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ЗМІ про «Дім на півдороги»

Н ещодавно до «Дому на півдороги» приїздили журналісти з різних куточків України. Пропонуємо Ва-
шій увазі матеріал, який підготувала журналістка із Мелітополя — Анна Форіс.

«Дом на полпути» — второй шанс для бывших заключенных-женщин

Около месяца назад журналистка «Нашего города» побывала в очень необычном месте. Месте, куда 
по своей воле приходят за помощью бывшие «зэчки».

Центр реинтеграции для женщин, которые вернулись из мест лишения, свободы находится в неболь-
шом поселке Краснопавловка (Харьковская область) и называется он «Дом на полпути».

Кто-то может подумать, что это очередной режимный объект, но это совершенно не так. Приехав 
в центр, мы были удивлены условиями, созданными для бывших заключенных. Участницы программы, 
которые находятся там в течение полугода, проживают в уютных 2-и 4-местных комнатах, в которых есть 
все необходимое.

Девушки самостоятельно планируют свое меню и организовывают дежурство по приготовлению 
пищи — сами готовят любимые блюда по домашним рецептам. Также для участников проходят меро-
приятия, тренинги и мастер-классы в специально оборудованном конференц-зале.

Очень интересно, что на территории центра находятся теплицы, в которых женщины выращивают 
овощи и фрукты. Для тех, кто не любит заниматься сельским хозяйством, проводятся уроки по рукоде-
лию. Труды этих уроков «продаються», а на вырученные деньги закупают материалы.

По словам одного из социальных работников Юлии Кобиковой, попасть в центр в качестве участника 
программы не так уж и сложно.

— К нам попадают девушки или женщины, которые только вышли из мест лишения свободы. Для 
них созданы все условия: начиная от проживания и заканчивая трудоустройством, — рассказала 
соцработник. — В нашем центре им оказывают юридическую, медицинскую, психологическую по-
мощь, помогают реализовать себя, чтобы не попасть обратно в колонию, таким образом, встать на 
прежний путь.
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Самое важное для работников центра — это желание их воспитанниц изменить свою жизнь к лучше-
му. Как отмечают психологи, в большинстве случаев женщина 
готова снова преступить закон, дабы вернуться в ту же среду, 
в которой она жила последние 5–10 лет, чем перебороть себя и 
измениться.

— Вот именно поэтому наш центр и создан, чтобы не дать 
женщине сделать это. Согласитесь, мужчине, который вышел из 
колонии, намного легче найти работу, реализовать себя, создать 
семью и так далее, нежели женщине. За годы существования 
центра у нас очень много успешных выпускниц программы, не-
которые из них сейчас работают в «Доме на полпути» в качестве 
социальных работников. Самым ярким представителем являет-
ся Наталья Мелехина.

Ее счастливая история началась именно с центра реинтегра-
ции «Дом на полпути». Девушка прошла программу и решила 
остаться помогать таким же женщинам, как она.

— До того, как я попала в колонию, я жила хорошей жизнью, 
имела все, что хотела, меня окружали нормальные люди, — по-
делилась Наталья. — Но в один момент все стало идти не так, 
я потеряла и друзей, и работу, и жилье, и машину — в общем все. 
После того как я попала в колонию и оказалась на дне, думала, 
что больше ничего нельзя изменить. Я ошибалась. В центре мне 
было очень тяжело справиться со своими страхами и разочаро-
ваниями. Но только большое желание жить и менять себя помогли мне преодолеть все эти страшные 
переживания.

Сейчас Наталья Мелехина успешный социальный работник, который учит женщин, как совладать 
со своими страхами, проводит тренинги для журналистов, участвует во всевозможных мероприятиях 
и пишет стихотворения:

— Я хочу, чтобы каждый знал — все в наших руках, никогда не нужно опускать руки и падать духом.
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СПРАВКА

«Дом на полпути» — в 2008 году при финансовой поддержке Шведского 
агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (Sida), 
при поддержке Шведской службы пробации и тюрем, а также Государствен-
ного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, ВБО «КОН-
ВИКТУС УКРАИНА» начала в Украине проект «Трехступенчатая всесторонняя 
программа реинтеграции в общество граждан, которые находятся на испы-
тательном сроке и освобожденных из мест лишения свободы».

В рамках этой программы был создан «Дом на полпути», который стал уникальным 
и единственным центром в Украине для предоставления социальных, психологических, юридических, 
образовательных услуг лицам, освобожденных из мест лишения свободы, и их временного пребывания. 
Основной целью работы этого Центра является социальная адаптация участников программы в общест-
во и исключение повторного попадания в места лишения свободы.
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Ритм життя в «Домі на півдороги»

К оманда соціальної установи «Дім на півдороги» багато разів, під час особистих зустрічей із потенцій-
ними учасницями програми реінтеграції та на групових зустрічах із жінками, розповідають про що-

денний режим життя в Домі.
Для того аби ви самостійно могли переконатися, що «Дім на півдороги» — це НЕ видозмінена 

в’язниця, релігійна громада чи щось інше, пропонуємо ознайомитися із розпорядком дня мешканок 
Дому.

Насправді, учасниці програми реінтеграції мають достатньо вільного часу аби самостійно вирішувати 
свої питання, починати шукати роботу і працювати.

Графік роботи Центру з 06.07.2015 по 12.07.2015

ЧАС ЗАХОДИ

Оля/ 
Лена

Лена
Лена/ 

Наташа
Наташа С. Наташа С.

Наташа С./ 
Оля

Оля/ 
Наташа М.

06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
пн вт ср чт пт сб вс

8:
10

–8
:3

0

Роздуми 
на задану тему

Що робить 
моє життя 
успішним

Здоров’я 
— 

це дар, 
спадщина 

або зусилля 
волі

гармонія 
внутріш-

нього 
світу

Мої 
потреби

Нагальні 
проблеми 

Центру ПгД 
та прання 
особистих 

речей

Вільний 
час

9:
00

–1
0:

00 Утримання Центру 
(прибирання приміщень 

та території)
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ЧАС ЗАХОДИ

Оля/ 
Лена

Лена
Лена/ 

Наташа
Наташа С. Наташа С.

Наташа С./ 
Оля

Оля/ 
Наташа М.

06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
пн вт ср чт пт сб вс

10
:0

0–
13

:0
0

Трудотерапія 
(пошив речей, робота 

з рослинами, рукоділля)

Арт-
терапія

Рукоділля/ 
Робота 

на теріторії 

Рукоділля/ 
Робота 

на теріторії 

Рукоділля/ 
Робота 

на теріторії 

Рукоділля/ 
Робота 

на теріторії ПгД 
та прання 
особистих 

речей

Вільний 
час

14
:0

0–
15

:0
0

групові заняття по Програмі 
медичного працівника

Туберку-
льоз — 

профілак-
тика, 

симптоми, 
лікування

14
:0

0–
16

:0
0

Індивідуальні консультації 
соц.працівником/психоло-

гом/ мед. Працівником

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

Арт-
терапія16

:0
0–

17
:0

0

Факультатив 
 «Майстер-клас» 

або «ПК/Інтернет»

Факульта-
тив ПК

Факуль-
татив 

ПК

17
:0

0–
18

:3
0 групові заняття 

по Програмі 
соціального працівника 
(медичного працівника)

Як та де 
шукати 
роботу

Письмова 
робота 

на 
закріп-
лення 

Хімічна 
залежність 

— 
як захво-
рювання 

тіла 
та емоцій 

Фізіоло-
гічні 

потреби 
та 

потреба 
в беспеці

Письмова 
робота 

на 
закріп-
лення

Перегляд 
фільму 

з 
обгово-
ренням



www.convictus.org.ua8

ЧАС ЗАХОДИ

Оля/ 
Лена

Лена
Лена/ 

Наташа
Наташа С. Наташа С.

