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До твоїх рук потрапив «Рідний» журнал!
Це перший номер журналу про родові помістя, родину, рід, рідну землю - Батьківщину та любов
людини до Землі-Матінки! Маємо надію, що він тобі сподобається і ось чому.
Матеріали журналу створювали люди, що замислилися над питаннями екології, збереження планети у чистому і квітучому вигляді, що переїхали жити з міста в родові помістя чи екопоселення
та зуміли змінити свій образ життя, використовуючи лише екологічно чисті технології.
Кожен автор намагався поділитися своїм набутим екологічним досвідом, практичними порадами, своїми думками щодо збереження нашої спільної планети для наших дітей, онуків, щасливого
життя усіх майбутніх поколінь.
«Рідний» журнал не комерційний проект – бо не можна заробляти гроші спасаючи планету.
Адже саме для спасіння планети ми і робимо цей журнал, якби пафосно це не звучало.
В Україні створено Співдружність творців родових помість України, мета якої об’єднати усіх
небайдужих до Землі людей для спільного творення щасливого майбутнього, яке не можливе без чистої землі, води, повітря та думок.
Об’єднання людей, що можуть бути багато в чому різні між собою, але і однакові між собою у
спільному прагненні зберегти та удосконалити навколишній світ, стаючи рідними між собою, рідними до Землі, рідними душею… Рідні люди не можуть шкодити собі, своїм дітям, своєму рідному
дому – нашій спільній чарівній планеті.
Маємо надію, що цей журнал також стане вам рідним, і ви не викинете його на смітник, а передасте його прочитати іншій небайдужій людині, щоб рідних людей ставало більше.
Дякуємо тобі, рідна душа!
редакція Рідного журналу
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Світогляд

Книги, що змінюють світ

Володимир Миколайович Мегре, народився 23 липня 1950 в Україні, в селі Кузничі Городнянського району, Чернігівської області - відомий підприємець, в даний
час письменник - автор серії книг, які змінюють світогляд.
Більшу частину свого дитинства проводив з бабусею, Єфросинією Верхушою, сільською знахаркою. В юності спілкувався з настоятелем монастиря Троїце-Сергієвої
Лаври – духовним отцем Феодоритом. Пізніше була оприлюднена картина «Єдиний
- єдиною рисою» зі скарбниці Лаври, показана Володимиру Феодоритом ще в дитинстві, і до її публічної експозиції описана у його другій книзі.
Рано почав самостійне життя, виїхавши з рідної домівки в 16 років. З 1974 року
жив у Новосибірську і працював в «Новосібірскоблфото» провідним фотографом.
На початку перебудови був президентом Міжрегіональної Асоціації підприємців
Сибіру.
У 1994-95 роках організував за свій рахунок дві великомасштабні торгові експедиції річкою Обь на річкових суднах по маршруту Новосибірськ - Салехард - Новосибірськ. Там, в сибірській тайзі, і сталася зустріч
з Анастасією, яка змінила все його життя. Довгий час для друзів і родичів залишалося загадкою, що змусило його, підприємця з десятирічним стажем, витратити накопичений капітал, та ще заклавши майно, на
організацію експедицій, що не окупають себе. Ця таємниця розкривається в його книгах, головна героїня
яких Анастасія. Він привіз з експедиції те, що неможливо оцінити в грошовому еквіваленті.
Написав 10 книг в період з 1996 по 2010 рік («Анастасія», «Дзвінкі кедри Росії», «Простір любові», «Створення», «Хто ж ми?», «Родова книга», «Енергія життя»,«Нова цивілізація»,«Обряди любові»,«Анаста»). Загальний тираж книг, перекладених 24 мовами, в тому числі на українську, досяг 11 мільйонів примірників.
У 1999 році В.Мегре заснував Володимирський фонд культури та підтримки творчості «Анастасія», відкрив сайт www.anastasia.ru.
Проводяться читацькі та прес-конференції по всьому світу.
Найбільш активні читачі книг об’єднуються в громадські організації, однією з основних цілей яких є
створення родових помість.
У 2011 році Володимир Мегре став лауреатом Міжнародної премії миру Гузі.
Володимир Мегре увійшов до списку 100 найвпливовіших духовних лідерів сучасності.
Офіційний сайт письменника - vmegre.com
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Історія та майбутнє

Історія та Майбутне

Історія створення екологічних поселень, як нової форми життя людської спільноти почалася з
1968 року, коли було створено перше у світі екопоселення Ауровіль в Індії, і кількість їх поступово
збільшується з кожним роком.
Створення екопоселень викликане постійним
погіршенням екологічної ситуації в результаті
діяльності техногенної цивілізації на планеті, і відповідно, зростання кількості людей, які розуміють,
що для вирішення екологічних проблем недостатньо окремих технічних рішень - необхідна зміна
способу життя всього суспільства на планеті.

На сьогодні в світі вже створено та
розвиваються більше 2 000 екопоселень
різних видів
Ауровіль («Місто світанку») — перше у світі екопоселення, засноване 28 лютого 1968 року. Розташоване в штаті Тамілнад поруч з містом Пудучеррі. На
церемонії відкриття були представники 124 країн
світу.
У заяві засновниці міста Мірри Альфасси, зазначено, що місто має стати експериментом зі створення міжнародного товариства людей, що живуть поза
політикою та національностями.
Ауровіль прагне стати всесвітнім містом, в якому люди всіх країн могли б жити у мирі і постійно
зростаючій гармонії, вище будь-яких релігійних,
політичних і національних відмінностей. Мета Ауровілю - реалізувати людську єдність.
Спочатку планувалось, що в Ауровілі буде жити
п’ятдесят тисяч чоловік, але станом на 2008 рік число жителів становить 2007 осіб. Жителі Ауровіля —
громадяни 44 країн.
На території поселення, з моменту його заснування, посаджено близько 2 мільйонів дерев. На початку
це була територія, на якій від ерозії почався процес
запустинювання, але на сьогодні вона скоріше нагадує ліс, де знаходиться безліч сільських доріжок.
Територія поселення складає біля 20 га, які розділені
на зони: міжнародна, культурна, промислова і житлова. Оточує ці райони Зелений пояс. У фокусі, що
з’єднує чотири райони, в самому центрі міста розташована величезна сферична споруда, 29 метрів в висоту і 36 метрів в діаметрі, звана Матрімандіром.
Це - «душа міста», місце для безмовної медитації.

Для цього вони почали створювати і жити в поселеннях нового типу, де використовуються нові
екологічні рішення для забезпечення комфортного і безпечного життя людини в гармонії з природою. Існують певні правила екологічного життя людини, що торкаються усіх аспектів людської
діяльності (вегетаріанське харчування, використання виключно безпечної для природи побутової хімії, відмова від шкідливих звичок, екологія мови, використання відновлювальних джерел
енергії тощо).
На сьогодні в світі вже створено та розвиваються більше 2 000 екопоселень різних видів.
Серед них існує багато видів поселень, які умовно можна розділити за певними ознаками:
1.Общинні, або комунні екопоселення. В основі
їх організації, крім дотримання екологічних правил, це життя в комуні: спільне майно та праця,
спільний обід після роботи, спільне дозвілля. Людей в таких екопоселеннях приваблює дух єднання
людей між собою, братерство, взаємодопомога та
взаєморозуміння – те, чого так не вистачає людям
в умовах «капіталістичного» світу.
2.Релігійні екопоселення. Створюються такі поселення прихильниками певної релігії для того,
щоб разом вести своє релігійне життя на лоні
природи. Екологічні питання життя на землі не є
визначальними в їх організації, але оскільки більшість релігійних вчень не заперечують існування
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природи та пропагують шанобливе відношення
до неї, то дотримання екологічних правил здійснюється, але не так суворо. Найбільш поширеними у світі представниками таких поселень є екопоселення кришнаїтів.
3.Котеджні або заміські екопоселення. Нова
мода на еко-життя викликала появу нової форми
екопоселень, що заявляють про свою екологічність через те, що організовують сортування сміття у котеджному містечку, що будується, або здійснюють переробку власних каналізаційних стоків
тощо. Як правило, інших питань екологічного
життя не торкаються, тому окрім «еко» назви для
приваблення покупців, більше нічого екологічного вони не мають - лише умовне відношення до
дійсно екологічного життя на землі. Життя в таких еко-селищах більше схоже на радянські дачні
кооперативи лише з дещо кращими умовами життя для їх мешканців: кращою інфраструктурою,
використання окремих еко-технологій та те, що
ділянки землі значно більше 6 соток.
4.Профільні екопоселення. Створюються з метою розвитку певного виробництва чи надання
послуг (пасіка та апітерапія, туристичні місця та
їх обслуговування). Вони є найменш чисельними і
розвиваються відповідно до стану розвитку їх напрямків роботи.
5.Традиційні екопоселення. Поселення, що створюються з метою відродження села, народної
культури та традицій, народних ремесел, відновлення народних обрядів тощо. Мета цих поселень
- відродження старого способу життя на рівні 1819 століття. Але у зв’язку з тим, що повністю відмовитися від сучасних технологій важко, тому питання дотримання екологічних правил в них так
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само потрібно контролювати.
6.Екопоселення, що складаються з родових
помість. Цей тип поселень з’явився на початку
2000-х років і є таким, що найбільш динамічно розвивається у всьому світі. Загальна кількість таких
поселень у світі перевищила 600.
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Родове помістя - ціла неподільна
ділянка землі, площею не менше
одного гектара

Родове помістя - це сімейне надбання,
яке буде передаватися з покоління
в покоління
Тож розповімо про поселення родових помість
більш детальніше.
Родове помістя - ціла неподільна ділянка землі,
площею не менше одного гектара, що належить
людині та її сім’ї для постійного проживання, на
ділянці будується будинок і необхідні споруди, садяться родове дерево, сад, город, ліс, пасіка, ставок.
Родове помістя - це сімейне надбання, яке буде
передаватися з покоління в покоління. Передбачається, що Родове помістя по периметру обгороджене живою огорожею з дерев і чагарників,
які створюють приємний вигляд, і в майбутньому
не завдаватимуть особливого клопоту. Ширина
живої огорожі може становити від 3 до 10 метрів,
щоб створити можливість усамітнення для кожної
сім’ї. Жива огорожа дозволить забезпечити захист
не тільки від вітру, пилу і сторонніх запахів, але
і від шуму, створити свій мікроклімат всередині
помістя.
Родове помістя - це рішення багатьох проблем
сім’ї. Це і комфортне житло, і гідний простір для
життя, де зручно всім, де вистачає місця і людині,
і тваринам, і рослинам. Це організація життєвого
простору за принципом «все під рукою». Так, для
власників родових помість відпадає необхідність
ходити за розкладом на роботу, їздити за «тридев’ять земель» на дачу, в окремому місці садити
картоплю, виїжджати за місто, щоб подихати лісовим повітрям або шукати водойму, щоб скупатися.
Родове поселення - це група близько розташованих родових помість, власники яких об’єднані
в загальне партнерство для спільного облаштування родового поселення, створення відповідної
інфраструктури: адміністративних, освітніх, медичних, культурних, спортивних та інших громадських об’єктів та установ. Проведення спільних
свят, спільних занять спортом тощо.
Ідея створення родових помість і поселень, що
з них складаються, вперше була викладена в кни-
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на землю, часто у чисте поле, для створення власного родового помістя?

гах російського письменника Володимира Мегре.
Читачі книг, натхненні ідеєю створення родових
помість, по всьому світу почали об’єднуватися
між собою і створювати новий тип екопоселень –
поселень, що складаються з родових помість.

В Україні за останні 15 років
створено вже понад 100 поселень
родових помість
Перша книга цієї серії вийшла в 1997 році, а з
2000 року вже з’явилися перші поселення родових
помість. Спостерігається стійка динаміка зростання кількості таких поселень.
В Україні за останні 15 років створено вже понад
100 поселень родових помість різного розміру (від
2-3 сімей до 50-60, які мають тенденцію до збільшення за рахунок приєднання нових родин).
Створені і розвиваються екопоселення родових
помість в багатьох країнах світу: Росії (створено
понад 400 поселень), Молдавії (2), Білорусії (більше 20), Казахстані, Латвії та Естонії, Польщі, Болгарії, Угорщині, Німеччині, Чехії, Франції, Ізраїлі
і США.
Звичайно, що ідея життя на землі не нова. Тисячоліттями наші діди та прадіди жили на землі,
турбувалися про неї, і вона про них не забувала.
Важко здивувати сучасну людину, особливо
українця, розбалуваного родючою землею та теплим кліматом, інформацією, що жити на землі
добре. Українське село завжди щедро годувало місто, дачні ділянки так само давали значний прикорм для міських жителів.
Що ж спонукало людей лишати місто і йти жити

Відповіді на ці питання важко викласти в одній
статті. Але ясно зрозуміло те, що книги Володимира Мегре з’явилися саме вчасно, коли зростання
екологічних та соціальних проблем суспільства
змусили замислитися людей над якістю свого життя, переоцінити цінності сучасної технократичної,
споживацької цивілізації і зробити свій вибір у бік
екологічного життя на землі.
Читачі книг Володимира Мегре знайшли багато
відповідей на свої численні питання і наважилися
змінити своє життя, особливо міські жителі. Адже
саме вони, колишні міські жителі, стали основними мешканцями родових помість та поселень.
Звісно, не маючи достатнього досвіду життя на
землі, без комунальних служб та інших примх
міста, багато в чому їм приходилося вчитися «з
нуля». Наприклад, рубати дрова, заздалегідь заготовляти їх на зиму, розпалювати піч та переживати інші труднощі «самостійного» життя на землі.
Але і живе тепло від пічки, що потріскує дровами
серед зими, ніяк не можна порівняти з умовним
теплом комунальних служб міста. Тому ці зусилля
варті нової власної реальності – життя в родовому
помісті.
А ще є питання городу, саду, вирощування рослин без використання хімічних засобів, екологічне
будівництво та господарство… Ці і багато інших
питань доводилось опановувати заново, але міський досвід і знання тільки допомагають у впровадженні нових, екологічних підходів для екологічного, комфортного, безпечного та щасливого життя
на землі.
Звісно, робляться помилки, буває набиваються
гулі, але від цього досвід здорового способу життя
на землі стає ще більшим і його власник дивиться
на життя ще впевненіше.
Усі статті цього журналу підготовлені людьми,
що живуть на своїй землі, у своїх родових помістях та поселеннях, в яких вони хочуть поділитися
своїм досвідом та думками про землю, працю на
ній, рослини, творчість та інші питання щасливого життя на землі.
редакція Рідного журналу
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Історія чарівної рослини Кипрій
яку в народі називають Іван-чай
З самого ранку в домі заварювався великий глиняний чайник з чаєм. Протягом дня члени сім’ї підходили
і наливали напій, щоб відновити свої сили і вгамувати спрагу. Завдяки такому напою було легше працювати
весь день і переносити спеку. Такий напій мав чарівну назву – Кипрій.
Дуже любили напій з іван-чаю в скитах і монастирях, де його традиційно заготовляли на зиму і пили тільки його. Знахарі називали його Боровим зіллям, оскільки напій відрізнявся сильним цілющим впливом.
Про те, що іван-чай користувався популярністю в ті далекі часи, ми можемо судити за згадками про напій
з нього в хроніках, починаючи з 12 століття. Більш ранні матеріали не збереглися, тому не можна сказати,
як давно наші предки навчилися готувати чай з кипрію.
У 19 столітті експорт іван-чаю в Європу став дуже активним - він посідав друге місце, поступаючись лише
експорту ревеню. Данія й Англія офіційно закуповували висушену рослину пудами, а Франція і Пруссія
возили кипрій контрабандою. Були купці, що змішували іван-чай з китайським, але це переслідувалося
згідно із законом.
Через велику популярність іван-чаю в кінці 19 століття Англія почала переживати про свої фінансові
справи, адже її чайна компанія, яка продавала індійський чай, почала зазнавати збитків. Виник скандал
навколо іван-чаю. Англійці заявляли, що для перетирання іван-чаю використовують білу глину - начебто
дуже шкідливу для здоров’я. Цей скандал дозволив Англії позбутися сильного конкурента і індійський чай
витіснив іван-чай. Закупівлі іван-чаю були значно знижені, а після 1917 року взагалі припинені, в результаті чого на деякий час іван-чай пішов з ринку чаїв в небуття.
Однак на початку 20 століття Петро Бадмаєв - вчений, який знався на медицині Тибету, відкрив клініку
для високопоставлених осіб. У цій клініці готували настоянки і відвари на основі іван-чаю, обіцяючи оздоровлення та лікування різних хвороб.
Клініка доктора та академіка Петра Бадмаєва лікувала представників аристократії. Тоді популярність напою стала збільшуватися. Але англійці не хотіли, щоб промисловість іван-чаю розвивалася. Під їх впливом
Бадмаєва відправили до в’язниці, а всі рецепти на основі кипрію знищили. Хоча це не стало перешкодою
для відновлення чайної промисловості. А за наказом вищого керівництва Червоної Армії почали знову розробляти напої з іван-чаєм, щоб підтримувати здоров’я військових. Але це продовжилося не довго, і в 1941
році виробництво іван-чаю знов закрили.
Зараз рецепти поступово відновлюються, багато людей працюють над тим, щоб відродити традиції та
смак справжнього напою з іван-чаю.
Іван-чай вживають в їжу повністю. Оскільки кореневища рослини солодкі, їх можна їсти сирими. Також
з коренів виготовляють борошно, його можна змішувати з пшеничним борошном і пекти хліб. Сухарі з
такого хліба ніколи не покриваються пліснявою.
З молодих пагонів, коренів і листків можна готувати вітамінні салати, замінюючи капусту. Також їх можна вживати вареними. Звареним корінням іван-чаю можна замінити картоплю. Крім цього дуже високо
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цінується мед з кипрію.
Використовують кипрій і для отримання пуху для набивання матраців, а з волокнистого стебла рослини
можна виготовляти міцні мотузки.
Ще в 30-і роки академіки стверджували, що китайський або індійський чай шкідливий для людського організму, оскільки містить кофеїн. А іван-чай можна пити без обмежень, в ньому немає кофеїну і шкідливих
речовин, він приносить тільки користь.
З молодих пагонів, коренів
Іван-чай має унікальні властивості, оскільки в його
складі виявлено від 69 до 71 мікроелемента. Це більше поі листків можна готувати
ловини таблиці Менделєєва. Іван-чай є природним антивітамінні салати
септиком, якому немає рівних в рослинному світі. Також
він має властивість виводити шлаки з організму. Відзначається, що ефект очищення спостерігається після 2 тижнів регулярного прийому іван-чаю. З’являється
легкість, починає знижуватися вага, поліпшується настрій.
Знайти іван-чай дуже просто. Він віддає перевагу сухим піщаним місцям на узліссі, вирубках, в світлих
лісах. Але його можна побачити і на вогкуватому ґрунті, біля води, біля посівів і вздовж доріг.
У народі кажуть, що іван-чай краще селиться там, де колись було людське житло. Тому густі зарості цієї
рослини можна побачити близько дачних селищ. Іван-чай не робить різниці в деревах, він однаково добре
може виростати поряд з хвойним і листяним лісом.
Іван-чай не любить болотисту і надмірно тінисту місцевість. В таких умовах рослина просто не може
визріти. Ті, хто вважає за краще збирати іван-чай самостійно, вибирають заливні луки і пагорби. Близько
доріг не рекомендується вести збір рослини, оскільки трава може містити шкідливі сполуки, небезпечні
для здоров’я людини. Також не слід збирати іван-чай, що росте біля підприємств.
Займатися заготівлею рослини потрібно в момент його цвітіння. Ця пора припадає на перші два літніх
місяці. Після цього зібрати квіти і листя вже не вийде, на траві утворюється пух. Заготовляти іван-чай потрібно в ранкові години, вибравши суху і ясну погоду, щоб збирана рослина була сухою.
Підготовка сировини включає наступні етапи:
• Збір листя. Рослину акуратно притримують за верхівку, а іншою рукою проводять зверху вниз по стовбуру. Все листя залишаються в руці, а рослина не пошкоджується і може рости і цвісти далі.
•Підв’ялюємо листя. Листя розкладаємо на свіжому повітрі.
•Після того, як листя трохи підв’ялиться, іван-чай складаємо в пакет чи таз, мнемо, поки з листя трохи
виділиться сік.
•Потім листя скручуємо руками в невеликі ковбаски. Це можна робити на скляній дошці.
•Після скручування листя складаємо у ємність і зверху ставимо гніт, поміщаючи в тепле місце на добу. За
цей час проходить ферментація іван-чаю.
•Коли аромат листя стане більш фруктовим, а не трав’яним, ферментація закінчена.
•Після ферментації листя іван-чаю нарізаємо соломкою, потім розкладаємо на аркуші і висушуємо в духовці. І вже готовий до заварювання іван-чай складаємо в паперові або бавовняні пакети, скляні ємності з
герметичними кришками. Щоб зберегти чай до наступного сезону, необхідно зберігати його в сухому місці.
Пити цей смачний напій можна не тільки зранку, його можна пити і впродовж всього дня. Він додасть вам
енергії та бадьорості на весь день. Цей неповторний напій з кипрію підходить не тільки до вживання його
на кожний день, а і зможе прикрасити ваш святковий стіл у будь-яке свято. Його смакові якості не залишать
байдужим будь-яких гурманів та поціновувачів довгих чаювань та бесід з чашкою смачного, запашного,
витонченого напою з іван-чаю.
Замість того, щоб фінансувати міжнародні корпорації, купуючи зелений та чорний чай, пропонуємо вам
спробувати іван-чай. Можна спробувати зібрати його самостійно, як ми порадили, або підтримати вітчизняного виробника - придбати у жителів родових поселень. Їх контакти можна знайти на сайті rpu.org.ua.
Земля дала нам цю чудову чарівну рослину, тож давайте насолоджуватися цим чудодійним напоєм та
будемо їй за це вдячні. Збережемо нашу Матінку землю для наших дітей.
Гарного вам чаювання.
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Наша Земля

