1. Разом із малюком
уважно прочитайте
текст.
2. Разом розбийте текст на логічні
шматки. Якщо дитина
маленька, то такий
уривок повинен мати
один рядок, для діток
старших – 2-4 рядки.
3. У кожному шматку оберіть 1-2 слова,
які можна показати.
Нехай дитина спочатку сама спробує вигадати, як саме вона зобразить це слово. Дорослий
може їй допомогти.
4. Дорослий розповідає вірш, а малюк показує
рухами ключові фрази.
5. Дитина розповідає вірш разом із дорослим,
при цьому вона показує рухи.
6. Малюк намагається сам пригадати і розповісти вірш, допомога дорослого мінімальна. Рухи
зберігаються.

Ваша дитина знову принесла не найкращі оцінки? Ви
в паніці, що робити – хтозна.
І часто батьки вчиняють стереотипно: починають сварити,
відчитувати і карати дитину,
забороняти їй гуляти, користуватися комп’ютером, телевізором. Якщо так вчиняти регулярно і більше нічого не робити,
незабаром ви не довідаєтеся
нічого про погані оцінки свого
школяра. Дитина просто приховає їх від вас.
Постійні скандали і покарання провокують дітей не довіряти батькам,
ображатися на них. Дітям здається, що
батьки не розуміють їх, у підлітковому періоді батькам стає важко знайти
спільну мову з дітьми.

Знову «двійка»?
Отже:
– Не сваріть дитину за погані оцінки.
Хай як вас засмучують погані оцінки
дитини в школі, уникайте осуду, погроз, глузувань, образливих прізвиськ,
читання нотацій, покарань і необґрунтованих звинувачень.
Пам’ятайте: вашу відкриту негативну
реакцію на свої оцінки дитина сприй-

7. Дитина старається розповісти вірш без рухів.
Коли дитина і дорослий добирають рухи й
образи, відбувається дуже важливий процес:
малюк дізнається багато нового. Малюк розширює світогляд, пізнає світ. Пофантазуйте разом
із крихіткою, займіться спільною творчістю, вигадуючи рухи, і процес завчання вірша стане
для дитини значно
привабливішим.
Такий спосіб підходить для малюків від
трьох років. На святі
або на уроці дитина
може почати показувати всі рухи – не
варто
непокоїтися.
Ці рухи збережуться
у неї на рівні мікросигналів, майже непомітних і несвідомих,
але які допоможуть
їй пригадати текст у
хвилюючій для неї
обстановці.
Не потрібно вимагати від дитини, щоби вона з
першого ж разу розповіла вірш без заминки. Навіть якщо малюк забуває слова, відкладіть розучування вірша на 2-3 години, а потім повторіть
етапи з 4 по 7. Наступного ранку повторіть знову.
Ви можете помітити, що дитина затиналася ввечері, а вранці все декламує чудово. Це все завдяки тривалій пам’яті!
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Навіщо вчити вірші
напам’ять?
Не тільки діти, а й багато батьків цього не
розуміють. Оскільки це
запитання ставили мені
і мої діти, і мої учні, в
мене є безліч варіантів
відповіді на нього.
Єдина причина, яка
здається їм гідною уваги, – це «тренування
пам’яті». Але пам’ять, в
принципі, можна тренувати на чому завгодно.
А навіщо іще?
Отже:
1) вбудований естетичний стандарт. Коли ти вчиш напам’ять гарні вірші – а
в школі зазвичай (якщо це не вірші на святкові ранки й
офіційні заходи) дають для завчання гарні вірші – це вбудовує в тебе звичку до гарних віршів. Ти звикаєш вимірювати
ними інші вірші – як звикаєш вимірювати простір кроками,
як можеш виміряти один метр руками… Ти просто відчуваєш поезію.
2) розширення твоїх меж розуміння світу. В них додається
чиєсь поетичне сприйняття, яке не знищує твоє, а збагачує його. Ти можеш носити вірші з собою, думати про них,
розмовляти з ними, розуміти їх. Ти пропускаєш через себе
вірші – і стаєш трішки їхнім автором, вживаєшся в нього,
вчишся дивитися на світ його очима, говорити його словами, її інтонаціями, відчувати його почуття. Звикаєш дивитися на світ очима талановитих і розумних людей – і сам
стаєш розумнішим і талановитішим.
3) апдейт і апгрейд мозку. З часом ми розуміємо, що
втратити можна все – і друзів, і родичів, і майно. Єдине,
що в нас неможливо забрати, – це вміст голови. Пам’ять,
розум, почуття. Наша голова – робочий інструмент, значно
досконаліший, ніж комп’ютер, планшет, айфон. Вона може
зберігати дуже багато потрібного і непотрібного; вельми
імовірно, що краще завантажувати в неї перевірені часом
шедеври, а не тимчасове сміття. Буде що опрацьовувати,
над чим замислитися. Особливо важливо це тоді, коли раптом відмикаються всі зовнішні джерела інформації. Так буває, наприклад, коли хворієш і не можеш читати, сидіти за
комп’ютером або дивитися телевізор.
4) гармонізація світу. Вірші гармонізують світ і роблять
його стерпним. Вірші навчають давати раду з емоціями. Вірші дають слова для щастя і для горя.
Я навмисно не наводжу всі свої аргументи; спробуйте
самі знайти для своїх дітей бодай декілька.
Ірина ЛУК’ЯНОВА

Тетяна СЕРГЕЄВА

До знань через погані оцінки
Поради психолога Дарини Шевченко
має не як реакцію на знання і вкладену
працю, а як оцінку своєї особистості.
– Не ставтеся байдуже до поганих
оцінок.
Не варто говорити, що шкільні оцінки
– це дурниця, мовляв, Ейнштейн також
був двійочником. Не ігноруйте «двійки», адже вони свідчать про ті чи інші
проблеми в житті вашої дитини.
– Не робіть за дитину уроки.
Зрозуміло, часто просто часу не вистачає на пояснення. Здається, простіше зробити за дитину все домашнє
завдання і забути про проблему. Але
це не вихід, адже дитині від такої допомоги не буде ніякої користі.

Що можна зробити
для покращення оцінок
1. Дізнайтеся про обстановку в школі, настрій дитини. Довідайтеся в малюка, як у нього складаються стосунки зі вчителями, однокласниками, з
ким йому вдалося познайомитися і
потоваришувати.

2. Ставте навідні запитання, щоб дізнатися обставини отримання поганої оцінки: яка була тема, яке питання і як поставив учитель, як ти відповів, чи сильно
хвилювався, відповідаючи тощо.
3. Скажіть, що ви засмучені поганою
оцінкою, але готові допомогти малюкові вирішити цю проблему.
4. Знайдіть причину поганої оцінки. А
причин може бути безліч:
– дитина могла не розібратися в темі;
– у дитини немає контакту з учителем;
– дитина погано почувалася;
– малюк знав матеріал, але розгубився, засоромився, боїться виступати перед ровесниками.
5. Допоможіть дитині виправити
оцінку. Коли ви разом з дитиною знайдете причину її поганої оцінки, беріться виправляти ситуацію.
Дитина не зрозуміла тему? Розберіть,
поясніть і вивчіть її разом з дитиною.
Немає контакту з учителем? Дізнайтеся
вимоги вчителя і навчіть дитину дотримуватися їх під час виконання завдань.

Дитина знає матеріал, але соромиться біля дошки? Навчіть школяра долати
хвилювання, прорепетируйте його виступ перед домашніми. А коли дитина
готова, налаштуйте її на те, щоби вона
підійшла до вчителя і попросила дозволу виправити оцінку. Так дитина покаже себе не пасивним учнем, а готовим працювати, старатися, показувати
знання.

Найголовніша порада:
Цікавтеся справами своєї дитини завжди, а не лише тоді, коли
вона принесла погану оцінку. Не
тільки перевіряйте щоденник, а й
запитуйте щодня, як минув день,
як настрій, що нового відбулося в
житті дитини.
Не карайте дитину за погані
оцінки! Навчіть її навчатися. Тоді
погані оцінки для неї стануть сигналом щось допрацювати, докласти більше зусиль.

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 3

Діти
У минулій бесіді ми вже говорили, що
поява дітей змінює сім’ю, вона ніби вдруге народжується. Без дітей дуже важко
проявитися справжній любові, оскільки
подружжя без дітей замкнене на собі
і любить лише одне одного. Справжня
любов, за висловом Сент-Екзюпері, виникає тоді, коли подружжя починає дивитися в один бік, тобто вчиться разом
любити інших людей. Якщо подружжя
не хоче мати дітей, то в цьому є щось
підозріле.
Отже, діти (або хоча б одна дитина) у
сім’ї повинні з’явитися. Сьогодні я говоритиму про те, хто така дитина, який її
зв’язок з батьками, який зв’язок тілесний і зв’язок духовний.
Почну з духовного зв’язку між батьками і дитиною. Серед людей украй поширена одна помилка щодо духовного
життя дитини. Зазвичай вважають так.
Ось мама принесла дитинку з пологового будинку. Береш її на ручки – справжнє
янголятко, лише крилець не вистачає.
Душа її – чистий аркуш паперу, ще немає
на ньому жодної брудної плямки. Хочеться милуватися, і страшно навіть торкатися до неї, аби не забруднити її чисту
душеньку. Насправді все не так! Виявляється, коли мама принесла дитинку додому з пологового будинку, їй аж ніяк не
п’ять-сім днів, їй – уже дев’ять місяців!
Церква завжди знала, що життя дитини починається з моменту зачаття. Від
батьків – тіло, а від Бога – душа, і дається вона у мить зачаття. Це вже маленька
людинка. Її тіло складається з двох, чотирьох, восьми і т.д. клітиночок, і в неї є
душа, тому вона вже повноцінна людина
– з душею і тілом. І аборти за церковними канонам прирівнювали до справжніх
убивств.
Так ось, дитині вже дев’ять місяців, і за
цей термін її душа, як правило, виявляється забрудненою вже безліччю гріхів.
Яких? Адже вона ще не зробила жодного кроку, не вимовила жодного слова, не
зробила жодного самостійного вчинку!
Настільки сильним є духовний
зв’язок дитини з батьками, що кожний гріх батьків темною печаткою
лягає на душу дитини. Мама і тато
ввечері сідають перед телевізором, аби
переглянути непристойний фільм. Їхня
дочка знаходиться ще в утробі матері,
вона нічого не бачить і майже нічого не
чує. Але гріх батьківський відбивається на її душі. Потім, через п’ятнадцятьшістнадцять років, батьки розводитимуть руками і дивуватимуться: «Звідки
це в ній? Ми її виховували суворо, нічого непристойного у своєму житті вона
ніколи не бачила, подруги в неї всі пристойні. Ну чому вона виросла такою гу-
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на все життя
БЕСІДИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
ПРО ШЛЮБ, СІМ’Ю І ДІТЕЙ
До мудреця прийшла мама, в якої народився малюк. Матір новонародженого запитала у мудреця:
«Скажи, будь ласка, коли мені почати виховувати свою
дитину?». На що мудрець відповів: «Ти спізнилася рівно на дев’ять місяців...»
лящою?!». Так, їй нічого не показували,
але самі поводилися блудно: в компанії
друзів мама могла собі дозволити пофліртувати, тато на вулиці і роботі часто
задивлявся на короткі спідниці, разом
вечорами, вклавши дітей, мама і тато
дозволяли собі читати бульварні статті,
з інтересом обговорюючи статті про інтимні подробиці життя відомих людей.
Дитина нічого цього не бачила, але на
душі залишався відбиток гріха. Наприклад, тато дозволив собі поцупити з заводу гарний інструмент і він розуміє, що
синові знати про це некорисно. «А то виросте крадієм!» – думає про себе батько.
Але потім цей горе-батько так ніколи й
не зрозуміє, чому з його кишені зникають гроші, адже він сина цього не вчив.
Така особливість духовного зв’язку –
матір не бачила сина, але відчуває його
біль; син не бачить гріха батьків, але набуває схильності до нього.

Але не все так страшно. Завдяки духовному зв’язку передаються не тільки гріхи. Святість, праведність також
відбиваються на дітях.
Усе, що відбувається з дитиною в
утробі, відображатиметься на ній упродовж усього життя; враження від того
віку – найглибші.
Тут мені хотілося б зазначити таке.
Адже у вас може виникнути цілком закономірне здивоване запитання: «Як же
так? Чому грішать одні, а гріх переходить на інших? Як може гріх передаватися іншій людині?».
Дуже часто серед людей поширене
зовсім неправильне уявлення про гріх.
Вважають, що гріх – це провина перед
Богом, яку Він може пробачити або не
пробачити людині. Але гріх – це не провина. Провина однієї людини справді
не може перейти на іншу людину. Якщо
людина вкрала 100 грн у свого сусіда, то
претензії сусіда до сина злодія будуть
цілком необґрунтовані. Хто вкрав, той і
повинен повертати вкрадене.
Гріх – це не провина, а хвороба
душі, а хвороби дуже легко передаються іншим. Якщо людина здійснила
крадіжку, то провина за цю крадіжку
на сина не перейде, але хвороба душі,
схильність до злодійства, до сина дуже
навіть перейде. А казати, що це несправедливо, – нерозумно. Адже ми не говоримо про несправедливість, коли один
у сім’ї заражається грипом, а він нього
заражаються всі інші члени сім’ї.
Отже, підбиваючи підсумки сказаного про духовний зв’язок батьків і дітей,
можна сказати, що в духовному сенсі
діти – це продовження своїх батьків,
вони – шматочки їхнього тіла. Провести
межу між ними дуже важко.

Щодо тілесного, то зв’язок між батьками і дітьми дещо інший. Життя дитини
починається з миті зачаття, і більшість
людей помилково вважають, що дитина в утробі матері – це шматочок
її тіла (в суто фізіологічному смислі).
Цим, до речі, дуже часто виправдовують
аборти: «Моє тіло, що хочу, те й роблю».
Але в цих словах закладено величезну
неправду.
По-перше, дитина з моменту зачаття
не належить батькам бодай лише тому,
що у її появі брали участь не тільки
вони. В кожному зачатті незримо присутній Бог.
Віруючі люди завжди це знали. Дві клітини – від чоловіка і від жінки – утворюють єдину клітину, але це ще не людина,
а ось Господь дає цій клітинці душу, і тепер це вже повноцінна людинка. Батьки
не керують процесом народження дитини. Дітей дає Бог. Комусь дає багато,
комусь мало. Нещодавно мені трапилися на очі міркування одного гінеколога,
який говорив, що таємниця зачаття залишається таємницею, тому що ніхто не
може пояснити, чому з двох здорових сімей, які хочуть дітей, в одній – восьмеро
діток, а в другій – лише одна.
По-друге, будь-якому школяреві, який
вивчав біологію, повинно бути вже відомо: дитина в утробі ніяк не є частиною
матері, вона – не один з її органів. Що ж
таке дитина в утробі своєї матері? Хто
вона для неї з точки зору фізіології?
Почну дещо здалеку. Певні нижчі організми можуть розмножуватися брунькуванням або діленням навпіл. Відщипнув гілочку від дерева, посадив у землю,
гляди, нове дерево виросло. Але так
буває тільки у рослин. З тваринами все
вже складніше. Погляньмо на більш високорозвинені організми, наприклад
риби. Запліднена ікринка знаходиться
поза материним організмом. Навіть зачаття, тобто запліднення, відбувається поза матір’ю-рибою. В ікринці є все
необхідне для того, щоби в ній розвивався мальок, який потім «вилупиться»
з ікринки. Ікра є дуже цінним поживним
продуктом, тому що там закладено всі
речовини для росту майбутньої рибинки. Нікому на гадку не спаде сказати, що
зародок в ікринці – це частина материнського організму. Піднімемося ще вище,
погляньмо на птахів. У них зачаття відбувається вже в організмі матері. Курка
знесла яйце, і в цьому яйці є все необхідне для того, щоби в ньому розвивалося
курча. Але самих речовин, закладених у
яйці, вже мало для росту курчати, йому
ще потрібно тепло, тому курка висиджує
яйця. Знову бачимо, що на всьому етапі
розвитку зародка в яйці його не можна
вважати частиною організму, він чітко відокремлений від нього твердою
шкаралупою. Піднімемося ще вище, погляньмо на ссавців. Це ще більш високорозвинені тварини, і для розвитку зародків потрібно ще більше умов. Важко
уявити, яке потрібно яйце, в якому могло б розвиватися слоненя. Складність
організму потребує значно більше, ніж
у птахів і риб, часу розвитку зародка, а
отже, і речовин у це яйце потрібно закласти у кілька разів більше. Тому навіть
для такої малої тварини, як миша, потрібно було б таке яйце, яке мама-миша
ніколи не змогла б знести, воно повинно
було б бути не менше самої матері. Тому
Господь влаштував інакше: Він посадив
це яйце, цю ікринку в утробу самої матері. І дитина, так само, як і яке-небудь
лоша або кошеня, в утробі матері знаходиться, ніби в м’якому яйці, яке приєднано до материнського організму, але
не зливається з ним.
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Жодна крапелька крові матері не потрапляє в кровоносну систему дитини!
Я сам тривалий час помилявся, наївно
вважаючи, що через пуповину кров матері йде до дитини. Аж ніяк. Тоді звідки б
могли з’явитися діти з групою крові, відмінною від материної? В підручнику з біології, за яким навчається більшість дітей в
усіх школах, є дуже гарний малюнок. Дитина знаходиться у рідині в навколоплідному міхурі. Пуповина дитини приєднана
до плаценти, а плацента приєднана до
матки матері. Але є дуже чітка межа між
плацентою і маткою – це не дві частини
одного органу, а два різні органи, що належать різним людям, один – дитині, другий – матері. З одного боку цієї межі через безліч капілярних судин підходять усі
необхідні речовини, а з іншого боку цієї
межі інша безліч капілярних судин плаценти вбирає всі ці речовини. Але знову
повторю: жодна краплина крові матері не
може подолати цю межу, лише поживні
речовини переходять її.
Можна сміливо сказати, що дитина
в утробі матері – це окремий організм, який даний матері на тимчасове
мешкання в її утробі для живлення.
Говорити: «Моя дитина в мені – це частина мого тіла, і я маю на неї усі права»,
– геть не правомірно. Це те ж саме, що
говорити, що людина розмножується
брунькуванням, що не властиво навіть
черв’якам. Навколоплідний міхур – це
і є те яйце чи ікринка, в якому розвивається дитина як окремий від матері організм. Іще раз повторю: дитина
дана матері для живлення, але вона не
частина її організму. Ким дана? Богом і
батьком дитини! Матір без волі батька
не має права (не юридичного, а морального) робити будь-що із дитиною. Матір
відповідатиме і перед Богом за все, що
вона зробила з нею. Хочеш ампутувати
ногу? Ампутуй, якщо хочеш, вона – твоя.
Хочеш убити дитину в череві – не маєш
права, вона – не твоя! Уявімо собі картину. Тато і мама терміново від’їжджають у
невідкладній справі, залишають дитину
на сусідку, щоби вона її годувала, доглядала її, поки їх не буде. Батьки повертаються, а сусідка й говорить: «Немає
дитинки, вона була моя, що хотіла, те й
зробила з нею, а вам чого?».
Якщо зв’язок духовний батьків з дитиною такий, що дитина – це шматочок батьків, їхня невіддільна частина,
то тілесний зв’язок – навпаки, вже від
моменту зачаття матір і дитя – це геть
окремі організми.