Наташа С./ 
Оля

Оля/ 
Наташа М.

06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07
пн вт ср чт пт сб вс

19
:3

0–
20

:3
0

Мала група

Мої 
плани 

на 
майбутнє

Обгово-
рення 

письмової 
роботи

Моє 
відно-
шення 

до самої 
себе

«Мої 
ресурси»

Обгово-
рення 

письмової 
роботи

Підсумки 
та 

плануван-
ня 

(ПІП)
Вільний 

час

20
:3

0–
21

:0
0 ЗТС 

(збори терапевтичної 
спільноти)/ 
Побутові 

та організаційні питання

ЗТС/ 
Побутові 

та 
організа-

ційні 
питання

ЗТС/ 
Побутові 

та 
організа-

ційні 
питання

ЗТС/ 
Побутові 

та 
організа-

ційні 
питання

Складання 
збалан-

сованого 
меню 

на 
тиждень

ЗТС/ 
Побутові 

та 
організа-

ційні 
питання

Вільний 
час

21
:0

0–
23

:0
0 Індивідуальні 

консультування 
з психологом 

та соціальним працівником

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

За 
потребою

ЗТС — Зібрання Терапевтичної Спільноти.

ПІП — Підсумки і Планування.

ПгД — Побутова та господарча діяльність (мається на увазі генеральне прибирання).
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Анкета-заявка на участь у проекті 
«Дім на півдороги»

Я кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчення ув’язнення, зустріти цікавих людей, 
знайти підтримку і почати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть її на будь-який лис-

ток паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас корис ними. Заповнену анкету надсилайте 

на адресу:
Соціальна установа «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, 

Харківська область, 64620.

Прізвище, ім’я та по-батькові                                                                     
                                                                                              
громадянство                                        Вік                                      
Скільки судимостей було, враховуючи цю?                                                         
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто                                Колонія                    Відділення                   
Строк Вашого ув’язнення:                               років                              місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення? «     »                       20       рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення? «      »                     20       рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів? Так            Ні           
Якщо так, то яких саме?                                                                         
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення? Так            Ні           
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку                                                                            
квартира / кімната у квартирі                                                                     
дім / частина дому                                                                               
Чи маєте Ви спеціальну освіту? Так            Ні           
Якщо так, то яку саме?                                       
                                                                                               
                                                                                              
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою? Так            Ні           
Чи маєте Ви родичів? Так            Ні           
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із родичами? Так            Ні           
Чи маєте Ви дітей?                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                            
Стать                           Вік                          
З ким зараз перебуває                                                                          
                                                                                               
                                                                                              
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми? Так            Ні           
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду? Так            Ні           
Якщо так, вкажіть, які саме                                                                      
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці частини / загону                           
                                                                                              

ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата                         Підпис                       
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Винаходи, що скоротили відстань 
та змінили світ
М и вже звикли до новин науки і не чекаємо від неї великих чудес, як це було ще 30–40 років тому. 

Тоді людство з жадібністю ловило кожне нове повідомлення про черговий прорив у фізиці чи хімії, 
про новий крок в освоєнні космосу. Технічний прогрес став гімном ХХ століття. Але чи наблизили нас на-
укові досягнення до світлого майбутнього?

Підбиваючи підсумки досягнень людської цивілізації, спробуємо скласти список самих значущих 
відкриттів, зроблених протягом всієї історії. Давайте зробимо коротку екскурсію в минуле і подиви-
мося на десять головних винаходів, що змінили світ.

1. Писемність

З незапам’ятних часів людство шукало способи передачі ін-
формації. Первісні люди використовували підручний матеріал: 
певним чином складали гілки, передавали сигнали за допомогою 
диму багать тощо. Але прорив у розвитку людства став можли-
вий тільки з появою букв близько 4 тисяч років до н. е.

2. Книгодрукування

Наскільки книгодрукування відповідало насущним потребам 
людства, показали вже перші роки після винаходу гутенберга в середині Xv століття. Поява книг сприяло 
більш легкій передачі інформації. Це дало зелене світло для початку епохи Відродження.

3. Телеграф

Аж до середини XiX століття про події і події в інших країнах люди дізнавалися з запізненням на цілі 
тижні, а іноді й на місяці. Єдиним засобом передачі інформації на великі відстані була пароплавна пошта. 
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Тим часом, потреби у швидкій передачі інформації наростали. Тому винахід телеграфу було кращим 
відкриттям того часу. У 1832 році під час своєї подорожі до Америки Морзе створив модель телеграфу 
і знамениту азбуку.

4. Телефон

В кінці XiX століття людство продовжувало шукати нові способи зближення. Треба був більш доскона-
лий, ніж телеграф, засіб, який був би доступний усім.

І після кількох років напруженої праці перший телефон Белла «заговорив». 10 березня 1876 його по-
мічник Ватсон чітко почув на приймальні станції слова Белла: «Містер Ватсон, будь ласка, прийдіть сюди, 
мені потрібно з вами поговорити». Белл запатентував свій винахід, і в серпні того ж 1876 року в користу-
ванні знаходилося вже близько 800 телефонів. Попит на них, звичайно, швидко виріс.

5. Фотографія і кіно

Не менш важливою знахідкою для цивілізації представляла-
ся передача зображення. У 1826 р. жозеф Ньєпс з допомогою 
камери-обскури отримав на металевій платівці вид з вікна своєї 
майстерні. А в 1837 р. луї-жак Манде Дагер вперше отримав зні-
мок з порівняно високою якістю зображення.

У 1891 році невтомний винахідник Том Едісон винайшов кі-
нетоскоп — апарат для демонстрації послідовних фотографій 
з ефектом руху. Цей винахід надихнуло братів люм’єр на ство-
рення кіно. І в грудні 1895 року, в Парижі на бульварі Капуцинів 
відбувся перший кіносеанс. глядачі стали свідками чуда — на 
білому екрані змінювали один одного реальні рухомі картинки. 

На маси ці картинки зробили величезний емоційний вплив.

6. Радіо

Думка винахідників не зупинилася на передачі інформації по проводах. А. С. Попов шукав новий спо-
сіб зближення між людьми і знайшов його. У 1895 р. він продемонстрував апарат бездротової теле-
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графії. І вже в 1899 р. італійський винахідник Марконі здійснив передачу радіосигналів через ла-Манш, 
а в 1901 р. — через Атлантику.

У 1904 р. англійський вчений Дж. Е. Флемінг удосконалив радіотелеграфний приймач, а в 1913 р. німець 
А. Мейснер створив перший радіотелефонний передавач.

7. Телебачення

Одним із вжливих винаходів XX століття є телебачення. 
Як і інші складні технічні рішення, телебачення з’явилося і роз-
винулося завдяки зусиллям багатьох винахідників.

У 1911 р. професор Петербурзького Технологічного універ-
ситету Б. Розінг вперше в світі продемонстрував зображення 
на скляному екрані електронно-променевої трубки.

У 1928 року винахідник Борис грабовський знайшов спосіб пе-
редачі рухомого зображення на відстань. А в 1929 році в США Во-
лодимир Зворикін розробив Високовакуумні прий мальню елект-
ронно-променеву трубку, названу їм кінескопом. Надалі вона і її 
модифікації використовувалися у всіх телевізорах.

8. ЕОМ і персональний комп’ютер

Поява комп’ютера підвело змістовний підсумок всіх винаходів 
останнього століття. Він став основним засобом обробки і збе-
рігання інформації, з можливістю її передачі на будь-які відста-
ні. Але головне — саме комп’ютер надзвичайно розширив наші 
можливості для творчості.