Здоровий хліб минулих поколінь
Ніна та Петро Вельські
створюють родовий
маєток
«Даръ»
на Хмельничщині
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Спельта (полба) давній, природний
сорт злаку, відноситься до полб’яної групи пшениці. Оскільки в цю групу входять і інші сорти, які
відрізняються навіть зовні, ми вважаємо за краще
називати спельту саме спельтою. Ще пару років
тому це слово не знали, вживали частіше полба. До
сих пір є багато плутанини в цих поняттях, перш
за все через те, що знання про полбу (всі її види),
та й сам злак практично втрачено.
Наш шлях відродження полби почався з кількох
«випадкових» подій. У 2014 році ми спробували
крупу, яку нам називали старою пшеницею - полба. Нам дуже сподобався смак каші і реакція нашого організму! Це ні з чим не могли порівняти,
такого раніше з нами не було. Каша на воді була
такою смачною, ніжною і ситною, і ще якоюсь,
важко підібрати слова, організм просив ще одну
порцію відразу, і на наступний день ще. Потім нам
прийшла інформація, що це злакова культура наших предків ще з часів Трипільської культури - це
теж було важливо для нас. І третій, найважливіший момент - ми шукали культуру, яку могли б
вирощувати, не вбиваючи землю хімічними засобами. У нас є кілька гектарів землі, які ми хотіли
обробляти органічним і екологічним способом. І
восени 2015 року «випадково» у нас з’явилося насіння полби. Ми дуже хотіли, щоб наші земляки
дізналися і полюбили цю злакову культуру. Те, що
виросло на нашій Землі, має потрапити на стіл нашим людям, а не їхати за кордон, як сировина. Не
бійтеся ставити сміливі цілі!
У чому поживна цінність спельти для людини?
Перш за все, і це важко переоцінити в наш час
- спельту ми виростили на чистій землі і без застосування хімічних засобів захисту і мінеральних
добрив. Під час ярмарків ми зустрічаємося з людьми, які переконані, що зараз не реально вирощувати зернові та будь-які культури без гербіцидів,

пестицидів і мінеральних добрив. Серед цих людей є й агрономи з вищою освітою і багаторічним
практичним досвідом, і прості споживачі, які або
читали сучасні публікації, або дивилися сучасне
відео на цю тему. Виявляється, дуже переконливо
«фахівці» пояснюють, що земля в такому стані і
такі сорти пшениці та інших культур зараз вирощують, що без «хімії» ці рослини не можуть рости
і давати врожай. Це неминучість і ми приречені
їсти «травлену» їжу. Ми не вступаємо в довгу і безглузду полеміку, а пропонуємо очевидний факт кладемо поряд насіння і зерно спельти. Який запас
захисту зробила Природа, у скільки разів захисна
«сорочка» перевищує розміри самого зерна!!!
Оскільки це давній і природний сорт, в спельті
збереглися необхідні речовини: вітаміни і мікроелементи, жири, білки і вуглеводи в «правильній»
кількості та потрібної пропорції. Саме тому спельта легко засвоюється, швидко настає ситість, ви з
подивом виявите, що порції каші зменшуються.
Супроводжується це легкістю в шлунку і легкістю у всьому тілі. Крім харчування на клітинному
рівні, ви отримуєте заряд енергії на тривалий час.
Такі враження багатьох людей.
Особлива цінність спельти - в ній містяться всі 8
незамінних амінокислот. Тому ми впевнено називаємо спельту продуктом молодості і довголіття!
Ще одна особливість спельти притягує до себе
зростаючий інтерес - спельта без глютену. Кожен
досвідчений пекар скаже, чим більше клейковини
в борошні, тим краще підходить тісто. Як же пекти
хліб зі спельти, якщо «спельта без глютену»? Чергова плутанина про спельту, і ми думаємо, тому є
дві причини:
1. Звичка засмічувати свою мову іноземними
словами - глютен - німецьке слово, яке перекла-

дається як клейковина. У спельті клейковина є в
такій достатній кількості, що дозволяє пекти домашній хліб без використання дріжджів, досить
живої закваски з борошна спельти.
2. Слово «глютен» стало модно використовувати
в зв’язку з алергією у людей різного віку, особливо у дітей, на борошняні та хлібо-булочні вироби - ця хвороба називається целіакія. Насправді,
алергію викликають дві речовини - гліадин і глютенін. Вони входять в складний білок клейковини
сучасних сортів всіх злакових. У спельті цих речовин немає, оскільки це давній сорт. Правильно говорити: «Спельта з відмінною клейковиною та без
гліадину і глютенину».
Родинний маєток «ДАРЪ» є виробником на двох
етапах: землеробства та виробництва. Тобто, ми
виростили спельту та довели її до споживчого стану, виготовляємо:
•цільне зерно,
•крупу - шліфоване зерно,
•крупу – січка та сплющене зерно,
•борошно,
Полба не містить
•висівки,
Гліадин та Глютенін
•манку,
•хрустики.
Цільне зерно найчастіше використовують для
пророщування. Ми можемо відзначити, що наша
спельта проростає за одну ніч. Детальна інструкція по пророщуванню спельти є в нашій групі на
Facebook - «Спельта. Готуємо разом.» А тут ми пропонуємо наш улюблений рецепт цільного зерна з
сухофруктами і морквою. Замочіть зерно на кілька
годин (або з вечора для сніданку). На 1 кг спельти
потрібно 0,5 кг моркви, по 150 г родзинок, кураги. Можна по своєму бажанню додати журавлину,
чорнослив, барбарис. Отже, варіть зерно 30 хв. А в
цей час посмажте моркву у формі довгої соломки
до пів готовності, додайте тепер родзинки і курагу.
Їх попередньо замочувати не треба. Спельту процідити від зайвої води і додати до готових сухофруктів з морквою. Додати 0,5 -1 склянки окропу,
сіль і спеції за смаком і ще тушкувати разом хви-

лин 10-15 до повної готовності зерна. Смачного!
Є в нас супутній товар - подушка з наповненням
із лушпиння спельти. Лузга спельти має антиалергічний ефект, сприяє здоровому, міцному сну і
бадьорості вранці, гарному настрою на цілий день!
Вона сприятливо впливає на м’язи шиї і верхньої
частини спини. Лушпиння вільно розподіляється всередині подушки. З одного боку, Ви можете
надати їй зручну для Вас форму, щоб шия лежала
на подушці, а з іншого боку - вона не збивається
в купу, як подушки з пір’я, і при кожному Вашому русі під час сну природно повторює контури
голови і шиї. Це дозволяє м’язам розслабитися і
вранці уникнути хворобливого спазму. Для нашої
подушки ми використали тканину тік, вона досить
щільна, щоб лушпиння м’яко масажувало шкіру
голови, шиї та обличчя. (Так ви отримуєте ще одну
перевагу - точковий масаж.)
Детальнішу інформацію та каталог нашої продукції можна подивитись:
www.facebook.com/kupispeltu
З повагою та радістю, родина Вельських.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, щастя
та здійснення ваших мрій!
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Хороводи приспана традиція
українського народу

Рідний

Багато років Анна займається відродженням забутих традицій ведення хороводів
та народних танців. Активно навчає та передає далі відновленні знання та традиції.
Травниця і чарівниця. Створює родове помістя у поселенні «Світанок», що знаходиться у Волинській області

Вітаємо Аня на сторінках журналу. Нещодавно приймали участь у твоїх
хороводах і стали свідками цього чудодійства. Були в захваті, скажи давно
ти цим займаєшся?

Починалось це давно, в Росії, приблизно в 2002 році, коли я сама була у захваті від
хороводів та містерій-вистав однієї дивовижної хороводниці, яку надихнули ідеї книг
В. Мегре. Тоді я не планувала проводити нічого сама, просто приймала участь, ніби
занурюючись у свята наших предків. Це було чарівно і незвично. Дуже сподобалось.
Анна Уварова
А потім, коли я переїхала жити до Одеси, мене попросили провести те, що я вмію. Це було в
2008 році. Я спробувала і ось - тепер проводжу народні танці, хороводи та ігри на святах та фестивалях. Та
вивчаю все, що можу знайти, народні традиції та обряди.

Хоча досить важко передати танок словами, я хотів би попросити тебе описати, що ж
таке хоровод?
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Справжній хоровод – це психологічна та таємнича дія, в той же час вона проста і зрозуміла. Недаремно
сучасні тренінги з психології також проводяться у колі.
Хороводи — один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. Виконання їх колись пов’язувалося з обрядовими діями, традиційною зустріччю весни, відзначенням природніх явищ (сонцеворотів,
врожаю, нового року) та спілкуванням між собою молоді. Хороводи мали цілющу силу та могли відновити
внутрішній стан людини, підтримати ії. Навіть і зараз, коли людину поставити у коло та просто походити
круг неї та з добром подивитись, побажати здоров’я та покращення усіх подій, людина відчує себе краще.

Творчість

Якщо це давня народна традиція, чому на
твою думку вона була забута до сьогодні?

Рідний

Думаю це тому відбулось, що при християнізації
хороводи почали вважати як щось погане. Можливо, якимсь силам не подобалась культура наших
предків та її старанно виполювали з свідомості та
підсвідомості людей. Але хороводи виявились живучими. Вони збереглись у вигляді різноманітних
кругових танків з багатими та гарними рухами. У
вигляді виступів колективів. Зараз ця хороводна
культура (не можу використати слово мистецтво,
тому що воно не настільки глибоке) відроджується з тим глибоким відчуттям та сенсом, який і був
закладений предками у хороводах. Вони дійсно
мають властивість зцілювати тіло та душу.

Хороводи —
один з найдавніших видів народного
танцювального мистецтва
Я знаю, що є багато видів хороводів, для
одружених пар, для молодих людей, що шукають свою другу половинку, чи дійсно таке є?

Звісно. Раніше хороводи водили у поселеннях на
святах ще й для того, щоб молодь могла придивитись один до одного та знайти собі пару. А старші
люди знов могли відчути себе щасливими у своєму
Через Інтернет не відчуєш
життєвому виборі. І зараз існують та створюються
дотик руки, не побачиш погляд
таки хороводи та танки, які допомагають укріпити сім’ї та знайти собі пару. Для шукаючих собі
та глибину людської душі
пару, як правило, проводяться веселі, жартівливі
ігри-хороводи, танці. А для подружніх пар більш повільні, розважливі хороводи. Подружні пари – це символ достатку, родовитості, плодючості та збереженої любові. Вони вже самі собою несуть у всесвіт сяйво
сімейної злагоди та тепла.

Тобто можна дійти висновку, що молодій людині швидше знайти собі половинку у хороводі,
ніж цілими днями шукати на різних сайтах знайомств в Інтернеті?

Любов приходить різними шляхами. Я вважаю, що правильно використовувати і сучасні можливості,
технічні новинки для пошуку своєї пари. Тим більше, що й для хороводів ми беремо мікрофони та апаратуру. Та через Інтернет не відчуєш дотик руки, не побачиш погляд та глибину людської душі. А через хороводи та танці це можливо. Тільки я, все одно, не раджу кидатись зразу у обійми один одного, у шлюб, тому
що на святах створюється особлива атмосфера, я її зву «фестивальна атмосфера», коли люди об’єднуються,
почуття у них загострюються і ці почуття чарівні. А життя є життя, там намішано усього. Справжню суть
людини взнаєш більше у побутових щоденних подіях, у тому, як вона ставиться до людей в місці, де мешкає.
Тому, зустрівши пару на святі у хороводах, бажано прохолонуть від «фестивальних почуттів» та відчути
дійсні почуття. Хороводи – це можливість познайомитись, показати силу та красу. Коли ще чистота помислів присутня, то й відчути вічність можна, заглянувши в очі.

А ти можеш підрахувати хоча б приблизно, скільки пар знайшли себе у хороводах?

Часом пари створюються після фестивалю, тому не все можна відслідкувати. Але я знаю мінімум сім
пар, які зустрілись саме на святах та фестивалях і відчули один одного в хороводах, живуть щасливо, від-

Рідний

Рідний

Творчість

в середині такого кола під час хороводів, здається, ніби летиш у повітрі. Незабутні почуття.
Ще можна казати, що енергії людей збагачуються приємними енергіями колективного співбуття у гармонії. Тоді легше створювати щось та дарувати оточуючим та близьким радість.
Дуже допомагає природа. Вона також чутлива і реагує на все, що відбувається. Часом збирається дощик,
а ми щойно вийшли хороводити. Тоді ми проводимо сонячний хоровод, звертаємось до стихій. І природа
завжди чує та відповідає сонечком.

Ти багатьом передала свої знання, в тебе багато учнів? Як можна стати твоїм учнем?

Взагалі учнем може бути кожен, хто приймає участь у хороводах. Це не дуже складна практика. Але важливо випестувати у собі бажання працювати з людьми, а ця справа повна перепон.
Справжніх учнів у мене не багато, тому що мені постійно доводилося їздити. А щоби мати свою школу
хороводів, мені потрібно було знайти свій куточок, де б я могла спокійно творити. Зараз таке місце з’явилось, тому я можу продумати свій хороводний подальшій шлях. Але учні у мене є, вони вже самостійно
проводять танцювально-хороводні дії там, де живуть та в інших місцях.
Щоб навчатися хороводам достатньо просто дуже любити це мистецтво та бажати ним займатись. Люди,
в яких, як кажуть, «горять очі», надихають мене передавати знання та уміння, часом музику та тексти хороводів, практику. Але я вважаю, що кожен повинен малювати свої хороводні візерунки самостійно, тоді
вони будуть особисті, наповнені енергією хороводника-творця та цінні, тому що те, що здобуваєш своєю
працею, цінуєш більше.