Зачаття
Сьогодні ми переглянемо фільм «УЗД:
свідчення про ранні стадії життя». Цей
фільм знято в Америці і побудовано на
кадрах, отриманих завдяки ультразвуковій технології, яку зараз широко застосовують (http://www.bit.ly/1vO1rzy).

Мені хотілося б, щоби ви на власні очі
побачили той простий факт, що життя
дитини справді починається з моменту
зачаття, задовго до власне народження
її на світ. А перед фільмом я спробую зачепити дуже важливу тему – зачаття.
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У мить зачаття кожної людини завжди
присутній Бог, який дає душу маленькій
людинці, чиє тіло в цю мить складається
лише з однієї клітинки, утвореної в результаті злиття двох батьківських клітин.
Божа присутність у мить зачаття не дозволяє ставитися до нього як до мерзенного акту, який і здійснюється у темряві.
Мерзенним є лише одне – блуд, який
має мало спільного з чистим подружнім
поєднанням, благословенним від Бога.
Блуд не має за мету зачаття, при цьому,
як правило, використовують протизаплідні засоби, і для блудників присутність Божа у цю мить явно є зайвою.
Фільм, на мою думку, дивовижний, і
коментувати його, мабуть, марно. Мені
лише хотілося, щоби ви запам’ятали деякі факти, описані у цьому фільмі.
Перше. Вже через 18 днів після зачаття починає битися серденько маленької
людинки. Мама, як правило, тільки починає здогадуватися про свою вагітність, а
дитина вже настільки велика, що починає діяти її власна система кровообігу.
Друге. В 10 тижнів дитина в утробі
скаче, крутиться, перевертається так,
як не зможе зробити цього після народження. У фільмі було чудово видно, наскільки бурхливе життя у дитини цього
віку. Мама ж відчує її рух лише в чотири
місяці. А багато батьків вважають, що
дитина лише на цьому терміні вагітності
робить свої перші скромні рухи. Але це
не так. Органи дитини цілком сформовані вже у 12 тижнів. Решту часу дитина
просто росте.
Справді, можна сказати, що ультразвукові дослідження значно змінили уявлення про життя дитини до її
народження.

Гріхи проти сім’ї
Зараз сім’я перебуває у стані краху.
Сім’ї розпадаються у величезній кількості. А нам із вами важливо знати, що
розпад сім’ї відбувається поступово.
Спочатку виникає безліч тріщинок у
союзі чоловіка і жінки, а потім раптом
відбувається найменше випробування
і сім’я руйнується, але починається цей
процес задовго до свого завершення у
вигляді розлучення. Ці тріщинки – гріхи
проти сім’ї, їх багато, і часто їх геть не
вважають гріхами. Але необхідно, щоби
кожен із вас знав, де і коли ми здійснюємо гріховні вчинки, які потроху руйнують наші сім’ї. Це необхідно знати, щоби
спробувати уникнути цих гріхів або
хоча б спробувати виправити їх якомога
раніше.
Подібно до того, як ми виокремлювали три етапи у розвитку стосунків між
чоловіком і жінкою (наречений і наречена, чоловік і дружина, батько і матір), ми
розглянемо гріхи проти сім’ї відповідно
на кожному етапі.

НАРЕЧЕНИЙ І НАРЕЧЕНА

На цьому етапі стосунків чоловіка і
жінки найбільший гріх, який сильно спотворює душу, роблячи її майже не здатною до створення міцної сім’ї, – це втрата цноти. Саме це поняття «цнотливість»
дуже важливе і я трохи поясню його
значення. Поняття «цнотливість» — російською «целомудрие» — означає особливий стан душі, коли людина здатна
цілісно мудрувати. Наприклад, коли людина хоче кинути палити, але не може,
то це і буде прикладом втрати цього
стану: бажання – одні, а дії – інші, яка ж
тут цілісність? Часто втрата цноти тісно
пов’язана з тілесним гріхом, але зазвичай вона втрачається значно раніше.
Поставлю вам питання. Скромна, добре вихована дівчина повертається ввечері темною вулицею, на неї нападають

ШКОЛА
і ґвалтують (хоча в більшості випадків
насильство провокують самі потерпілі
своєю вільною поведінкою). Втратила ця
дівчина свою цнотливість чи ні? Всі інтуїтивно розуміють, що це не втрата цноти. І навпаки, є безліч дівиць, які, зберігши цілісність тіла, у своїх думках і мріях
вкрай далекі від цнотливості, і лише випадковість втримує їх від падіння.
Зараз я більше говорив про духовний
бік втрати цноти. А тепер погляньмо на
цю проблему з точки зору простого здорового глузду, як слід вчиняти дівчині,
якщо вона стоїть на порозі гріха.

Я кілька разів на сповіді чув банальні
історії покинутих дівчат, які поступилися своїм хлопцям і впали з ними у блуд.
Історії розвивалися за одним сценарієм.
«У нас із ним почалися сварки. Він казав,
що я його не кохаю, тому не поступаюся.
Я хотіла його втримати... Але незабаром,
після того як усе сталося, він мене покинув остаточно». Дівчата, запам’ятайте ці
історії! Найшвидший спосіб розійтися зі
своїм хлопцем – це впасти з ним у гріх
блуду. Таким чином ще ніхто нікого ніколи не утримував.
Давайте накреслимо таблицю і розглянемо такі варіанти: він – хороший і він
– негідник; ви – поступаєтеся йому і ви
– зберігаєте свою цноту.
Розгляньмо перший варіант. Він – негідник, ви – поступаєтеся. Ставлю в клітинці одразу два мінуси. По-перше, ви
втратили свою цноту, віддавши її якомусь негідникові, по-друге, незабаром
він вас покине. У таких молодиків від
завоювання вашого тіла народжується
лише ще більший апетит. «Цю я уломав!
А он ту, зможу?». Ви втрачаєте для нього
весь інтерес, ваша фортеця пала, потрібно йти брати штурмом наступну.
Другий варіант. Він – негідник, ви не
поступаєтеся. Малюю два плюси. Поперше, ви зберегли свою цноту, не давши її якомусь пройдисвітові. По-друге,
незабаром він кидає вас, а ви з цього
бачите, що були знайомі з негідною вас
людиною. Вам, можливо, від цього розлучення сумно, але ви повинні радіти,
оскільки ви розгледіли в ньому негідника. Адже, якщо він вас кидає тільки за
те що ви не дали йому те, чого він так
хотів, то хто він? Йому потрібні були не
ви з вашим складним внутрішнім світом.
Йому потрібно було лише ваше тіло. Він
його не отримав і пішов шукати місце, де
отримає бажане. Минає зазвичай дватри місяці, дуже рідко, щоби це тривало
півроку, і негідний залицяльник кине
вас.
А якщо ви не поступаєтеся, а ваш хлопець не кидає вас, залишається з вами
і півроку, і рік, ми потрапили на третій
варіант: він – хороший. Пам’ятаєте нашу
бесіду про те, як одружуватися, ми тоді
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також говорили про те, що в стосунках
потрібно почекати не менше року. Отже,
у третьому варіанті малюємо плюс. Ви
переконуєтеся, що ваш обранець ставиться до вас із повагою, він цінує ваше
бажання зберегти чистоту до шлюбу і
залишає свої домагання. Якщо юнак ще
до шлюбу ставиться до вас із повагою, ви
можете тішитися: ймовірність, що чоловік буде вам вірний усе життя, дуже велика. Йому потрібні саме ви, а не лише
ваша тілесна частина. Малюю навіть
два плюси: перший – ви вже знаєте, що
він хороший, другий – ви зберігаєте свою
чистоту, свою цнотливість. Взагалі це – найкраща з усіх ситуацій. Тільки
подумайте: ви довідуєтеся
про свого обранця те, що
зазвичай
відкривається
лише після кількох років
спільного життя.
Варіант четвертий. Він –
хороший, ви поступаєтеся. Тут я поставлю великий
знак запитання. Як розвиватимуться ваші стосунки
далі, ніхто не знає. Шансів,
що буде все добре, не так
багато, оскільки вже порушено закони духовного
життя. Тут єдиного сценарію немає. Але дуже вірогідно, що після цього ваші
стосунки зіпсуються, може,
і не зруйнуються зовсім, але будуть іншими. Адже психологія людини така: що
дешевше нам щось дістається, то менше ми це цінуємо. Ви легко розлучилися
з вашою чистотою, тоді стережіться –
ваш коханий не цінуватиме її.
Одна прихожанка переказувала нам
розповідь однієї знайомої про свого
сина. Син у цієї жінки виріс красивим,
упевненим юнаком. Навчаючись в інституті, літо він проводив, звісно, вдома.
Але матері від цього було важко, адже
вона бачила, наскільки він увійшов у
розпусний спосіб життя. Дуже часто він
ішов на всю ніч зі своїми друзями, ночуючи у них на дачах. Там вони, як правило, шукали собі нові любовні пригоди.
Але одного разу він прийшов скоро, не
під ранок, як зазвичай. При цьому він
був дуже злий і не хотів ні про що говорити. Від тієї ночі він різко змінився, почав мало розмовляти, часто думав про
щось своє, очевидно про щось карався.
Розгадка настала через три місяці, вже
восени. Виявляється, того вечора він
познайомився з однією дівчиною. Все
йшло, як зазвичай, він передчував приємне проведення часу. Він був упевнений, що дівчина в його руках і згодна на
все, але раптом зустрів жорстку відсіч. У
його практиці це було вперше. Вперше
він задумався про те, що дівчина може
цінувати свою чистоту. Коли до нього дійшло, що ця дівчина чиста і в неї не було
жодного чоловіка, то він закохався в неї
дуже сильно. Незважаючи на свою розпусну поведінку, в глибині свого серця
він все одно розумів, що його майбутня
дружина повинна бути незайманою. Усі,
з ким він гуляв, були лише для гуляння,
але не для сім’ї. Матір дізналася весь
секрет поведінки свого сина, коли він
сказав, що незабаром одружується. Вочевидь, він зрозумів, що для нього шансів зустріти іншу чисту дівчину майже
немає.
Дивимося на таблицю і робимо висновок. Єдиний надійний вихід при
складнощах у ваших стосунках із
хлопцем – зберегти свою цнотливість.
Тут ви ніколи не програєте.

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

Батькам здається, що якщо намалювати дитині перспективу якомога жахливішу – вона стрепенеться, вжахнеться
і почне робити все, аби ця страшна реальність ніколи не настала. Вона як слід
заправлятиме ліжко, прибиратиме у
своїй кімнаті, вчитиметься на «відмінно»
– аби лише намальовані батьками жахи
не здійснилися.

Ніколи не навчуся
Насправді виходить якось інакше.
Я пам’ятаю, як мама вчила мене в’язати
лицьовою гладдю. У мене нічого не виходило, петлі плуталися, кофта для ляльки не виходила, я капризувала і волала,
що у мене нічого ніколи не вийде.
– Дивись, як гарно виходить, – казала
мама. – Ось, тільки спицю потрібно тримати так, а петлю пров’язувати так.
– Я ніколи в житті цього не навчуся,
– буркотіла я, пров’язуючи петлі дедалі
краще. – Хто взагалі вигадав це дурнувате в’язання!
– Та в тебе вже виходить
нормальна кофта, – сміялася мама.
– Так, але я все одно ніколи не навчуся в’язати
цією дурнуватою гладдю!
– пручалася я, хоч бачила,
що вже все вийшло. Але
я ж не могла визнати, що
мама має рацію, а я ні.
Загалом, в’язати я тепер
умію. А ось зі швейною
машинкою не склалося.
У мене була чудова вчителька домогосподарства,
яка охоче повідомляла
мені щоразу, звідки у мене ростуть руки.
Вона мене цілковито переконала, я від
усієї душі повірила їй, що руки у мене
ростуть саме звідти, і тепер мені значно
легше підшити цілу штору руками, які
ростуть звідти, ніж прострочити один
шов на машинці, хоч мене вчили на ній

Виростеш і будеш
двірником, охоче
пояснюють мами
своїм дітям.
До інституту
не вступиш, на
роботу нормальну
тебе не візьмуть,
якщо будеш так
навчатися. Що
взагалі з тебе,
такого, виросте?

ДВІРНИКОМ БУДЕШ!

?

?

?

?
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шити з 5 по 8 клас. Просто це навчання супроводжували коментарі «хто так
шиє» і «що ти тут напартачила».

Нікому не потрібна
Іноді результати бувають ще сумніші.
Одна немолода пані якось розповідала

мені, що так повірила маминому багаторічному «хто ж тебе таку заміж візьме»
(справді – підлогу мести не вміє, ліжко
заправляє криво, посуд мити не любить,
кому така потрібна) – що зрозуміла:
принца чекати марно, потрібно хапати
першого-ліпшого.
У 18 років вона поспіхом вискочила
заміж за першого-ліпшого – першого,
хто взагалі звернув на неї увагу, більше
ж, може, вже й шансу не буде. Чи варто казати, що шлюб виявився жахливо
нещасливим.
Мій син, приходячи зі школи в сьомому класі, пригнічено казав: «Мамо, чому
нам увесь час пояснюють, що ми дурні,
ми нічого не вміємо, ми не здамо ЗНО,
не отримаємо атестат і підемо у двірники? Я більше не можу це слухати». Я теж
більше не могла цього слухати. Восьмий
клас був уже в іншій школі.
Ви ідіоти, ви телепні, ви нічого не можете, кому ви такі потрібні! Що ти тут

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И
стоїш, що ти тут сидиш, хто так віник
тримає, хто так ручку тримає, хто так
шиє, чим ти думав, куди ти дивився, що
мені, скажи, з тобою таким робити?!
Усе це сиплеться на голови наших дітей щоденно, рік за роком. І навіть якщо
батьки мають ангельський характер, соломонову мудрість і безмежне терпіння,
діти все одно наслухаються від світу, що
вони в ньому не потрібні, не там стоять,
не так сидять, не те роблять – і взагалі
краще б їх не було.
– Навіщо ви мене взагалі народили, –
бурмочуть діти, гримаючи за собою дверима, і це питання не з нудьги.
Як добре бути дорослим! Ніхто не
скаже тобі «де твої очі були?», коли ти
обідреш бампер, не спитає «голову ти
вдома не забула?», коли забудеш удома
робочий документ, не підніме з ліжка о
першій годині ночі, щоби примусити повісити у шафу недбало кинуту на стілець
сукню. Подорослішавши, ми не перестали робити дурниці і помилки – але нас
тепер не довбають за кожну з них.
Зазвичай ми не дуже гарні вихователі. У нас бракує сил, мудрості і терпіння. Ми не вміємо справлятися зі своїми емоціями. Ми часто поводимося, як
маленькі, а не як дорослі, – очікуючи
при цьому від дітей, що вони поводитимуться як дорослі, зрозуміють наш
біль, зможуть його прийняти і витерпіти, поспівчувати нам – і поводитися
мудро і правильно. Деякі діти справляються, але ноша ця тяжка – навіть і для
них самих деколи.
Але ми любимо своїх дітей і багато робимо правильно, тому що у любові є вражаюча властивість: вона сама підказує
правильне рішення. Не знаєш, як вчинити, – роби по любові, не помилишся.
І ми, без сумніву, впораємося. Й виходитиме все краще і краще – і все вийде,
тому що надія не обманює, а любов не
підводить.

Ірина ЛУК’ЯНОВА

Чого слід уникати у підлітковий період

НАШ КОНСУЛЬТАНТ –
ЛІКАР-ФІЗІОЛОГ МАРИНА ЛІ

У цей час у підлітків вразливі і психіка, і фізіологія. Адже усі найважливіші системи організму перебувають
у процесі становлення. Якщо зараз
недогледіти якісь порушення, в майбутньому на їхньому місці можуть
розвинутися хронічні хвороби. Особливо тяжко доводиться представникам сильної статі. Причому найвразливіші хлопчаки з нестачею ваги або з
надлишком зросту.
Окрім алкоголю і нікотину, для юного
організму дуже шкідливі такі обставини.
• ЗАНЯТТЯ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ.
Після 15 років кістки і м’язи швидко
ростуть у довжину, але запізнюються
рости в ширину. І піднімання важких
предметів (особливо вертикальне навантаження на хребет) без грамотного
тренерського ока може стати не лише
причиною утворення міжхребцевої грижі, а й фактором гальмування росту суглобів, м’язів і зв’язок.
Крім того, силові види спорту загрожують сильною напругою зорового
апарату, і, якщо у юнака «слабкі» очі,
все може закінчитися відшаруванням
сітківки.
• ЗАНАДТО ІНТЕНСИВНІ ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ. Безконтрольні заняття

Підліткам, які входять у пубертатний період,
потрібна пильна увага батьків і лікарів

в тренувальному залі, неправильно дібрані вправи і завелика кількість підходів небезпечні не тільки для опорно-рухової, а й для серцево-судинної системи
підлітка. У юнаків дуже швидко збільшується серце: його вага і об’єм з 10 до 16
років зростає відповідно у 2 і в 2,4 рази,
а судини, що живлять цей найважливіший орган, залишаються порівняно
вузькими. Це створює для серця додаткове навантаження. Тому підлітки часто
відчувають біль у лівій частині грудей, у
них спостерігають підвищений артеріальний тиск, схильність до аритмії.
• ПІДВИЩЕНІ РОЗУМОВІ НАВАНТАЖЕННЯ, СТРЕСИ, ВІДСУТНІСТЬ РЕЖИМУ.
Всі ці фактори сприяють порушенню
тонусу судин – розвитку гіпертонічних
або гіпотонічних станів. Якщо інтелектуальні й емоційні перевантаження у
підлітка поєднуються з гіподинамією, то
ризик значно зростає. Окрім проблем із
серцем, перевтома і стреси можуть нашкодити і шлунково-кишковому тракту.
Серед найпоширеніших проблем – гіпер- і гіпомоторна дискінезія ШКТ.
Першій притаманні підвищена діяльність органів травлення, а другій – знижена. Гіпермоторна дискінезія може
виникнути після надмірно високих фі-

зичних навантажень, при сильній перевтомі, поганому харчуванні. Її симптоми:
спазмові болі у животі, нудота, блювання, відрижка, печія, здуття живота, часті
випорожнення. Гіпомоторна дискінезія проявляється зниженням апетиту,
почуттям важкості у животі, частими
закрепами.
• МАЛОРУХОМИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ.
Серцево-судинна система людини, як
і будь-яка інша система організму, потребує регулярних тренувань. Помірна, продумана і регулярна фізична активність допоможе налагодити процес
нормального кровообігу в серцевому
м’язі, а також в інших органах і системах
підлітка і вбереже його від можливих
проблем.
• ПЕРЕГРІВАННЯ І РІЗКИЙ ПЕРЕПАД
ТЕМПЕРАТУР. Часом деякі частини організму ростуть нерівномірно, тому
нерідко буває так: сам юнак уже богатирського зросту, а його серце – досі
як у дитини. Не випадково саме дорослі
хлопці частенько скаржаться на слабкість, швидку втомлюваність і навіть
втрату свідомості. Для них особливо
небезпечні перегрівання на пляжах і
в бані, небажані різкі загартовувальні
процедури, моржування.

• ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ. Підлітки хочуть
мати модний вигляд і заради цього готові
терпіти будь-який холод. Але гормональна перебудова, що відбувається у їхньому
організмі, може призводити до зниження
адаптаційних можливостей імунної системи, що підвищує ризик виникнення багатьох хронічних захворювань.
• ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ СПОРТ БЕЗ ЗАХИСТУ. Трубчасті кістки, що швидко
ростуть, стають крихкішими, тому у
підлітків падіння часто закінчуються
переломами.
• НАДМІРНА НАПРУГА ГОЛОСОВИХ
ЗВ’ЯЗОК. Під час мутації голосу небажано кричати на все горло або голосно співати. Через перенапруження на
складках виникають так звані вузлики
крикунів. Змінюючи вібрацію складок,
вони роблять голос глухим і хрипким.
Деякі вузлики розсмоктуються самі по
собі, але іноді потрібна мікрохірургічна
операція.
• ЗВИЧКА СИДІТИ І СТОЯТИ У НЕПРАВИЛЬНІЙ ПОЗІ, НОСИТИ СУМКУ НА ОДНОМУ ПЛЕЧІ. Вона призводить до викривлення хребта. Кістки підлітка, що
ростуть, легко приймають форму, яку їм
диктують м’язи.
Олена НЕЧАЄНКО
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вересень-жовтень

«Це ти винна, що моїй морській
свинці нічого їсти», – свариться Даринка, моя дев’ятирічна
донька. Зрозуміло, її улюблениці довелося поголодувати,
тому що я забула купити корм.
Я?! Туманно пригадую, що ніби
ми домовлялися, що про корм
завжди піклуватиметься вона.
Це було, коли Даринка з сестрою Марійкою (7 років) благала нас купити цих симпатичних
тваринок і була згодна на будьякі умови. Нині ж за добробут
наших улюбленців давно вже
відповідаю я, тому що взяла
на себе купування корму і тим
самим звільнила дочку від відповідальності. Хоча вона цілком
здатна її нести: сама регулярно
чистить клітку (обов’язково при
цьому бурчить), оскільки на це
мене вмовити не вдалося.
Таким чином, привчання дітей до відповідальності відбувається, – як і все у
вихованні, – у формі обміну між нами і
ними. Вони беруть на себе рівно стільки, скільки ми готові віддати. Якщо ми
хочемо, аби вони відчували свою відповідальність за щось, тоді не потрібно
втручатися. Слід надавати їм певну свободу дій. Це повинно починатися з раннього віку. Хоча немовля ще повністю
залежить від нас, потребує нашої любові
і ніжності, харчування, ініціативи з нашого боку, нам потрібно поважати його самобутність, крок за кроком передавати
йому «керування» самим собою.
Підростаючи, дитина починає виявляти свою волю, досліджувати навколишній світ. Тепер від нас, батьків, потрібно
ще щось, що має вирішальне значення:
ми повинні встановлювати межі самостійності дитини. Заради її ж захисту. І
для того, щоби вона могла розуміти правила життя в суспільстві. Цей процес починається на дуже ранній стадії і триває
аж до дорослого віку. Ми часто не знаємо, скільки свободи потрібно надавати
нашим дітям, якою мірою слід вдаватися до батьківського авторитету. Адже
без авторитету (в розумному дозуванні)
жодне виховання неможливе.
Зараз мої дочки – школярки і поводяться доволі обачно. Вони утримують
в порядку своє шкільне приладдя, виконують домашні завдання, у них широке коло друзів, і вони самі (принаймні у
більшості випадків) турбуються про свої
особисті справи.
Як і в багатьох інших молодих матерів,
у мене також є свої уявлення про виховання. Але в процесі я й сама щоразу відкривала щось і для самої себе. Так, Дарина, моя старша, вже у дванадцятирічному
віці вирішила, що буде сама визначати
свій гардероб. Я дозволила їй купувати
сукні, які вона сама обирала, – й виграла
від цього. Жодних нарікань, якщо гарна
нова спідниця постійно зіскакує, тому
що вона для неї все-таки завелика, адже
це вона сама, не я, прийняла рішення і
відчуває свою відповідальність за нього.
А так вона з власної вини опинилась у
такому положенні й побачила на власному досвіді: самостійна відповідальність
передбачає зокрема й те, що доводиться
розплачуватися за наслідки своїх дій.
Нам, батькам, доводиться долати різноманітні перешкоди. Одна з особливо
складних: ми ніяковіємо щоразу, коли
потрібно дати дитині відчути наслідки
її дій. Ми прагнемо позбавити наших
синів і дочок певних рятівних уроків,
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Поділитися відповідальністю
тому що вони здаються нам заважкими.
Якщо Дарина забула велосипед у подруги, я одразу ж готова привезти його
на авто, замість того, щоби примусити
її понудьгувати другу половину дня без
улюбленого засобу пересування. А якби
я примусила її розгрібати наслідки забудькуватості, то наступного разу вона
напевно нічого не забула б.
Ми можемо підготувати дітей до того,
щоби вони керувалися у своїх вчинках
усвідомленням власної відповідальності. І сподіватися, що наші зусилля принесуть свої плоди. Нам потрібно невпинно
підтримувати діалог з нашими доньками
й синами.
Адже мораль як іще один елемент відповідальності за свої дії є надзвичайно
багатогранне поняття. Для нас, дорослих,
цілком природно орієнтуватися на певні
цінності. Ми засвоїли нашу особисту систему цінностей – результат суспільного
виховання і досвіду. І забуваємо деколи,
що дітям лише належить вчитися розуміти, що таке добре і що таке погано. З безлічі аспектів відповідальності особливе
значення мають обов’язки. Ми можемо
привчати до них дітей уже з малих років
– давати їм які-небудь обов’язкові завдання, вимагати виконання своєї частини хатньої роботи: прибирати після себе іграшки, відносити брудну білизну до ванної,
допомагати накривати на стіл тощо.
Звучить просто, але досягнути цього
на диво складно. Я часто бувала занадто легковажною щодо цих питань. І результат очевидний – прибирання досі
залишається безкінечною проблемою. Я
проґавила можливість перетворити дитячі ігри «в мам» моїх дочок, починаючи
з дворічного віку (а вони з неабияким
ентузіазмом намагалися допомагати, наприклад, під час випікання пирогів), на
серйозне завдання для них. Лише тепер,
озираючись на ті часи, я засвоїла сама
для себе, що була неправа, звільнивши
своїх дітей від будь-якої відповідальності щодо цього.

Коли дочки пішли в дитячий садок, я
вийшла на роботу. Ввечері я часто була
занадто стомлена, щоби наполягати, вимагаючи від них прибирати після себе.
Але вирішальну роль відігравало дещо
інше: мене мучили докори сумління. Залишалося замало часу на дочок, мене
пригнічувала думка, що я не приділяю їм
необхідної уваги. Тому я намагалася бути
з ними якомога добрішою – нехай вони
хоча б будуть вільні від хатніх справ.
Матерям, що працюють, дуже добре
знайома ця ситуація. Але тепер мені доводиться постійно сперечатися з дочками щодо хатніх обов’язків. На їхню думку,
за порядок у їхній кімнаті відповідаю я, і
я сама в цьому винна. Але я не втрачаю

надію: діти вчаться також на прикладах.
Мої дівчатка щодня бачать підтвердження того, що ми з батьком несемо відповідальність за сім’ю. Заробляємо гроші,
щоби можна було купити те, чого потребуємо (і пояснюємо це нашим дітям);
піклуємося і про наших дітей, і про квартиру, і навіть про морську свинку. Ми
беремо участь у житті дітей, розділяємо
з ними їхні проблеми і радощі, заступаємося за них.
І все-таки, коли я бачу, що вони виявляють дедалі більшу самостійність, я
відчуваю легкий сум від думки, що мої
маленькі мишки потребують нас дедалі
менше.

Тетяна МАРТЬЯНОВА

репліка з приводу
Якщо дітей не зацікавлювати, вони починають казитися. Я хочу
сказати, що якщо діти
вигадують собі заняття
самі, то вони вигадують
падати головою вниз з
дивана, або прищемлювати одне одному пальці ящиком, або розривати кицьку навпіл, або
щось таке.
Тож потрібно їхню
енергію спрямовувати в
мирне русло.
Надійка ще, скажімо,
може вигадати сама по
собі щось конструктивне. Навіть не через свій
характер, а через вік, гадаю, Надійка схильна до порядку.
Вона зачиняє за собою двері, прибирає розкидані іграшки.
Якщо залишити Надійку в спокої, то дуже ймовірно, що вона
не здійснить нічого руйнівного.
Але Віра – інша справа. Кажуть, що це також вікове. Кажуть, у три роки дитина усвідомлює себе не частиною матері, а самостійною особистістю і береться з усіх сил визначати межі дозволеного і навіть можливого. Тобто скакати
козликом, горланити дурником і падати, падати, падати

весь час куди-небудь
звідки-небудь.
І біда в тому, що Вірин
спосіб поведінки заразний, а Надін спосіб поведінки геть не заразний.
Тож якщо не зацікавити дітей, вони не будуть
збирати іграшки за Надійчиним прикладом.
Вони падатимуть кудинебудь звідки-небудь
за Віриним прикладом.
Потрібно запропонувати їм якусь діяльність.
Зважаючи на вище
сказане, ми довго не
могли вигадати, чим
зайняти дітей. А потім
придумали – роботою. З’ясувалося, що якщо покликати Віру
мити посуд і мити посуд разом із нею, то Віра митиме посуд
довго. Ну, розіб’є, звісно, кілька чашок, але це ж краще, ніж
розбити голову. А якщо готувати разом з Вірою їжу, то вона
хоч півдня тихо й самовіддано поратиметься у борошні. Ну,
заліпить, звісно, собі носа лінивим вареником, але це ж краще, ніж заліпити пластиліном клавіатуру комп’ютера.

«ЕНЕРДЖАЙЗЕРИ»

Валерій ПАНЮШКІН
Фото автора

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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Як правило, в будь-якому товаристві,
особливо в дитячому, людину не приймають, якщо вона якось відрізняється
від більшості: інтересами, поглядами,
світосприйняттям, поведінкою, зовнішністю. Через розбіжності інтересів виникає конфлікт, в результаті якого індивідуум не вписується в даний конкретний
соціум. У дітей, підлітків узагалі дуже
розвинутий інстинкт зграї, і якщо один
починає за зовнішністю або поведінкою
вирізнятися із загальної маси, «зграї» це
не до вподоби.
Також дитина через особливості свого
характеру може бути недостатньо товариською і комунікабельною. А коли
дитина не вміє спілкуватися, не вміє налагоджувати стосунки, вона викликає
роздратування її однолітків. Звісно,
ніхто не заслуговує на зверхнє ставлення до себе, але комусь далеко не
завжди вдається виявити в колективі
свої сильні сторони, а ровесники куди
охочіше виявляють його слабкості.
Легкою здобиччю для любителів познущатися стають образливі діти, кпини
дістаються плаксіям, сором’язливим, невпевненим у собі і слабким дітям.
Викликає неприязнь у ровесників і
дитина, яку занадто опікують дорослі.
Пам’ятаю, як діти сміялися з моєї однокласниці – її проводжали до школи за
ручку чи не до шостого класу. Коли людину не готують до самостійного життя
в суспільстві, коли за неї все вирішують,
позбавляють її власної думки, вона стає
інфантильною, не здатною, навіть подорослішавши, прийняти рішення. Звісно,
вона ніде не зможе побудувати гарні
стосунки – не тільки в школі, а й у майбутній своїй сім’ї!
Пригадую ще одного свого однокласника, який, перед тим як потрапити до
нас, змінив не одну школу. Батьки перевели його до нашого класу, сподіваючись, що бодай тут він приживеться.
Але історія повторилася: діти з нього
сміялися, і так само, як і раніше, у нього
не було друзів. Звісно, причина була не
в класі, який був у нього не перший, не
другий і навіть не третій, не у школі і не
в дітях, а в ньому самому і його батьках,
які не змогли навчити його налагоджувати контакти з іншими людьми.
Але конфлікти з однолітками можуть
виникати не лише з вини самої дитини.
Можливо, їй просто не
пощастило – серед дітей
навколо виявився якийнебудь заводило, який
самостверджується, обра
жаючи м'яких і покірних,
які не захищаються від
знущань. Дитячу бездушність, що, як правило,
минає з віком, все-таки
не можна вважати свідомою жорстокістю і
наслідком якогось укоріненого зла – можливо,
діти через малий життєвий досвід не можуть
відчувати біль іншої людини. У казці англійського письменника Джеймса
Баррі «Пітер Пен» є дуже
містка і точна фраза: «Діти веселі, нехитрі і бездушні».
До будь-якого товариства – дитячого
і дорослого – цілковито застосовуються
«правила пісочниці». Пригадайте: яких
дітей найбільше там не люблять? Жадібних, які не дають гратися своїми совочками, відерцями і лопаточками: «Це моя
машинка, не смій чіпати!». Агресивних,
які через дрібниці кидаються в бійку.
Наклепників, які у разі чого біжать скар-

Чужий серед своїх
Нині для багатьох батьків стало нагальним питання: «Що
робити, якщо мою дитину ображають однолітки?». Зневажливе ставлення, грубість, навіть знущання – ця проблема щороку
загострюється. Чому ображають дитину, в чому причини?
житися: «Ось цей узяв мою іграшку, він
мене ображає, покарай його», тобто, по
суті, здійснюють зраду. Однолітки перестають їм довіряти. Не люблять і не захочуть мати серед друзів егоїстів. Тих, хто
вважає себе центром гри, хто грає тільки за своїми правилами, нав’язує своє
«Я» оточенню. Адже дружба, особливо
дитяча, – поняття командне: ти повинен
уміти взаємодіяти з іншою людиною, а
не «тягнути ковдру на себе»! А ще не люблять, коли намагаються нав’язати свою
дружбу, в дружбі всім хочеться спілкуватися на рівних.
Ці правила саме в дитячому віці
формують потрібні якості: уміння
товаришувати, уміння спілкуватися,
уміння взаємодіяти з іншими, уміння
боротися зі своїми слабкостями – жадібністю, агресивністю, образами…
Часто дитячі проблеми беруть початок із сім’ї, з неправильного батьківського виховання. У більшості випадків
конфлікти з однолітками трапляються
у дітей з неблагополучних сімей, де до
дитини погано ставляться, принижують
і ображають. У школі такі діти або дуже
агресивні, або дуже пригнічені – і це «заслуга» батьків. Можна помітити декілька

крайнощів у батьківських установках.
Перша – це пригнічення особистості дитини. В результаті дитина сприймає весь
навколишній світ як дещо вороже, чим
викликає в дітей навколо і роздратування, і глузування. Вона може і навпаки,
озлобитися і почати зганяти сімейні образи на своїх слабших однолітках.
Друга крайність – гіперопіка. Коли
батьки від усього захищають чадо, не
дають йому жодної ініціативи, не до-

зволяють ні з ким спілкуватися. Дитина
починає потенційно боятися всіх, окрім
батьків.
Іще одна крайність – це виховання
егоїста, маленького тирана, навколо якого звично обертаються всі вдома, чого він вимагає й від однолітків
навколо.
Коли батьки зіштовхуються з проблемою, яку ми обговорюємо, вони
насамперед повинні звернути
увагу на себе, подумати, де і що
вони проґавили. Наше батьківське завдання полягає в тому,
щоби підготувати дитину до
самостійного життя, в якому
їй доведеться зустрічатися із
найрізноманітнішими людьми.
Вчіть дитину ставитися до інших
щиро, без каменю за пазухою,
привітно, по-доброму, але не підлещуючись. Тоді до неї тягнутимуться інші діти.
Якщо нашу дитину ображають
ровесники, зазвичай перший
батьківський імпульс – грудьми
стати на її захист. Але правильніше у
цих випадках не поспішати карати кривдника. Спочатку потрібно постаратися зрозуміти, чому це сталося: чи то
дитину справді потрібно захистити,
чи то в її власній поведінці щось не
гаразд. Якщо, не розібравшись, каратимемо кривдника – діти якщо не явно, то
таємно постараються відігратися на нашій же дитині.
Пригадується випадок з мого дитинства. Якось хлопці доволі серйозно побили мене на вулиці, додому я прийшов заплаканий, із «підрихтованою»
фізіономією. Якою ж була реакція моєї
мами? Я ж бо сподівався, що вона почне жаліти мене, втішати, однак нічого
такого не відбулося. Вона сказала: «Ти
чоловік і повинен розуміти, що таке в
житті трапляється». Спершу мене це
дуже образило, але потім я зрозумів, що
це цілковито правильна позиція: якщо
хлопчака від усього захищати, жаліти, з
нього не виросте чоловік. Він повинен
зрозуміти, що світ складається не тільки
з приємних йому людей. Але при цьому
дитині необхідно відчувати наше співчуття до себе. Я вважаю, що складнощі,
які так чи інакше виникають у житті дитини, дають безцінний досвід налагодження контактів з людьми, є школою
життя, долання їх робить її міцнішою!
Багато хто замислюється, чи потрібно дитину вчити відповідати, бити-

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И
ся? Особисто я нічого поганого в тому,
щоби навчити дитину чинити опір, не
бачу. Вміння постояти за себе допомагає
подолати страх, а такі чоловічі якості, як
сміливість і рішучість, ще знадобляться
в житті: колись, можливо, доведеться
захищати жінку, дітей, сім’ю, воювати. Ці
якості обов’язково повинні бути у хлопців. Але сина потрібно вчити захищатися, а не битися. Намагайтеся донести до
нього давню мудрість: «Найкращий бій –
це той, якому тобі вдалося запобігти!»;
що силу потрібно використовувати для
оборони, а не для нападу. Коли підліток
навчився добре давати здачі, він може
почати застосовувати ці навички зовсім
не для захисту, а сам заходиться задирати своїх товаришів. Тому в усьому повинна бути міра.
Але, з іншого боку, коли ми віддаємо
дитину в секцію самбо чи якоїсь іншої
боротьби, це може мати один дуже позитивний ефект: дитина повірить у свої
сили, подолає невпевненість, навчиться
спілкуватися з товаришами по секції, а
також навчиться терпіти біль, не робити
трагедію з синця під оком.
До кого найбільше чіпляються шкільні
розбишаки? До слабких духом, невпевнених у собі, плаксіїв. Якщо хлопчик або
дівчинка реагують на образи і кпини
спокійно, не плачуть і не обзиваються у
відповідь, кривдники, як правило, дуже
скоро втрачають до них інтерес і знаходять більш сприятливі мішені. Ось цього
слід навчати дітей.