9. Мобільний телефон

У квітні 1973 року головний інженер компанії «Моторола» Мартін Купер, зателефонувавши з першого 
мобільного телефону, втілив мрію людства про моментальний зв’язок без проводів. Однак на комер-
ційну основу виробництво стільникових телефонів було поставлено тільки в 1983 р. З тих пір їх поши-
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рення пішло швидкими темпами. І сьогодні в світі експлуатується вже 3,3 млрд. стільникових телефонів. 
Це означає, що такі телефони є практично у половини населення планети.

10. Інтернет

Десятий винахід, що змінив світ, був найреволюційнішим. У 1989 році Бернерс-лі запропонував фан-
тастичний проект взаємозв’язку, нині відомий як «всесвітня павутина», що об’єднала сьогодні вже чверть 
населення світу (або 1,4 млрд. осіб).

Чому ж інтернет став епохальним винаходом? Інтернет зробив світ маленьким селом, де інформація 
поширюється «зі швидкістю звуку». Але найголовніше — інтернет немислимо скоротив відстань. За екра-
ном монітора виникає віртуальна реальність, де наші можливості не обмежені часом і простором.

Які ж підсумки науково-технічного прогресу?

За минулі сто років життя змінилося сильніше, ніж за всі 
попередні століття. Протягом цього часу людство нарощува-
ло в собі егоїстичний потенціал. Це проявилося у виникненні 
та зростанні все більших і більших бажань.

У той час як світ техніки ставав досконаліше, наші відносини 
все сильніше загострювалися. Адже саме ХХ століття стало са-
мим жорстоким і кривавим у світовій історії.

Ми досягли того, про що письменники-фантасти тільки мріяли. 
Але в результаті, ми прийшли до висновку, що не стали щасливі-
шими, а весь цей світ рухається згідно якогось свого закону. І чим 
далі, тим швидше наше життя «обертається з небезпечними обо-
ротами». Виросло число самогубств і депресій, кількість людей, 

що пристрастилися до наркотиків. Тероризм і війни потрясли цивілізацію вщент…
А ми все частіше задаємо собі питання про мету нашого життя. Нехай в результаті наукових винаходів 

світ став маленьким селом, а техніка зблизила нас фізично. Чи зможемо ми тепер зблизитися духовно?

Джерело: http://operativno.info/top-10/3915-vinahodi
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Что такое созависимость?
В опреки распространённому мифу химически зависимый человек редко одинок. Обычно его окружа-

ют люди, обеспокоенные его поведением и изо всех сил пытающиеся помочь. Большинство из нас 
выросли с убеждением, что, заботясь о человеке, мы должны присматривать за ним как за ребёнком, 
особенно если он, с нашей точки зрения, страдает. Но химически зависимому требуется совершенно 
иное внимание. Не получая поддержки, он не сможет продолжать употреблять и выживать. Однако, чем 
больше семья или друзья защищают и покрывают человека, употребляющего наркотики, тем глубже они 
прячут его от реальности. Они становятся его няньками и невольно принимают на себя ответственность 
за него, позволяя развиваться болезни. В результате такой поддержки он не сталкивается с последстви-
ями своего поведения и продолжает заблуждаться относительно серьёзности своей зависимости.

В каждой семье формируется набор принципов, которые помогают ей выжить, и каждый член семьи 
знает свои функции. В доме химически зависимого все дополнительные правила — это попытка сохра-
нить мир. Многих людей шокирует столкновение с реальностью. Но семья, располагая весьма малыми 
знаниями, пытается выжить. Вот приблизительный список этих неписаных правил. Пока эти правила вы-
полняются, НАРКОЗАВИСИМЫЙ БУДЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ:

 • Никогда не говорить с наркозависимым о его зависимости. Это может его расстроить или привести 
к скандалу.

 • Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии в семье наркозависимого. Это стыдно. Если при-
ходится говорить, то нужно лгать и покрывать его.

 • Химически зависимый — центральное лицо в семье. Когда строятся какие-либо планы, всегда учи-
тывается употребляет он или нет. Не приглашаются друзья в дом, когда он в употреблении.

 • Нельзя доставлять наркозависимому страдания и неудобства. Если он лежит пластом, испачкал гря-
зью или рвотой свой лучший костюм, наделал долгов, не пошёл на работу или не учиться, то нужно 
привести БЕЗ НЕгО всё в порядок.

 • Химически зависимый не годится для принятия ответственных решений, Вы сами знаете как сде-
лать лучше. Все другие члены семьи (даже младшие дети) должны вести себя более ответственно.

 • Проблемы всех остальных в семье — досадная помеха. Нечего говорить о своих страхах и беспо-
койствах. Без этого хватает забот.
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 • Мы свыклись с агрессией, а временами и с насилием (моральным или физическим). То есть, взро-
слым разрешается иногда вести себя подобным образом, но дети будут наказаны, если нач нут ко-
пировать родителей.

 • Мы позволяем химически зависимому управлять нашим настроением. Когда он счастлив — счаст-
ливы все. Когда он в состоянии опьянения, агрессивен или полон жалости к себе, мы подавлены 
и замкнуты.

 • главное в семье — удержать химически зависимого от употребления. Всё остальное — вторично!

Вы узнаёте свою семью?

Если так, Вашу болезнь можно описать на жаргоне многих лечебных центров словом «созависимость», 
то есть совместная зависимость.

НА САМОМ жЕ ДЕлЕ ДЛЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
 • дать возможность химически зависимому жить настолько плохо, насколько он сам стремится, 

но и не стараться искусственно ухудшить его жизнь;
 • перестать себя обманывать, что Вы сами знаете как решить проблему, что Вы можете изменить 

другого человека;
 • не скрывать от соседей, родственников, но и не афишировать, не устраивать публичных скандалов 

по поводу употребления;
 • не выручать при попадании в милицию, при отдавании долгов, не покрывать на работе (или учёбе);
 • не выкидывать наркотики;
 • не отбирать деньги;
 • не конфликтовать, не выяснять отношения с наркозависимым в состоянии опьянения, не делать 

этого также в состоянии ломки;
 • в трезвом виде не читать мораль, а говорить о СВОиХ боли, горе, материальных потерях, обяза-

тельно с приведением конкретных дат, мест, действующих лиц (возможно завести досье);
 • не форсировать получение больным информации о способах выздоровления;
 • обязательно постараться сделать так, чтобы информацию он добыл сам, возможно указать источ-

ники, где Вы её брали сами;
 • обязательно ходить на группы поддержки Нар-Анон, Ал-Анон, независимо от того употребляет 

нарко зависимый или нет.
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Группы поддержки для родственников «Нар-Анон» и «Ал-Анон» это:

 • Товарищества родственников и друзей наркозависимых и алкозависимых, которые считают, что на 
их жизнь повлияла химическая зависимость их близких.

 • Программа самоизлечения, основой которой являются Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголи-
ков (АА).

 • Непрофессиональные содружества, в которых члены делятся своим опытом, силами и надеждой 
для решения общих для них проблем.

 • Анонимная программа, которая сохраняет анонимность всех членов.
 • Духовная программа, которая подходит для всех религиозных и атеистических течений.
 • Программа, единственная цель которой — это оказание помощи членам семей и друзьям алкоза-

висимых и наркозависимых, независимо от того пьёт или не пьёт алкозависимый, употребляет или 
нет наркозависимый.

 • Всемирные товарищества, объединяющее свыше 30 тысяч групп в более чем 100 странах мира 
и существующие с 1951 года.

 • Программу Нар-Анона и Ал-Анона можно совмещать с профессиональным лечением. Согласно 
статистике 47% членов Сообществ обращались за профессиональной помощью после посещения 
собраний.

Пребывание в Сообществах бесплатно. Они существуют благодаря добровольным пожертвованиям 
своих членов, в них нет ни вступительных, ни членских взносов.