творили сім’ї, та перебувають у любові та злагоді. Я думаю,
Щоб навчатися хороводам
що таких пар набагато більше, просто важко відслідкувати,
досить просто дуже любити
коли до 1000 людей приймають участь у фестивалях, я знайце мистецтво
ома далеко навіть не з половиною цих людей. Моє завдання
створити атмосферу, сприятливу для пошуку пари, а вже все інше залежить від людей.
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Виходить, що хоровод це взаємодія енергій людей, що приймають у них участь? Як ці енергії
взаємодіють?

Я працюю як з дорослими людьми, так і з дітьми. Діти дуже чутливі до енергій та безпосередні. Дитина не
буде приймати участь у тому, що їй не цікаво. Я помітила, що коли діти втомлені уроками у школі, то важко
привернути їх увагу до танців. Вони бігають, кричать. І навіть через деякий час неможливо їх зібрати та
донести щось. Тоді ми просто стаємо в коло і трішечки мовчимо. Після цього з дітками можна працювати,
вони налаштовуються на атмосферу і нам стає легко та вільно. Ми граємо і танцюємо залюбки. Також і дорослі люди. КОЛО гармонізує вже саме по собі, настроює на співпрацю, одне на одного та на щось чарівне.
Дуже важливий настрій хороводника. Його енергія особисто передається людям під час хороводно-танцювальних подій. Коли ти нервуєшся, то і люди поводяться неспокійно, порушують коло, не можуть пошикуватись, постійно хтось втручається в процес. Коли ти маєш
в собі спокій та доброзичливість,
тепло та любов, внутрішню гарну
посмішку, то і люди налаштовуються на щирість, добро та віддачу. І тоді енергії у колі стають такими, що можуть і відновлювати
здоров’я людей та надихати їх на
творчість. Після таких хороводів
у учасників ще декілька місяців
тримається гарний настрій і все
йде так, як бажається. Коли йдеш
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Де і як можна взяти участь нашим читачам у хороводах, щоб особисто відчути прадавню
народну культуру України?

Це можливо на фестивалях та весняно – літньо - осінніх святах. Зимою я, як правило, не проводжу хороводних дій, тому що є бажання поринути у свій внутрішній всесвіт та побути зі своїми рідними та близькими людьми. До того ж, прадавня культура України – це не зовсім вірний вислів. Звісно, я вивчаю та навчаю
українським народним танцям та хороводам, але вважаю, що культура відичних слов’янських народів була
єдиною. Це зараз поділили на границі, а раніше у нас у всіх був один великий єдиний простір.
Тому, я пропоную нам всім пам’ятати про це і вивчати культуру наших відаючих слов’янських предків,
та творити щось своє, нове, враховуючи теперішні умови життя, побут та традиції. Та складати також нові,
чудові традиції у своїх родових поселеннях.
До зустрічі на фестивалях та святах!

Рідний

Гончарна «7’я»
і демографічна криза

… і взяв Бог глину і зліпив з неї людину, вдихнув у
неї часточку свою і дав їй ім’я – Адам.
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Ім’я першої людини – Адам, що в перекладі з
древньоєврейської мови означає – «червона земля», або глина. Тобто першу людину звали – Глина.
Якщо взяти в руки кусок заліза і закопати його у
землю, через сто років ви там нічого не знайдете,
окрім плями рудого піску – іржи. Якщо закопати у
землю скло – через шістсот років ви взагалі нічого не знайдете – скло розчиниться у землі. І лише
випалена глина, як і душа людини, часточка Божа
– вічна. Не боїться випалена глина ні води, ні часу,
лише якщо не витримає глиняний виріб випробувань життя – розіб’ється. Так і людина вічна –
лише витримати треба усі випробування.
Колись у сиву давнину сиділи люди і ліпили щось
із глини, зацікавлені запитували їх: «Що ви робите?», і отримали відповідь: «Ми гонимо чари…» це були гончарі. І хоча не святі горщики ліплять, і
не боги їх випалюють, але осягнути ці чари не кожному гончареві під силу. Така ця історія.
А ще є незбагнені чари в інших незрозумілих закономірностях. Чому 7 днів у тижні? Чому у веселці 7 кольорів? Чому є 7 чудес світу? Чому у людини
7 чакр? Чому 7’я? Чому сім’я складається з сімох
індивідуальностей, таких різних за характерами,
за поглядами, але все одно таких однакових, таких
схожих один на одний.
Мабуть сім’я також має якісь чари? Любов, діти,
щастя – чи не синоніми слова сім’я? Який таємний
зміст, які чари в цьому слові? На ці запитання ми
також намагалися знайти відповідь, створюючи
свою виставку гончарних виробів «7‘я».

Сім’я

Отож запрошуємо поринути у давню епоху - …
з сивої давнини і до початку ХХ століття «Людина – частина природи»
… жодної хати не знайдете в українському селі,
де б не висів на тину глечик, а в пічці не достигав
би у горщику борщ. А на столі в кожній хаті глиняна миска з нарізаним запашним хлібом та глечик
ще теплого молока…
Кожна родина, сідаючи обідати чи вечеряти,
молилася та по черзі, починаючи з найстаршого у
родині до самого наймолодшого, брали їжу з великого родового горщика. Життя українців скрізь
було наповнене віковими традиціями, яких дотримувалися з роду в рід.

Жодної хати не знайдете в
українському селі, де б не висів
на тину глечик
Це стосувалося також і посуду, який був традиційно глиняним. Господині не просто готували
страви у горщиках, а розрізняли горщика і горщицю, аби готувати чоловічі (борщі) та жіночі (каші)
страви. Існувало багато повір’їв та легенд, пов’язаних з посудом та традиціями його вжитку.
Демографічна ситуація була такою - в кінці ХІХ
– на початку ХХ століття сільське населення складало 80-90 % усього населення України. Більшість
родин характеризувалася великою кількістю дітей.
З року в рік, на протязі століть спостерігалося постійно стабільне зростання населення, і незважаючи на війни, революції та інші негаразди у 1926
році українців було більше 31 млн. людей.

Сім’я

Наступна епоха - ХХ століття «Людина – підкорювач природи»
Після масового переселення людей у міста мови
про пічку не могло вже бути в принципі. В кожній
кухні з’явилися газові плити, більшість пічок та
грубок були демонтовані чи розібрані у зв’язку з
тим, що займали багато місця.
Емальований металевий посуд повністю замінив
глиняний, який зник з життя людей разом з пічкою, залишивши про себе лише спогади… Старі
традиції суспільством активно переглядалися,
значно змінювалися, або взагалі ігнорувалися і, з
часом, зникали.
Не стало місця, де живе домовий – під пічкою, не
стало у дома душі.
Не стало запеченого у пічці борщу та каші – було
втрачено смак здорової їжі, виникла потреба у різноманітних поліпшувачах, ароматизаторах, харчових добавках тощо.
Демографічна ситуація - у ХХ столітті суспільство вибрало новий вектор розвитку – повальне
переселення у міста. Майже одразу виник новий
термін – «демографічна криза», що означає – різке погіршення розвитку народонаселення, що
пояснюється, зокрема, процесом систематичного
зменшення кількості населення, коли наступні покоління кількісно менше попередніх, довготривале перевищення смертності над народжуваністю.
Кількість дітей у родині – в середньому від 1 до 2
дитин на сім’ю...
Наступна епоха - ХХІ століття «Епоха пластикового посуду»
Одноразовий посуд, одноразовий одяг, одноразова їжа, одноразові стосунки, одноразове життя
- одноразове споживання світу з народження до
смерті.
Ми звикаємо користуватися речами без історії
та традицій.
Ми звикаємо, що все у світі може існувати без
минулого, одноразово, і йому вже немає місця у
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майбутньому – його місце лише на смітнику, у забутті, хоча нічого не буває безслідно.
Але душа відчуває фальш, і від того ми постійно
у пошуках справніх цінностей, справжнього смаку їжі, справжнього смаку відчуттів, справжнього
життя. Незадоволення спонукає нас до пошуків
все нового і нового. Але не знаходимо ми його ні
в генетично спотворених продуктах, ні в тисячах
харчових замінників, барвників, що все ж таки не
можуть заповнити життєву потребу у справжніх
відчуттях життя.
Демографічна криза – це вже «нормальний» стан
суспільства. Ми звикли до стану різних криз, і ніякі заходи урядів усіх країн світу не в змозі «купити» народження дітей.
Людство втрачає смак народжувати. У світі з’явився і поширюється новий рух «child free» - рух
людей які «перемогли у собі» головний людський
інстинкт – інстинкт продовження роду, тобто свідомо відмовилися продовжити свій рід. Це вже не
демографічна криза, це щось інше…
Невже це все могло статися через те, що ми перестали користуватися глиняним посудом? Можливо…
Адже велике складається з малого.
Поки серед нас ще є люди, що пам’ятають смак
борщу з пічки, чи як пахне запечена картопля з
кислою капустою, чи як пахне в хаті свіжоспеченим хлібом та його смак з ще теплим молоком з
глечика – в нас є шанс. Шанс згадати смак їжі, якою
наїдаєшся, згадати смак відчуттів, що наповнюють душу величчю, згадати смак життя, відчути
справжнє задоволення – що зветься людським щастям, та знайти себе нового – у народженні дітей.
Ми не проводимо прямого зв’язку демографічної кризи з наявністю глиняного посуду у вас вдома.
Але… З чого складається наше життя? З сімейних традицій та народної культури, з натуральних
продуктів харчування, з живих речей, що оточують тебе, з щастя живого, з любові, що живе лиш
у живому просторі любові, в родовому помісті на
своїй власній землі. Над цим варто замислитися…
Пропонуємо вам переглянути фото виставки
«7’я» на сайті Школи гончарного мистецтва –
goncharstvo.org.ua.
Школа гончарного мистецтва – навчання традиційному народному ремеслу та виготовлення
будь-яких гончарних виробів на замовлення.
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Правильний мед
Віктор Бур’ян - пасічник,
створює родове помістя
у поселенні «Совещанівка»,
що знаходиться на Сумщинні

Хочете дізнатися більше про те, що впливає на якість меду і навчитися вибирати правильний
мед?
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Я вам розкажу, а ви уважно прочитайте цю статтю.
Я не буду писати про тих людей, які під виглядом меду продають відверту підробку. Будь-яка людина з
нормальним смаком і нюхом, що пробувала правильний мед, здатна сама це визначити.
Перше, що визначає смак, колір і інші властивості меду - звичайно ж вид рослин, з яких був зібраний
нектар. За цією ознакою весь мед ділиться на монофлорний, зібраний з квітів рослин одного виду - акація,
липа, гречка, соняшник і т.д. та поліфльорний - гірський, лісовий, різнотрав’я і т.д.
Монофльорний мед має вузько направлену дію. Він підходить людям, схильним до певних захворювань.
Деякі монофльорні меди дуже цінуються. Це пов’язано з рідкістю цих видів рослин і трудомісткістю збору
такого меду - адже це суперечить природі бджіл.
Поспостерігайте за бджолами. На своїх задніх лапках вони несуть кульки пилку самого різного кольору.
Не гидують навіть гірким пилком полину. Те ж саме і з медом. Правильні бджоли, як і люди, намагаються
максимально урізноманітнити свій раціон. Ось тільки люди їм зазвичай заважають, вивозячи вулики на
монокультурні поля і постійно відкачуючи мед.
Поліфльорний мед - найкорисніший. У ньому в гармонійному поєднанні присутні всі мінерали і елементи. Це відмінна профілактика від всіх хвороб, і здорові люди, які прагнуть до гармонії, віддають перевагу
саме такому меду.
Найправильніший поліфльорний мед - зібраний з максимальної різноманітності рослин. Це можливо
або при кочівлі пасіки, або при наявності навколо і лісів, і луків з різнотрав’ям, і садів, і полів з посіяними
медоносами.
Відбір такого меду потрібно робити тільки раз на рік - після закінчення цвітіння всіх рослин. Це друга
ознака правильного меду. У середовищі бджолярів використовується поняття «зрілий мед». Це коли бджоли запечатують комірки з медом восковими кришечками. Однак на практиці багато бджолярів не чекають
цього, оскільки зрілий мед важче і довше відкачувати з рамок.
При визначенні якості меду застосовується поняття «диастазного числа». Для його визначення потрібні
дорогі аналізи. Простіше кажучи, диастазне число - це скільки разів бджоли пропустили мед через свій організм, збагативши його своїми ферментами. Вони можуть діставати його і з запечатаних стільників, тому
чим довше мед знаходиться у бджіл - тим краще.
До речі, зрізані при відкачці меду воскові кришечки із залишками меду називаються «забрус». Це теж
дуже смачний і цінний продукт, який бджолярі зазвичай не продають - самі з’їдають))).
Третє, якщо вже ми торкнулися теми відбору меду - хочу згадати ще один фактор, який може зіпсувати
правильний мед. Це контакт меду з металом і нагрівання його понад 40 градусів. При викачуванні меду з
рамок майже всі пасічники використовують металеві медогонки. Мед очищається від домішок на металевих сітках. І потім великі партії меду зберігаються найчастіше в металевих ємностях.
Ви самі можете провести експеримент, розливПоліфльорний мед ши мед тонким шаром по металевій поверхні і занайкорисніший
лишивши його на деякий час. Мед розріджується і

Корисні поради
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його смак погіршується. Якщо ви хочете їсти мед, який точно не стикався з металом - вибирайте мед у
стільниках.
Зберігання меду - це четвертий фактор. Правильний мед може зберігатися дуже довго, практично не
втрачаючи своїх корисних якостей. Але для цього йому необхідно створити правильні умови. Мед в рідкому вигляді - дуже текучий. Крім того він може вбирати в себе сторонні запахи і вологу. Тому краще зберігати його в герметично закритій тарі зі скла або харчового пластика в прохолодному, темному і сухому місці.
Вже у вересні, при зниженні температури, мед починає
Будьте пильні, якщо взимку вам кристалізуватися, - ставати твердим, а в холодну пору
дуть пропонувати рідкий мед
року - стає дуже твердим. Тому будьте пильні, якщо
взимку вам будуть пропонувати рідкий мед. Довго залишається рідким тільки монофльорний мед з певних рослин - акації, каштана і т.п.
Іноді на поверхні меду може утворюватися білувата пінка. Вона утворюється з дрібних бульбашок повітря, які піднімаються на поверхню в процесі кристалізації свіжо розлитого меду. Це нормально, ця пінка
теж смачна і дуже подобається дітям.
П’яте - в правильному меді не повинно бути нічого зайвого. Що ж погане може потрапляти в мед?
Сьогодні дуже багато бджолярів просто не можуть уявити собі роботи з бджолами без використання цукрової підгодівлі і лікування бджіл високотоксичними хімічними препаратами. Один з найпоширеніших «біпін», який використовується проти головної хвороби сучасного бджільництва - кліща Варроа. Залишки
усього цього «багатства» потрапляють і в мед. Тому правильний мед шукайте у бджолярів-природників, які
не користуються цукром і хімічними отрутами.
Крім того в мед можуть потрапляти залишки гербіцидів, інсектицидів і пестицидів, які використовуються при обробках полів і садів. Звертайте увагу на місце, в якому стояла пасіка.
Шосте - це регіон збору меду. На території України виділяють 3 регіони: Степовий (центральні, східні
та південні області), Карпатський (західні області) і Поліський (північні області). Ці регіони так різняться
між собою кліматом, умовами збору меду і видовим складом рослин, що на їх території сформувалися три
абсолютно різні породи бджіл - українська степова, карпатська і поліська.
Відповідно, сильно відрізняється і мед з цих регіонів. Мед степового регіону - переважно монофльорний,
тому що нерозораних цілинних степів практично не залишилося. У Карпатському і Поліському регіоні інші
проблеми - масова вирубка лісів. Крім того поліській породі бджіл завдано дуже сильного збитку штучним
завезенням в цей регіон бджіл інших порід.
Сьоме - умови утримання бджіл. Чули, напевно, про легендарний башкирський мед. Він так цінується в
тому числі через те, що в цьому регіоні збереглося бортьове бджільництво, тобто утримання бджіл в бортях
- імітації дупла в дереві. Звичайно, ви не знайдете такий мед у продажу, оскільки сучасних бортників можна
перерахувати по пальцях.
Та й сам бортьовий мед може виглядати не дуже привабливо, якщо він не очищений. Уявіть собі почорнілі стільники, залишки бджіл і їх личинок. Але такий мед - це ціла природня аптека. Тут і перга, і трутневий гомогенат, і бджолина отрута, і маточне молочко. Тож будемо сподіватися на відродження бортьового
бджільництва в тому числі і на території України.
Наостанок кілька слів про себе і моїх бджіл))). Я займаюся бджільництвом вже близько 25 років, останні
10 років - природне бджільництво без застосування цукру і отрут. Пасіка залишилася ще від діда. Знаходиться вона в одному з найбільш екологічно чистих куточків України - Сумської області. Якраз на стику
двох регіонів - Степового і Поліського. Тому місцевість досить різноманітна - є і ліси, і луки, і поля.
Мед я зазвичай відкачую один раз на рік в серпні - на свято Медового Спаса. З середини серпня можна
питати поліфльорний мед нового врожаю.
Дякую за увагу, бажаю вам здоров’я і солодкого життя з правильним медом.
Контакти: Сумська обл.,
Конотопський р-н, ПРП Совіщанівка
e-mail: b_viktor@i.ua; тел. (096) 229-13-80
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Чудо природи