Якщо немає справжніх друзів у школі
– погано, але не трагічно, однодумців не
може бути багато, отже, близьких за духом людей слід шукати в інших місцях – у
гуртках, спортивних секціях тощо.
Дуже важливо зазначити: першими
друзями дитини повинні бути батьки,
а ті найважливіші якості, якими повинна володіти людина, вона повинна
побачити у власних батьках. Важливо
на їхньому прикладі зрозуміти, яким буває справжній друг!
Дитині дуже допоможе в житті впевненість у своїх силах, а для цього потрібно
допомагати їй піднімати здорову самооцінку: давати корисні навички, практичні вміння, керувати її самоосвітою,
пропонувати гарні книжки – ось база,
яка зробить її життя повним, насиченим, це допоможе їй стати особистістю.
Цікава, цілісна людина стає цікавою для
оточення. Коли людина себе поважає, її
дуже важко образити – сильного не обзивають, не задирають, і тільки слабкий
відповідає злом на зло. До сильного ж
люди тягнуться. А це формує батьківська любов, заохочення, підтримка. Захищеність – це броня з любові, яку нам
дали батьки, вона допомагає і коли їх
уже немає з нами, дозволяє не ображатися на дрібниці життя, адже в цьому випадку всередині людини – мир, світлий
і добрий.
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Мистецтво бути батьками. СВІТ СІМ’Ї
Що ви робите, якщо дитина просить їсти? Мабуть, нагодуєте її. А якщо дитина
занедужає? Гадаю, лікуєте.
Навряд чи хто вмовляє дитину потерпіти голод або силою волі подолати хворобу. А
якщо дитина зазнає цькування і потребує захисту? У запропонованих історіях батьки
знайшли свій, можливо, не
найкращий спосіб вирішення проблеми. Але, ймовірно,
хтось із читачів також стикався з подібними ситуаціями і
може поділится з нами своїм
досвідом.

історії з життя

Т

рапляються ситуації особливо важкі, коли без втручання батьків дитину просто розтопчуть.
Розповідає знайома:
«Мені набридло, що мої близнюки весь
час сидять вдома. Хлопчаки в районі через одного з діагнозами, батьки питущі,
але це не означає, що нам тепер не можна вийти з дому. Коли один юнак почав
погрожувати моїм хлопчиками, що він їх
уб’є, я пішла до його матусі. (Юнак старший за близнюків, і в свої 8 років вони не
могли ще скористатися своєю кількісною
перевагою. Вони розгубилися, вперше
зіткнувшись зі справжнім хуліганом, для
якого візит міліції – звична справа). Відчиняє двері гігантська матуся в татуюваннях.
Вона мене може на сніданок з’їсти, але не
боюся я цих матусь. А з дітьми таких матусь я щодня працюю в школі. В мене кидають стільцями і нецензурно обзивають,
але я знаю, що всі вони, а також їхні батьки, просто потребують дисципліни. Тому я
спокійно ловлю стільці на льоту і наводжу
лад. Далі йде як по маслу. Навіть ведмедів
можна навчати, а тим паче цих розпущених дітей. Так от, відчиняє двері велетка і
починає горланити. Її я не боюся, але на
її тлі стрибають два ротвейлери, а до собак у мене жахливий страх з дитинства. Я
примушую себе не дивитися на собак, а
дивитися їй в очі й кричу на неї у відповідь. А потім вихоплюю з-за її спини сина,
що кривляється і нецензурно лається, і
кажу йому, зазираючи прямо в душу: “Ще
одне слово на адресу моїх хлопчиків – і
ніяка мама тебе не врятує”. Велетка якось
обм’якає і починає скаржитися на життя, проклятих чоловіків і на дітей, які від
рук відбилися. А я ще раз попереджаю її
і сина: щоби на десять метрів не сміли наближатися до моїх дітей».

Б

итися чи не битися хлопчикові?
На Заході давно поширюється теорія і практика неприпустимості бійок, а
також іграшкових пістолетів і танків. Я здогадуюся, хто її поширює. Один швед згадував, що мачуха категорично забороняла
йому з братом гратися з пістолетиком, а
потім усе-таки купила їм по яскраво-рожевому пістолету, які було соромно показати
хлопчакам. Потім він пішов в армію і насолодився військовою атрибутикою сповна.
У знайомого канадця також у дитинстві не
було ні танка, ні рушниці, тому що це «непристойно і виховує агресію».
Раніше було якесь здорове ставлення до
невеликих бійок-потасовок. Звісно, я не
маю на увазі жорстокі побиття, але метушню братів і однокласників вважала невід’ємною
частиною дитинства і
юнацтва.
Хлопчикові,
юнакові буває необхідна
розрядка у вигляді «обміну люб’язностями» чи занять боксом і боротьбою.
Згадайте «Тараса Бульбу»: «Гуляти хочу!».

Я

вчилася виховувати хлопчиків, спостерігаючи, як батько
виховував
молодшого
брата.
Приходить якось Вадик засмучений, навіть
пригнічений. Незвичайна тихість не вислизнула з-під батькової уваги, і він розпитав його про шкільні справи. І не так
розпитав: «У тебе все гаразд?» – «Все гаразд». – «Ну й молодець». Тато знає, як
витягнути відповіді з дитини. Виявило-

БИТИчиНЕ БИТИ?
ся, хлопець чіпляється в їдальні. На клас
старший, на голову вищий, на півтулуба
товщий. Щойно побачить Вадика – задирається. Вже стало звичкою: очима водить
у пошуках Вадика, перш ніж за стіл сісти.
Або, навпаки, поїсть, а на десерт – Вадикові запотиличник або стусан, з коментарями щодо його веснянок, або черевиків,
або будь-чого. Була б жертва, а обґрунтувати чіпляння нескладно. А хлопця цього
і старшокласники боялися: безсоромник,
все по цимбалах, і до того ж сильний.
Тато почав готувати Вадика до бійки.
– От він підходить до тебе, тільки рота
роззявив, а ти – б’єш його. Ось сюди. Не
чекай, коли він вдарить перший.
– Я?! Б’ю його? Перший?
Вадик розгублено замовчав і недовірливо посміхнувся. Потім промимрив:
– Ти знаєш, який Костиківський величезний і сильний?
– Ну й чудово. Гідний суперник. А з
тими, хто слабший і менший на зріст, соромно зв’язуватися.
Вадик з тугою дивився у вікно, вищипуючи пух із шапки.
– Ну, ти б іще порадив Шварценеггера
побити.
І додав рішуче:
– Не битимуся я з ним. Я боюся.
На що тато відповів:
– Якщо ти не поб’єш Костиківського, бійся мене.
Саша кинув поглядом на батька. Тато
продовжував:
– Ти зрозумій, чудо в пір’ях, тобі з ним
скільки років ще навчатися! Зараз дозволиш Костиківському над собою знущатися
– завтра до нього приєднаються твої однокласники. Як
поб’єш його – він
тобі запропонує
товаришувати.
Ось побачиш.
– Тату, а ти
бився?
– А ти як гадав?
– Багато?
– Ні. Я не був
сильним, але й
жити у страху
було огидно. Раздвічі побився – і
все. Зрозуміли,
що відчайдух, і
не зв’язувалися
більше ніколи.
– А якщо Костиківський скаржитиметься?
Тато розсміявся.
– Ти спочатку побий його. А вчительського гніву я тебе позбавлю, повір.
Не скаржитиметься він, а тебе почне
поважати.

Вадик збирався до школи, як на екзамен. Снідати не міг, очі блистіли. Тато обійняв його, а потім жартома підштовхнув
до дверей:
– Давай, не гай часу.

В

адик прийшов зі школи у захваті і з
синцем під оком. Підірваним голосом він покликав нас з порога:

– Всі сюди! Я побився! Він плакав! Він потім відповів, але всі бачили, що він плакав!
Вадик був такий збуджений, що відмовився роздягатися і, плюхнувшись прямо
в куртці на диван, розповідав:
– Підходить Костиківський, дивиться,
шукає, до чого причепитися. Я кажу Олегові: «Потримай шоколадку», – і раз йому!
Він не чекав, скривився весь і розревівся,
а потім давай мене лупцювати. Ну, і я його
також бив. А потім пролунав дзвоник.
Ми всі вітали Вадика, а тато сказав:
– Гляди, не сп’яній від успіху і не думай
задиратися.
Наступного дня вражений братик повідав нам, що Костиківський запропонував
дружбу.
– Тату, ну як ти міг навіть це передбачити? – запитувала я.
– Хлопчача психологія, дочко, хлопчача
психологія.
Від дружби Вадик відмовився: Костиківський хотів бити всіх удвох. Вадик почав
підтягуватися і віджиматися і став заступатися за боязких однокласників.

М

ені згадалося все переказане
вище, коли у середнього сина виникли проблеми з однокласником. Макс
був відомим задиракою. 76 записів у щоденнику поведінки, грубіянить учителям, запускає літачки на уроках, стусани,
копняки, образливі прізвиська, щедро
роздані всім навколо, як молодшим, так і
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старшим. Васю хлопець назначив своєю
улюбленою жертвою, і знущання ставали
дедалі вигадливіші.
Ми давно радили розібратися із забіякою по-чоловічому, але Вася – миролюбний хлопчик. У школі не залишили без
уваги цькування і звеліли Васі записувати
все у блокнот. Прямо щоденник спостережень: «8 жовтня, середа, друга перерва: обізвав дурнем і махав палкою». Таких скарг не можна було допускати, і ми
з чоловіком пояснили всю ницість таких
блокнотів синові. А потім наполегливо
веліли негайно побити Макса. Тим паче
що закінчувалася початкова школа і попереду було ще ого-го-го скільки навчання!
Справа ускладнювалася новим, особливо
образливим прізвиськом, яким почали
обзиватися й інші однокласники. Ніхто не
любив забіяку, але при нагоді до цькування долучалися.
Як нервував Вася! Руки вкрилися екземою, загострилася астма, а Максові вигадувалися різноманітні покарання. З недобрим блиском в очах Вася мріяв, аби
на нього впала цеглина або щоби його
виключили зі школи. Зволікати не можна
було.
– Ти згадай, як бився Вадик. Це не так
страшно. Побий його, а потім товаришуй
із ним, якщо хочеш.
Але сильним був страх перед вчителями і директором, оскільки у цій школі з

першого класу було втовкмачено: битися
не можна за жодних обставин. А ще була
огида до вчинення фізичного насильства.
І страх перед болем.
Але відступати було нікуди. Або зараз,
або ніколи. Я обіцяла взяти вчителів на
себе.

А

потім була бійка, на диво коротка і
нестрашна, і Макс розмазував соплі
і скаржився величезному татові, вказуючи на кривдника і просячи розібратися.
Тато мовчки дав копняка синові і потягнув
додому.
Відтоді у Васі зник страх перед бійками,
а також хуліганами. Безпорадну злість на
кривдника як рукою зняло, а до Макса
з’явилася жалість: нюня, битися не вміє,
а лізе. Однокласники якось позабули,
що за компанію дражнили Васю, і почали
сміятися з невдахи Макса, й ореол його
непереможності якось зблід. Та якщо
розібратися, непереможності ніякої й не
було, тому що ніхто і не пробував його
перемогти.
У середній школі хлопці опинилися у
різних класах, а Максові дають перцю
справжні розбишаки. Він продовжує задиратися, заздалегідь знаючи, що це погано скінчиться, але, видно, натура така
невгамовна. А з Васею вони при зустрічі
вітаються за руку.

Олена БЕЛОВА
Ілюстрації Нормана Роквелла

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

Якщо дерево росте одне, воно легко
стає жертвою несприятливих погодних
умов, скажімо, сильного вітру. Так і людина без друзів зазнає лих з особливою
руйнівною силою.
Чи помічали ви, що після спілкування
з друзями настрій завжди підвищується
і з’являються сили і натхнення для здійснення своїх щоденних справ? Спільність і спілкування, єдність і радість від
єдності завжди пробуджують інтерес до
життя.
Для кожного з нас більше значення
має не тільки тепле слово близьких людей, а й просто їхня присутність поряд.
Спільність з ближніми – це глибоке почуття взаємозв’язку з іншими. Воно підтримується як словом, так і перебуванням поряд із людьми, яких любиш і які
люблять тебе. І коли поряд тривалий час
нікого близького немає, душа починає
тужити, відчуваючи свою самотність.
Запитаймо себе: а що таке взагалі
справжня дружба? І хто це – друг?
Адже одна справа – знайти людину, яка
поділяє твої інтереси, інша – зустріти
того, кого б ти «взяв у розвідку».
Дружба – це не просто навички спілкування з кимось; в істинній дружбі є
особлива близькість і спорідненість
душ, з яких природно випливають взаємна довіра і відданість. А відсутність
друзів або небажання дружби часто
пов’язано з егоїзмом, така людина орієнтована лише на себе, ніхто інший їй
вже не потрібен.
У спілкуванні з людьми ми часто приміряємо на себе якісь маски, граємо
ролі, відчуваємо певну вимушеність і
штучність, взаємне відчуження. Таку поведінку зумовлено бажанням завоювати
авторитет у того, хто для тебе первинно
не друг. Так ось, істинний друг – це той,
із ким ми буваємо самими собою, з ким
ми поводимося просто і природно, не
приймаючи на себе якоїсь пихатої ролі,
не приховуючи притаманних нам слабкостей і вад.
Істинний друг – той, чиє критичне
зауваження ми не боїмося прийняти,
оскільки знаємо, що це залишиться між
нами, не вийде назовні і не розповсюджуватиметься перед кожним стрічним
як вміст помийного відра. Друг не завдасть удару в спину. Справжній друг є
той, кому ти довірив би свої таємниці.
Втім, істинний друг не той, хто настирно
лізе в усі твої таємниці. Але якщо твій
друг – справжній, то ти й сам ділитимешся з ним сокровенним.
Святитель Іоанн Златоуст, розмірковуючи про життя першоапостольської
Церкви, казав: «Друзі дорожчі за батьків і синів. Ось дружба, коли хто не вважає своє своїм, а таким, що належить
ближньому, а власність ближнього вважає чужою для себе; коли один так береже життя іншого, як власне, а той
відплачує йому навзаєм такою самою
прихильністю».

Відомий артист Веніамін Смєхов у своїй книзі
«Коли я був Атосом» пригадує, що у 80–90-х роках
XX століття у списках найпопулярніших акторів він
з подивом не знаходив найвідоміших. Перші місця традиційно діставалися героям «Мушкетерів» і
«Гардемаринів». Причина такого вибору публіки
зрозуміла: перевагу надавали фільмам, в яких зображували міцну дружбу, єдність, взаємодопомогу
– те, чого не вистачає сучасному суспільству.
Так чи інакше, але напевне майже кожен із нас
визнає, що близька, однодумницька дружба – великий скарб. І в певні миті життя це може бути
особливо значущим для нас. Питання лише в тому,
чи можливо справді здобути істинну дружбу.

Про друга

і дружбу
Таким чином, істинна дружба, як, мабуть, відчуває кожен, є глибока спільність із цілковитою довірою і відвертістю одне перед одним.
Сама ж суть дружби полягає в тому,
що моє «я» розширюється, включаючи в
себе інше життя, за посередництва чого
внутрішньо збагачується і моя душа.
Дружба зберігає в собі численні дари:
взаємне виховання, любов, жертовність,
радість.
Отже, друзі – це також вияв Божої
турботи про нас. Господь показує, що
ми все-таки не самотні у цьому безжальному світі, і тому істинна дружба
– справді скарб. У житті часто буває, що
родинні зв’язки між братами і сестрами
міцні, поки живі батьки. Коли ж їх уже
немає, рідні віддаляються одне від одного, і міцнішими зв’язками стають саме
дружні.
І все-таки дружба не є самоцінність.
Адже заради дружби не тільки безкорисливо допомагали іншим, а й грабували, вбивали, а то й чинили самогубство
– стрибали з даху багатоповерхівки,
щоби другові чи подрузі не було нудно
розбитися. Ось чому святитель Григорій
Богослов говорить: «Жодне придбання
не краще друга, але ніколи не набувай
собі у друзі лиху людину».
Дружба – це тісна єдність двох чи кількох людей. Але, на жаль, не тільки високі, а й низькі помисли об’єднують людей,
визначаючи глибину і характер взаємного спілкування.
Відповідно, дружба – велика річ, але
насамперед тоді, коли в самій дружбі
присутній Бог.
А ось випадок, що трапився на одному із занять психолога. Аудиторії, що

наповнила зал, психолог запропонував
експеримент: «Уявіть, що ми з вами знаходимося на кораблі, що має течу. Для
спасіння є шлюпка, але місця в ній усім не
вистачить. Тому давайте зараз кожен
по черзі підводитиметься й аргументуватиме, чому саме він повинен бути
прийнятий у шлюпку». Й ось відвідувачі
лекції, перейнявшись роллю потопельників, один за одним почали доводити:
«Я ще молодий, мені потрібно навчатися, щоби принести користь суспільству»;
«У мене мама залишиться геть одна, і
нікому буде про неї піклуватися»; «А в
мене діти, і без мене вони не виростуть»
– кожен по-своєму хотів заслужити собі
місце у шлюпці. Але тут черга дійшла до
однієї дівчини, яка несподівано для всіх
сказала: «А я не хочу забирати в інших
місце у шлюпці. Я не боюся смерті, тому
що існує вічне життя. І взагалі, давайте
краще помолимося святителю Миколаю, щоби він нас урятував». Ось цього
ніяк не чекав психолог; розгубившись,
він раптом скипів: «Ви мені заважаєте
проводити експеримент, залиште аудиторію». Так слухачка, яка виголосила

єдино правильну відповідь, була вимушена залишити цей лекційний корабель, що повільно йшов на дно.
Насправді психолог хотів своїм експериментом об’єднати людей, які зібралися, для подальшої, як йому здавалося,
плідної праці. Відповідаючи, кожен повинен був розкритися перед іншими, і
так вважалося, що аудиторія стане більш
згуртованою. Але, на жаль, він не врахував, що в процесі експерименту один з
учасників відкриє геть інші сторони, запропонує інший, куди більш піднесений
спосіб об’єднатися.
У реальному житті мотиви, цілі і цінності, які об’єднують людей, можуть
бути найрізноманітніші. Тимчасово
об’єднують і алкоголь, і злочин, і розпуста, але саме тимчасово.
Навпаки, віруюча людина покликана бути таким другом, який об’єднує
не лише з собою, а й з Богом. Вона покликана долучати до своєї спільності
єднання з Богом своїх друзів, ділитися з
ними цим скарбом, вчиняючи з ними за
заповідями.

Валерій ДУХАНІН

Мудрі відповіді монаха Симеона Афонського
Який вчитель найкращий? – Страждання.
Який вчитель найгірший? – Насолода.
Яке вміння найрідкісніше? – Вміння
віддавати.
Яке вміння найкраще? – Вміння прощати.
Яке вміння найважче? – Вміння мовчати.
Яке вміння найважливіше? – Вміння
запитувати.
Яке вміння найпотрібніше? – Вміння слухати.
Яка
боротьба
найнебезпечніша?
– Фанатична.

Яка звичка найнеприємніша? – Склочність.
Яка звичка найшкідливіша? – Балакучість.
Яка людина найсильніша? – Та, яка здатна
осягнути Істину.
Яка людина найслабша? – Та, яка вважає
себе найсильнішою.
Яка людина найрозумніша? – Та, яка стежить за своїм серцем.
Яка прив’язаність найнебезпечніша? –
Прив’язаність до свого тіла.
Яка людина найбідніша? – Та, яка більше за
все любить гроші.