Нар-Анон и Ал-Анон:
 • не связаны ни с какой религиозной сектой, верованием, политической организацией или учреж-

дением.
 • не участвуют в полемике по каким-либо вопросам, не относящимся к его деятельности, не поддер-

живает какие-либо посторонние движения и не выступает против них.
 • формально не связаны с АА и АН, хотя сотрудничают с ними.
 • не являются религиозной организацией, лечебным заведением, центром, дающим советы или 

использующим учебную программу.
 • не управляются профессионалами.
 • не предназначены заменить собой профессиональную помощь.
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Шлях емансіпе
30 травня світова спільнота святкувала День жіночої емансипації, або День емансипе. «Еманси-

пація» означає звільнення від будь-якої залежності, скасування гендерних упереджень та об-
межень, зрівняння у правах жінок та чоловіків. Це рух за надання жінкам рівних з чоловіками прав 
у трудовій, громадській діяльності та в царині сімейного життя. Ми обрали кілька яскравих фактів про 
емансипацію жінок.

Невідомо точно, який з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня від-
значається День жіночої емансипації. Одна з можливих причин — в цей день в 1431 
у Франції за «єресь, відьомство і носіння чоловічого одягу» була спалена жанна 
Д’Арк, 19-річна дівчина — героїня Французької революції, на рахунку якої була 
низка здобутків в «нежіночих заняттях»: очолювала військові дії, досягала успіху 
в дипломатичних перемовинах. жанна Д’Арк воювала проти англійців на стороні 
пізніше коронованого Карла vii, а незадовго після того була страчена союзниками 
англійців — бургундцями. У Карла vii була можливість викупити жанну, але він 
нею не скористався. Інша причина святкування Дня емансипе саме 30 травня — 
той факт, що в цей день у 1932 році в Німеччині був прийнятий «Закон про юридич-
не становище жінок-чиновників».

Перші кроки в емансипації належать француженкам. Створенню руху за 
рівноправність статей сприяла політична ситуація в світі — війни за неза-
лежність у Північній Америці і Велика французька революція (1789–1799), що 
наступила за ними.

Натхнені революцією французькі жінки почали створювати клуби. В 1789 році 
головою жіночого клубу, Олімпією де гуж, була оприлюднена Декларація з вимо-

гами політичних прав нарівні з чоловіками. Але в 1793 році діяльність революційних республіканок була 
заборонена, а незабаром була відправлена на гільйотину і сама Олімпія де гуж. Далі жінкам Франції забо-
ронили з’являтися в громадських місцях і на політичних зборах, а в 1804 імператор Наполеон видав указ, 
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яким оголошував, що жінка не має жодних громадянських прав і перебуває під опікою чоловіка. Цим 
закінчилася перша хвиля фемінізму в Європі.

«Друга хвиля» фемінізму охопила й інші сфери, окрім виборчого права, — освіту, право власності, роль 
жінки в сім’ї. Відбулися зміни і у відношенні сексуальної поведінки і моралі в суспільстві. За жінками закрі-
пилося право контролювати своє тіло та приймати рішення щодо медичного втручання у свій організм, 
наприклад, щодо вживання протизаплідних засобів, які саме були винайдені, абортів тощо.

Однією з найяскравіших жінок-бунтарок була відома німецька актриса та модель Марлен Дітріх. Вона 
ввела в жіночий гардероб «чоловічий» брючний костюм. Найзнаменитіший образ чарівної емансипе — 
брюки, шовковий циліндр та сигарета.

Велосипед — ще один винахід, який «допоміг» жінці перевдягнутися в брючний костюм, оскільки він 
є більш зручним для їзди, ніж плаття та довгі спідниці.

Радянська влада на початку свого становлення із захопленням взялася за просування ідеї жіночої 
емансипації. Наприкінці 20-х років було проголошене повне «вирішення жіночого питання». 8 березня 
став відзначатися як державне свято, маючи статус Дня жіночої солідарності і боротьби за права жінок. 
Проте вже в 30-і роки відбувається поступовий зсув та свято перетворюється на жіночий день, під час 
якого прийнято дарувати жінкам квіти і подарунки, нагадуючи 
про їх «головну» в житті роль і призначення — бути дружиною 
і матір’ю, прикрасою та допомогою для чоловіків.

Хоча в ідею «соціальної рівності» добре вкладалася жіно-
ча емансипація, остання була досить формальним явищем, 
насправді жінки потерпали від прихованої дискримінації зі 
сторони держави. Навіть жіночі рухи (комітети, ради) перебу-
вали під пильним контролем патріархальної влади.

Цікаво, що схвалення та аргументи на користь емансипації 
проголошував в ісламському Іраку cам Саддам Хусейн. У своїй 
промові «жінки та революція» 1971 року він сказав: «Повне звіль-
нення жінок від тягаря минулого, що панував у віці деспотизму і неуцтва, є основною метою партії і ре-
волюції. жінки становлять половину суспільства. Наше суспільство залишатиметься відсталим і скутим 
допоки жінки не cтануть вільними та освіченими».
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В історії українського фемінізму неабияку роль зіграли літературні діячки першої половини XX століт-
тя — Марко Вовчок, леся Українка, Олена Пчілка, Ольга Кобилянська, Ірина Вільде, Наталія Романович-
Ткаченко — тогочасні авторки були емансипованими та демонстрували це у своїх творах.

Дуже багато для утвердження гендерної школи зробила Соломія Павличко, яка організува-
ла семінар в Інституті літератури, ініціювала видання в «Основах» Кейт Міллет і Сімони де Бовуар. 
Роль Соломії дуже велика, а щодо гендерних студій — особливо. Тема фемінізму продовжувала-
ся у письменниць-сучасниць, зокрема, у творах Оксани Забужко, яка на початку 90-х зважилася го-
ворити про те, про що ніхто досі не насмілювався — у світ вийшла її книга «Польові дослідження 
з українського сексу».

Загалом в сучасній Україні жінки все ще піддаються соціальній дискримінації. Попри те, що законо-
давчо права жінки прирівняні до прав чоловіка, в суспільній свідомості досі існують застарілі стерео-
типи. Як і раніше вважається, що прерогатива жінки — сім’я. Тому жінка, яка має однакову з чоловіком 
кваліфікацію, як правило, заробляє менше і значно повільніше просувається кар’єрними сходами. При 
цьому позитивна тенденція присутня. І сьогодні вже доволі гостро стоїть питання про виборчу кво-

ту — так, 30% виборчого списку мають займати жінки. Такими 
є стандарти в Європі, яка добре випередила Україну у питання 
емансипації.

Сьогодні, досягненнями ста з лишнім років емансипації є пра-
во жінок голосувати на виборах, отримувати освіту (за винятком 
деяких мусульманських країн), вибирати роботу за власним ба-
жанням, займати керівні посади, створювати власний бізнес, бу-
дувати політичну кар’єру.
Природа чомусь створила чоловіка з якостями сильної істоти, 
а жінку — як еталон витонченості. Не обов’язково підтримува-
ти стереотипне бачення свого існування, відстоюючи принцип 
жінки «Kinder, Kűche, Kirche» («діти, кухня, церква»). Як і не слід 

впадати в іншу крайність — сповідувати течію радикального фемінізму і ненавидіти чоловіків. По-
єднання соціального та сімейного аспектів або вибір чогось одного — можливий, і право голосу 
залишається за самими жінками. 

Джерело: https://polemix.com.ua/discussions/emansipe-4175136/



2114 ЦІКАВиХ ФАКТІВ ПРО ВОДУ

14 цікавих фактів про воду
М и на стільки звикли, що вода є невід’ємним атрибутом нашого комфортного життя, що навіть не 

усвідомлюємо на скільки вона важлива та дорогоцінна для інших. Пропонуємо дізнатись кілька 
фактів про воду, які допоможуть подивитися по-новому на таку звичну для нас рідину.