МаленькI помiчники

Самодостатнім творінням Земля явилася. Усе, що росте,
живе, плаває і що літає, не вмирало, в нікуди не щезало. І навіть
із гнилого мошка виникала, а мошкою харчувалось інше життя,
в єдине прекрасне життя зливалося усе.
В. Мегре «Сотворіння»
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Земля-Матінка постала у Всесвіті єдиним цілим живим і мудрим організмом. І усе,
що є на ній, має сенс і
своє призначення. І
сину Бога, Людині, довершеному творінню,
важливо зберегти та
примножити цю велику гармонію та направити думку свою на
ДОВЕРШЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ, створення гармонійного Простору Любові – Родового Помістя для
перетворення Землі на Райський Сад. І тільки-но
Людина усвідомить це своє призначення, тієї ж
миті проявлять себе різноманітні помічники, маленькі та великі Думки Творця – тварини, пташки,
рослини, гриби, бактерії, комашки…
У теплу пору року ми спостерігаємо, чуємо, відчуваємо величезну кількість комах, які повзають,
літають, гризуть і смокчуть, одним словом, живуть
своїм життям. Усі вони для чогось потрібні і якщо,
як ми вважаємо, шкодять нам, то треба замислитись – а чи праві ми? Якщо наша рослина не може
сама за себе постояти, щоб вижити, значить, щоб
її зберегти, ми вимушені будемо боротися із Му-

дрістю Природи. Але рано, чи пізно Природа візьме своє, бо вона рухається шляхом Довершеності.
Таким чином, нам на допомогу приходять комахи,
які виховують нас і наші рослини. Але часто людині це не подобається, і вона називає їх «шкідниками». Варто замислитись, чи праві ми, коли
саджаємо монокультури у великих кількостях, чи
гармонійний наш підхід обробки землі, чи достатньо чисті наші помисли у намірі отримати врожай
побільше? Якщо почнемо боротися зі «шкідниками», втратимо підтримку помічників, і доведеться
добувати їжу із потом і боротьбою.
Але є інший шлях, повний Любові, Довіри, Радості, Співтворчості та Співпраці – це шлях створення Простору Любові, у першу чергу у думках своїх,
а потім проявити його у житті на землі.
А тепер візьмемося за справу! Найбільше комахи
люблять квітучі рослини і багато органіки – мульчі, трави, зелені, прілого листя.
Тож почнемо саджати рослини, що дарують
світу красу, плоди та насіння і наповнюють повітря ефірами. Особливо друзі-комахи цінують
зонтичне сімейство – коріандр, пастернак (+дикий), морква на насіння (+дика), кріп, петрушка,
кервель, снить, золотарник, фенхель. Іще посадимо соняшник, глід, змієголовник, мелісу, м’яту,
лаванду, лофант, котовник, гіссоп, нігеллу, шавлії
різних видів. На ділянці добре залишати дикороси

Чудо природи
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Чи знаєте ви, що…
…колорадські жуки їдять лише слабкі рослини, вирощені на хворій землі;
…листоїди (гусінь, жуки) більше люблять «культурні» привиті дерева, ніж «дикі», через підвищену
місткість цукрів у листях та гілках;
…лісові мурахи принесуть набагато більше користі у садку, ніж звичайні чорні;
…монокультурні посадки більше підлягають нападам «шкідників», ніж змішані;
…якщо людині не втручатися в природу, вона досягне рівноваги і відновиться набагато швидше,
ніж через сучасні агротехнічні прийоми, і допоможуть у цьому в тому числі комахи;
…південна рослина тладіанта у наших широтах не дає плодів, тому що тут відсутній її рідний
опилювач – дика бджола;
…рослину південноамериканську юкку на її батьківщині запилює лише юккова моль, у нас її можна
запилити тільки вручну;
...квітучі рослини сімейства зонтичні здатні привабити своїми квітами понад 50 видів комах;
…якщо кожного року кількість нових видів комах на ділянці буде зростати, то і стійкість природної системи на ділянці буде вище;
…личинок травневого хруща з великим апетитом відловлює і поїдає кріт;
…незаймані куточки живої природи на ділянці збільшують різноманіття корисних комах.
– глуху кропиву, головатень, пижмо, деревій, конюшину, чебрець, мак самосійку, дику цибульку,
материнку, звіробій, цикорій. А якщо таких немає,
то їх легко посіяти – достатньо зібрати у лузі зріле
насіння і просто розкидати по ділянці. Так у мене
виросли люпин, буркун, еспарцет, звіробій, материнка, пижмо, дивосил і головатень, примноживши рослин і комах.
Деякі рослини, що приваблюють корисних комах:
М’ЯТА, ЧОРНОБРИВЦІ, НАГІДКИ, КОНЮШИНА, ФЕНХЕЛЬ, ГІССОП + мухи-журчалки, корисні оси та ін. корисні комахи.
АНІС, ПАСТЕРНАК, КУЛЬБАБА + корисні оси.
ЗОЛОТАРНИК + мухи - журчалки, богомоли.
АМАРАНТ + жужелиці.
КРОПИВА ДВУДОМНА та ГЛУХА + багато корисних комах.
СОНЯХИ + златоглазки, корисні оси
ПИЖМО, ДЕРЕВІЙ + сонечки
ГЛІД + вороги капусної молі
Що більше на ділянці комах, то більше природніх ворогів-хижаків для так званих «шкідників».
І ось комахи приваблені щедрою їжею у вигляді
квітучих трав, кущів та дерев, тепер їм треба підшукати собі домівки, щоб залишитись у Просторі
Любові. Якщо ми живемо у гармонії з природою
і використовуємо лише натуральні методи землеробства, залишаючи багато рослинної мульчі,
будуємо з еко-матеріалів – очерету, дерева, глини,
соломи, залишаємо на ділянці незаймані куточки
живої природи, в тому числі сухі дерева, то кома-

хи знайдуть де оселитися. Це можуть бути різноманітні щілини, кора, трубочки очеретяного даху,
залишки сухої деревини. А якщо очеретяного даху
немає, то можна нарізати трубочок очерету і підвісити їх під дахом, захистивши від дощу та пташок.
В очереті часто селяться осмії (дикі бджоли без
жала – ранні запилювачі), але можуть оселитися
і бджоли-листорізи, оси-полювальниці за гусінню
та павуками.
Що може завадити корисним комахам спокійно
жити? Це обробка рослин хімпрепаратами, перекопка землі, приствольних кругів у дерев, спалювання органіки, викошування трави (особливо
газонокосаркою), а головне – недостатньо чисті
помисли та усвідомлення людини.
Комахи – це цілителі землі, яких Людині нового
віку доведеться ще усвідомити, пізнати Душею їх
істинне призначення. Бережіть та любіть наших
маленьких помічників!
З Любов’ю, Ладомир Сорока
Селище родових помість «Сила Роду»
(Київська обл.)

Златоглазка –захисник саду
від попелиць, щитовок,
павутинних кліщів, гусені,
листоблошок та
їх яєць
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Поселення
родових помість
Ємєльянівка

Наше поселення Ємєльянівка
створено за ідеями, описаним
в книгах Володимира Мегре, а
саме ідея створення свого родового помістя. Отже наше поселення нараховує 17 родових
Олександр Степанов помість, в яких постійно проживає 12 сімей, а інші приїжджають літом та у вихідні дні. Декілька сімей облаштовують свої помістя в сусідньому селі.
В поселенні є чудове місце –«Святкова галявина», де ми збираємось поспілкуватися із сусідами

за чашкою ароматного трав‘яного чаю. Тут проходять загальні збори, на яких обговорюємо шляхи розвитку поселення та різні суспільні справи.
Приймаємо гостей, граємо в волейбол та настільний теніс. Для дітей та дорослих працює секція
айкідо, іноді проводяться творчі майстер-класи.
Це все робиться безкоРаз на рік
штовно силами самих
робимо велике свято поселенців. Збираємось і
«День поселення» переглядаємо фільми та
відео на великому екрані
через проектор або просто співаємо пісні під гітару біля вогнища.
На галявині проводяться свята: зустрічаємо
разом Новий рік, Коляду, Купала, Масляна, свято

Перемоги 9 травня, День Землі, інші. Раз на рік робимо велике свято «День поселення», на яке запрошуємо багато гостей: родичів, друзів, знайомих,
однодумців з інших поселень, мешканців сусідніх сіл та місцеву владу. Святкова програма дуже
насичена та весела. Хороводи, вікторини, творчі
виступи, вистави, спортивні змагання та веселі
естафети. Велика програма для дітей. Готується
смачна їжа на вогні. Свято проходить душевно,
люди отримують заряд бадьорості та гарного настрою. На суспільних місцях у нас не вживають
алкоголь, не палять, не використовують нецензурну лексику. До свята
При обробці землі
ми починаємо готувавикористовуємо
тися за декілька тижнів, а якщо ставимо
органічні методи
виставу то і місяців.
Підготовка до свята це теж свято, на якому спілкуємось, постійно жартуємо, сміємося та працюємо разом. Для виховання дружного колективу це
навіть більш важливо ніж саме свято.
На стадії формування колективу поселення ми
домовились між собою про «Принципи добросусідського проживання». Декілька з них:
1. При прийнятті будь-яких рішень для нас в
пріоритеті є хороші відносини між сусідами. Краще зберегти відносини ніж прийняти будь-яке рішення.
2. При обробці землі використовуємо органічні
методи та добрива, що не шкодять навколишньому середовищу.
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3. Якнайменше користуватись побутовою
хімією, бо все це вертається в нашу землю і воду,
яку потім вживати нам та нашим дітям.
4. Шкідливі звички залишаємо за порогом помістя, не вживаємо алкоголь в суспільних місцях.
5. Не вирощуємо тварин на забій. Кожен несе
відповідальність за своїх тварин.
6. Рішення приймаємо на загальних зборах.
7. Є спільна каса поселення для повсякденних та
стратегічних витрат.
Поселення Ємєльянівка – це чарівне місце,
воно відкриває в людях різні таланти та творчі
здібності. Без перебільшень можна сказати, що
кожна людина унікальна, всі дуже цікаві, інтелектуальні і з ними приємно спілкуватись.
У багатьох виникає питання, як можна заробляти в маленькому селі на краю «цивілізації»?
Для того, щоб закинуті села відроджувались,
необхідно перенаправити фінансовий потік з великих міст в село. Тому ми і вчимося заробляти
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з якого роблять ручні та електричні млини, інші
вироби. Є майстри по дереву або просто майстри
на «всі руки». Їх запрошують будувати будинки,
лазні, бесідки, роблять меблі з натуральної деревини. Є митці, які художньо розмальовують
меблі, дерев’яні вироби, будинки. Хтось робить
колоди для бджіл та продає їх. Жінки випікають
дуже смачний хліб, відроджують народні ремесла,
займаються творчістю, яка в тому числі, приносить гроші. Є майстри, які кладуть печі та каміни,
хтось тримає кіз і виробляє молочні сири, в тому
числі елітних сортів. Наші люди багаті на таланти.
В планах розвиток зеленого та оздоровчого туризму.
Тому з повною відповідальністю можемо сказати, що в родовому помісті та в поселенні родових
помість жити дуже весело та цікаво. Спілкування
з сусідами-однодумцями завжди проходить душевно, в доброму гуморі та настрої.

Поселення Ємєльянівка – це чарівне місце

саме проживаючи в помісті. Не у всіх виходить
добре, але є певні результати. Хтось працює через
Інтернет: програмує, відкриває інтернет-магазини, розробляє сайти, веде блоги в соціальних мережах. Хтось тримає пасіку і продає мед та інші
продукти бджільництва. Збирають лікарські рослини та роблять цілющі чаї. Є майстри по каменю,

Буває, піднімаються та обговорюються важливі
питання суспільства. Іноді навпаки, спілкування
проходить легко в невимушеній атмосфері, з жартами та голосним сміхом.
Життя в родовому помісті завжди надихає
створювати сприятливі умови для життя сім’ї та
нащадків, робити добрі справи на далеку перспективу. Вдосконалювати навколишній світ.
Якщо вам цікаво дізнатися більше про поселення, шукайте нас в мережі Інтернет на сайтах
rpu.org.ua чи на emelyanovka.com
А на Землі бути Добру!
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«Демон Кратій»

Раби повільно йшли один за одним, і кожен ніс відшліфований камінь. Чотири шеренги, довжиною у півтора
кілометри кожна, від каменотесів до місця, де розпочалось будівництво міста-фортеці, охороняли стражники.
На десяток рабів припадав один озброєний воїн-стражник. Осторонь від руху рабів, на верхівці тринадцяти
метрової штучної гори з відшліфованого каміння сидів
Кратій — один з верховних жреців. Впродовж чотирьох
місяців він мовчки спостерігав за тим, що відбувалося.
Його ніхто не відволікав, ніхто навіть поглядом не
смів перервати його роздумів. Раби та сторожа сприймали штучну гору із троном на верхівці як невід’ємну
частину ландшафту. І на людину, що часом сиділа нерухомо на троні, а часом проходжувалася площадкою на
верхівці гори, вже ніхто не звертав уваги. Кратій поклав
собі за мету перебудувати державу, на тисячоліття зміцнити владу жреців, підкоривши їм усіх людей Землі,
перетворити їх усіх, включно з правителями держав, на рабів жреців.
Одного разу Кратій спустився униз, залишивши на троні свого двійника. Жрець змінив одяг, скинув перуку. Наказав начальнику сторожі, щоб його закували у ланцюги, як простого раба, і поставили у шеренгу
за молодим і міцним рабом на ім’я Нард.
Вдивляючись у обличчя рабів, Кратій помітив, що погляд у цієї молодої людини — допитливий і оцінювальний, а не блукаючий чи відсторонений, як у багатьох інших. Обличчя Нарда було інколи зосереджено-замисленим, інколи — схвильованим. «Отже, він виношує якийсь свій план», — зрозумів жрець, проте
хотів упевнитись, наскільки точним було його спостереження.
Нехай я демон, і те,
Два дні Кратій слідкував за Нардом, мовчки тягаючи каміння,
сидів поряд із ним під час харчування і спав поряд на нарах. На
що я придумав,
третю ніч, тільки-но пролунала команда «Спати», Кратій поверхай демократією люди
нувся на нарах обличчям до молодого раба і пошепки, із гіркотою і
відчаєм висловив невідомо кому спрямоване питання: «Невже так
у майбутньому назвуть.
триватиме до кінця життя?»
Жрець побачив: молодий раб здригнувся і миттєво повернувся обличчям до нього, очі його блищали.
Вони виблискували навіть у тьмяному світлі пальників великого бараку.
— Так не триватиме довго. Я домислюю план. І
ти, старий, теж можеш у ньому взяти участь, —
прошепотів молодий раб.
— Який план? — байдуже й зітхаючи спитав
жрець.
Нард завзято і впевнено почав пояснювати:
— І ти, старий, і я, і усі ми незабаром будемо
вільними людьми, а не рабами. Ти подивись, старий: на кожний десяток рабів припадає по одному
стражнику. І за п’ятнадцятьма рабинями, які готують їжу та шиють одяг, наглядає теж один стражник. Якщо в обумовлений час усі ми накинемося
на сторожу, то переможемо її. Нехай стражники
озброєні, а ми закуті у ланцюги. Але нас десятеро
на кожного, і ланцюги теж можна використовувати як зброю, підставляючи їх під удари меча. Ми