Яка людина ближче до Бога? – Милосердна.
Яка людина найслабша? – Хто переміг інших.
Яка людина найсильніша? – Хто переміг сам
себе.
Чим протистояти біді? – Радістю.
Чим простояти стражданню? – Терпінням.
Яка ознака здорової душі? – Віра.
Яка ознака хворої душі? – Безнадія.
Яка
ознака
неправильних
дій?
– Роздратування.
Яка ознака добрих вчинків? – Мир душі.
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вересень-жовтень

Я тоді й не помітив, як глибоко мене
зачепила ця осоружна життєва порада,
дана мені дідом. Спершу я й чути про
неї не хотів; це було пряме знущання з
мене і з моїх солдатиків. Але пізніше…
І потім ще багато після того… У мене
було стільки втрат у житті... І завжди,
коли мені чогось гостро не вистачало
або коли доводилося втрачати щось
улюблене, я думав про сап’яновий зошит і про дідів вислів. Я й зараз називаю його «правилом щастя» або «законом олов’яного солдата». Здається, тут
замішано й казку Андерсена «Стійкий
олов’яний солдатик»: хоробрий був малий – пройшов крізь вогонь і воду, і навіть оком не мигнув...
А тепер цей закон здається мені виразом справжньої життєвої мудрості.
Життя є боротьба, в якій ми повинні
перемагати, а переможцем стає той,
хто здійснює благе і справедливе. Звісно, тут постають спокуси й небезпеки, і
кожна небезпека є по суті загроза. Якщо
розглянути всі ці загрози, то всі вони
приблизно однакові: вони загрожують
втратами. Тому, що так звані «приниження» суть також втрати щодо незалежності, визнання з боку інших і життєвого
успіху. Ці втрати бувають, звісно, найтяжчими. Не можна змиритися з втратою істинної гідності і поваги до себе,
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Коли мені стукнуло вісім років, бабуся подарувала мені під
ялинку гарний зошит у синій сап’яновій палітурці і сказала:
«Ось тобі альбом, записуй до нього все, що тобі видасться розумним і хорошим, і нехай кожен із нас напише тобі
щось на пам’ять»... Ото було розчарування!.. Мені так хотілося олов’яних солдатиків, вони навіть ночами мені снилися... І раптом – альбом. Яка нудота... Але дідусь узяв мій
сап’яновий зошит і написав на першій сторінці: «Якщо прагнеш щастя, не думай про втрати, вчися обходитися без зайвого»... Еге, добре йому було казати: «не думай»... А мені
було до сліз прикро. Але довелося змиритися...

15

стор.

відчути очевидність і заглибитися в її
переживання. Колись учні запитали Антонія Великого, як це він бачить Господа
Бога? Він відповів їм приблизно так: «Рано-вранці, коли я виходжу з моєї землянки в пустелю, я бачу, як сонце встає,
чую, як пташки співають, тихий вітерець
дме мені в обличчя – і серце моє бачить
Господа і співає від радості...»

ЯКИМ БАГАТСТВОМ
ВОЛОДІЄ БІДНЯК,
ЯКЩО ВІН УМІЄ
БУТИ БАГАТИМ...
Це означає також, що втрати закликають нас до зосередженого споглядання
світу, так, як ніби певний сокровенний
голос казав нам: «У тому, що тобі вже
дано, приховано істинне багатство;
проникни в нього, опануй його й обходься без решти всього, що тобі не
дано, адже воно тобі не потрібно...» В
усіх речах світу є міра глибини. Й у цій
глибині є потаємні двері до мудрості і
блаженства. Як часто за «багатством»
приховується справжня вбогість, жалюгідна злиденність; а бідність може
виявитися справжнім багатством, якщо
людина духовно опанувала своїми убогими статками...

ЯКЩО ПРАГНЕШ Щ АСТЯ,
не думай про втрати, вчися обходитися без зайвого
але не можна приймати до серця відсутність успіху в інших,
а також зневагу і наклеп. Ми
повинні вміти обходитися без
життєвого «успіху», без «пошани» і без так званої «слави».
І от, якщо я боятимуся таких
і схожих втрат, то мені доведеться відмовитися від головного, предметного успіху в
житті й від перемоги у життєвій боротьбі. А якщо й прагну
предметної перемоги, то я повинен нехтувати втратами і
зневажати загрози. Те, що іноді
називають «міцними нервами»,
є не що інше, як мужнє ставлення до можливих або вже
початих втрат. Усе, що мені загрожує, і притому часто лише загрожує
і навіть не здійснюється, є своєрідною
втратою: втрата щодо їжі, пиття, одягу, тепла, зручностей, майна, здоров’я
тощо. Й ось людина, яка поставила перед собою серйозне життєве завдання,
має велику мету і бажає предметного
успіху й перемоги, повинна не боятися
втрат: мужність перед втратами й загрозами є вже половина перемоги або ніби
складений «іспит на перемогу». Той, хто
тремтить за свої зручності і насолоду, за
своє майно і «спокій», показує ворогові
своє слабке місце, він підставляє йому
«ахіллесову п’яту» і незабаром буде поранений в неї: він зазнає утисків, буде
знесилений, зв’язаний і поневолений.
На нього чекає життєва поразка...
Все життя нам загрожують втрати. Все
життя нас непокоять думки і турботи
про можливі «втрати», «збитки», приниження і бідність. Але саме в цьому і
полягає школа життя: в цьому – підготовка до успіху, загартування для перемоги. Те, чого вимагає від нас ця шко-

ла, є духовне подолання загроз і втрат.
Здатність легко переносити турботи і
легко обходитися без того, чого бракує,
належить до мистецтва життя. Жодні
збитки, втрати, невдачі не повинні виводити нас із душевної рівноваги. «Не
вистачає?» – «Нехай собі не вистачає. Я
обійдуся»... Не можна втрачати священне й істотне в житті: не можна відмовлятися від головного, за що ми ведемо
боротьбу. Але все неістотне, повсякденне, уся дрібнота життя – не повинно нас
осліплювати, зв’язувати, знесилювати і
поневолювати…

МИСТЕЦТВО
ПЕРЕНОСИТИ ВТРАТИ
ВИМАГАЄ
ВІД ЛЮДИНИ
ДВОХ УМОВ
По-перше, в неї повинна бути в житті
якась вища цінність, яка визначає все,
яку вона справді найбільше любить і яка

насправді заслуговує на
цю любов. Це і є те, чим
вона живе і за що вона
бореться; те, що освітлює її життя і спрямовує
її творчу силу; те, перед
чим усе інше блідне і відходить на задній план...
Це є священне сонце любові, що освячує, перед
обличчям якого втрати не тяжкі і загрози не
страшні… Саме таким
є шлях усіх героїв, усіх
віруючих, духівників і
мучеників...
І по-друге, людині потрібна здатність зосереджувати свою увагу,
свою любов, свою волю і свою уяву – не
на тому, чого не вистачає, чого вона
«позбавлена», а на тому, що їй дано. Хто
постійно думає про нестачу, той буде
завжди голодним, заздрісним і зараженим ненавистю. Вічна думка про збитки може звести людину з розуму або
вкласти в труну, вічне тремтіння перед
можливими втратами принижує її і готує
її до рабства. І навпаки, той, хто вміє з
любов’ю відчувати і вживатися у дароване йому, той знаходитиме у кожній
життєвій дрібниці нову глибину і красу
життя, ніби нові двері, що ведуть до духовного простору; або – вхід до сокровенного Божого саду; або – колодязь,
який щедро ллє йому з глибини буття
джерельну воду. Такій людині достатньо
простої квітки, щоби доторкнутися до
божественного світотворення й вражено вклонитися перед ним; їй, як Спінозі,
достатньо спостереження за простим
павуком, щоб осягнути будову природи
в її закономірності; їй потрібен простий
сонячний промінь, як Діогенові, щоби

Тому недобре людині обходитися без
втрат: вони потрібні їй, вони можуть
привести до неї істинне багатство, якого вона інакше не осягне. Втрати виковують характер, виховують людину до
перемоги, навчають її самозаглиблення й обіцяють їй відкрити доступ до
мудрості.
І я не нарікаю на втрати й біди, яких
зазнав у житті. Але про мій синій
сап’яновий зошит, що навчив мене колись «закону олов’яного солдатика», я
згадую з вдячністю: він забрав у мене
колись бажану іграшку, але відкрив мені
доступ до істинного багатства. І його я
не хотів би втратити в житті...

ІЛЬЇН І.А.

мотиватор

Ось що можна отримати
в обмін на жолудь!

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

Коли батьки розлучилися, мені було
трохи більше чотирьох. Тож спогади
дитинства чітко поділяються на «до» і
«після». «До» – катання на плечах у тата,
сімейні обіди, червона пластмасова вантажівка, яку ми з татом щовечора відправляємо спати, веселі прогулянки, пошуки скарбів, казки на ніч – то від тата,
то від мами, а то й від обох... Коли дуетом
– було особливо весело, і ми раз у раз всі
троє починали весело реготати… Цікаво,
чи запам’ятала б я все це так детально,
якби не розлучення?
Розлучення батьків було «цивілізованим», без сварок і розподілу майна. А ділити особливо було й нічого – обоє з орендованої квартири роз’їхалися до «отчих
домів». Я, звісно, опинилася з мамою.
Мені вкрай не сподобалося жити з бабусею, я постійно плакала, казала, що тут
дуже погана кімната, не той двір, що мені
потрібна шафа «з нашої квартири», стіл «з
нашої кухні»… Це я зараз розумію, що вимагала повернути не шафу чи сервант, в
який ховала улюбленого зайця (зайця, до
речі, батьки загубили під час переїзду), – а
відібраний у мене світ. Думаю, якби мама
і тато були разом, зникнення взагалі всіх
меблів я просто не помітила б.
Далі все також йшло «по-сучасному»,
«цивілізовано». Тато приходив у гості,
брав мене до себе, жоден із батьків не
налаштовував проти іншого. А я тим часом росла з гострим відчуттям власної
неповноцінності. І мої вроджені «тихість»
і сором’язливість рік за роком посилювалися настільки, що боротися з ними доводиться досі. А все тому, що коли світ,
який здавався надійним, світ мого дитинства зруйнувався, замість нього прийшло
відчуття незахищеності, невпевненості.
Пізніше довелося вчитися його приховувати: в школі слабких не люблять і можна
легко стати «грушею для биття», а вже доросла людина просто зобов’язана бути
впевненою в собі!
Отже, я почала відчувати себе зайвою,
непотрібною. Особливо коли в тата
з’явилася нова сім’я – спочатку жінка, по-

«Основне – під час розлучення не травмувати дитину, розлучатися
без сварок, конфліктів», – не втомлюються повторювати психологи.
Без сварок – це, звісно, добре. А ось з приводу «як не травмувати»
– у мене великі сумніви. Хай як старалися мама і тато пом’якшити
удар – марно. Вони його вже завдали, причому з усієї сили, жорстко
і болюче... Так, що від нього не отямитися вже ніколи. А дитина нічого вдіяти не може, її просто ставлять перед фактом. «Мама з татом
більше не житимуть разом», пізніше – «Познайомся, ця тітонька –
моя дружина», «Цей дядечко тепер житиме з нами».
Громадяни дорослі, ви хоч розумієте, що робите?! Спочатку з ласкавою усмішкою повідомляєте, що вбили сім’ю, розірвали на частини
світ, в якому дитина жила, а потім з цих осколків збираєте криві, викривлені (на думку маленької людини) крихітні світи. Чужа людина
на тому місці, де повинні бути мама чи тато… Інакше як зрадою це
назвати не можна…

Загублений заєць
Розлучення батьків очима дитини
тім – двоє дітей. І це незважаючи на те,
що мама намагалася приділяти мені максимум уваги, водила в театри, в зоопарк,
купувала імпортні розкішні іграшки… А
тато брав до себе на всі свята, в поїздки
за місто, кататися разом з моїми улюбленими сестричкою і братиком на лижах.
Але я відчувала (може, і дарма), що це
«заодно», ніби як – куди ж від мене подінешся, що я насправді – не дуже й маю
право на всі ці спільні заходи.
Приходячи в гості до подруг, бачачи,
як вони спілкуються з своїми мамамитатами, які завжди поряд, обоє, я також
гостро відчувала свою неповноцінність,
точніше – неповноцілісність.
Пізніше, розмовляючи з «колегами»,
які пережили розлучення батьків, я здивовано зрозуміла, що люди почуваються
схоже, не важливо, скільки їм років було –
три рочки чи п’ятнадцять – на той момент,
коли розійшлися їхні тато і мама. Що вкотре переконує: таке безслідно не минає.
І тому, коли дізнаюся, що хтось із знайомих розлучився, у мене виривається
гостро-співчутливе: «Бідні діти!». У відпо

відь часто чую: «Все гаразд, дитина
сприйняла ситуацію як слід, зрозуміла»… Залишається лише мовчки
потиснути плечима. Мабуть, так простіше думати, ніж зізнатися: «Ми завдали дитині травму, яка не загоїться, не
зникне, незважаючи на всі наші старання». Так, звісно, ситуації бувають різні,
і, можливо, у дорослих не було іншого
виходу. Але в будь-якому випадку вони
були вільні приймати рішення. У дитини
вибору не було…
Ставши дорослою, я усвідомила зворотне: розлучення – це завжди катастрофа всесвітнього масштабу (а як інакше,
якщо всесвіт, нехай і маленький, раптом
розколюється на частини?!), це смерть
живого організму – сім’ї. Хіба може
смерть бути звичною і буденною? І ще я
усвідомила, що докладатиму всіх сил для
того, щоби зі всесвітом моєї сім’ї нічого
не трапилося.
Я з симпатією ставлюся до «маминого чоловіка» і «татової жінки», ми маємо
дуже гарні стосунки. Ніжно люблю сестричку і братика. Кожен із нас готовий

примчати до іншого, якщо у того виникли проблеми… Але, на жаль, усе це не
відміняє того, що сталося багато-багато
років тому. І як із цим бути – я не знаю.
Не знаю, що мені робити з тією чотирирічною дівчинкою, яка, захлинаючись
слізьми, просить повернути їй улюбленого зайця, а насправді оплакує зруйнований захищений світ, оплакує зраду коханих батьків?! Вона нікуди не поділася,
незважаючи на всі спроби мене, вже дорослої, заспокоїти її думками про те, що
батьків не засуджують, що потрібно вміти
прощати. Але вона ж і не осуджує, а просто плаче, не в змозі подолати біль, який,
виявляється, з роками не зникає. Зате ця
дівчинка постійно мені нагадує, яка це
величезна цінність – сім’я, і як дбайливо, вдумливо потрібно з цією цінністю
поводитися...

Оксана АЛЬОШИНА

Приховані наслідки дошлюбного співмешкання
Зростання популярності дошлюбного співмешкання – одна з найважливіших демографічних змін ХХ століття, що стосуються сім’ї. При цьому сучасні дослідження вказують, що спільне проживання до шлюбу призводить до погіршення стосунків молодих після одруження, до невдоволення шлюбом і підвищення ймовірності
розлучення.
Коли говориш молодим, що жити разом до весілля – це нездоровий вибір,
вони, не задумуючись, зараховують
тебе до фанатиків, які не бажають відкрито поглянути в очі реаліям наших
днів. Спільне проживання до укладання
шлюбу або «пробний шлюб» здається їм
одним із найнадійніших способів краще
пізнати одне одного. І справді, хіба не
найголовніше для майбутнього подружжя – якомога ближче пізнати одне одного? У цьому світі, де події розвиваються
з такою запаморочливою швидкістю, де
все перебуває у безперервній зміні, ми
ніби потребуємо якоїсь гарантії, якоїсь
проби, яка підтвердила б нам, що ми робимо правильний крок, поєднуємося з
гарною людиною. Та й народна мудрість
ніби також підтверджує цей сучасний
погляд, навчаючи: щоби пізнати людину,
потрібно з нею з’їсти пуд солі.

• СПІВМЕШКАННЯ ПОСЛАБЛЮЄ МІЦНІСТЬ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ
Тривалий час навіть фахівці – психологи і соціологи – стверджували, що для
майбутнього сім’ї важливо заздалегідь
взнати звички, смаки і недоліки коха-

ної людини, щоб зрозуміти, чи зможемо
ми вжитися з нею. Однак, зробивши вибір на користь співмешкання до шлюбу,
можна опинитися у таких ситуаціях.
Можна дійти висновку, що при співмешканні ти користуєшся усіма перевагами шлюбу, але при цьому в тебе залишається свобода вибору. Тож що довше
тривають стосунки, навіть якщо вони
задовільні, то важче зробити крок у
бік одруження. За цим відкладанням
шлюбу може приховуватися почуття нашої непевності, а також очікування вирішення існуючих проблем, щоби потім
вже зважитися на наступний крок.
Другим можливим варіантом може виявитися такий: шукаючи відповідного
партнера (партнерку), ми потрапляємо
у зачароване коло пошуків за зразком
проб і помилок, які врешті-решт виснажать нас і наша енергія вичерпається, а радісність і безпосередність
стосунків зникнуть. І ми знову і знову
робитимемо висновок: «Він (вона) мені
також не підходить… Ах, та й я лише
пробував(ла)».
Не вдаючись до психологічних, моральний і релігійних аргументів, наведе-

мо лише деякі висновки соціологічних
досліджень. Вони наочно демонструють, що попри поширену думку про
необхідність пробного співмешкання це
призводить до небажаних наслідків.
Соціологи підрахували, що на теперішній час стосунки дошлюбного співмешкання поширені дуже широко:
співмешкання передувало 60% шлюбів,
а більш-менш конкретні плани одружитися наявні у 75% пар, що живуть разом.
Але якщо ми звернемося до конкретної
дійсності, то побачимо прірву між реальністю і загальнопоширеними уявленням про користь співмешкання.
Результати досліджень, проведених
в університетах Канади, Швеції, Нової
Зеландії і Сполучених Штатів, доводять:
очікування того, що дошлюбні стосунки приведуть до зміцнення сім’ї,
не виправдовуються. Отримані дані
свідчать, що від 50 до 80% подружніх
пар, які разом жили до шлюбу, розлучаються, і цей показник значно вищий,
ніж у подружжів, які до шлюбу не жили
разом.
Дослідники заговорили про «ефект
співмешкання», який полягає в тому, що
міцність прив’язаності у таких пар з
часом слабшає, конфліктів стає дедалі більше, зростає напруга в стосунках, в результаті все це призводить до
розлучення. Одна з причин цього така:

співмешкаючи до шлюбу, партнери звикають домовлятися між собою і вирішувати суперечки у не дуже здоровий
спосіб, що ґрунтується на контролі і маніпулюванні одне одним.