1. Середньостатистична африканська сім’я споживає приблизно 5 галонів (23 літри води в день). 
Середньостатистична американська сім’я споживає трохи більше 250 галонів (~946 літрів) на добу.

2. Один мільярд людей по всьому світу не мають доступу до прісної питної води.
3. За даними wwDr (Світовий Програми розвитку водних ресурсів), багато дівчат в країнах, що розви-

ваються, не можуть відвідувати шкільні установи, оскільки на них покладаються обов’язки зі збору води 
для побутових потреб.

4. Кожні 8 хвилин, з-за проблем із забрудненою водою, у світі вмирає одна дитина.
5. Двадцять п’ять мільйонів людей помирає щороку від забрудненої води. Тобто, це приблизно, насе-

лення цілої Канади.
6. Неочищена або забруднена вода є однією з причин епідемії 

у країнах третього світу.
7. Забруднюючі речовини у водопровідній воді, такі як, на-

приклад, свинець — можуть збільшити ризик у розладах уваги 
та пам’яті дитини.

8. EPa (Агентство з охорони навколишнього середовища) під-
вело підрахунки, згідно з якими американці щорічно споживають 
близько 40 трильйонів галонів води з підземних джерел, і кожне 
десятиріччя ця цифра зростає на 25%. Вчені заявили, що грунтові 
води забруднюються і викачуються такими темпами, що приро-
да не встигає відновлюватися даний ресурс.

9. У містечку Бельв’ю (штат Огайо), починаючи з 1872 року, державні і приватні відходи від вироб-
ництва разом з побутовим сміттям скидалися в ями і колодязі. Тепер, навіть 120 років потому ці відходи 
як і раніше можна знайти в питній воді. У деяких криницях та неочищених стічних водах все ще можливо 
побачити шматочки туалетного паперу, що не розклався.
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10. Випадкові дослідження агентства з охорони навколишнього середовища (EPa) показали, що керів-
ництво компаній, що займаються розливом бутильованої води, взагалі ніяк не тестує персонал за медич-
ними показниками, і не вимагає перевірку санітарних норм на виробництві.

11. У Сполучених Штатах, величезна кількість нових токсичних відходів, на загальну суму близько 18 мі-
льярдів фунтів на рік, потрапляють в атмосферу, грунт і грунтові води.

12. Більш ніж 62-ма мільйонами американцями, починаючи з 2004 року, були виставлені претензії дер-
жавним компаніям за погану якість водопровідної води. Деякі судові тяжби тривають досі, вже протягом 
багатьох років.

13. Вчені заявляють привселюдно, що сильно застарілі вимоги закону «Про безпеку питної води» (1974) біль-
ше не зможуть повною мірою захистити від серйозної небезпеки для їх здоров’я, що таїться в питній воді.

14. Середня молекула води може перебувати близько 9 днів в атмосфері, 2 тижні в річці, 10 років у ве-
ликому озері, від 3000 до 5000 в океані, 10 000–100 000 років під землею, і від 10 000 до 1 мільйона років 
в крижаному покриві Антарктики.

Джерело: http://cikavo-znaty.com/255-20-ckavih-faktv-pro-vodu.html
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Історія вітражу
С аме слово «вітраж» є похідним від французького слова vitre, 

що в перекладі означає «віконне скло».
На даний момент вітражі — це далеко не просто віконне скло, 

а цілий самостійний різновид прикладного мистецтва, спрямо-
ваний на прикрасу інтер’єру і екстер’єру наших будинків, офісів, 
а також церков і соборів. Один з, напевно, найстаріших вітражів 
був знайдений в церкві Святого Павла у Великобританії.

Цей вітраж датується приблизно 687 роком н. е. Варто зау-
важити, що вітраж — це спадщина далеко не лише європейців. 
Дуже довгий час вікна склили слюдою і різними каменями. Саме 
ж скло уперше з’явилося у древніх єгиптян, і було практично не-
прозорим. Пізніше європейці навчилися робити прозоре скло.

Оскільки скло тоді було дуже криве, невеликих розмірів і не-
однорідне, вставляти його у великі вікна було дуже складно. Тоді 
придумали робити скління з невеликих шматочків скла, скріплю-
ючи їх між собою алебастровим каркасом, а пізніше — профілем, 
виготовленим зі свинцю.

До речі, араби досі використовують у своїх вітражах техніку 
скріплення скла за допомогою алебастрових конструкцій. Такі 
вітражі — велика рідкість, і дуже тішать європейське око не-
звичайним підходом до кольорів і принципу складання вітража. 
У Європі першопроходцем була католицька церква, яка зрозумі-
ла, наскільки емоційний ефект для прихожан має сонячне світло, 
що проходить крізь кольорове вітражне скло. Одного разу під час археологічних розкопок в 1930 р. 
були знайдені три вітражні елементи з ликом Ісуса Христа і хрестоподібним німбом.

Експертиза показала, що ці фрагменти датуються 540 роком н. е. А ось найдревнішими з вцілілих вва-
жаються вітражі, які знаходяться в Аугсбургскому соборі в Німеччині. На початку Романського періоду 
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в архітектурних елементах стало більше вітражів. Основними місцями, де вони з’явилися, були церковні 
собори, де були товстезні стіни і дуже великі вікна, які й стали декорувати вітражами. Спочатку перева-
жала суто орнаментальна тематика в червоних і синіх тонах.

Пізніше майстри стали ускладнювати свої роботи, застосовуючи дрібніші деталі і зображення людсь-
ких фігур. Пізніше у вітражі стали вносити текстові фрагменти з Біблії, в яких описувалися діяння святих, 
а також Христа. Класична техніка сформувалася в Xi столітті в Європі. У літописі ченця Теофіла в 1100 році 
був описаний процес виготовлення вітражів.

Зараз він практично не змінився, якщо брати класичну техніку вітража. Почи-
нається все з варіння скла з піску і добавки в нього окислів різних металів для отри-
мання різних кольорів і відтінків. Скло після такого варіння виходило досить неод-
норідним, що надавало неповторності кожній вітражній роботі середньовічного 
майстра. Потім фрагменти скріплювалися між собою свинцевим двотавровим 
профілем. Висота вітражів могла бути до семи метрів. Тому конструкцію зміцню-
вали металом. Вітраж з одного віконного отвору міг складатись, наприклад, з ба-
гатьох сотень скляних елементів, усі неповторні і барвисті, з напливами і бульбаш-
ками повітря усередині скла.

Деякі елементи, наприклад, лики святих, додатково розписувалися спеціальни-
ми фарбами і обпалювалися в печах для стійкості фарби. В епоху Ренесансу вітра-
жі вже більше були схожі на цілі пейзажні картини. Тут були люди і тварини, рос-
лини і річки. Майстри намагалися максимально реалістично передати малюнок 
у своїх вітражах. У слов’янський світ класичний вітраж потрапив набагато пізніше 
і використовувався в основному в церквах, рідше у будинках вельмож і купців. 
У дев’ятнадцятому столітті син відомого ювеліра Чарльза люіса луіс Комфорт 
Тіффані став спеціально домагатися художньої неоднорідності в склі. Також він 
придумав мідну стрічку-фольгу на восковому клеї для обрамлення скла з подаль-

шою пайкою. За рахунок таких з’єднань вітражі стали виходити делікатнішими, з великою кількістю дуже 
дрібних фрагментів, складних ліній. З’явилася можливість збирати складні об’ємні вітражні композиції, 
лампи, бра. Так з’явилася техніка «Тіффані», названа на честь найбільшого дизайнера.

Джерело: http://www.ironglass.com.ua/history-ua.php
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Історія парку «Софіївка»
Б ільше тринадцяти жіночих колоній розташованій по всіх те-

риторії Україні. Більшість із них знаходяться в таких мальов-
ничих куточках, що іноді серце зупиняється від краси, що навко-
ло. Дуже сумно усвідомлювати той факт, що кілька тисяч жінок, 
які зараз знаходяться у місцях позбавлення волі не бачать цього.