Свідомість
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роззброїмо усіх стражників, зв’яжемо їх і заволодіємо зброєю.
— Ех, юначе, — знову зітхнув Кратій і з вдаваною байдужістю промовив: — твій план ще не домислений:
стражників, які дивляться за нами, роззброїти можливо, але незабаром правитель пришле нових, а може
статися, навіть ціле військо, і повбиває повсталих рабів.
— Я і про це поміркував, старий. Треба підібрати такий час, коли не буде війська. І цей час настає. Ми усі
бачимо, як військо готують до походу. Заготовляють провіант на три місяці ходи. Отже, через три місяці
військо прийде у призначене місце і дасть бій. У битві воно виснажиться, проте переможе, захопить багато нових рабів. Для них вже будують нові бараки. Ми повинні почати роззброювати сторожу, тільки-но
військо нашого правителя почне битву з іншим військом. Гінцям потрібен буде місяць, щоб приставити
повідомлення про необхідність негайного повернення. Виснажене військо повернеться не швидше, ніж за
три місяці. Тож за чотири місяці ми зуміємо підготуватися до зустрічі. Нас буде не менше, ніж солдат у війську. Захоплені раби захочуть бути з нами, коли побачать, що відбулося. Я правильно наперед все визначив,
старий.
— Так, юначе, ти зі своїми планом і думками спроможний будеш і сторожу обеззброїти, і військо подолати, — відповів жрець, вже підбадьорюючи, і додав: — та що раби опісля цього робитимуть, і що станеться
з правителями, стражниками і солдатами?
— Про це я небагато думав. І поки в голову приходить тільки: всі, хто були рабами, стануть вільними. А
всі, хто нині не раби, рабами стануть, — ніби міркуючи уголос, не зовсім впевнено відповів Нард.
— А жреців? Скажи мені, юначе, жреців до вільМетою Кратія було — розробити план
них чи рабів, коли ти переможеш, прирахуєш?
— Жреців? Про це я теж не думав ще. Але гадаю
поневолення усього світу
зараз: нехай жреці залишаться, як є. Їх слухають
раби й правителі. Хоч важко зрозуміти часом їх, та думаю, від них немає шкоди. Нехай розповідають про
богів, а ми життя своє й так знаємо, як краще проживати.
— Як краще — це добре, — відповів жрець і удав, що дуже хоче спати.
Проте Кратій цієї ночі не спав. Він міркував. «Звичайно, — думав Кратій, — простіше за все про змову
повідомити правителю, і схоплять юнака-раба, він — головний із тих, хто надихає інших, вочевидь. Та це
не вирішить проблеми. Бажання звільнення від рабства завжди залишиться в рабів. З’являтимуться нові
ватажки, розроблятимуть нові плани, а якщо так, то головна загроза для держави завжди жеврітиме всередині її самої».
Метою Кратія було — розробити план поневолення усього світу. Він розумів, що досягнути цього за допомогою лише фізичного насильства неможливо. Необхідний психологічний вплив на кожну людину, на
цілі народи. Потрібно трансформувати думку людей, навіяти кожному: рабство — це найвище благо. Необхідно дати поштовх програмі, що буде самостійно розгортатися і дезорієнтувати цілі народи у просторі,
часі та розумінні. Але найголовніше — у адекватному сприйнятті дійсності. Думка Кратія працювала
все швидше, він вже не відчував свого тіла, важких кайданів на руках та ногах. І раптом як спалах
блискавки виникла програма. Ще не деталізована і
не з’ясовна, проте вже така, що відчувалась і обпікала своєю масштабністю. Кратій відчув себе одноосібним володарем світу.
Жрець лежав на нарах, закутий у кайдани, і був у
захваті від себе: «Завтра вранці, коли поведуть усіх
на роботу, я дам умовний знак, і начальник охорони накаже вивести мене з шеренги рабів, зняти кайдани. Я деталізую свою програму, промовлю кілька
слів, і світ почне змінюватись. Неймовірно! Лише
кілька слів — і увесь світ підкориться мені, моїй
думці. Бог справді дав людині силу, якій немає рівної
у Всесвіті, ця сила — людська думка. Вона породжує
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слова і змінює собою плин історії.
Надзвичайно вдало склалися обставини. Раби підготували план повстання. Він раціональний — цей план
і, вочевидь, може призвести до позитивного для них проміжного наслідку. Та я лише кількома фразами не
тільки їх, але й нащадків нинішніх рабів, та і самих правителів земних рабами бути у майбутні тисячі років
примушу».
Вранці за знаком Кратія начальник охорони зняв з нього кайдани. І вже наступного дня на його площадку
для спостереження були запрошені інші п’ять жреців та фараон. І перед цим зібранням Кратій розпочав
свою промову:
— Того, що ви зараз почуєте, ніхто не має записувати чи переказувати. Навколо нас немає стін, тому мої
слова ніхто, окрім вас, не почує. Я віднайшов шлях перетворення усіх людей, що на Землі живуть, на рабів нашого фараона. Зробити це навіть за допомогою чисельних військ та виснажливих воєн неможливо.
Та я зроблю це кількома фразами. Мине лише два дні після оголошення їх, і ви упевнитесь, що світ почне
змінюватись. Дивіться: унизу довгі шеренги закутих у ланцюги рабів несуть кожен по одному каменю. Їх
охороняє багато солдатів. Чим більше рабів, тим краще для держави — так ми завжди вважали. Але чим
більше рабів, тим більше доводиться остерігатися їхнього бунту. Ми посилюємо охорону. Ми мусимо добре
годувати своїх рабів, інакше вони не зможуть виконувати важкої фізичної праці. Але вони однаково лишаються ледачими і схильними до бунту. Дивіться, як повільно вони рухаються, а сторожа теж зледащіла і не
підганяє їх батогами, не б’є навіть здорових і міцних рабів. Та вони рухатимуться значно швидше. Їм не потрібна буде сторожа. Стражники теж перетворяться на рабів. Втілити це можливо таким чином. Нехай сьогодні до заходу сонця глашатаї рознесуть наказ фараона, в якому буде вказано: «Зі сходом дня нового усім
рабам дарують повну волю. За кожен камінь, що принесений до міста, вільна людина отримуватиме одну
монету. Монети можна обміняти на їжу, одяг, житло, палац у місті і саме місто. Відтепер ви — вільні люди».
Коли жреці збагнули те, що сказав Кратій, один із них, найстарший за віком, мовив:
— Ти демон, Кратій. Те, що задумав ти, земних народів безліч демонізмом вкриє.
— Нехай я демон, і те, що я придумав, хай демократією люди у майбутньому назвуть.
Коли сідало сонце, наказ рабам оголосили, вони всі дуже здивувались, і багато хто з них не спав всю ніч у
міркуваннях про нове щасливе життя.
Зранку наступного дня жреці із фараоном знов піднялися на площадку штучної гори. Картина, що яви-
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лася їх поглядам, вражала уяву. Тисячі людей — звільнених рабів — наввипередки тягли те саме
каміння, що і раніше. Заливаючись потом, багато хто з них ніс по два камені. Інші, у кого було по
одному, бігли, здіймаючи куряву. Дехто з охоронців теж тягнув каміння. Люди, які почали вважати
себе вільними — бо з них зняли кайдани, намагались отримати якнайбільше жаданих монет, щоб
побудувати своє щасливе життя.
Кратій ще кілька місяців перебував на своїй площадці, із задоволенням спостерігаючи за тим,
що відбувалось унизу. А зміни були колосальними. Частина рабів об’єдналися у невеликі групи,
спорудили візки і, ущерть навантаживши їх камінням, заливаючись потом, пхали їх до міста.
«Вони ще багато пристроїв винайдуть, — із задоволенням міркував собі Кратій, — ось вже і послуги внутрішні з’явились: розносники води та їжі. Частина рабів вживала їжу прямо під час руху,
не бажаючи витрачати час на те, щоб піти у барак поїсти, і розраховується із тими, хто її підносить,
монетами, які отримали. Треба ж, і лікарі з’явилися вже в них: просто під час руху допомогу тим,
хто потребує, надають, і теж це роблять за монети. І регулювальників руху вони обрали. Невдовзі
оберуть собі начальників і суддів. Хай вибирають: вони ж вважають себе вільними, та сутність не
змінилася: вони, як і раніш, тягають камені…».
Так і біжать вони крізь тисячоліття, у куряві, заливаючись потом, тягнуть важке каміння. І нинішні нащадки тих рабів продовжують свій безглуздий біг…
В.Мегре, книга «Нова цивілізація»
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Моя хата скраю….
чи довго ще
так буде?
Україна та українці - визначна нація, незважаюті папірці в будь-який момент у вас можуть забрачи на усі особливості менталітету та розуму…
І хоч би хто нас любив, чи не любив, нам є чим
пишатися.
Найдавніша трипільська цивілізація, перша у
світі, що мала високохудожню мальовану культуру. Перша в світі Конституція була написана запорізьким отаманом Пилипом Орликом ще у 1710
році, перша у світі республіка «Запорізька січ», що
мала своє військо, яке боялися і турки, і європейці. Перші у світі за кількістю чорноземів – така
щедра до нас земля. Були одні з перших за рівнем
освіти серед населення, за отриманими врожаями
з рідної землі, за працьовитістю, за багатьма технічними розробками і ще за багатьма-багатьма
показниками…
Наприклад, Україна за 2017 рік за рівнем корупції знаходиться на 130 місці у світі, Польща знаходиться на 60, Білорусь на 44, Молдова на 31 місці,
виходить, що у Молдові люди чесніші? По рівню
бідності Україна входить у десятку найбідніших
країн світу, як таке можливо, коли Україна має
власний метал, газ, ліси, чорноземи?
Як таке можливо? Найкращий народ, що живе
на найкращій у світі землі?
Кажуть доля у нас така… а яка в нас доля? Думаю, що доля наша щаслива, бо руки є, ноги є, здоров’я є, коли не пропити. Є родюча земля з теплим
кліматом, на якій все росте, лиш посади. Є моря і
річки, лише не засмічуй воду. Все є, і ліси (аби не
всі вирубати), і поля (аби родючими залишились),
і небо є з птахами, і воля є, якщо не продамося…
А продаж країни відбувається… І що цікаво,
продають країну не лише можновладці за міжнародні кредити та можливості щось звідти прихопити, але і кожна окрема людина. Поясню.
В наш час все можна купити, так вважає більшість. І купити можна не тільки за гроші нашої
країни, а будь-який папірець іншої країни: долар, євро, йєну і т.д., може стати мірилом вашої
купівлі-продажу. Ми готові віддати свій товар, свій дім, свою робочу
силу, себе самого за кольорові папірці інших країн, що насправді варті
лише тієї довіри, яку ви в них намагаєтесь вкласти.
Насправді йде шахрайська гра, бо

ти напряму (вкрали бандити, чи банк збанкрутів),
чи опосередковано (знецінились в результаті інфляції, кризи, війни тощо). Хто стає винуватий в
ситуації, коли ваші папірці зникли, а товар, чи ви
самі вже належите іншому?
По-перше, гроші не винні. Винні ми самі, бо найголовніша функція грошей – полегшення обміну
товарів між людьми. Гроші мають слугувати лише
для обміну товарами. Проблема виникає тоді,
коли той, хто обмінявся товарами сьогодні найвигідніше, отримує зайву кількість грошей і починає
їх накопичувати.
А ось накопичення грошей веде до більшості
проблем, які перелічені вище.
Ви любите гроші? Ви колекціонуєте ці папірці?
Будь-ласка, це ваш вибір, але варто усвідомити, що
ті люди, які їх друкують, завжди будуть вас контролювати: що вам робити, як жити, який вибір
вам зробити.
Як говорив Майер Ротшильд – батько сучасної
фінансової системи світу: «Дайте мені можливість
друкувати гроші країни і мені немає справи до
того, хто видає її закони».
Ця шахрайська гра буде тривати до тих пір, поки
ви будете в неї грати: користуватися іноземною
валютою та використовувати гроші для накопичення багатства. Хоча грошове багатство, ще не
є справжнім достатком для щасливого життя на
землі.
Нажаль, гроші сьогодні є основною, можна
сказати рушійною силою сучасного суспільства,
завдяки якій можновладці керують, а люди керуються, періодично висловлюючи незадоволення.
Коли люди роблять це дуже голосно, їм додають
грошей, але майже одразу підвищують ціни, чи
тарифи, чи одночасно і те, і те. Система Демона
Кратія працює безвідмовно. Раби продовжують
отримувати лише те, що потрібно для їх існування.
Причому кількість рабів так само регулюється грошами: дали допомогу при народжені
дитини, найбідніші одразу почали народжувати більше «кращих» рабів, бо
чим бідніше раб, тим слухняніше, тим
краще. У нас прийнято лаяти владу, бо
вони у всьому винні – це вже майже
народна традиція.
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Але президент не обмальовує під’їзди, народні
депутати не розкидають сміття по вулицях, скільки б їх там багато не було, а міністри з мерами не
встигнуть випити увесь алкоголь в магазинах. Хто
ж це все робить? Невже увесь безлад в країні ми
робимо самі?
Так і є, вирішення більшості проблем в країні
залежить від нас самих, але не всіх. Риба дійсно
гниє з голови, але, як не дивно, ми обираємо самі і
президента, і депутатів, і мерів. Що ж відбувається
з людьми, коли до виборів вони є такими хорошими, а після них кардинально змінюються? Головна
відповідь на це питання полягає в тому, що лаючи політиків, ми спільно створюємо негативний
образ – енергетичний егрегор поганого політика,
який діє на людей, яких ми обрали: кращих робить
поганими.
Звичайно, це не вичерпна відповідь, але цей фактор, дуже і дуже впливовий і його все одно треба
враховувати. Виходить, що владу лаяти не можна?
Можна, але не просто лаяти, а конструктивно
критикувати та пропонувати свій варіант вирішення тої чи іншої проблеми. Проста лайка ніколи
не вирішила жодної проблеми в будь-якій галузі
нашого життя, а ось слушна, виважена пропозиція
може це зробити.
При чому даючи пропозицію потрібно враховувати, що її доведеться також виконувати самому.
Якщо, наприклад, ви пропонуєте новий закон, ви
маєте його потім виконувати, тому пропонуючи
щось, потрібно завжди думати наперед: нам і нашим дітям жити разом в спільній країні по цим
законам.
Хотілося б порадити усім небайдужим громадянам пограти зі своїми домашніми, або близькими
друзями в гру «Я міністр». Правила прості, обираєте собі посаду до вподоби та починаєте «керувати», ваші друзі обирають вільні посади та також
починають «керувати».
«Керувати» - означає висловлювати своє бачення, що змінити в житті, в країні, щоб було легше,
щасливіше жити, щоб діти та онуки з гордістю
згадували вас, як людину, що створила цей щасливий, повний радості, любові та достатку світ.
Є деякі обмеження в грі:
1. Лаяти владу не можна – самого себе лаяти заборонено.
2. Такі народні гасла, як «усіх там розстріляти чи
повісити» також заборонені – самогубства у грі не
допустимі.
3. Гра командна, тому потрібно дотримуватися

спільної мети – побудову щасливої, багатої країни. Цю спільну мету також потрібно обговорити
в деталях, де б ви всі разом хотіли б жити, в якій
країні, як має бути облаштоване наше життя,
створіть детальний образ вашої країни мрій.
4. Один чи два учасника гри мають обрати собі
роль судді, чи прокурора, чи бути як НАБУ, для
того щоб апелювати вам, перевіряти вашу аргументованість та слідкувати, щоб ви не грали лише
за себе, за свою власну мету, наприклад особистого збагачення.
5. Придумайте інші правила самі – ви ж все таки
Міністр.
Ця гра дозволяє не тільки весело провести час
серед друзів, але і змінює ваш світогляд, будьте
готові до цього. Гра допомагає поглянути на своє
життя з точки зору керівника, господаря свого
життя. Ви більше не раб, ви не кріпак у пана, ви самі Пан свого життя.
А головне в цій грі – ви створюєте інший, позитивний образ країни, ви шукаєте шляхи зміни
свого і нашого спільного життя на краще. Ви готуєтеся до змін, ви стаєте готові повністю взяти
відповідальність на себе, за своє особисте життя,
своїх дітей та всієї країни.
В нагоді буде вам розповісти про деякі особливості фінського менталітету. Фінляндія вважається країною з найменшим рівнем корупції та високим рівнем соціального захисту населення, це
досягнення приписується особливості світогляду
фінів. Вони вважають, що крадучи гроші з бюджету країни, вони крадуть гроші з майбутнього своїх
дітей. І дійсно, вкравши гроші для себе особисто,
ви звісно, можете витратити їх на себе, свою родину, а може вони у вас пропадуть, чи навпаки збільшаться - це буде справа лише вашої совісті. Але
країна залишиться бідною, з дірявими дорогами,
зношеною інфраструктурою, бідним, зневіреним
населенням. І ваші діти, онуки, правнуки і всі їх
діти, і діти їх дітей житимуть в цій бідній країні
через те, що колись ви вкрали частину бюджету.
Ваш високий паркан може створити лише ілюзію
вашого щасливого життя, але бідність за вашим
парканом від цього не зміниться і весь час буде
заглядати у ваш двір. А як свідчить історія, яким
би високим паркан не був, він не гарантуватиме
збереження життя вашим нащадкам.
Щасливе життя вашим нащадкам може гарантувати лише багата та сильна країна, добрі сусіди,
вміння створювати красиві та корисні для людей
творіння, сад, посаджений вами для ваших дітей,
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родове дерево у родовому помісті, як ваше послання нащадкам, що все у них буде добре, ви про
це подбали.
Наш український менталітет, як сукупність характерних особливостей нації, складався впродовж довгого часу під впливом різних історичних
обставин, в більшості негативних. Ми звикли виживати, терпіти, затягувати паски, замовчувати
та продаватися. Може вже настала така історична
обставина, щоб змінити свій менталітет українця,
у якого хата завжди скраю? Насправді, у кожного
з нас хата знаходиться в центрі, в самому центрі
життя, спільного життя в одній спільній країні, на
одній спільній планеті.
І якість нашого спільного життя залежить від
суми якостей наших життів. Одна нещаслива родина робить нещасливим життя в цілому людському селищі. З одного кинутого папірця починається
сміттєзвалище. З одного лайливого слова починається сварка. Тому дуже важлива зміна світогляду навіть однієї людини, з неї починає змінюватися світогляд всього суспільства. Контроль за
сміттям очищає землю, контроль за мовою, очищає свідомість, яка формує наше життя.
Для того, щоб прожити життя достойно, щоб не
було соромно перед нашими нащадками нам потрібні зміни. Починати треба з себе, потім разом з
друзями, такими як ти сам, змінювати світ навколо себе на краще.
Наприклад, толока – забута народна традиція.
Трохи більше ста років тому, наші предки, справжні українці, будували хати з радістю, піснями. Сходилося все село на толоку і впродовж двох-трьох
днів будувало будинок, і все – живи, радуйся, народжуй дітей. Не треба було брати кредитів, іпотеки на 20-30 років – самостійно оформленого довготривалого рабства, задля збагачення власників
грошових систем.
Чому ми забули про толоки? Це ж так просто,
раз-два і в тебе є будинок, який побудували твої
друзі, сусіди, родичі, наповнили добрими побажаннями та теплом. Потім, ти сам йшов із піснею
та радістю допомогти іншому побудуватися.
Чому ми забули про допомогу ближньому? Що
трапилося з нами? В цьому винувата влада? Ні, ми
самі – ми самі змінилися і треба чесно визнати, що
ми змінилися не в кращу сторону. Головне те, що
ми можемо знову змінитися в кращу, або значно
кращу сторону. Цього треба лише захотіти!
Це так здорово, жити і допомагати один одному. Щастя від усвідомлення, що в тебе є стільки
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друзів, які завжди тобі допоможуть, підтримають,
тільки більшає. І самому приємно бути корисним
та мати можливість допомогти іншому.
Давайте згадаємо про цю складову нашого щасливого життя, і тоді разом набагато легше жити у
цьому світі. Але, все одно потрібно завжди пам’ятати, що нам ніхто нічого не винен.
Ми самі несемо відповідальність за виховання
та освіту своїх дітей. Ні вихователь в дитсадочку,
ні вчитель у школі, ні міністр освіти не несуть відповідальності за наших дітей. Ми їх народили – ми
і несемо відповідальність за них.
Ми самі несемо відповідальність за наше здоров’я. Ні лікарі, ні аптеки, ні фармацевтичні корпорації, ні міністр охорони здоров’я не несуть
відповідальність за наше здоров’я. Ми самі відповідаємо за своє здоров’я, бо це наше тіло, в якому ми живемо і його стан залежить тільки від нас.
Ми несемо відповідальність за їжу, яку вживаємо, за чисту воду і повітря, які п’ємо та дихаємо,
ми несемо відповідальність за планету, яку маємо
передати своїм дітям.
Ми відповідальні за все, тому що ми не можемо
сказати своїм дітям та онукам, що земля брудна,
вода, повітря і всюди купи сміття, бо влада, яку ми
обрали - погана. Ні, саме ми - за все відповідальні
і вихід лише один – разом, спільно, об’єднавшись
ставати самим владою. До чого це все?
Роздумувати про своє життя корисно, особливо
разом с друзями, такими рідними. І це не мрії - це
формування образа майбутнього життя, про що
мріємо, те і досягаємо.
Починати діяти можна вже сьогодні, зараз. Починати треба з себе, своєї сім’ї – тут у нас найбільша влада, щоб навести лад у всьому. Об’єднавшись
можна навести лад у своєму селі, селищі, місті,
районі, області, всій країні та планеті. Хто крім
нас? Як влада, як народ, ми маємо багато прав та
можливостей: обирати собі народних слуг (вони
працюють на нас за наші гроші), контролювати
їх і не боятися спитати про якість роботи – вони
повинні зрозуміти, що за погану роботу ми з них
спитаємо. А не вмієш працювати для людей –
звільни місце для більш достойного.
Тільки модель поведінки – спочатку працюю для
суспільства, потім для родини, потім для себе –
принесе користь для усього суспільства і кожної
окремої людини.
Отже, треба міняти себе - жити для людей!!!
І тоді наші нащадки будуть з вдячністю згадувати наші вчинки.
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Будьте здорові