• СОЦІОЛОГИ ВКАЗУЮТЬ НА МАРНІСТЬ ДОШЛЮБНОГО СПІВМЕШКАННЯ
Професор Джей Тічмен з Університету Західного Вашингтона стверджує, що
«одним із найочевидніших є взаємний
зв’язок між дошлюбним співмешканням
і подальшим розлученням». Водночас у
шлюбах, яким не передувало пробне
співмешкання, стосунки у подружжі
будуються за позитивною моделлю,
а їхні погляди на майбутнє виявляються
більш оптимістичні.
Тож стосунки співмешкання диктують
нам таке: «Я не дуже впевнений(а) у тобі.
Але можна спробувати: побачимо, що
з цього вийде», коли шлюб означає: «Ти
мені потрібен(на) весь (вся) без винятків, з твоїми плюсами і мінусами, і всю
(всього) себе віддаю тобі». Як бачимо,
йдеться про геть різні речі, які ніяк не
можуть випливати одна з одної; соціологічні дослідження доходять висновку,
що ідея співмешкання до шлюбу –
ідея хибна і неприродна.
Дана АЛЕКУ
Переклала з румунської
Зінаїда Пейкова
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В

ін сидів на траві під старим деревом, смішно
розчепіривши лапи і крила,
виставивши вперед дзьоб.
Але це було б нічого – найсмішніше було те, що він видавав погрозливі звуки, маючи
намір злякати і вигнати кожного, хто до нього наблизиться. Він сердито шипів і чи то
крякав, чи то квакав, а часом
здавалося навіть, що він гавкає – так він намагався налякати дівчинку, яка обережно
прямувала до нього, лагідно
вмовляючи не хвилюватися.
Він шипів і не ворушився з
місця. Потім, коли дівчинка
взяла його до рук і принесла додому, стало зрозуміло,
чому він не летів геть, пташине дитинча, маленький дрізд.
У нього була зламана лапка
і пошкоджене крильце. Як
могли, ми намагалися допомогти бідоласі. Виправили лапку і прив’язали до неї
маленьку паличку. Облаштували йому
хатинку в куточку, поки немає пташиної
клітки. Вигнали кота і не дозволяли йому
заходити до кімнати, де оселився маленький дрізд.
Спочатку він сидів, наїжачившись, у
своєму куточку і не торкався ні їжі, ні
пиття.
– Ну, що ти, Дролику, – лагідно говорила
йому бабуся, підставляючи ближче блюдце з крупою. – Поїж, милий, поїж. Бо ж
геть заслабнеш…
– «Дролик»!.. Як ти його назвала,
бабусю?
– А що ж? Дролик… Гарне ім’я. Адже він
дрізд. Дроздик маленький. Тож – Дролик.
Гарно…
Ну, нехай буде Дролик, вирішили всі.
Аби лише не помер з голоду, адже ж не
їсть нічого.
Дівчинка тихенько брала пташеня до
рук і намагалася давати йому корм зі своїх
губ – адже ж годують пташині матері своїх дитинчат з рота до рота. Пташеня відверталося спершу, але потім, вочевидь,
стомилося голодувати і трохи дзьобнуло
дівчинку в губи, знайшло там їжу і ще раз
тицьнуло дзьобом, уже сміливіше. Відтоді
так вони й обідали. Пташеня посміливішало, радісно плескало крильми, коли дівчинка підходила до нього, смішно кульгало назустріч, перевалюючись з боку на
бік, спираючись на паличку, прив’язану
до лапки, як на милицю.
Незабаром лапка загоїлась, і паличку
відв’язали.
Коли дівчинка була вдома, Дролик не
розлучався з нею. Хай що вона робила,
хай куди йшла, він сідав до неї на плече
і всюди супроводжував її по будинку. І
хоч він тепер умів їсти і з блюдця, йому
дуже подобалося по-старому, коли дівчинка давала йому їжу так, як роблять це
пташки-мами.

Н

астала осінь. Сім’я залишила дачу,
взявши з собою до міської квартири і Дролика, і кота.
Дивно, але у квартирі у дрозда із котом встановилися дуже ніжні стосунки.
Якщо у селі, серед дикої природи, кіт міг
годинами вистежувати серед густої трави яку-небудь живність, то в місті він ніби
забував, що він – хижак, що все, що літає,
стрибає і тікає від нього, – це його здобич.
Він цілими днями лежав на високій
спинці дивана і ліниво спостерігав, як
дрізд скаче по клітці і насвистує. Коли
клітку відчиняли, дрізд одразу ж прямував до телевізора. Йому чомусь дуже не
подобалося, коли хто-небудь щось клав
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Безліч пташиних голосів
відповіли їй весело. Вони раділи весні, сонцю, теплу і її запрошували порадіти також.
І тут на галявинці з’явився
великий рудий кіт. Він тихо
йшов, пригинаючись до трави, зупиняючись і прислухаючись до веселих звуків. Це був
кіт з сусідньої дачі, відомий на
всю округу хуліган і бандит. На
своєму ж подвір’ї він чатував
біля голубника на необачну
пташку, хапав її мертвою хваткою й відносив на сусідню
ділянку – на своїй він боявся
розправлятися з нещасним
голубом, тому що не раз був
покараний за такі злодіяння.
І лише на чужій ділянці, сховавшись десь за сараєм, він
крадькома з’їдав здобич, залишаючи після себе купу біленького пір’я…
І ось зараз він ішов, притискаючись до
зеленої трави, зупинявся, завмирав, прислухаючись до пташиного гомону, і знову
обережно, майже поповзом, пробирався
ближче до дерева, на якому заливалися
радісні птахи.

або на телевізор, або на тумбочку поряд
із ним. Дрізд одразу ж кидався до своєї
улюбленої території і починав її очищувати від сторонніх предметів, сердито скидаючи все, що там лежало, на підлогу.
Приходили подружки до дівчинки, і всі
разом вони починали навмисно дратувати Дролика: раз у раз клали щось на
телевізор чи на тумбочку. Дрізд миттю
приземлявся і кидав на підлогу те, що
не повинно було тут лежати. Якось дівчата поклали на тумбочку коробку з
олівцями. Вона була занадто важка для
Дролика. Він бігав навколо неї, обурено
клацав дзьобом і всім своїм виглядом
показував, що сердиться. Він ніяк не міг
зсунути з місця велику коробку. Дівчатка вирішили полегшити йому завдання:
відкрили коробку. Дрізд підскочив, схопив у дзьоб один олівець, кинув його на
підлогу. Одразу ж повернувся по другий, потім по третій… І так він усі олівці
по одному скидав на підлогу. А вже
потім і спустошена коробка, легка,
полетіла туди ж.
Стомившись воювати з олівцями
або ще із чимось, що опинялося на
телевізорі або поряд із ним, Дролик злітав на спинку дивана,
де, розтягнувшись на всю
довжину, лежав кіт. Дрізд
підходив до кота, схиляв голівку над самим
його вухом і діловито
щось повідомляв. Кіт
підбирався, ставав коротшим, розплющував одне око і
слухав, злегка посмикуючи вухом. Дролик ще кілька разів походжав по диванній
спинці туди й назад, а потім влаштовувався якомога зручніше поряд із котом, занурюючись якомога глибше у його довгу
шерсть, і затихав.
Це не завжди і не всі могли спостерігати, тому, коли дівчинка розповідала у
своєму класі про те, як сплять у них разом
на дивані кіт і дрізд, ніхто цьому не вірив.
Те, як дрізд наводить лад на улюбленому
телевізорі, не раз бачили подружки дівчинки, а ось те, як дрізд вкладається спати у теплу котячу шерсть, дано було бачити не кожному. Для цього потрібна була
особлива тиша й особливий мир і спокій
удома. До цієї ідилії допущено було тільки
своїх…

Т

ак минула зима і знову настала
весна.
Сім’я знову почала збиратися на дачу.
«Ми веземо з собою кота! Дролика, собаку…» – весело наспівувала дівчинка,
вкладаючи в дорогу свої улюблені книжки та іграшки. Дролик гойдався на люст
рі і дзвінко виклацував якусь нехитру
мелодію.
На дачі було добре. Яблуні стояли всі у
білому цвіті. У траві жовтіли кульбабки.
Птахи виспівували високо у гіллі старих
дерев.
Кіт обійшов ділянку вздовж паркана і,
не виявивши нічого підозрілого, влігся на
сонячному ґанку, ліниво мружачись.
Клітку із Дроликом поставили на підвіконня. Він хвилювався і ходив туди-сюди
по короткій жердинці – у лише три пта-

шині кроки завдовжки була жердинка,
а дроздові хотілося свободи і польоту.
Хотілося заспівати разом з птахами, у невидимій вишині.
Він ходив назад і вперед по жердинці,
спересердя дзьобав міцні прути, з яких
була зроблена клітка, тицяв дзьобом у
засув… Він клював його, клював, він і піддався. Він це швидко помітив і ще раз підчепив дзьобом. Дверцята відчинилися.
З шумом вилетів Дролик з клітки і злетів
угору, в зелене гілля, де співали невидимі
пташині хори.
– Дролику! – вигукнула дівчинка, зайшовши до кімнати і побачивши порожню клітку.
Вона визирнула у вікно і ще покликала:
– Дролику, Дролику!

І

раптом на зеленій галявинці з’я
вився… Дролик. Він неквапно, коротко підскакуючи, попрямував прямо назустріч коту. Кіт навіть присів від
несподіванки.
– Дролику! – відчайдушно крикнула дівчинка. Але це їй здалося, що вона
крикнула, насправді горло у неї перехопило від жаху, і голос пропав. Лише хриплим шепотом вона видохнула з вікна:
«Дролику!..»
Кіт завмер у траві, готуючись до стрибка. І він уже стрибнув би, але трохи завагався, навіть розгубився – він звик, що
здобич тікає чи летить, а потрібно наздоганяти. А тут дрізд сам ішов до нього,
добродушно перевалюючись з боку на
бік.
Бідолашний дрізд! Він гадав, що всі коти
такі ж добрі, як кіт, з яким він полюбляв
поспати на дивані! Йому й на думку не
могло спасти, що бувають на світі інші
коти. Що вони люблять ловити дурних довірливих пташок.
– Мамо, мамо! – хрипло
шепотіла дівчинка, заціпенівши біля вікна.
І тут ніби чорна блискавка простромила зелене. Іще мить – і сплелися в
один клубок, покотилися по траві – чорне,
руде, руде, чорне…
Бойовий котячий
клич перекрив веселі звуки пташиних
хорів. Це наш кіт, почувши недобре, кинувся на
захист свого друга.
Дролик злетів з галявини і… залетів у
відчинене вікно.
Він зробив коло по кімнаті і приземлився на плече дівчинки. Вона тихенько присіла на стілець і обережно взяла пташку в
долоні. Вона гладила темне пір’ячко і схлипувала, усміхаючись крізь сльози:
– Дролику, ну що ти такий дурний! Ну,
куди ти полетів, там злі коти…
А «злий кіт» тим часом, перестрибнувши через паркан, мчав городами, не розбираючи дорогу. І сидів на ґанку інший
кіт, вилизуючи скуйовджену шерсть, завмираючи часом і прислухаючись до весняних звуків, якими був сповнений сонячний день.

Світлана ГОНЧАРОВА

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

18
стор.

БАТЬКІВСЬКИЙ
КО М І Т Е Т
У К РА Ї Н И

МЕДІА-СВІТ

Пам’ятаю, як раділа, коли синок у півтора року навчився вмикати комп’ютер,
у нього вже тоді були свої ігри – стріляти
по пташках, що він опанував дуже швидко. Це було так зручно – всадити дитину
за комп’ютер, а самій зайнятися своїми
справами.
Він ріс, «дорослішали» й ігри, і якщо в
п’ять років він ганяв на невинних танчиках, то на своє семиріччя сам обрав собі
гру. Звісно ж, про війну, тому що бажання стріляти й убивати – начебто природний етап дорослішання хлопчаків. Так я
вважала. Або так мені хотілося думати?
Пам’ятаю, як у дитинстві ми також
гралися у «війнушку» – в козаків-розбійників, збирали гільзи від куль (ми
жили у військовому містечку), гралися
на бомбосховищах – із них так чудово
було спускатися взимку на санчатах. А
коли по телевізору показали фільм про
Робіна Гуда, всім двором майстрували
собі лук і стріли. Ми мріяли захищати
скривджених, допомагати знедоленим.
Ніхто не хотів бути на боці Плохиша. Ні
хто ні за що не зрадив би друга за банку
варення.
У мого сина друзів немає. Тих хлопців,
з якими він спілкується у школі і зрідка
ходить гуляти, важко назвати друзями.

Біле від страху обличчя, перекошене від болю, – худенький солдатик, зовсім ще хлопчисько, одягнутий у форму
часів Другої світової війни, падає на сніг, дивлячись мені
прямо в очі, поки хтось безжально наносить йому удари
ножем. Він гарячково намагається захиститися рукою, але
хтось продовжує добивати його, вже лежачого, штиком.
Цей хтось жорстокий і невмолимий, він майстерно справляється зі зброєю. Цей хтось – мій семирічний син. Вдома
– нова комп’ютерна гра, і мій син – на передовій.

На всі мої запізнілі «чому» одна відповідь: мені було так зручно. Комп’ютер
вмикався щоразу, коли потрібно було
«вимкнути» гіперактивного старшого,
щоби поспала молодша, або потрібно
було виконати термінову справу – і навіть геть не термінову, або просто хотілося відпочити кілька годин… Причин
завжди знаходилося безліч, і щоразу я,
обіцяючи собі якщо не заборонити, то
хоча б обмежити час перебування сина
біля комп’ютера, йшла на поводі в цього
«мені ну-у-удно», не маючи бажання, сил
і часу розважати свою дитину.
Почитай книжку – нудно. Помалюй –
нудно. Наведи лад у кімнаті – нудно. Помий посуд – нудно. Пограйся з сестричкою – нудно!
Чи пам’ятаєте ви, щоби вам у дитинстві коли-небудь було нудно? Я – ні. У
мене і моїх друзів взагалі не було в лексиконі такого слова, хоча наші батьки
також були вічно зайняті на своїх безкінечних роботах і також не мали можливості нас розважати. Нам і самим
було весело і цікаво, ми багато читали,
вигадували різні ігри, і навіть якщо це
була гра у війну, то це була війна за мир
в усьому світі, а не проти всіх, аби лише
в когось стріляти.

«НА ПЕРЕДОВІЙ» – ДІТИ
Вони не телефонують один одному,
щоби
розповісти
про цікаву книжку
чи фільм, не відвідують, коли хтось захворів, не радіють
успіхам, завжди готові вдарити і познущатися, вигадують один
одному
образливі
прізвиська, доносять,
можуть зрадити і навіть не зрозуміти, що
зрадили. Вони просто
проводять разом час,
тому що їм… нудно.
Вперше я почула
це слово від сина,
коли спробувала заборонити йому
комп’ютерні ігри. Одразу ж після того, як
побачила біле, перекошене від страху і
болю обличчя на екрані і мого геть спокійного сина, що холоднокровно орудує
віртуальним ножем. Сучасна комп’ютерна
графіка передала емоції його віртуального ворога настільки реалістично, що мені
самій стало страшно і боляче.

Чому ж я раніше не звертала увагу на
його ігри, хоча ніби й розуміла, що вони
не такі невинні, як здається, або просто
не хотіла себе обтяжувати міркуваннями й усвідомленням цього? Адже я читала статті про шкоду і руйнівний вплив
віртуальних «стрілялок-вбивалок». Але
мені завжди здавалося, що пишуть про
когось іншого, і з моєю дитиною цього

Прокоментувати цю ситуацію ми попросили священика Максима ПЕРВОЗВАНСЬКОГО, батька дев’ятьох дітей:
– Існує такий закон виховання: якщо батьки
не виховують свою дитину, це не означає, що
вона не виховується. Просто її виховує щось
інше або хтось інший: вчителі в школі, старші
товариші у дворі, телевізор чи комп’ютер. Тому
в автора цієї статті і виникла серйозна проблема. Вона чесно говорить про її причину: «Мені
було простіше посадити дитину за комп’ютер, а
самій займатися справами». Причому одразу як
першу гру дитині було запропоновано стріляти
й убивати. Це серйозний прорахунок батьків –
діяльність дитини було спрямовано не на творчість, а на руйнування.
Батьки повинні усвідомлювати небезпеку виникнення комп’ютерної залежності у дитини. Якщо вони й дозволяють дитині гратися у

ніколи не може трапитися. Поки не подивилася в інтернеті
відео
«Маленький
комп’ютерний
наркоман», де дитина,
ридаючи, била і обзивала свою матір і
бабусю за те, що вони
забороняли їй гратися на комп’ютері. Я
майже впізнала в ній
свого сина. Звісно,
він не ображав і не
бив мене. Поки.
Чому я не зупинила це раніше? Адже
я бачила, яким збудженим він ставав
щоразу, коли йому вдавалося «перемагати», як тяжко він переживав, коли
«програвав», як складно було його заспокоїти і перемкнути увагу на щось
інше. І яким недобрим ставав щоразу,
коли я намагалася гру припинити. Чому
я не заборонила йому гратися, перш
ніж у нього розвинулася хвороблива
комп’ютерна залежність?

комп’ютерні ігри, слід регламентувати і час перебування біля комп’ютера, і характер комп’ютерних
ігор, як ми регламентуємо читання, знайомства
своїх дітей. Дитина, як правило, не здатна сама
зупинитися у грі. Комп’ютер або телевізор – це
пасивне отримування доволі сильних емоцій.
Людина зазнає певних переживань, отримує
інформацію, при цьому не витрачаючи жодних
зусиль зі свого боку. Організація якихось розваг
у реальному світі потребує зусиль. Навіть щоби
книжку читати, необхідно попрацювати, задіяти
уяву. А в комп’ютерній грі нічого не потрібно уявляти, тобі просто дають картинку, вигадану автором гри чи творцем фільму.
На певний час можна взагалі заборонити гратися на комп’ютері. Але слід розуміти, що коли у
людини є залежність, щось у її душі займає велике місце, це потрібно заміщати чимось іншим.
Це стосується і дорослих, і дітей. Чому так складно наркоманів, алкоголіків, ігроманів вивести з
цього стану? Фізичну залежність зняти легко,

Навіть коли я все це зрозуміла, я не
змогла повністю виключити комп’ютер.
Він став стимулом, чимось на кшталт
заохочення за гарну поведінку чи навчання. На заміну «стрілялкам і вбивалкам» прийшли більш мирні ігри – син
завів комп’ютерну ферму, саджає і збирає овочі і фрукти. Час, проведений за
комп’ютером, обмежений. Але це далеко
не перемога, скоріш невелика перерва.
Коли я розповіла про віртуальний город своїй знайомій-педагогові, вона запитала: «Чому б вам не посадити справжній? Хоча б на підвіконні?». Сьогодні
ми купили з сином горщик, землю і насіння. Посадимо і чекатимемо паростків.

Ганна ВЛАДИМИРОВА

але в душі залишається порожнеча, і якщо її
нічим не заповнювати, пристрасть легко повертається. Це доволі серйозна, тривала робота із
заповнення утвореної чи такої, що утворюється,
порожнечі чимось правильним, творчим.
Тому серйозним способом боротьби з
комп’ютерною залежністю є доволі жорстке обмеження часу і якості того, чим займається дитина біля комп’ютера, а найголовніше – активні
творчі форми спільної діяльності. Й автор про
це говорить наприкінці статті: необхідно разом
із дитиною щось робити. Це може бути і спорт,
і творчість.
Звісно, дуже важливо, щоби дитина все-таки
читала, і тоді ті світи і фантазії, які вона черпатиме зі світової літератури, для неї будуть
усе-таки цікавіші й важливіші, ніж те, що вона
отримуватиме у телевізорі і комп’ютері. Принаймні буде якась рівновага. Я це бачу на прикладі
багатьох дітей, зокрема й власних.
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Реальний критерій розуму людини –
це здатність створювати щось нове,
що ніколи раніше не існувало. Творчо
обдаровані люди затребувані в будьяких царинах діяльності (науці, виробництві, бізнесі, рекламі). Наукові винаходи, нові товари чи послуги, успішні
підприємства (фірми, проекти) – все
це продукт діяльності креативних людей, здатних нестандартно мислити,
знаходити нові підходи і незвичайні
рішення в будь-яких ситуаціях. Розвивати творчі здібності потрібно починати вже в дитинстві. На допомогу
тим батькам, які задумуються про
майбутнє своїх дітей, наводимо вправи для розвитку творчого мислення.