Так, наприклад, жіноча виправна колонія, що знаходиться 
у місті Умань, Черкаської області. лише двадцять хвилин на місь-
кому транспорті і можна побачити чудовий парк, з багатою іс-
торією, рослинністю та безліччю людей. Слава про цей парк вже 
давно шириться закордон. Однак, більшість жінок, які відбувають 
своє покарання у виправній колонії навряд чи відвідували його.

Аби нагадати про чудові куточки нашої України хочемо розпо-
вісти історію кохання, результатом якого став парк «Софіївка».

А починалося все з романтичного і палкого кохання графа 
Станіслава Щенсного Потоцького і чарівної красуні-гречанки Со-
фії де Вітт, світської дами (за однією з версій — колишньої кур-
тизанки), якій покровительствував сам князь г. Потьомкін, яка 
зуміла домогтися блискучого успіху при польському, французь-
кому та російському дворах. У обох були законні дружина і чо-
ловік, але чи могло це стати перешкодою для закоханих? Вони 
стали жити разом, і від цього союзу народилося двоє синів. Дов-
гий часів Потоцький домагався розлучення зі своєю дружиною 
жозефіною (Йозефіною), яка не давала згоди, мабуть, ще спо-
діваючись врятувати шлюб. Чоловік Софії, генерал російської армії Юзеф де Вітт, також нескоро по-
годився на розлучення. Потоцький запропонував щедрий викуп за його дружину, від якого той не зміг 
відмовитися. Самому Потоцькому вдалося розірвати шлюб тільки після смерті імператриці Катерини ii, 
яка була на боці покинутої жозефіни. У 1798 році коханці, нарешті, узаконили свої стосунки.
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Для Софії Потоцький велів побудувати в Умані незвичайний 
парк, казково гарний і найбільший в Європі, який він назвав на 
честь улюбленої жінки «Софіївкою». У 1796 році почалися ро-
боти по втіленню в життя цього задуму. Розробкою проекту 
парку займався людвіг Метцель, польський офіцер і військовий 
інженер. Під його наглядом здійснювалися всі будівельні робо-
ти. В оформленні парку Метцель керувався давньогрецькою 
і давньоримською міфологією, гомерівськими поемами «Одіс-
сея» та «Іліада». Мабуть, це створювалось аби догодити Софії, 
що мала грецьке походження. Саме тому в Софіївському парку 
так багато різних споруд і композицій на давньогрецьку темати-
ку: гроти Тантала, статуї Венери, Каліпсо, Сцилли і Фетіди, лев-
кадська скеля, із спорудженої на ній оглядовим майданчиком 
Бельведер. Тут є і Критський лабіринт, і підземна річка Ахеронт 
(Стікс), через яку, згідно стародавнім міфам, похмурий Харон 
перевозив душі в царство мертвих.

Над створенням парку щодня працювало близько 800 умансь-
ких кріпаків, які, між іншим, отримували за свою роботу, хоч 
і невчасно, зарплату. Територія парку «Софіївка» була розбита 
в урочищі Кам’янка, через яке протікала річка Багно (пізніше — 
Кам’янка), на місці дубового гаю, що пізніше був вирубаний. 
До цих пір у парку біля Китайської альтанки можна побачити 

дуб, вік якого перевищує 300 років. У «Софіївці» було зроблено безліч насаджень, в тому числі і рідкіс-
них, екзотичних видів дерев та рослин: вавилонські верби, тюльпанове дерево, платани, пірамідальні 
тополі, туї та ін.

Доглядом за рослинами займався спеціально запрошений із цією метою німецький садівник Олива. 
Були проведені підривні роботи, в скелях вирубані гроти Венери і лева, чітко продумана водна систе-
ма, що працює без насосів, рельєф, на річці Кам’янці були зведені дамби, побудовані підземні шлюзи, 
вручну насипаний Острів Анти-Цирцеї тощо. При Метцелі створені озера Верхнє і Нижнє, річка Ахеронт, 
Великий водоспад, Фонтан «Семиструй», Амстердамський шлюз і ряд інших споруд.
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У травні 1802 року граф Потоцький подарував «Софіївку» улюбленій дружині на її іменини. В цей день 
на центральній площі парку — Площі Зборів (Площі Зібрання) — було влаштовано святкову виставу 
з феєрверком. Завершити будівництво уманського парку Потоцький так і не встиг — через три роки він 
помер. Парк успадкувала Софія, а після її смерті — син Потоцького Олександр. Через підтримку Олек-
сандром Польського повстання 1830–1831 років всі землі і маєтки Потоцьких у 1832 році конфіскували. 
їх володіння перейшли в підпорядкування Київській державній 
палаті. А парк «Софіївка» в Умані став подарунком для імператри-
ці Олександри Федорівни.

Багато суттєвих змін у композицію Софіївського паркового ан-
самблю було внесено в період із 1836 року по 1859 рік. З цього 
часу і аж до революції 1917 року парк в Умані називався «Цари-
цин сад». Умовно це другий етап будівництва «Софіївки». Після 
перетворень з’явилася вулиця Садова, що з’єднала місто з пар-
ком. З цієї вулиці починався парадний вхід до «Царициного саду», 
по обидва боки від якого були зведені дві сторожові вежі в анти-
чному стилі. Вважається, що в оформленні парадних веж деякі 
деталі (наприклад, фриз) запозичені з храму Вести в італійсько-
му місті Тіволі. Стародавні римляни поклонялися богині Весті як 
охоронниці сімейного вогнища і жертовного вогню. Не дивно, 
що всі молодята традиційно приходять до софіївських башт, щоб 
отримати благословення богині на довге і щасливе подружнє 
життя. На другому етапі будівництва парку з’явилася тераса Муз, 
Китайсь ка альтанка і альтанка «грибок».

У «Софіївці» був побудований Павільйон Флори, названий на 
честь римської богині весни і квітів, — проста і водночас еле-
гантна відкрита споруда з чотирма колонами. Через ці коло-
ни прогля даються сріблясті струмені Фонтану Змія. На Острові 
Анти-Цирцеї був зведений витончений Рожевий павільйон.

Навесні 1859 року «Софіївку» передали головному училищу садівництва (початок третього етапу бу-
дівництва Софіївського паркового ансамблю), і з цього часу парк в офіційних документах буде нази-
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ватися «Уманський сад головного училища садівництва». Вели-
кий внесок у розвиток уманського парку вніс Василь Пашкевич, 
відомий садівник і помолог, який на той час викладав в учили-
щі. В 1889–1890 роках у північній частині «Софіївки» він створив 
Англійський парк, прекрасний арборетум. На 2 га землі їм було 
посаджено більше ста видів рідкісних та екзотичних видів чагар-
ників, дерев і рослин.

У післяреволюційні роки «Софіївка» залишається при учили-
щі садівництва, хоч і під новою назвою «Сад iii Інтернаціоналу». 
Тільки в 1929 році (початок четвертого етапу») парк в Умані 
отримав статус Державного заповідника, а з 1945 року йому 
офіційно повернули колишню назву — Уманський державний 
заповідник «Софіївка».

У роки Другої світової війни деякі споруди парку були зруй-
новані, а на галявині Дубинка німецькі загарбники ховали сво-
їх загиблих воїнів. П’ятий етап внесення змін до Софіївсько-
го ансамб лю — 1955–1980 рр. У цей період територія парку 
збільшується на 20,79 га, ремонтуються архітектурні споруди, 
будуються ковані ворота на парадному вході по вул. Садовій 
замість застарілої дерев’яної конструкції, а також джерело 
«Срібні струмені».