Що краще Зелений чай чи Чорний?
Кожного ранку ми прокидаємось та йдемо на кухню ставимо
чайник, щоб попити чаю.
І кожного разу постає питання, що краще заварити чорний
чай або зелений?
Але для нашого організму корисніше Фіточай з ефірними рослинами.
Бог одягнув Землю в дивовижну зелену сукню різнотрав’я,
що розвівається на вітрі і цвіте різноманіттям фарб. Основний час, коли трави земні насичуються енергіями усіх стихій, і
найбільш енергетично цінні - цей час піку сонячної активності
- купальські тижні. Це з 20 червня по 7 липня. В цей час цвіте
материнка, звіробій, підмаренник, чебрець, парило, липа, пижмо, спориш і багато інших. Це дуже сильні трави, зібрані правильно, вони здатні надавати сил на увесь рік і давати здоров’я. Крім того, вони приємно пахнуть і створюють чудовий настрій. Якщо сплести на Купалу вінок, він може служити оберігом для усієї сім’ї і радувати
дивовижним ароматом увесь рік, тішити душу спогадом про літо, а очі - гармонією і красою. Для посилення
корисних властивостей трав і надання їм при заварці насиченого кольору, робиться ферментація. Ферментувати можна листя іван-чаю, яблуні, вишні, сливи, суниці, ліщини, малини, ожини та інших рослин. Вишневий чай виходить дуже насичений. Якщо додати до ферментованого чаю щіпку ефіроолійних, вас вразять
незабутні відчуття. Проте ароматні трави ферментувати не годиться, їх властивості втрачаються, і чай стає
дивним на смак. Я займаюся травами давно, люблю їх. Коли
Ісоп стимулює природний
знаходишся серед сушених трав, почуваєш себе колисаною в
колисці літа.
імунітет людини
Я розповім вам про ті трави, які я вирощую та плекаю.
Це ефіроолійні рослини. Що це? Це рослини, які у своїх листках, квітках, коренях або стеблах накопичують леткі ароматні з’єднання, що не розчиняються у воді. Таких рослин велика множина. У них потужний
аромат і сила дії теж дуже потужна. Тому в чаї додавати ефірно-олійні рослини треба акуратно, дозовано, і
стежити за тим, чи немає у вас алергій на ці рослини. До ефірноолійних відносяться однорічні і багаторічні рослини з різних ботанічних сімейств: зонтичних, губоцвітих, розоцвітих, геранієвих, амарилісових,
миртів - евкаліпт, гвоздичне дерево, чайне дерево.
Окрім гарних чаїв у ефіроолійних трав є ще одна гарна властивість, всі ефіроолійні рослини не любить
міль. Тому їх можна розкладати в шафі, де зберігається одяг.
Розповім про своїх «вихованців».
Перше сімейство - це М’ЯТИ. Видів м’яти існує велика кількість. Я вирощую «Лугову м’яту», «Перцеву»,
«Марокканську», «Шоколадну», «Полуничну», «Мохито», «Апельсинову» і «Кріспо». Обожнюю м’яти, тому
що у них дуже ніжний, а у перцевої - дуже міцний, аромати. Вони різноманітні і на будь-який смак, вони знімають стреси, м’яко заспокоюють, ніби вколисують на хвилях ніжності, вони надають прохолоду і свіжість,
вони лікують серцево-судинні захворювання і акуратно знижують тиск, знімають спазми шлунково-кишкового тракту і прибирають шкідливі бактерії. М’яти можна заварювати самостійно, а можна додавати в
трав’яні збори, у ферментовані чаї. Пробувала ферментувати саму м’яту - результат не сподобався. Краще
її просто висушувати в тіні, і тоді аромат буде збережений. М’яти розмножуються насінням і кореневищами. При зборі м’яту повністю зрізують, залишаючи 1-2 см над землею стебел. Зелена маса знову наросте до
осені.
ЛАВАНДА - цариця ефіроолійних культур, напівчагарник з дуже міцним ароматом. Вона холодостійка і посухи теж переживає відмінно. Усі її частини мають терпкий пряний запах і смак. Вона має бактерицидні і
ранозцілюючі властивості. Але мені не хочеться говорити про те, про що можна прочитати. Лаванда - це
фіолетовий аромат, це спокій та безперечна свіжість. А як красиво виглядає вона в ландшафті. І слово яке
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смачне «Ла-Ван-Да»! До речі лаванда для ванн теж щонайперший аромат.
Далі є дивовижна рослина ЛОФАНТ. Найчастіше вирощують лофант анісовий і лофант тібетський. Ця
трав’яниста губоцвітна рослина, досягає метра і вище у висоту, листя його схоже на кропиву, суцвіття бузкового або білого кольору, колосок.
Лофант - щонайпотужніший імуностимулятор, антиоксидант. Очищає клітини організму від радіонуклідів, сприяє омолоджуванню організму, тонізує, надає сил, відновлює. Він лікує шкірні захворювання і
запальні процеси в організмі. Подушка з додаванням Лофанта позбавить від головних болів. Дуже сильний
антибактеріальний засіб. Він зміцнює корені волосся, бадьорить, омолоджує. Його використовують в зелених коктейлях і масках. Вдихаючи аромат лофанта, можна відчути, як легкість вливається в тіло. Лофант
дуже добре розмножується насінням. Це багаторічник. Досить його
Котівник закавказький має
посадити одного разу, і він зростатиме кожне літо і оздоровлюватиме
кожним своїм листочком і квіточкою.
високий вміст вітаміну С
ІСОП лікарський - багаторічна напівкущова рослина. Нагадує лаванду, можливо, тому останнім часом його часто використовують для декоративного оформлення ділянок і
альпійських гірок. Відвари рекомендуються при застуді. Ісоп стимулює природний імунітет людини. Рослину використовують для лікування запальних захворювань дихальних шляхів і навіть бронхіальної астми. Ісоп відмінно справляється з ревматизмом, циститом, захворюваннями рота і ясен, і багатьма іншими
хворобами.
Він відмінно розмножується насінням, благородний і красивий. Але якщо його залишити безконтрольно
розмножуватися, захоплюватиме території. Я активно застосовую його в засолюваннях і маринадах. Він
надає їжі дуже своєрідний присмак. Головне - не переборщити, в нашому випадку - не переІСОПити.
ЧАБЕР ГІРСЬКИЙ - напівчагарник, досягає 40 см у висоту, з сімейства губоцвітих, білих квітів. Досить
невибагливий, але любить родючі ґрунти. На смак пекучий, чимось нагадує перець. Я кладу чабер в огірки
при засолюванні. Він прибирає бродіння і надає насичений аромат. Усі, хто пробували це, говорять, що не
можуть зрозуміти, що за смак, але дуже приємний. Чабер Гірський дуже потужний помічник в позбавленні
від простудних захворювань, особливо - від кашлю. У фіточаях перебиває усі інші запахи, тому його можна
використати як основний ароматизатор.
ШАВЛІЯ лікарська - трав’яниста напівкущова рослина, що досягає 60 см у висоту. Листя м’яко-сіруватого
відтінку. Розмножується насінням, медична сировина шавлії лікарської - це листя і квітуча верхівка. Шавлія має дезінфікуючі, протизапальні, терпкі, кровоспинні, пом’якшувальні, сечогінні, антисептичні, жарознижуючі властивості. Застосовується Шавлія при лікуванні захворювань бронхо-легеневої системи, різних
запальних процесів. Тонізує і надає сил. Нею полощуть горло при застуді. Має дуже сильний і стійкий
аромат. Хороша для чоловіків. Зазвичай, чоловіки її більше і люблять. Ще вирощую ШАВЛІЮ МУСКАТНУ.
Там застосовуються суцвіття. Напрочуд ароматна рослина, тому за період вегетації можна збирати до трьох
урожаїв рослини.
КОТІВНИК ЗАКАВКАЗЬКИЙ . Дуже красива ґрунтопокривна рослина, цвіте синіми квітками, відмінний
медонос, його дуже люблять бджоли. Будь-якому фіточаю надасть дивовижний аромат, схожий трохи з
ароматом меліси. Котівник закавказький має високий вміст вітаміну С, та має заспокійливу дію, допомагає
при застуді, кашлі, лихоманці, виразці шлунку, покращує апетит, ванни з котівником допомагають при
шкіряних захворюваннях. Добре розмножується насінням і діленням куща.
Про ефіроолійні рослини можна говорити багато і довго. Але краще просто спробувати.
Я закохалася в них відразу, як тільки побачила.
Люди, чутливі до запахів, можуть використати такі рослини в малих дозах. Вагітним взагалі не рекомендую ніякі з цих рослин, або в дуже розбавленому виді. А в цілому, фіточаї - це сьогодення і майбутнє. Тут
стільки матеріалу для експериментів, складання різних букетів-ароматів, незвичайних поєднань, корисних
для здоров’я духу і тіла, що піднімають настрій, покращують життєвий тонус і сприяють омолодженню
організму, що просто руки самі тягнуться до рослин. Ну, і звичайно, улюблені зелені коктейлі можна урізноманітити такими ароматними травами, вносити ноти дивовижної краси і смакоти Землі-Матінки.
Гарного вам смакування фіточаю і будьте здорові, добра вам і процвітання!
Анна-Рада, cтворює родове помістя в поселенні «Світанок»
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Будинок?
Тільки з Соломи!

Ірина Кравченко

Що ми вкладаємо в поняття ДІМ?
Чого ми очікуємо від рідного дому?

Влітку будинок довгий час
зберігає прохолоду,
кондиціонери зайві!

У народі побутує приказка «Вдома і стіни допомагають».
Очевидно, не будь-які стіни, і вже точно - не бетонні.
Так якими ж повинні бути стіни рідного дому? Наша відповідь - солом’яні!
Коли на початку 2000-х ми вперше дізналися про солом’яні будинки, в першу чергу стали збирати інформацію про те, чим же вони можуть бути кращими? Інформація була настільки скромною, що в 2004 році ми
вирішили та почали будувати свій перший солом’яний будинок - експериментальний. Мета була вивчити
на практиці технологію будівництва, витратну сторону утримання будинку і рівень комфорту, перевірити
всі існуючі міфи. Дійсність перевершила всі наші очікування.
Незважаючи на всі помилки і прорахунки, які ми допустили через
неосвідченість, будинок був побудований за 6 календарних місяців
до стану розставити меблі і жити, 2 місяці з яких була форс-мажорна
затримка робіт через труднощі, де найняти штукатурів для фасаду?
Що стосується укладання стін, то при класичному каркасі для солом’яних блоків, в якому укладаються тюки без врізання, а просто
складаються в подвійний каркас або за одинарним каркасом, час
укладання стін - 3 дні силами 2 осіб для будинку в 400 тюків (80 м.кв).
Однак, поклавшись на думку професійних будівників, які знаються
на каркасному будівництві, ми зробили першу помилку - стандартний каркас без урахування особливостей солом’яного будівництва.
Що і привело до необхідності робити бензопилою безліч врізань в
тюках на глибину стійок і розкосин каркасу на глибину 15 см. Крім
того, тюки, які робляться в селянському господарстві не відрізняються ні щільністю, ні правильною геометричною формою, тому кожен тюк довелося вручну ущільнювати,
перетягуючи нитки.
Після чого, укладені в каркас тюки довелося рівняти бензопилою, бо тюки при укладанні втратили рівність площин. Ці побічні
операції продлили термін укладання стін до 30 днів, замість 3 днів.
З чого ми зробили висновок, що тюки повинні бути якісні, зроблені з урахуванням запитів будівництва: геометрично правильні, максимально щільні, туго перев’язані. Саме це і спонукало нас
придбати спеціальне обладнання і виробляти будівельні солом’яні

тюки. Солома потрібна житня. Її поживність найнижча з усіх злакових культур, тому нею не цікавляться
не тільки корови, але і інші тварини і мікроорганізми, що забезпечує її більшу безпеку. Солом’яні стіни
штукатуряться зазвичай саманом товщиною не менше 5 см, що забезпечує збереження стін від гризунів.
Така стіна по будівельним нормам Білорусії, Росії та Німеччини (в Україні поки не проведена сертифікація стінового матеріалу з соломи) має найбільший індекс пожежної безпеки. Стіна заданої товщини (45 см
тюк соломи, по 5 см саману з обох сторін, по 3-5 см вапняної штукатурки з обох сторін) має опір тепловтрат, рівну 4 метрам стіни з цегли або саману, 1,5 метрам дерева. Крім того, за нашим досвідом проживання вже в двох солом’яних будинках, температура в будинку в зимовий час при тривалих перервах в обігріві
(до 1 місяця) ніколи не опускалася нижче 10 градусів. А це дуже заспокійливо, якщо в будинку використані
системи водяного опалення або водоподача - водовідведення (санвузол-кухня). Тому вважаємо, що для
міського жителя солом’яний будинок - це ідеальне житло: швидко будуватися, не вимагає великих витрат
на опалення, не вимагає обов’язкового зливу всіх водних систем перед тривалим від’їздом, що дозволяє
зберігати мобільність, так звичну в місті.
Влітку ж, навпаки, будинок довгий час зберігає прохолоду, кондиціонери зайві і недоречні. З етичної
точки зору солома, використана в якості стінового матеріалу, найбільш швидко відновлюючий природою
ресурс: всього за півроку, коли дереву, наприклад сосні, щоб стати будматеріалом потрібно 30 років. Утилізація такого житла також не навантажує екосистему: солома з порушеною штукатуркою перетворюється в
грунт за 2 роки і може бути утилізована тут же на ділянці з користю для нього.
З енергетичної точки зору, солома забезпечує, з одного боку, захист від шкідливих випромінювань, в тому
числі стільникового зв’язку і випромінювань високовольтних ліній, а з іншого - безперешкодно пропускає
електромагнітні поля планети, що необхідно для гармонійного співіснування людини, як частини планети,
та й відновлення сил, зміцнення здоров’я, повноцінного відпочинку. Наше перше яскраве враження після
переїзду з бетонної коробки в солом’яний будинок - зазвичай приходиш з роботи і нічого не хочеш і не
можеш, потрібен відпочинок, чекаєш вихідних. У солом’яному ж будинку через 2 години після повернення
з роботи спостерігався прилив сил, хотілося і в будинку творити, грати з дітьми, читати, обговорювати, і
копатися в городі, щось облаштовувати, пробувати і вчитися чомусь новому.
Безумовно, наш експеримент нас переконав, що наш будинок на нашій родовій землі буде тільки солом’яний. І ось ми вже 3 роки живемо в нашому солом’яному родовому гнізді, побудували кілька різного призначення будівель із застосуванням різних технологічних рішень з урахуванням різних особливостей, накопичили чималий, в цілому позитивний досвід в будівництві та експлуатації повністю автономних солом’яних
будинків. Із задоволенням ділимося накопиченим досвідом і знаннями.
Якщо вас зацікавила моя розповідь, і вам захотілося жити у власному домі з соломи. Не гайте часу, знаходьте собі землю в мальовничому куточку нашої безмежної країни і будуйте собі це прекрасне недороге
екологічно чисте житло.
Будьте щасливі та насолоджуйтеся кожною хвилиною свого життя!
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Цариця ягід - Полуниця