ДОЗВІЛЛЯ
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Вправи для розвитку
творчого мислення
У сучасній психології завдання, яким присвячено цю
сторінку, зазвичай називають дивергентними, а мислення,
яке вони активізують, – дивергентним мисленням.
Специфіка дивергентних завдань у тому, що на одне
поставлене запитання може бути не одна, а декілька або
навіть безліч правильних відповідей. Природно, що саме
дивергентний вид мислення зазвичай кваліфікують як

Візьміть пластмасові, дерев’яні (або виготовте власноруч картонні) різнокольорові геометричні фігури і
запропонуйте дитині скласти якомога більше різних стилізованих зображень (мал. 1).

творчий. Цей вид мислення тісно пов’язаний з уявою. Під
час виконання завдань дивергентного типу в дітей розвиваються такі якості, як оригінальність, гнучкість, швидкість
(продуктивність) мислення, легкість асоціювання та інші
якості і здібності, необхідні у творчій діяльності.
Розгляньмо як приклад деякі типи завдань, що зазвичай
використовують у практиці роботи з дітьми.

Інше завдання: дібрати прикметники та іменники,
що містять у собі поняття світла і темряви (тепла і холоду, весни і зими, ранку і вечора тощо). Наведемо приклади відповідей.
Світло – яскраве, лагідне, живе;
сонце – ...
ранок – ...
лампа – ...
багаття – ...
свіча – ...
Темрява – закритий, нічний;
ніч – ...
вечір – ...
печера – ...
Знайдіть якомога більше спільних ознак для несхожих предметів:
Колодязь – паркет;
колода – коробка;
хмара – двері;
лялька – сніг.

Мал. 1. Приклади зображень, які можна скласти з простих
геометричний фігур.

Наступне завдання багато в чому схоже на попереднє:
з паперових конусів, циліндрів та інших елементів
спробуй склеїти якомога більше фігурок людей і тварин. Приклади виконання цього завдання представлено на мал. 2.

Мал. 2. Вигадай і створи фігурки людей і тварин з паперу.

Інший варіант цього завдання: спробувати намалювати щось цікаве, використовуючи дані фігури:

До дивергентних завдань відносять завдання на пошук причин подій. Ось декілька ситуацій, потрібно визначити причини їх виникнення:
1. Вранці Дмитрик прокинувся раніше, ніж зазвичай.
2. Сонце ще не пішло за горизонт, але вже стало
темно.
3. Пес, який сидів біля ніг господаря, грізно загарчав на
маленьке кошеня.
Інший варіант вищеописаного завдання: вигадай і
розкажи, що відбулося у кожного з героїв:

Дитина повинна зрозуміти емоційний стан кожного з
хлопчиків і розповісти, що з ними трапилося.

Дуже цікаве, а тому дуже популярне завдання запропонував психолог Дж. Гілфорд: знайти якомога більше
найрізноманітніших, оригінальних застосувань для
добре знайомого предмета. Як такий предмет можна
використати цеглину, крейду, газету і багато іншого.
На виконання цього завдання відводиться зазвичай
п’ять-шість хвилин. Під час аналізу результатів враховують усі відповіді, крім тих, що не відповідають завданню,
повторюються або можуть вважатися некоректними. Це
завдання можна запропонувати і старшому дошкільняті,
і дорослому.
Оцінюють у даному випадку продуктивність і оригінальність мислення. Що більше ідей, що більше серед
них незвичайних, то більше балів отримає учасник.

хмаринки (чорнильні плями). Добре, якщо вона зможе
побачити у кожній хмарині хоча б одного персонажа.

Третій варіант завдання: подумай, що може трапитися, якщо:
«... дощ ітиме не перестаючи»;
«... люди навчаться літати, як птахи»;
«... собаки почнуть розмовляти людським голосом»;
«... оживуть усі казкові герої»;
«... з водопровідного крана поллється апельсиновий
сік».
Добре, якщо дитина змогла вигадати цікаву відповідь
на кожну із запропонованих фраз.
Інший вид завдань на розвиток творчого мислення у
дітей: вигадування розповідей, історій або казок із
використанням заданих наборів слів, наприклад:
Світлофор, хлопчик, санчата.
Наступний тип завдань: «Хмаринки-загадки». Дитині
слід визначити, на що схожі зображення на малюнках

Іще одна вправа: домалюй і розфарбуй принцес так,
щоби одна стала доброю, а друга – лихою.

Дивергентні, творчі завдання можна розробляти на
будь-якому матеріалі. Добрим завданням такого типу
може бути створення з деталей будівельного конструктора найрізноманітніших фігур. Адже з деталей
будівельного конструктора можна будувати не
лише палаци, мости та
інші архітектурні споруди. Спробуймо поглянути на будівельний
конструктор з іншого
боку. Його деталі придатні, наприклад, для
виготовлення технічних
моделей
пароплава,
паровоза, автомобіля,
літака. З них можна зробити схематичні зображення тварин і людей і
навіть об’ємні сюжетні
композиції. Наведемо
Мал. 3. Приклади незвичного
приклади можливих рівикористання деталей
шень (мал. 3).
будівельного конструктора.

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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Період вагітності, а потім і перші роки життя новонародженої
дитини можуть стати серйозним випробуванням для молодої сім’ї. Вагітній жінці, прямо
скажемо, непросто. У першому
триместрі більшість жінок почуваються гладкими і непривабливими. Вони емоційно неврівноважені, що є наслідком
гормональних змін на початку
вагітності. Ближче до кінця вагітності у жінок можливе виникнення болю у спині через переміщення центру тяжіння, що
спричиняє у багатьох жінок небажання рухатися взагалі. Спробуйте уявити: стопи опухли, величезний живіт заступає вам
шлях, ви не можете влізти у свій
звичний одяг, болить спина…
Чоловікові, звісно, також непросто.
Тягар моральної і матеріальної відповідальності за дружину і майбутню дитину, збільшений обсяг домашньої роботи,
а іноді ще й тривале утримання – все це
нерідко робить нас пригніченими або
дратівливими. І все ж таки, у цій ситуації, вочевидь, саме жінка є «слабкою
ланкою». І насамперед на нас, чоловіках,
лежить відповідальність за те, щоби забезпечити дружині спокійне і радісне
проходження цього складного процесу.
Ризикну стверджувати, що це простіше, ніж здається, хоча для цього доведеться трохи попрацювати. У цій статті
ми розглянемо декілька простих методів, як
поліпшити психологічний клімат у сім’ї під
час вагітності. Певен,
що більшість цих рекомендацій вам давно
відома. Якщо все це ви
успішно
використовуєте – я щиро радий
за вас, читачу. Та все
ж таки, не зайве буде
нагадати собі про важливість таких аспектів
стосунків, як підтримка, прийняття, підмога,
похвала і порозуміння.
На мою думку, саме
ці п’ять складових
щасливого
сімейного життя, які ми позначимо як «Правило
5П», найважливіші для
того, щоби жінка відчувала, що поряд із нею знаходиться
справжній чоловік. У період вагітності,
а отже й особливої вразливості жінки,
необхідність цих складових важко переоцінити. Далі у статті ми розглянемо їх
детальніше.

Підтримка
Вагітність, особливо якщо вона перша,
майже завжди викликає у жінки безліч
побоювань і страхів. Чи зможу я виносити дитину? Чи народиться вона здоровою? Чи буде в мене молоко? Чи зможу
я піклуватися про неї так, як необхідно?
Чи вистачить у нас грошей? Чи не покине мене чоловік? Це лише мала частина
можливих тривог і страхів, що переслідують жінку в період вагітності.
У період страху людина певною мірою
стає дитиною, що потребує батьківського захисту і підтримки. Згадайте, як ви
заспокоюєте і підбадьорюєте перелякану дитину. Приблизно того ж потребує
ваша дружина у миті тривог і страхів.
Слова підтримки й підбадьорювання,
сказані спокійним і впевненим голосом,

хоча б 2-3 рази на день? Між тим, завжди
можна знайти привід, щоби цілком щиро
похвалити людину за щось.
2. Складіть перелік можливих компліментів своїй дружині і почніть регулярно їх їй казати.

Порозуміння

Татові 9 місяців
ЯК ПОВОДИТИСЯ ЧОЛОВІКОВІ, КОЛИ
ЖІНКА ВАГІТНА
їй вкрай важливі. Найпростіші фрази:
«Ми впораємося», «У тебе все вийде»,
«Ти все робиш правильно, ти молодець»
тощо, здатні творити дива.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
Додайте до вашого лексикону 2-3 фрази підтримки і почніть говорити їх своїй дружині щодня, навіть у тому випадку, якщо вам здається, що для тривог і
страхів немає жодних причин.

Прийняття
Вагітність – це час, коли зовнішність
жінки суттєво змінюється, і не завжди
на краще. Дивлячись на себе в дзеркало, жінка може усвідомлювати, що зараз
вона не дуже схожа на ту струнку красуню, якою вона була ще рік тому, і непокоїтися, що чоловік може бути розчарований змінами у її зовнішності. Вона
може також почуватися винною за те,
що в певні періоди вона вимушена відмовляти чоловікові у фізичній близькості, або за те, що напади токсикозу часом
роблять її геть безпорадною. Нарешті,
жінка може боятися, чи бажана для її
чоловіка дитина, яку вона виношує під
серцем.
Чоловікові важливо дати зрозуміти
своїй дружині, що він цілковито приймає її, приймає з усіма неминучими
труднощами, проблемами й обмеженнями вагітності. Важливо дати зрозуміти, що дружина досі кохана і бажана, і
що також бажана ця, поки ненароджена
дитина. Для цього можна застосовувати

фрази «Ти для мене найкраща!», «Я такий
радий, що у нас буде дитина!» тощо.

Підмога

Мабуть, немає потреби багато говорити про цей аспект. Під час вагітності
як ніколи актуальним стає нагадування апостола: «Ви, чоловіки, поводьтеся мудро з жінками, як із найслабшою
посудиною».
Фізична слабкість, часом навіть безпорадність вагітної жінки разом
із емоційною нестабільністю
повинні компенсуватися готовністю чоловіка будь-якої
миті допомогти своїй другій
половинці. Безумовно, вагітна
жінка не повинна сама носити важкі сумки і виконувати
складну хатню роботу. Чудово, якщо чоловік зможе також
знайти час, щоб супроводжувати дружину в жіночу консультацію та подібні інстанції.
Мій друг розповідав, як на
пізньому терміні вагітності він
допомагав дружині одягати і
зашнуровувати взуття. На мій
погляд, це природний приклад турботи чоловіка, що виявляється через фізичну допомогу дружині.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
Проаналізуйте, в чому ви
могли б почати регулярно допомагати
своїй дружині. Якщо вам важко відповісти, запитайте в неї самої, яка допомога була б їй найнеобхідніша.

Похвала
В період вагітності, коли жінка може
почуватися фізично чи емоційно не дуже
добре, виконання нею навіть найзвичайнішої хатньої роботи певною мірою є
подвигом. Якщо ж при цьому в неї ще залишається час, щоби докладати зусиль
для того, аби радувати чоловіка чимось
особливим (наприклад новим рецептом
пирога) чи продовжувати стежити за
своєю зовнішністю, то це, без жодних
перебільшень, подвійний подвиг. І, звісно, цим можна і слід захоплюватися.
Компліменти, слова вдячності і захоплення, похвали на адресу своєї дружини важливі у будь-який період спільного
життя, а в періоди вагітності – подвійно.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Пригадайте останні 2-3 дні. Чи хвалили ви упродовж цих днів свою жінку

Останнім у нашому переліку найважливіших складових турботи стоїть розуміння. Останнім за порядком, але аж
ніяк не за важливістю.
На перший погляд, тут немає ніяких
складнощів. Звісно, між чоловіком і дружиною важливе розуміння, і більшість
пар вважає, що в їхній парі розуміння
є, особливо якщо вони певний час приділяють такому важливому аспектові
стосунків, як спілкування. Але навіть чоловік і дружина, які спілкуються багато і
часто, можуть, по суті, говорити різними
мовами, якщо вони не враховують одну
важливу відмінність між чоловічою і жіночою психологією.
Спілкування – це багатоплановий
процес. Для нашого аналізу ми можемо виокремити два найважливіші рівні процесу спілкування (насправді їх,
звісно, більше). Перший рівень – власне
інформативний. Він являє собою ту фактичну інформацію, яку мовець передає
слухачеві.
Другий рівень – емоційний. Він являє
собою ті почуття і переживання, які викликає ця інформація у мовцеві.
Зазвичай чоловік при спілкуванні зосереджує свою увагу на інформаційному змісті. Наприклад, якщо жінка розповідає чоловікові, що сьогодні на неї
накричав начальник на роботі, то чоловік, скоріш за все, заходиться обговорювати можливі варіанти подальшого розвитку подій, дасть дружині якісь
практичні рекомендації тощо. Все це
важливо, але лише незначна кількість
чоловіків у подібній ситуації запитають
дружину, як вона почувалася, коли на
неї кричав начальник, і що вона відчуває з цього приводу тепер. І вже геть
мало чоловіків, які самі назвуть ті почуття, що можуть переповнювати жінку.
Однак саме розуміння на емоційному
рівні дає жінці почуття, що співрозмовник цілковито її розуміє.
У психології існує поняття «віддзеркалення почуттів». «Віддзеркалюючи»,
тобто називаючи ті почуття, які ваш співрозмовник переживає, ви показуєте,
що розумієте його на більш глибинному
рівні.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:
1. Почніть звертати увагу на емоційний рівень під час розмови. Спробуйте
провести день, фокусуючись переважно
на емоціях людей, що говорять. Спробуйте вловити, які емоції вони переживають. Для цього необхідно звертати
увагу на міміку і жести людини, тон її
голосу. Крім того, можна уявити себе на
місці співрозмовника і спробувати зрозуміти, що переживали б ви, опинившись
«у його шкурі».
2. Зрозумівши, що переживає ваш співрозмовник, «віддзеркальте» йому це
почуття. Якщо ви помилитесь, нічого
страшного – співрозмовник вас поправить, а ви з часом навчитеся більш тонко розуміти емоції людей.
На завершення цієї невеликою статті
мені залишається лише побажати вам
успіху і нагадати, що підтримка, прийняття, допомога, похвала і розуміння
важливі не лише в період вагітності.

Вадим ШУМИЛОВ,
сімейний консультант
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ТАТОВА СТОРІНКА

Під час вагітності жінки, трапляється, зіштовхуються з тим, що чоловіки вважають, що вони
прикидаються, й кидають на їхню адресу неприємні коментарі на зразок: «що ти, мов черепаха,
плентаєшся?» або «що як муха осіння – скільки можна спати?». Більшість чоловіків навіть
не здогадуються, що означає набрати декілька
кілограмів за пару місяців, що означає випити
склянку води зранку і не влізти у чоботи через
годину, що означає помити підлогу, коли спереду в тебе кілька літрів води і трикілограмова
людинка. Їм не дано зрозуміти, що це за мука
спати на спині, коли все свідоме життя ти засинала лише після того, як плюхалася на живіт.
Їм не оцінити спектра всіх смакових уподобань,
які можуть змінюватися з періодичністю в хвилину. Ні, багатьом чоловікам цього не зрозуміти.
Окрім нашого героя Микити!
Ось що Микита казав до того, як ми
переодягнули його на вагітну жінку:
«Завжди було кумедно спостерігати за
вагітною сестрою, яка, перевалюючись
з боку на бік, як колобок, підводилася з
дивана. А коли взувалася, то це взагалі анекдот. За її шлунком можна було
годинник звіряти, я весь час думав, динозаври, мабуть, менше їли, ніж вона. А
ще вона годинами могла стояти біля вітрин у кафе, у ці моменти взагалі терпіння не вистачало – ніби нареченого
собі обирала, а не обід. Вагітні – такі ж
люди, як і ми. Мені здається, це просто
гормональні капризи, жінки перебільшують свою слабкість для того, щоби привернути до себе увагу».
Ми запропонували Микиті побувати на
місці вагітної жінки. Упродовж усієї вагітності майбутній мамі виписують різні
вітаміни, рекомендують дієту, гімнастику
і сон. Перед тим як Микита поринув в образ вагітного, ми попросили його 20 разів віджатися, 20 разів присісти, випити 2
літри води, щоби до відмови наповнити
його сечовий міхур, і нарешті прикріпили до нього найважчий атрибут – живіт.
Перед тим як вкласти його на диван,
ми розкрутили його на місці. Після кількох секунд відпочинку, він важко підвівся з ліжка. Звісно, не без складнощів він
зміг помити підлогу і спробував взутися.
Після декількох годин мук, упродовж

Вона усміхається!
Вона просто всміхається. І я не можу
не усміхнутися у відповідь. А моїм тілом, від маківки до самих п’ят, пробігає
тисяча найприємнішим мурашок. Моє
серце завмирає, боячись злякати своїм
стукотом ці чари, і розкривається, стає
таким містким, що, здається, я весь і є
суцільне серце. І всі дива цього світу
бліднуть порівняно з її усмішкою… Й
увесь цей величезний світ перевертається з ніг на голову… І час нікуди не
поспішає і крутиться на одному місці…
А вона — просто всміхається. Найніжніша квітка, крихітна принцеса. Моя
донька.
Вона усміхається уві сні, усміхається, коли відчуває тепло батьківських
рук, усміхається, коли бачить батьків і
старшого брата або просто чує і впізнає
наші голоси, усміхається під час вечірнього купання і після «ситного обіду».
Вона, геть іще маленька дівчинка, якій
минув лише один тиждень, робить це
значно частіше, ніж плаче. Щодня, багато разів.
Я тільки й ловлю мить, щоби побачити це диво. У такі секунди в нашій кімнаті, незважаючи на негоду за вікном,
з’являється своє лагідне сонечко.
Я не хочу і не можу це проґавити. Я
навіть наважився взяти відпустку, аби

Вагітний тато

яких ми, як і раніше, давали йому пити
воду і просили присідати, щоби створити потрібне навантаження на ноги, ми
змилувалися і відпустили його.
Ось що Микита сказав після нашого
експерименту: «Мені постійно хотілося в туалет, а тут іще підлогу потрібно було помити. У мене паморочилася
голова, а мене попросили
взутися – такий трюк під
силу, мабуть, цирковому
гімнастові. Страшенно заважала ця штука спереду.
Мені здається, всіх жінок, у
яких росте живіт, потрібно терміново звільняти від
будь-яких справ нижче пояса, нереально так багато
нахилятися. Ноги в мене не
опухли, але дуже стомилися. Я не скаржуся, я просто
зрозумів, що це ціле мистецтво виносити дитину, й
опанувати його можуть лише мужні жінки. А перед своєю сестрою я обов’язково
вибачусь. Як кажуть мудрі індіанці: «Не
судіть людину, поки не проходили два місяці в її мокасинах» - а в даному випадку
не приміряли живіт!».