Серйозний збиток «Софіївці» було завдано під час повені 
1980 року (початок шостого етапу). Тоді через різке потепління 

величезна кількість талої води обрушилася на «Софіївку». Загинуло багато дерев та рослин, стихією були 
знесені і зруйновані скульптури, мости, дерев’яні будівлі (альтанка «грибок», павільйон «Фазанник»), роз-
миті доріжки та алеї. Після повені проведено відновлення та капітальна реконструкція Софіївського пар-
кового ансамблю.

З 90-х років XX століття «Софіївка» стає самостійною науковою організацією НАН України. У парку 
з’явився новий головний вхід із вулиці Київської (біля автовокзалу) з касами і квітковим магазином.

Джерело: http://ua.dorogovkaz.com/stati_park_sofievka.php
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Одна история
ж изнь очень долгая и непредсказуемая, 

никогда не знаешь, где тебя ждет 
счастливый случай, а где можно споткнутся.

история каждой женщины, которая при-
ходит к нам в Дом — неповторимая, но 
у каждой из них был шанс споткнутся, и она 
споткнулась, но был и шанс подняться — 
она поднялась.

В каждом номере мы публикуем реаль-
ные истории реальных женщин. Они силь-
ные, красивые и смогли поверить в себя 
и быть счастливыми.
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Как позаботиться о собственной душе?

Ч еловек — это не только тело и разум, но еще и душа! Чтобы 
тело было здоровым, нужно заниматься спортом и правиль-

но питаться. Чтобы быть разумным, нужно учиться, развиваться, 
совершенствоваться. А как же быть с душой? Что нужно делать 
для того, чтобы на душе всегда было светло, тепло, радостно?

Часто ведутся споры о том, где всё-таки находится челове-
ческая душа? Её местоположение определяется главным образом 
богатством нашей фантазии. Одни считают, что душа находится 
в голове, другие ощущают её в районе груди, третьи в сердце, 
а есть и такие, которые вообще отрицают её существование.

Как бы там ни было, но душу нельзя увидеть или потрогать, 
её можно только почувствовать. испытывая радость, люди гово-
рят: «душа поёт», испытывая скорбь и печаль — «душа плачет». и каждому человеку хочется, чтобы его 
душа пела, как можно чаще, повседневно!

Как же помочь своей душе исцелиться?
Давайте рассмотрим несколько на первый взгляд простых, но в то же время сложных «инструментов» 

для исцеления своей души.

Прощайте и просите прощения!

Приходилось ли вам просить прощения? А вы сами прощали когда-нибудь? Думаю, что да! из собст-
венного опыта я хорошо знаю, что простить гораздо труднее, чем самому попросить прощения. Почему 
так? Да потому, что каждого из нас в детстве заставляли просить прощения, но не прощать. и далеко не 
всем повезло с родителями, которые сами умели говорить ребенку «прости», признавая свою неправоту 
в той или иной ситуации. Как бы ни было трудно, но прощать обязательно нужно, потому что смысл про-
щения в освобождении, прежде всего себя самого от тяжести на душе. До тех пор, пока вы не простили 
обидчика, вы признаёте, что он имеет над вами власть, что он заставляет вас страдать, мучиться, носить 
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обиду в душе и тем самым разрушать себя изнутри. А есть такие 
люди, которым нереально трудно просить прощения. Они пере-
живают случившееся, корят себя за то, что обидели человека, 
а сказать элементарное «прости» не могут. А ведь на самом деле 
это совсем несложно — просто подойти и извиниться, признать 
свои ошибки, попытаться их исправить и освободить свою душу 
от тяжкого груза.

Исповедуйтесь!

Для того чтобы исповедаться, не обязательно ходить в цер-
ковь, тем более если ваш образ жизни не предполагает такого 
рода времяпрепровождение. Достаточно просто излить душу. 
Ведь не зря говорят в простонародье: «Выговоришься, и ста-
нет легче». Причем изливать душу можно не только близким 
людям (родителям, знакомым или друзьям), а и совершенно 
незнакомым, можно даже самому себе (ведение дневника, 
личных записей). Когда выговоришься любым из выбранных спо-
собов, то становится легче, проблемы уходят на второй план, по-
является ясность в голове, прорисовываются пути их решения. 
Выплеснув свою боль, вы освобождаете в душе место для чего-
то хорошего, чего-то, что принесёт вам радость и желание идти 
дальше по жизни лёгкими шагами, а не нести у себя за пазухой 
целый воз проблем.

«Выгуливайте» душу!

Новые впечатления очень важны для вашей души. Даже если вашей целью является служение другим 
людям, никогда не нужно забывать о себе. Определите для себя, что вам интересно, что вас увлекает, от 
чего вы получаете удовольствие, и время от времени устраивайте своей душе праздник. Это может быть 
путешествие или просмотр любимого фильма, чтение интересной книги, общение, рисование, пение, 
танцы, кулинария, да что угодно! лишь бы после всего этого у вас было очень хорошо на душе.
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Делитесь душой!

Периодически зовите гостей, угощайте их чаем со сладостями, вкусностями приготовленными собст-
венноручно. главное, чтобы любое общение было душевным, приятным, приносящим внутренний ком-
форт. Приглашайте тех людей, которых вы любите, кому верите, с кем вам уютно. Делитесь с ними 
своими радостями, откровенничайте, обсуждайте интересные 
и волнующие темы. Всё это очень сближает и раскрывает ваш 
внутренний мир, дарит чувство понимания себя внутреннего.

Помогайте другим!

Когда мы помогаем другим людям, делая это от чистого 
сердца, то в душе что-то происходит. Мы получаем чувство 
удовлетворения и счастья, испытываем прилив энергии и целе-
устремленности. Получается, что, помогая другим, мы помогаем 
в первую очередь себе. Кто-то хочет спасти целый мир, а кто-то 
поддержать отдельного человека. Здесь не имеет значения мас-
штаб поступка, более важно, как то или иное деяние повлияло на вас самих. Ведь добро невозможно 
раздать — оно все время возвращается! Если вы занимаетесь благотворительностью, но делаете это 
исключительно для «галочки», не получая от этого никакого удовлетворения, то в такой помощи просто 
нет смысла.

Мыслите позитивно!

Когда мы думаем о проблемах, трудностях, неудачах, болезнях — мы тем самым сами притягиваем 
к себе все это. и, наоборот, думая позитивно, представляя в мыслях желаемый конечный результат, по-
долгу размышляя над ним, мы делаем его все более вероятным. Энергия наших позитивных мыслей при-
влечет к нам нужные обстоятельства и удачу. При позитивном мышлении накапливаются положительные 
эмоции, нас охватывает воодушевление, бодрое настроение, уверенность и радость в предвкушении 
чего-то хорошего. Наша мысль — это ключ, наша жизнь — это путь, наши эмоции — это двери!

Наталья Мелехина , ВБО «КОНВИКТУС УКРАИНА»
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Поэзия

* * *

Вы когда — нибудь видели, как изболелась душа? 
или может быть слышали, как страдает она? 
День за днем пролетают дни, не вернешь их назад, 
А в районе груди порой собирается град. 
День кричит от тоски душа, на второй день поет, 
и война между двух людей в середине идет… 
Все внутри разрывается, словно взрыва снаряд, 
А посмотришь с другой стороны — даже этому рад! 
Это значит, что жив еще, что готов ты к борьбе, 
Это значит, что жизни смысл проживает в тебе. 
Вы когда-нибудь видели, как восходит луна? 
или может быть слышали весной трель соловья? 
Не могу передать вам чувств, когда птица поет, 
Когда светом своим луна озарит небосвод. 
иногда очень хочется, чтоб душа, как луна — 
Была светлой и радостной, словно трель соловья, 
иногда просто хочется, чтобы пела душа, 
Чтобы рана сердечная, наконец, зажила… 
Наклонив свою голову, по тропинке иду 
и беседу с самой собой по привычке веду, 
С новой силой внутри огонь, разгорается бой, 
Между разных таких людей — между мной и собой!
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* * *

Мне немногое нужно для счастья — 
Шум прибоя, рассвет и надежда! 
Вуалируя прошлых ненастий, я снимаю ошибок одежду, 
Забывая вокзалов перроны, там, где впрочем, меня и не ждали, 
Я рисую себе горизонты, где любовь повстречаю внезапно. 
Что для счастья нам в принципе нужно? 
Крепкий чай, милый дом, капля веры!.. 
Каждый день мы спешим почему-то, забывая о счастье наверно?!!