Доброго дня усім читачам. В цій статті мова буде йти про полуницю. Важко знайти
людину, якій не подобаються ці смачні ягоди і тому більшість тих, хто працює на землі, вважає за щастя мати в себе на городі діляночку цих ягідок. Кожен, хто вирощує
полуницю знайомий з радісними відчуттями, що отримуєш споглядаючи на врожай
цієї культури, коли велика, червона ягода виблискує на сонці, радуючи око щасливого
господаря. І годі вже говорити про те, як приємно її мати на столі. Полуниця для багатьох з нас є символом літа. Особливо для мене вона є найсмачнішою ягодою.
І не тільки для мене, за деякими опитуваннями вона входить в четвірку
найпопулярніших фруктово-ягідних культур, нарівні з черешнями, бананаАндрій Мондзолівський ми і персиками .
Тому декілька слів про переваги над фруктовими та
творець родового помістя
ягідними
деревами і кущами:
на Київщині
1. Полуниця дасть ягоду в рік посадки, чи на
наступний рік, в залежності від того, коли її посаджено.
2. З одного куща полуниці можна розвести рослинок на ділянку
будь якого розміру.
3. Сорти нейтрального дня дадуть врожай починаючи з початку
літа та аж до настання приморозків (а в закритому ґрунті і після
приморозків).
4. Полуниця – улюблена ягода дітвори. Під час плодоносіння вони
в ній практично живуть.
Зважившись придбати саджанці цієї культури, будь-який початпостає перед величезним вибоПолуниця для багатьох ківець
ром сортів, вони різняться як терміє символом літа
ном дозрівання так і формою, смаком,
розміром, призначенням, стійкістю до хвороб та зимівлі. Деякі сорти
32 більш придатні для транспортування та консервації, інші мають не тверду, солодку, соковиту ягоду і тому вважаються десертними. Десертні сорти
часто недуже годяться для транспортування, а більш підійдуть для вживання прямо з куща. До таких я відніс би такі сорти: «Розана київська», «Полка»,
«Корона», «Десна», «Диво світу», «Профьюжен» , «Чамора Туруси», «Веденсвіл» та інші. Для транспортування більше підходять: «Ароза», «Сірія», «Альбіон»,
«Аромас», «Аргентера», «Люція». Плоди цих сортів мають тверду структуру, ягода в
них велика, рівна, блискуча, тому вони ідеально підійдуть для продажу, оскільки мають
ще й гарний товарний вигляд. Існують також універсальні сорти, вони дуже смачні і для перевезення та
продажу теж підходять - «Мармолада», «Симфонія», «Пегас», «Зенга-Зенгана», «Дарселект», «Ельсанта».
Купуючи сорти полуниці, хотілося б, щоб кожен сорт був чимось унікальним. Щоб він був не схожим,
як дві краплі води на інший, придбаний вами раніше. Тому, якщо ви придбали, наприклад, Гігантелу «Максі» то сенсу немає брати «Чомору Турусі», «Великобританію», «Кісс Нелліс», «Богота», бо ці сорти один на
одного дуже схожі. Якщо Ви придбали «Маршал», то не варто купувати «Машеньку», «Йосип Магомет»,
«Шотландську краплю». Велику схожість між собою має «Диво світу», «Профьюжен», «Супрім», «Диво Ліхоносова». «Мармолада» має схожу ягоду на «Зенга - Зенгану», «Симфонію», «Ельсанту», різниця лише
трохи різним терміном дозрівання.
Нарешті ви придбали довгоочікувані саджанці. Постає питання – що з ними робити? Не панікуйте, просто саджайте корінням в землю, сантиметрів 20 один кущик від одного. Сорт від сорту я радив би садити
не густіше ніж півтори метри. Оскільки вони можуть перемішатись розкидавши вусики.
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В перший рік, ваше завдання її максимально розмножити. Для цього потрібно розсаду частенько поливати, а коли вона пустить вусики, то їх потрібно вживити в землю. Щоб розвести велику кількість розсади,
можна вживлювати всі вусики. Але надалі, щоб сорт не перероджувався, треба використовувати лиш перший вусик.
Полуниця улюблена
Щоб мати повноцінний урожай полуниці з нової грядки, краще її розсадити
в серпні - вересні, коли вуси вже укорінюються і перетворилися на нормальні
ягода дітвори
кущі. Крім того кущиків в цей час вже утворилось достатня кількість, щоб закласти нову грядку. Пересадка у серпні - вересні цінна тим, що рослини встигають нормально укорінитись
і до того часу, коли почнуть плодоносити, вони нормально розростуться, в кожному кущі буде по декілька
розеток, а кожна розетка дасть свої плодоніжки з ягодою.
Це дає можливість збирати більшу кількість урожаю з кожного куща.
Я розсаджую так, щоб рядок від рядка знаходився на відстані сімдесят сантиметрів в
той час, як рослина в рядку одна від одної приблизно на сантиметрів двадцять. Але можна зробити одне міжряддя на сімдесят, друге на тридцять, а в рядках так само на двадцять сантиметрів.
Для пересадки потрібно брати молоді вусики, або старий кущ, який пустив молоде
коріння. В старому кущі потрібно відламати старий корінь і розділити на молоді кущики, якщо такі утворились. Коли ж старий кущ молодого коріння не пустив, його
для пересадки краще не брати, бо для того, щоб він омолодився пройде ще не мало
часу, а це не сприяє майбутньому урожаю.
Щоб рослини краще прижилися, я на кожному кущі залишаю не більше
ніж два листочки, взагалі мій досвід показує, що чим більше листя на кущі
залишить, тим довше він буде приживатись. Розсаджую дуже простим
способом – плоскорізом, або сапою графлю рядки глибиною сім – десять
сантиметрів, розкладаю рослинки, трохи пригортаю землею, потім поливаю Коли вода повністю ввійде в грунт, пригортаю сухою землею - це і є
вся посадка. На далі потрібно лиш слідкувати, щоб рослини не засохли,
вчасно їх поливаючи. Якщо є можливість покласти крапельну стрічку –
це взагалі буде найкращим варіантом.
При такій пересадці, вже літом полуниця дасть повноцінний урожай.
Але полуницю розсадити можна в любу пору року, якщо ви наприклад
придбали цінний для вас сорт. Оскільки в такому випадку на першому 33
місці стоїть її розмноження, бо коли ви її розмножите то урожаї ви будете
збирати ще безліч разів.
І ось ви все ж таки наважились та Кожен сорт полуниці унікальний
посадили полуницю в себе на грядці. То знайте,
вона рано чи пізно буде плодоносити. Але якість та кількість зібраного урожаю, прямо пропорційна догляду за нею. Тобто, чим більше ви в неї вкладете своєї уваги, тим кращим урожаєм вона
вам віддячить.
Найперше, найголовніше для полуниці, як до речі і для любої іншої огородньої культури, це – вчасне
звільнення ділянки від бур’янів. Щоб рослина нормально розвивалась, потрібно щоб на неї повноцінно
попадали сонячні промені, а коли над нею буде рости величезна бур’янина, то вона і буде забирати на себе
всю життєдайну енергію сонця, в той час затінюючи та витісняючи саму полуницю. Тому цього допускати не потрібно, вчасно звільнюючи ділянку з ягодою від бур’янів. Крім того, щоб ягода була великою, і її
було багато, потрібно, щоб сам кущ був теж великим, а коли поруч з кущем полуниці ростуть бур’яни або
інші кущі полуниці ростуть дуже густо, то рослинам не буде куди розростатись, вони будуть тоненькими
та слабими. На таких кущах ягода буде дрібною або її може і взагалі не з’явитись. Щоб цього запобігти,
полуницю потрібно проріджувати, обполювати, залишаючи між кущами просвіти щоб їм було куди розростатися та повноцінно получати енергію сонця з усіх сторін. Якщо всю ділянку заполонили вусики, які самі
вкоренилися і ділянка перетворилася на суцільний килим,то таку ділянку краще розділити на рядки по 40
сантиметрів. На одних рядках виполоти всі рослини, а на другій лише прорідити. Так буде зручніше догля-
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дати за полуницею, а ті рядки що звільнені від рослин будуть слугувати як стежки, а кущам буде куди
розростатися знову і вони будуть отримувати вдосталь світла. Не бійтеся гарно прополоти і звільнити
місце, ті кущики полуниці, які залишилися, віддячать вам гарним урожаєм за простір для їх гарного
існування.
Якщо ділянку з ягодою заплів пирій то від нього треба негайно позбутися, або взагалі полуницю
пересадити на іншу ділянку, де пирію немає, тому що пирій полуницю видавить. За рік вона може
повністю зникнути, ви цього й не помітите, і будете себе питати: «а чи садив я полуницю взагалі?»
Справа в тому, що коріння пирію дуже пересушує землю, а для полуниці суха земля – це ворог номер один. Ягоду краще перенести на іншу ділянку, тому що витягувати пирій з полуниці то невдячна
справа. Легше полуницю перенести на іншу підготовлену ділянку, а тоді і пирій буде легше прибрати.
Якщо вас, наприклад довго не було вдома і приїхавши додому, ви побачили що на ділянці з полуницею бур’ян по пояс, а в вас нема часу його полоти. Не поспішайте на цю справу махнути рукою. Можна
взяти косу і великий бур’ян позбивати поверх кущів полуниці. Тоді цю ділянку буде набагато легше та
швидше звільнити від буряну та справа не буде вже такою терміновою. Якщо великий бур’ян залишити до осені та не прибирати його взагалі, то кущі полуниці під бур’яном пропадуть.
Коли ви щойно пропололи грядку, а потім її полили чи пішов дощ, то вслід за цим почне сходити
безліч буряну, а земля через тиждень пересохне і почне розтріскуватись. То це буряну не зашкодить,
але ягоді зашкодить. Тому, зразу після того як земля почала підсихати, суху корку треба зламувати
плоскорізом чи гострими граблями або кротом (сапа з трьома зубами, схожа на курячу лапку), земля
після цього так сильно пересихати не буде, і дрібні сходи бур’яну не вкореняться і будуть знищені. На
цій стадії росту бур’янів з ним саме легше боротись, чим менший бур’ян тим менш потрібно зусиль
докласти, щоб його прибрати з ділянки. Це і є головне правило в боротьбі з бур’янами.
І ще одне, під мульчею однорічних бур’янів полуниця росте набагато краще. Так що нетреба викидати скошений та виполотий бур’ян з ділянки. Краще укласти його між кущиками. Він буде стримувати
випаровування вологи із землі і буде заважати розмножуванню нового бур’яну. А для полуниці це те
що треба.
Взагалі технологія вирощування полуниці у кожного господаря різна, тому від себе скажу, що ця
культура любить полив, перегній їй ніколи не зашкодить, в пирій її садити не треба і не варто. І не забувайте вчасно звільняти ділянку від бур`янів.
Поки що це все, бажаю кожному вибрати свій сорт полуниці та виростити свій гарний врожай цієї
королеви ягід, яка носить гарне ім’я - Полуниця. Насолоджуйтеся смачною великою ягодою і будьте
здорові .
Придбати кущики полуниці можна за тел. 050-1613751
Всього найкращого та на все добре!
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Картопляний міф

Ми живемо в 21 столітті, і розвиток людини не зупиняється ні на хвилину. Кожен день
наукові уми нашого часу придумують щось
нове у всіх сферах нашого з вами життя. І як
не дивно, сфера харчування не виняток. Але,
що не вигадуй щось в харчуванні людини, є
продукти, які важко замінити.
Є один овоч, без якого не можливо уявити
наш раціон, бо він в ньому перебуває на першому місці. Я маю на увазі Картоплю.
Картопля дуже цікавий овоч, який зібрав
навколо себе величезну кількість питань:
- чому наші предки їли ріпу, а не картоплю, і
як вона до нас потрапила на стіл, витіснивши
ріпу?
- чому картопля зайняла перше місце в нашому з вами раціоні?
- зрештою, хочеться зрозуміти, шкідлива
або корисна картопля для людського організму?
Відповівши на ці питання, ми з вами зможемо з легкістю зрозуміти, що це за овоч.
Дивно, але ще кілька сотень років тому, а
саме менше 250 років, наші предки взагалі не
знали про картоплю. І для того, щоб картопля
все-таки прижилась, владі того часу доводилося насильно змушувати селян вирощувати
цей овоч.

І так, заглянемо в історію. Є версія що картоплю, як і тютюн, завіз Петро I. Але це тільки
версія. Насправді картоплю завезли, і стали її
змушувати садити при Катерині II.
У 1765 році в Москву з Німеччини за наполегливим проханням Медичної колегії (в той
час вона була друга після Академії наук науковою установою) була виписана перша велика
партія картоплі для посадки - 57 бочок. Члени цієї колегії розглядали картоплю як один з
методів боротьби з голодом у зв’язку з непоганим приростом урожаю. У той час картопля
носила різні назви - «земляне яблуко», «земляна груша», а приїжджі з інших країн називали - «потетесами, тартуфелями та картуфелями». Катерина ІІ прийняла пропозицію
Медичної колегії і випустила указ: «До великої користі цей овоч розводити. Оскільки він
займає мало сил і праці при вирощуванні. По
цьому нагороджуючи великим урожаєм. Він
ще й приємний і підходить для їжі як людині,
так і для корму всякій домашній тварині. У
зв’язку з цим, цей овоч, повинен зайняти почесне місце в господарстві і на столі».
Картопля була розіслана по всіх губерніях
для розводу. Губернаторам на місцях було
дано наказ по контролю виконання цього заходу. Але, не дивлячись на таке високе веління, затія з картоплею провалилася. Люди
відмовлялися садити картоплю, і не бажали
допускати на свій стіл іноземний продукт.
І лише тільки 150 років тому, Микола I почав масову компанію по насильницькій посадці цього овочу. Будь-яке насильство, як
відомо, породжує протидію, тому не дивно,
що наші предки влаштували картопляні бунти, причому такі, що довелося придушувати
ці бунти зброєю.
Активними противниками впровадження
«заморського» овоча були Старовіри. Вони
стверджували, що перший кущ картоплі
виріс на могилі дочки міфічного царя Мамерса. Його дочка при житті по «навчанню
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диявола» була розпусницею. Отже старовіри
вірили, що кожен, хто з’їсть цей «диявольський овоч», буде схильний до гріховних спокус
і потрапить за це в пекло.
Цікаво, що і в інших країнах картоплю також
не відразу прийняли «на ура». В Іспанії в XVI
столітті картоплю вважали рознощиком прокази. У Франції про картоплю знали ще у 1600
році, але французи взагалі воротили ніс від
«отруйного індіанського овоча». Французькі
вчені стверджували, що картопля отруйна, бо
спершу картоплю вирощували ботаніки і вважали, що картопля тільки квітка. Але, один
з графів того часу вирішив спробувати її на
смак. Хоча знання про приготування картоплі
в той час були на нулі. І на один званий обід
приготував вишукану страву - салат з листя і
картопляних помідорчиків. У підсумку масове отруєння з летальними наслідками. А знаменита «Велика Енциклопедія», видана в 1765
році найвищими вченими мужами Франції,
повідомляла, що картопля - це груба їжа, придатна тільки для невимогливих шлунків і для
корму домашніх тварин.
Яке б не було протистояння людей тих давніх часів, але цей «заморський» овоч, все-таки
зайняв своє почесне місце в раціоні людини.
Картопля, її користь і шкода - це вічна тема
з самого початку появи цієї культури. Розглянемо її користь і шкоду для здоров’я людини.
Якщо ви хочете отримати користь від картоплі, то її треба їсти зі шкуринкою. Якщо приготувати печену картоплю без жиру і смаження,
то вона буде поставляти в організм здорову,
низькокалорійну харчову клітковину.
Картопля має високу поживну цінність, саме
тому після її споживання насичення зберігається надовго. У порції в 100 гр. - більше 30
гр. вуглеводів, 5 гр. займають харчові волокна
(в тому числі клітковина), 4,4 гр. - це білки і 0,3
гр. жири. У меншому обсязі картопля містить
холін, фосфор, калій, фолієву кислоту, вітамін
РР, цинк, тіамін і токоферол. Картопля – постачальник вітаміну В6. Одна бульба середнього розміру містить більше половини міліграма цього вітаміну. Вітамін В6 корисний для
клітин мозку і активності нервової системи.
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Картопляний білок (1,2-2%) схожий за складом на тваринний, містить важливі амінокислоти, може частково компенсувати недолік
тваринної їжі. Це є величезним плюсом для
вегетаріанців і для людей з непереносимістю
тваринної їжі.
Унікальний склад картоплі дозволяє його
широко застосовувати в народній медицині.
Картопля відмінно справляється із запальними процесами і пошкодженнями на шкірному покрові. Щоб позбутися від проблеми,
потрібно прикласти свіжу скибочку до рани.
Також сира картопля добре себе показала при
загоєнні опіків.
Картопля має позитивні якості. Основною
умовою залишається те, що коренеплід потрібно правильно готувати і включати в раціон в
обмеженій кількості. Таке висококалорійне
блюдо, володіючи високими смаковими якостями, формує звикання і харчові звички, які
ведуть до ожиріння.

На жаль, більшість людей їдять її у вигляді
жирної картоплі фрі або чіпсів, і навіть печеної картоплі з великою кількістю жирів, таких
як вершкове масло, сметана, плавлений сир
або бекон. Таке харчування може призвести
до серцевого нападу.
Ряд досліджень показав, що велика кількість
калію і фосфору в складі картоплі шкодять організму. З картоплею варто бути обережніше,
зловживання продуктами з фосфором веде
до появи остеопорозу. І кількість споживання
картоплі потрібно скорочувати через високий
вміст калію. А перенасичення калієм веде до
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розвитку патологій печінки і нирок.
Візьміть до уваги, якщо готувати картоплю
при температурі вище 120 градусів, в плодах
починає виділятися шкідлива хімічна речовина акриламід. Такий реагент входить до складу пластмаси, сигаретного диму, клею і барвників. Речовина спричиняє розвиток ракових
клітин.
Акриламід провокує нейротоксичну дію на
організм. Шкідлива речовина залишає згубний відбиток на репродуктивній функції і генах людини. Всілякі смажені картопляні блюда мають максимальний показник акриламіду
в складі.
Високий вміст крохмалю в картоплі може
викликати цукровий діабет, дослідники попереджають, нешкідливий овоч, такий як картопля, може виявитися небезпечним.