Шановні чоловіки, коли жінка чекає
на дитину, вона стає страшенно капризною. Вона починає поводитися, як дитя:
ниє і скаржиться на те, що ви неуважні
до неї. У неї з’являються дивні забаганки,
які чомусь неодмінно потрібно швидко
виконати. Вона стає егоцентричною і постійно нарікає на всілякі химерні недуги.
Пояснити їй, що
її стан – природний, і що мільйони жінок народжували до неї,
– неможливо.
Перетворюйтесь на чарівника у голубому
гвинтокрилі, а
як компенсацію
отримаєте щасливу матір своєї
чудової дитини.
А коли бракує
мотивації чи розуміння, що відбувається з дружиною, радимо спробувати вжитися в її шкуру. Виконуйте ці
вправи увесь той час, впродовж якого
дружина чекає на дитину, і ваша кохана
перестане бути для вас загадкою:

лише бути поряд, аби лише частіше бачити, як затремтять і поповзуть угору
кутики її губ. І не важливо, з якої причини крихітка робить це; важливо, що
їй добре і приємно. Вона поряд із найріднішими і люблячими людьми. І вона
вона відчуває рідну і теплу атмосферу
свого дому. У барвистому фотоальбомі, подарованому нашими друзями

Вона усміхається!
Зі щоденника тата однієї дівчинки
на народження доньки, є спеціальна
сторінка «Перша усмішка». Мені незрозуміло, чому вона знаходиться десь
у глибині альбому, після «нудної» статистики зріст – вага – колір очей, після
багатьох інших перших подій у житті
новонародженого…
Я дуже добре пам’ятаю першу усмішку донечки. Найнайпершу. Ми побачили її задовго до хвилюючої миті народження, на моніторі, в кабінеті УЗД.
Лікар-діагност підтвердила, що ми не
помилилися, і це справді була усмішка.
Найсправжніша і надзвичайно чарівна.
На ту мить ми навіть не знали статі нашого малюка.

Наступного разу я побачив доньчину
усмішку одразу ж після пологів, обробки пуповини й обов’язкового першого
туалету новонародженого, коли крихітку, нарешті, дозволили вперше взяти
на руки. Незважаючи на пізній час, велику втому, яскраве світло, гучні звуки
і страшні розміри цього «нового світу»,
вона усміхнулася нам. І відтоді не перестає усміхатися знову і знову. Вона
робить це так часто, що мені починає
здаватися, що в нашій сім’ї з’явилася
найусміхненіша дівчинка на світі.
Вона то всміхається на весь свій беззубий ротик, від чого усмішка набуває
неперевершеної краси, то хитро по-
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стор.

1) Щовечора влаштовуйте собі отруєння – необхідно забезпечити ефект сталої
нудоти. Наступного ранку вставайте, випийте снодійне і йдіть на роботу. Якщо
дуже нудить – залишайтеся вдома, але
будьте ласкаві прибрати і приготувати
обід.
2) До ніг прив’яжіть мішечки з піском –
по півтора кілограма.
3) Їжте сир. Якщо не хочеться – потроху.
4) Те, що ви любите їсти, вам не можна.
Це – також. І це. Краще – яблучко.
5) Витирайте, якщо знудило. Не кличте
дружину – вона зайнята.
6) Ходіть до поліклініки й регулярно
здавайте кров з вени на СНІД і сифіліс.
Байдуже, що ви вже здавали.
7) До живота спереду прив’яжіть величезну грілку з водою. І не знімайте її
за жодних обставин. Якщо одягаєтеся –
не відв’язуйте її, так і натягуйте на себе
черевики.
Спати – також із грілкою. Як-як! На
боку!
8) Не забувайте випити снодійного
зранку! А перед виходом на роботу –
літр води.
9) На ніч також випийте літр води і
сечогінне.
10) У ніс вставте ватку – так, щоби
повітря проходило, але була легка задишка. Ватку носіть постійно. Важко
дихати? Провітрюйте частіше – декому
допомагає.
11) Щоранку сідайте на стілець, що
вертиться, і крутіться 10 хвилин. Коли
вестибулярний апарат остаточно відмовиться з вами співпрацювати – підводьтеся і збирайтеся на роботу. Що, вас хитає? Співчуваю, минеться.
12) Випийте сечогінне, а на роботі пийте по склянці води щогодини.
13) Постарайтеся не відходити з робочого місця надто часто. Будьте бадьорі і
працездатні упродовж усього робочого дня. Якщо у вас це виходить занадто легко – збільште свою щоденну дозу
снодійного.
14) Приділяйте дружині більше вашого часу й уваги. Уявіть – адже і їй також
важко!

Яна МИХЕЄВА

сміхається, то видає сонні, ніби задумливі, напівусмішки, то, як відома Мона
Ліза, ледь помітно, майже невловимо,
припіднімає кутики своїх губок. І нехай
серйозні «дослідники» стверджують,
що немовлята можуть свідомо усміхатися не раніше, ніж у шість тижнів після пологів; я вірю, наша принцеса аж
ніяк не кривляється, вона все розуміє.
Її усмішки щирі і непідробні, вони заражують усіх навколо якимось всеохопним щастям, енергією і позитивом…
Щастя – саме це означає ім’я крихітки у
перекладі з латини.
Я дивлюся на усмішку нашої лапусі,
милуюся і сам знову і знову усміхаюся
у відповідь. Мені хочеться зробити все,
щоби усмішка не сходила з її обличчя,
щоби вона росла усміхненою, доброю
і ніжною дівчинкою. І неодмінно щасливою. Неодмінно! Я зроблю для цього
все можливе і неможливе, повірте!
Я знаю, що дуже скоро ця усмішка зачарує багатьох навколо, чи не кожного,
хто побачить її на власні очі; і я певен,
що іще трохи пізніше (роки пролетять
непомітно) вона зведе з розуму не одного кавалера. Але поки, в цей неповторний, чудовий час, її привабливу
усмішку даровано лише нам. Мамі, татові і старшому братику. Лише нам…

Сергій ЛУТІН

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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Потрапивши у суворий арктичний клімат канадського
острова Аксель-Хейберг, неможливо уявити, що колись тут
вирувало життя. Росли метасеквої, розгулювали крокодили
і тапіри, змії, журавлі, величезні
черепахи і навіть предки сучасних гіпопотамів!
На полярних островах Канади мало що росте, крім моху і
лишайників, що абияк перебиваються за нетривалі світлі місяці арктичного літа.
Зрозуміло, яким великим
було всезагальне здивування,
коли 1883 року сержант армії США Девід Брейнард, член
полярної експедиції Грілі, повернувся з острова Елсмір зі
зразками скам’янілих дерев з
викопного лісу.
Відтоді ще кілька викопних
лісів було виявлено у високих
широтах Канади. В деяких із
них дерева були законсервовані кальцитними розчинами,
в інших — вдало муміфіковані.
Один із найбільш вражаючіших
прикладів муміфікації знахо-

Факти
проти
еволюції

Острів
Аксель-Хейберг

Тропічний ліс за 1000 кілометрів від Північного полюса — фантастика? Виявляється, не зовсім. А якщо бути
точнішим, то зовсім не фантастика, а справжнісінька
реальність, з невеликим уточненням.

диться на острові Аксель-Хейберг, лише
за 1000 км від Північного полюса. Тут
пеньки і коріння дерева піднімаються
над землею, ніби досі продовжують рости. Геологові, який полює за зразками,
знадобиться не геологічний молоток, а
звичайна пилка: дерево досі м’яке, незважаючи на величезну кількість років,
проведених у цьому незатишному місці.
Якщо розмести нашарування навколо
пеньків, відкриється їхня коренева си-

стема і, що чи не найважливіше, відкриється первинний листяний покрив лісового ґрунту, що зберігся аж до шишок і
викопних решток жучків та інших комах,
що мешкали колись у лісі.
У таких полярних викопних лісах знаходили рештки й інших, більших тварин
— це доводить, що високі широти населяли алігатори, крокодили, черепахи,
змії, саламандри, тапіри, журавлі, велетенські черепахи, шерстокрили і коріфо-

дони — ссавці з бивнями, схожі на гіпопотамів. Викопна флора і фауна вказують
на те, що це була болотиста давньоарктична аналогія флоридських боліт Еверглейдс, що драматично контрастує із сучасним ландшафтом.
Як могло тропічне болото існувати у
полярних широтах? Тепер уже широко відомо, що в масштабах геологічного часу
континенти значно змінювали своє положення на земній кулі, але Аксель-Хейберг практично не зрушив з місця протягом дуже довгого періоду. Раніше клімат,
безумовно, був м’якшим і, вірогідно, в
приполярних ділянках не лежала вічна
крига, але тривалі темні зими високих
широт були б серйозною перепоною для
розвитку дерев.
Як вказує співвідношення кількості
листя різних порід,
серед
викопних
дерев переважає
подоба метасеквої.
Це дерево, донедавна відоме лише
за
викопними
рештками, вважали давно зниклим,
і лише 1946 року
природні ліси метасеквої виявили
у
Центральному
Китаї. Дослідження

Зовсім нещодавно з викопної
хвої метасеквої з острова АксельХейберг (приблизний вік 50-55
млн років), генетики-біологи Алтайського державного університету (АлтДУ) виділили ДНК.
Результат розшифрування ДНК
виявився для вчених несподіваним. «Ми порівняли ланцюжок
ДНК давніх решток метасеквої і
сучасної рослини і майже не знайшли змін, мутацій, які повинні
були бути. За 50 мільйонів років
– близько 10 замін на тисячу нуклеотидів у ланцюжку ДНК. Це говорить про неабияку стабільність
геному і змінює існуючі уявлення
про еволюцію», – говорить заступник директора з науки Південно-Сибірського ботанічного саду
АлтДУ Максим Куцев.
Ось так. «50 млн років» – і жодної еволюції.
річних кіл дерев з острова Аксель-Хейберг вказали на те, що вони чудово пристосувалися до короткого літнього періоду росту під цілодобовим сонячним
світлом і швидкого переходу у стан тривалого зимового спокою.
Ці полярні ліси абсолютно унікальні: у
теперішній час не існує жодних крупних
дерев, здатних вижити в Арктиці, ймовірно, через суворість клімату.
Перебуваючи на острові Аксель-Хейберг, де у розпал літа тримається температура близько 0° С, важко уявити
собі болотисті ліси Еоцену. Тільки рештки давніх дерев нагадують про часи,
коли тут плавали крокодили і паслися
коріфодони.

Коріфодон

N

9-10 (15-16)

вересень-жовтень

2014

Журналіст The New York Times Нік Білтон під час одного
інтерв’ю запитав Стіва Джобса, засновника комп’ютерного
гіганта Apple: «Вочевидь, ваші діти у захваті від айпада?».
Й отримав таку відповідь: «Вони не користуються ним. Ми
обмежуємо нашим дітям користування електронними пристроями в домашніх умовах».
Журналіста приголомшила така реакція. Йому чомусь здавалося, що дім Джобса заставлений гігантськими сенсорними
екранами, а айпади той роздає гостям замість цукерок. Але
це далеко не так.

Чому Стів Джобс
забороняв своїм
дітям айпади

Стів Джобс з сім'єю.

Взагалі більшість керівників технологічних компаній обмежують
час, який діти проводять біля екранів чи то комп’ютерів, смартфонів,
чи планшетів. У сім’ї Джобса навіть
існувала заборона на використання гаджетів уночі й у вихідні для дорослих. Аналогічним чином вчиняють й інші гуру зі світу технологій.
Це може здаватися дивним. Але,
судячи з усього, генеральні директори IT-гігантів знають щось, чого
не знають обивателі.
Кріс Андерсон, виконавчий директор 3D Robotics, також запровадив обмеження на використання
гаджетів для членів своєї сім’ї. «Мої
діти звинувачують мене і дружину в
тому, що ми занадто переймаємося
впливом технологій. Вони кажуть,
що нікому з їхніх друзів не забороняють користуватися гаджетами»,
— розповідає він.
В Андерсона п’ятеро дітей, їм від
6 до 17 років, і обмеження стосуються кожного з них. «Це тому, що
я бачу небезпеку надмірного захоплення інтернетом як ніхто інший.
Я знаю, з якими проблемами зіштовхнувся я сам, і я не хочу, щоби
ці самі проблеми виникли у моїх дітей», — пояснює він.
Під «небезпеками» інтернету
Андерсон має на увазі недитячий
зміст багатьох сайтів і великий ризик для дітей стати залежними від
нових технологій.
Дехто йде ще далі. Алекс Константинополь, директор OutCast
Agency, каже, що її п’ятирічний син
взагалі не користується гаджетами
в будні. Двоє інших дітей, яким 10 і
13 років, можуть користуватися ПК
в домі не більше 30 хвилин на день.
Еван Вільямс, засновник Blogger і
Twitter, говорить, що у двох його си-
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«Є па личка!..»
Секрет левітації йогів

Нещодавно з поїздки до Риму повернулась одна моя гарна знайома. У Вічному місті
її дуже вразили йоги, що висять над землею.
Знайома навіть провела під одним із них рукою, щоби переконатися, чи немає тут якогось шахрайства. І була вражена – начебто
немає.
Мою дружину історія, яку розповіла знайома, вельми вразила. «Дізнайся, будь ласка, що все це означає», – попросила вона.
Волею своєї жони приступив до вивчення
теми. Як виявилося, думки щодо цього найрізноманітніші. Але зерно моїх сумнівів у
можливості левітації почало набухати й давати паростки. Йоги не полишали мене в
спокої. Почав з’ясовувати і незабаром зрозумів, що обрав нарешті правильний напрям.
Індія (батьківщина йогів) – країна дуже
бідна, а голод – мотив неабиякої сили. Чого
тільки не вигадаєш, аби насититися! Як виявилося, кожний левітуючий йог опирається на щось на кшталт посоха або тростини,
яка, як він пояснює, потрібна йому, щоби
зберігати рівновагу в повітрі. Але ж хіба для
цього?
Насправді до цієї жердини прикріплено
платформу, приховану під час «паріння»
просторими східними хламидами. Йог сидить на платформі, що є частиною цілісної
і дуже міцної конструкції, основою якої є
масивна підставка, прикрита найчастіше
килимком. Підставка і платформа з'єднані

металевою трубою, замаскованою під бамбукову палицю, посох тощо. Просторий одяг
фокусників приховує від глядачів сидіння, в
результаті чого створюється ілюзія паріння
над землею, і далеко не кожен одразу може
здогадатися, яким саме чином вуличні йоги
обдурюють туристів.
Конструкція доволі нехитра, просто дивовижно, скількох людей вона ввела в оману!
Розібравшись, телефоную своїй знайомій
із запитанням, чи звернула вона увагу на посох в руках йогів.
– Який посох? – здивовано перепитала
вона.
– Ну, посох, тростина, жердина… Паличка!
– А, паличка!..
«Паличку» в руках двох йогів вона згадала
одразу. Але третій, якраз той, під яким вона
проводила рукою, нібито парив без неї.
– Не може такого бути! Ну, пригадай, була
паличка чи ні, – прошу я.
– Та наче ні… – непевно тягне вона. Потім
раптом пожвавлюється: – Зачекай! У мене ж
фотографії є! Зараз подивлюся.
І через якийсь час тріумфально кричить у
слухавку:
– Є паличка! Є!..
Ось так ми і розкрили давній секрет – уся
справа, виявляється, в «паличці», на яку
мало хто звертає увагу, приймаючи її за суто
зовнішній атрибут.

Володимир ГРИГОРЯН

нів також є такі обмеження. В їхньому домі сотні паперових книжок, і
дитина може читати їх скільки завгодно, а ось із планшетами і смартфонами все складніше — вони можуть користуватися ними не довше
години на день.
Дослідження показують, що діти
до десяти років особливо сприйнятливі до нових технологій і практично завжди стають залежними
від них. Для 10-14-річних дітей використання ПК допускається для
виконання шкільних завдань.
Загалом мода на IT-заборони
проникає в американські будинки
дедалі частіше. Деякі батьки забороняють дітям користуватися соціальними мережами. Це дозволяє
їм не хвилюватися про те, що їхні
діти «постять» в інтернеті.
Вчені кажуть, що вік, в якому можна знімати обмеження на використання технологій, — 14 років. Хоча
Андерсон навіть своїх 16-річних
дітей обмежив від екранів у спальні. Від будь-яких — навіть екранів
телевізора.
Дік Костоло, директор Twitter,
дозволяє своїм дітям-підліткам користуватися гаджетами лише у вітальні і не дозволяє приносити їх
до спальні.
Чим же зайняти своїх дітей? Автор книжки про Стіва Джобса говорить, що гаджети він легко заміняв
спілкуванням з дітьми й обговорював з ними книжки, історію — та
все що завгодно. Але при цьому ні
в кого з них під час розмови з батьком не виникало бажання дістати
айфон чи айпад.
Врешті-решт його діти виросли
незалежними від інтернету. Чи готові ви до таких обмежень?

http://www.nytimes.com

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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стор.

Талановитий художник та ілюстратор Джон Бургерман, створюючи шпалери-розмальовки, навіть не думав, що це заняття принесе йому успіх.
В основному такі шпалери купували для дитячих кімнат, де дитина могла б «легально» малювати на шпалерах. Але, як виявилося, дорослі також не проти розфарбовувати свої кімнати, залишаючи в дизайні інтер’єру відбиток власної індивідуальності. А
декому просто захотілося пригадати дитинство – побути дітьми,
яким тепер усе можна.
Якщо ж черговий ремонт не скоро, а малювати на шпалерахрозмальовках хочеться уже зараз, то достатньо придбати маленький рулон і наклеїти на певну частину стіни.
У будь-якому випадку такі шпалери-розмальовки принесуть у дім дух творчості і можуть об’єднати сім’ю за таким чудовим і корисним заняттям.

Шпалери-розмальовки

ВІД РЕДАКЦІЇ. Батькам, які не змогли знайти шпалери-розмальовки у продажу, але відчувають у собі талант художника, пропонуємо їх зробити на
листі для креслення або на зворотньому боці звичайних паперових шпалер.
Зразки шпалер можна знайти в інтернеті або придумати самостійно. Тільки
перед розфарбовуванням не забудьте наклеїти їх на стіну!

Хлопчик і жайворонок
Це було дуже давно. В одному
селі дівчата і жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на
сільський майдан і кожна принесе
найкраще, що вона зробила власноруч: вишитий рушник, мереживо,
полотно, скатертину, одяг.
У визначений день всі дівчата і
жінки прийшли на майдан. Принесли безліч чудових речей. У дідусів
і бабусь, яким громада доручила
назвати найвправніших майстринь,

очі розбіглися: так багато було
талановитих жінок і дівчат. Жінки і дочки багатіїв принесли вишиті золотом і сріблом шовкові
покривала, тонкі мереживні занавіски, на яких були вив’язані
дивовижні птахи.
Але переможницею стала дружина бідняка Марина. Вона не принесла ані вишитого рушника, ні
мережива, хоча все це прекрасно
вміла робити. Вони привела п’ятирічного сина Петруся, а Петрусь
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приніс жайворонка, якого він
сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка
до вуст – заспівала, защебетала
пташка,
як жива. Всі стояли на майдані,
не
ворушачись,
всіх зачарувала пісня. І раптом
у блакитному небі заспівав
справжній, живий жайворонок,
якого привабив спів із землі.
«Той, хто творить розумну і добру людину, – найвправніший майстер», – таке було рішення старців.
В.І. ОЛІЙНИК

Щоби газета завжди
була цікавою!
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БАТЬКИ
ДЛЯ БАТЬКІВ
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 постраждали від ювенальної
юстиції;
 на юридичний супровід
законопроектів;
 на матеріали на захист сімейних 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 родительского 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.: 068-445-37-49.
Також ви можете замовити
інформаційні листівки, брошури на
актуальні теми – www.rodkom.org/
заказать-материалы.