Исцеляйте душу, заботьтесь о ней! 
Дайте ей возможность петь! Познавайте себя!

Живите не вчера, не завтра, а сегодня! 
Ведь именно сегодня — и есть жизнь!!!

И будьте счастливы!!! =)

Наталья Мелехина , ВБО «КОНВИКТУС УКРАИНА»
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Смысл жизни (продолжение)
“Если есть зачем жить, можно 
вынести почти любое”.

Фридрих Ницше

В продолжение темы о смысле жизни, хочется поделиться с вами идеями одно-
го гениального, на мой взгляд, человека: ирвин Ялом — психотерапевт, ав-

тор нескольких научных трудов и многих художественных произведений. Особый 
предмет его профессионального и личного интереса составили вопросы смысла 
жизни, страха смерти, свободы и одиночества. В общем, если вы любите быть 
затронутыми за тончайшие струны вашей души — почитайте его книги.

Как мы уже обсуждали в предыдущем номере — наличие смысла жизни для 
любого человека крайне важно! известно, что большинство самоубийц, решились 
на такой отчаянный поступок, именно из-за ощущения бессмысленности своего су-
ществования. Многим из нас приходилось обращаться к кому-то, кого мы считали 
опытнее и мудрее с вопросом: «А в чем смысл жизни?». Должна же быть какая-то 
великая идея, ради которой мы все рождены! Может мы ее просто еще не поняли?

и вот тут, ирвин Ялом преподносит нам сюрприз, заявляя, что никакого смысла 
жизни нет, и никогда не было. Ну, то есть никакой единственного верного пути 
для всех людей никто не предусмотрел. Печальная новость, казалось бы. Но в то 
же время она открывает перед нами свободу выбирать, чему именно посвятить 
свою уникальную жизнь. Мы вольны сами создать смысл своей жизни, а потом по-

верить в него так, как будто он был предначертан нам изначально. и на это обычно уходит не день-два, 
а, зачастую, годы душевных терзаний, сомнений, поисков.

ирвин Ялом выделил некоторые симптомы от которых могут страдать люди не нашедшие свой смысл:
Экзистенциальный вакуум. Характеризуется ощущением скуки, безразличия и пустоты. У некоторых 

людей возникает с появлением свободного времени (так называемый «воскресный невроз»).
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Свободное время может заставить человека осознать, что нет ничего, что он хочет делать.
Особенно острое переживание экзистенциального вакуума может порождать алкоголизм, наркома-

нию, депрессию, преступность и т. д.
Крусадерство — склонность выискивать для себя важные мероприятия, что бы потом погрузиться 

в них с головой. Такие люди часто становятся «профессиональ-
ными демонстрантами», участвуют в любых акциях протеста, 
митингах, социальных движениях. При этом им, по большому 
счету, все равно за что именно выступать. Важно лишь уйти та-
ким образом от глубокого ощущения бесцельности.

Конечно, это не означает, что все участники социальных дви-
жений крусадеры. Многие из них, достигнув своей цели, обычно, 
возвращается к своим повседневным заботам.

Нигилизм — склонность обесценивать и критиковать все то, 
что имеет смысл для других. Таким дивным способом некоторые 
люди облегчают боль бессмысленности собственного существо-
вания.

Вегетативный синдром. Возникает, когда человек отчаива-
ется найти смысл и становится крайне пассивным. Его одолева-
ют сомнения такого рода: зачем утруждать себя работой всю 
жизнь, если все кончается смертью? Зачем вступать в брак? За-
чем содержать семью? Зачем переносить лишения? Разве любые 
цели не иллюзорны?

Такой человек может полностью погрузиться в безразличие и 
уйти от всякой связи с жизнью, став затворником, хроническим 
алкоголиком или бродягой, например.

Компульсивная активность. Возможно, вы встречали людей, 
которые стремятся заполнить все свое время хоть чем-нибудь, лишь бы ни на секунду не приостано-
виться и не ощутить внутреннюю пустоту? Такие люди могут быть очень деятельными, быть успешными 
в карьере, но они лишают себя возможности найти ответ на вопрос: «Что же я хочу делать в своей 
жизни на самом деле?»
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Важно понимать, что когда мы говорим о смысле жизни, то 
речь идет не просто о некоторых жизненных целях, сменяющих 
одна другую. А о таком мотиве, который не будет разрушен 
нашей неминуемой смертью. и, как правило, обретая свой гло-
бальный смысл, люди выбирают что-нибудь из следующего:

Космический смысл подразумевает некий замысел, сущест-
вующий вне и выше личности и обязательно предполагающий 
какое-либо магическое или духовное упорядочивание вещей. 
и тогда смысл нашей индивидуальной жизни заключается в учас-
тии в этом самом глобальном замысле. Представление о косми-
ческом смысле, часто основано на религиозном видении мира.

Альтруизм. Сделать мир лучше, служить другим, участвовать 
в благотворительности — эти действия дают жизненный смысл 
многим людям. Ялом часть своей психотерапевтической пра-
ктики посвятил работе с людьми больными раком. и он отме-
тил, что именно альтруизм помогал этим его клиентам прожи-
вать послед ние годы жизни наиболее полно и встречать смерть 
с меньшим отчаянием.

Преданность делу. Создать нечто большее, чем мы сами или 
способствовать его созданию. Для человека таким мотивом мо-
жет стать семья, государство, политическая или религиозная 
идея, научное предприятие. При чем в такой деятельности мо-

жет и не быть явного альтруизма.
Творчество. Творческий подход к обучению, к приготовлению пищи, к игре, к бухгалтерии, к садо-

водству добавляет к жизни нечто ценное.
Условия работы подавляющие творчество и превращающие человека в автомат, всегда порождают 

неудовлетворенность вне зависимости от уровня зарплаты. Даже к самому процессу жизни можно под-
ходить, как к творческому акту.

Гедонистическое решение. Когда цель жизни состоит просто в том, чтобы ею наслаждаться, жить пол-
но, удивляться чуду жизни, погрузиться в ее естественный ритм. Такое видение смысла жизни может 
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включать в себя любое другое. Ведь альтруизм, преданность делу, творчество тоже могут доставлять 
удовольствие.

Самоактуализация. Еще один источник личного смысла — стремление наиболее полно реализовать 
заложенные в нас возможности. Это стремление к личностному развитию, к тому, чтобы стать теми, кем 
мы можем стать.

Подводя итог, важно отметить одно важное отличие рассмотренных нами смыслов. Альтруизм, пре-
данность делу и творчество связаны с жаждой человека выйти за пределы самого себя и затронуть своей 
жизнедеятельностью других людей, окружающий мир. В то время, как гедонизм и самоактуализация 
выражают заботу лишь о собственном «я». Многие исследователи сходятся в мнении, что первая группа 
смыслов, способна наиболее эффективно заполнить нашу жизнь.

Хочется добавить, что, пожалуй, одно из самых сильных противоядий от бессмысленности заключено 
в вовлеченности. По большому счету, смысл жизни не возможно найти силой ума. Его можно ощутить 
в полноте данного момента. Какой бы мотив для своей жизни вы не выбрали, не забывайте увлекаться 
тем, что делаете.

Мария Афиногенова (ВБО «КОНВИКТУС УКРАИНА)
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