Спочатку дослідження ґрунтувалися на
тому, що всі смажені страви з картоплі провокують розвиток діабету. В ході численних спостережень з’ясувалося ще дещо. Зловживання картоплею в будь-якому вигляді розвиває
хворобу. Вчені з’ясували, що саме крохмаль
провокує недугу.
Вважається, що високий вміст крохмалю
викликає діабет, який особливо небезпечний
під час вагітності і може призвести до втоми,
рецидивуючим інфекціям і нечіткості зору. Це
також підвищує ризик розвитку цукрового
діабету 2 типу в подальшому.
Під впливом сонячного світла в бульбах кар-
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топлі утворюється хлорофіл і соланін, який є
токсичною речовиною, яка не руйнується при
варінні.
Дослідження показали, що фермент соланін
негативно впливає на дихальну і кровоносну
систему. Нерідко виникають сильні головні
болі, діарея і м’язові спазми.
Гастроентерологи вважають, що крохмаль,
що міститься в картоплі, створює плівку на
стінках кишечнику і заважає травленню. Картопля є хорошим середовищем для розмноження мікробів, що викликають бродіння.
Але якщо ви все-таки надумали приготувати картоплю, і хочете отримати насолоду від
страви так, щоб вона вам не нашкодила, тоді
дотримуйтесь правил її вживання:
Перше - їжте поменше картоплі.
Друге - їжте її печеною разом зі шкуринкою,
оскільки в ній основні поживні речовини.
Третє - не вживайте картоплю з великою
кількістю жирів.
Четверте - не підвищуйте температуру
при приготуванні вище 100 градусів.
П’яте - не тримайте очищену картоплю
довго в воді, бо майже всі вітаміни, які знаходяться в картоплі, водорозчинні. Та не тримайте картоплю на сонці та в холодильнику.
Від сонця в ній з’являється солонін, а від морозу картопляний крохмаль перетворюється в
цукрові з’єднання.
Наші предки їли у великій кількості ріпу,
редьку, гарбуз. З появою картоплі ці овочі
перейшли на другий план. А в наш час майже не вживаються. Наприклад, ріпу просто
не знайти на прилавках магазинів або ринках. А буквально 200 років тому ріпу вживали замість картоплі. Варто нам подумати про
своє здоров’я і про перегляд раціону. Оскільки все-таки хочеться поменше звертатися за
допомогою до наших «висококваліфікованих»
лікарів.
Настав час самим задуматися про своє здоров’я і про користь і шкоду картоплі.
Будьте здорові!

Чим відрізняється
родове помістя
від звичайної сільської садиби?
Останнім часом, мабуть, не залишилося такої сім’ї, яку б не зачепила глобальна системна
криза. Шляхів виходу з якої пропонується багато,
але будь-який з них передбачає усім стати більш
досконалими людьми. А яке ж можливе удосконалення людини без удосконалення середовища проживання? В якості нового середовища проживання
для гармонійного життя і розвитку людини пропонуються родові помістя.
Почнемо з того, що таке родове помістя? Родове помістя - це не дача, як поверхнево можна
припустити. Це не город, не сад і навіть не шматок лісу. Родове помістя - це ноосферна екологічна
система. Щоб ширше пояснити таке визначення,
позначимо деякі важливі атрибути родового помістя:
1. Розмір родового помістя – 1 гектар, що дозволяє створити на ньому власну самодостатню
екосистему. Науково підтвердженим є факт, що 25
соток городу здатні забезпечити сім’ю з 4 осіб усіма овочевими продуктами харчування, не менше
25 соток відводиться під ліс, який разом з живою
огорожею створить тінь і мікроклімат у родовому
помісті, решта - будинок, сад, ставок. Сільські двори, як правило, значно менше 1 га, що не дає можливості розмістити все вказане разом - з’єднавши
всі елементи екосистеми.
2. У родовому помісті максимально велике
розмаїття рослин. Число видів рослин має йти на
сотні, а то й на тисячі. Класичні садові та городні
культури, які представлені в звичайному сільському подвір’ї - це тільки мала частина можливої різноманітності, в тому числі і в раціоні харчування
людини.
Людина в принципі, судячи по відношенню
довжини шлунково-кишкового тракту до зросту,
рослиноїдна. У хижаків ШКТ набагато коротше.
Те, що людина може вживати продукти твариного
походження протягом нетривалого часу без відчутної шкоди для здоров’я - це «аварійний вихід»,
продуманий Творцем. З тваринної їжі людині
досить і того, що тварини віддають самі (молоко, яйця). Зрештою, з м’ясом ми опосередковано
вживаємо все різноманіття лугових трав, тільки
в переробленому, не найкращому для людини вигляді. Таким чином, при достатньому асортименті
рослин, чи потрібна тваринна їжа взагалі? Уже в
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сучасних родових помістях
в їжу вживається більше ста
видів рослин. Міська людина вживає 30-40 видів, сільський житель - і того менше.
Іван Гопак творець
Наведемо приклади рослин, родового помістя
дуже корисних для людини, але
на Полтавщині
незрозуміло чому оголошених
неїстівними: щириця (амарант), конюшина, люцерна, піжма, деревій, кульбаба, кропива, жимолость, бузина, горобина, квітки жасмину, рожеві
пелюстки, лопух (корінь і стебла), хміль (шишки),
девятісил. Навіть такі «досвідчені» бур’яни, як
осот і лобода, виявляється, в старовину використовувалися в кулінарії так само широко, як зараз
капусту. Причому вміст корисних речовин і оздоровчий ефект в них набагато вищий, ніж в капусті.
3. У родовому помістя не існує «шкідливих»
рослин і тварин - існує тільки природний дисбаланс, який, при необхідності, коригується природними, не хімічними засобами.
4. У родовому помістя не вбивається жодна
тварина, навіть найменша, ні на підставі необхідності їжі для людини, ні на підставі естетичної
невідповідності, ні на підставі «шкідництва» або
незручності. Саме вбивство тварин, є подія настільки негативна, що завдає шкоди всьому простору, де живе людина. Тому тварини на забій: їжу, 39
продаж і т.д. не розводяться.
5. Родове помістя оточене поясом нейтральної
землі (між помістями - 3-4 метри), для полегшення доступу до всіх частин помістя і щоб уникнути
межових напружень між сусідами.
6. У родовому помісті садиться родове дерево,
найчастіше дуб - символ зв’язку поколінь роду і
передачі родових традицій, культури. У сільських
дворах через брак зайвого вільного місця (посадка таких дерев, як дуб, вимагає значного місця),
такого явища практично не буває.
А як родове помістя може допомогти в народженні здорових дітей і їх вихованні, реалізації на
практиці принципу «харчуватися, як дихати»,
відновлення порушених зв’язків між поколінями,
найкраще прочитати в першоджерелі - книгах Володимира Миколайовича Мегре.
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Бард

Сонячна Творчість
Сергій Долгорук
Бард, поет.

Учасник Каравану
Сонячних Бардів
«Співдружність»
Створює родове помістя у поселені «Росичі», що на Черкащині.
Ми завітали до нього у гості і дізналися, хто такий Бард і які образи він вкладає у свої пісні.
Вітаю тебе Сергію, першим питанням хочеться спитати тебе, що для тебе, як сучасної
людини, значить старовинне поняття «бард»,
що прийшло до нас крізь віки?
Доброго здоров’я. Напевно Бард – це в першу
чергу не просто музикант, людина, яка складає
пісні, а це високодуховна ЛЮДИНА, творчість і
спосіб життя якої спонукають людей до духовних
змін, пробуджують людські душі, від чого слухач
раптом відчуває нестримне бажання змінити власне життя, та і весь Світ на краще.
40 Тебе називають сонячним бардом, розкрий секрет - в чому відмінність між «бардом» і «сонячним бардом»?
На мою думку, Бард – це величезна відповідальність! Тому що ця людина має бути взірцем чистоти, порядності, і бути носієм духовних знань, та
світла в суспільстві. Чесно кажучи, ніяк не звикну, до того, що мене люди стали вважати бардом.
Адже мені ще багато є над чим працювати. Проте,
безумовно, під час виступу я нічого від слухача не
приховую і намагаюсь передати усі свої почуття та
емоції. Наскільки повноцінно це виходить – може
вирішити лише слухач.
Що ж стосується різниці між Сонячним, та звичайним бардом, то в першу чергу хочу наголосити, що діяльність обох важлива і необхідна для
нинішнього суспільства. А у сонячних бардів просто переважна більшість пісень несе позитивні і
бадьорі емоції та енергії. В таких піснях оспівується любов до всесвіту, до довкілля, до всіх людей і
усього живого, що нам з любов’ю подарував Тво-

рець. Від таких пісень радість на довго селиться в
людській душі.
Ти кажеш, що пісні мають бути образними та
позитивними, а які образи ти вкладаєш у свої
пісні? Що ти несеш людям своїми піснями?
Дуже хочеться, щоб люди усвідомили, що вони
на справді можуть бути щасливими тут і зараз.
Що нинішнє наше життя, лише чергова ланка у
довжелезному ланцюжку наших втілень на цій
прекрасній планеті. Від того, як ти проживеш
своє життя зараз, буде залежати твоє наступне
втілення. Хочеться, щоб люди розуміли, що доля
наступних поколінь, залежить від того, що ми залишимо нашим нащадкам. І час вже усвідомити,
що оскільки ми являємось дітьми самого Творця,
то вся відповідальність за долю не тільки Землі, а й
усього Всесвіту лягає виключно на нас. І насправді, ми можемо Все, тому що ці повноваження нам
належать від народження і надані самим Творцем.
Просто потрібно про це згадати, і перестати боятися )))). Безумовно, що і тема романтичного кохання, теж присутня в моїх піснях.
Зараз існує багато різних методів оздоровлення людини, в тому числі звуком, і мені хочеться
запитати, чи можуть пісні зцілювати людей?
Ти особисто стикався з такими явищами, розкажи?
Мені відомо, що звук здатен впливати на тонкі
оболонки людини та міняти їх стан. Особливо
сильним такий ефект досягається разом з сильним текстом. Але з власного досвіду, поки що не
можу привести прикладу, коли хтось зцілився від
прослуховування пісні. Хоча, можливо цей процес
розтягнутий у часі, і згодом ми почуємо про дива
зцілення піснями.

Бард

Мені давно хотілося дізнатися, що надихає
барда на створення пісень?
Важко сказати так одразу. Деколи пісні з’являються дуже несподівано. Просто звідкись береться відповідний настрій, і починається чарівний
творчій процес. А інколи до творчості можуть
спонукати сильні душевні переживання, від подій
в особистому житті, або від прочитаної книжки. В
мене останнім часом пісні стали приходити увісні.
Зранку, перед самим пробудженням. Правда не в
повному обсязі, звичайно. Лише одна дві фрази,
але разом із мелодією. І вже протягом дня вимальовується продовження.
В тебе є чудова пісня, яка пробуджує відчуття
у всіх слухачів, зі словами: «мы с тобою как две
искорки от вселенского костра», що тебе надихнуло на цю пісню?
Історія народження цієї пісні дуже цікава. Я
тоді ще мешкав у рідному Львові. Ходив, як і усі
люди на роботу, за грошима))))). Але тоді вже був
певний духовний набуток від прочитаних книг. І
на той час більше мене вразила серія книжок про
Анастасію, автором яких є Володимир Миколайович Мегре. В той період в середині мене, прокинулося усвідомлення, що я живу не вперше, а головне і не в останнє, і що цей шлях разом із своєю
половинкою ми проходимо вже багато мільйонів
років. А головне, що прийшло усвідомлення, що
ми можемо створювати прекрасні світи і на інших планетах нескінченного Всесвіту, і Творець
саме цього від нас чекає. Терпляче чекає мільйони
років. Тоді, пам’ятаю, я перебував один в офісі, і
раптом в голові стали народжуватися слова. Я став
швиденько усе записувати, але щось потім втрутилося в цей процес (я вже не пам’ятаю, можливо
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телефонний дзвінок), і все припинилося. Ось так,
не закінченим цей текст лежав ще напевно з три
роки, можливо, і трішки більше. І лише позаминулої зими, я прокинувся, і не встаючи з ліжка став
пригадувати цей текст. І коли дійшов до того місця, на якому він обривався, раптом почало проявлятися продовження. Але це народився лише вірш.
Ніякої музики для нього я не чув. А через декілька
місяців, як раз перед самим караваном Сонячних
Бардів 2017 року, раптом з’явилася і мелодія. І знову ж таки з самого ранку, після пробудження ))))).
Ось так все і сталось.
Я знаю в тебе було багато концертів, виступів
на фестивалях, на різних сценах, який виступ
тобі найбільше запам’ятався?
Відверто кажучи, важко виділити щось окремо.
Всі концерти і виступи неповторні, і по-своєму
чарівні. Крім того, хвилювання, як правило не дозволяє повноцінно усвідомити те, що відбувається
під час виступу.

Бард - це в першу чергу
високодуховна ЛЮДИНА
Невже ти хвилюєшся на сцені?
Ще і як!!! І саме на сцені. Коли виступ відбувається у вузькому колі друзів, десь на квартирі,
чи можливо і в широкому колі, біля нічного багаття, то все відбувається гармонійно. А от коли мова
йде про сцену, перед якою глядацька зала, тобі
потрібно співати у мікрофон, на тебе ще й софіти
можуть світити, то це добавляє в процес якогось
офіціозу, який неодмінно викликає хвилювання.
В мене це з дитинства))))). З малечку, я грав у духовому оркестрі на трубі, але було в нашому репертуарі і два номери, в яких мені потрібно було
співати. Скільки казусів було, сміх та й годі.
Хоча згадав! В каравані, коли ми виступали в
Запоріжжі, під час мого виступу (я тоді виконував веселу рокен-рольну пісню) з глядацької зали
прямісінько під саму сцену вибігла юна дівчина, і
стала від душі танцювати, під дружні оплески глядачів, аж поки я не закінчив співати. Це викликало
незвичайні і приємні відчуття))).
Що б ти хотів побажати своїм шанувальникам та слухачам наостанок?
Мій друже, пам’ятай, що ти Людина.
І все творіння, що оточує тебе, тобі потрібно зберегти, як цінні скарби, щоб і нащадки їх побачити
змогли.
Живіть в радості. Миру і злагоди серцям вашим!
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Екологія життя

Екологічне,
значить безпечне життя

42

Нікого не здивувати новиною, що екологія весь
час погіршується.
Думаю, що зміна клімату, погіршення якості
води, повітря, землі, забруднення навколишнього
середовища, зростання сміттєзвалищ, шкідливі
виробництва, що отруюють все навкруги і багато
чого іншого, що шкодить планеті і нам усім разом
– давно не секрет для усіх.
Уряд нашої країни майже нічого не робить для
покращення екологічної ситуації, в принципі, як і
всі уряди на планеті. В усякому випадку екологія
тільки погіршується.
Тому залишається один єдиний вихід – почати
змінювати екологічну ситуацію на планеті самостійно… Звісно краще і легше це робити з друзями-однодумцями, сусідами, знайомими.
Думаю, кожен замислювався над питанням: «Чи
можливо жити «екологічно» у нашому корумпованому, кризовому, конкурентно-агресивному, супермаркетовому світі?»
Можна!!! Звісно, це не просто.
По-перше, потрібно обрати екологічний спосіб
життя, вирішити для себе вести «чисте» життя.
По-друге, треба розібратися, що таке жити екологічно? Навчитися обирати відповідні товари,
технології, знання, робити помилки і вчитися на
них, цікавитися технологіями виробництва, читати склад продукції на упаковках, задавати питання

виробникам – ви на це маєте право, бо за ці товари
ви платите своїми грошима, своєю працею, а буває
і своїм здоров’ям.
Випадково познайомився з людиною, яка вирощує рибу у ставках, після того як поспілкувалися,
подружилися, вирішили взяти у нього риби. Він,
як друзям, порадив не брати у нього риби, тому
що він її сам не їсть, а так, би мовити, вирощує на
продаж. На запитання, а як же він сам, що взагалі
рибу не їсть – відповів, що бере у свого кума, у того
риба більш безпечна.
Пізніше познайомилися з іншою людиною, що
вирощує гриби печериці. Технологія не складна, в
погребі ставилять мішки з міцелієм гриба, доглядають і мають непоганий дохід до сімейного бюджету. Знайомство закінчилося так само, грибів ми
не скуштували, бо виявилося, щоб гриб був білий
та мав гарний товарний вигляд його обприскують
декілька разів засобом, тільки уявіть, від колорадського жука - «Престижем»!
Легко підробляються та фальсифікуються усі молочні продукти, фермерські яйця швидко стають
«домашніми»… Не буду продовжувати історію
знайомств – доволі сумна історія виходить. Багато і багато продуктів, як виявляється, вживати без
шкоди для здоров’я не можна.
Причому, довіряти не можна навіть старим бабусям, що виносять на продаж «домашні» продукти,
вони теж в погоні за грошима ділять город на дві
частини: більша на продаж, менша для себе та дітей.
Парадокс такого виду заробітку полягає в тому,
що повільно отруюючи один одного, такі «виробники» в кінцевому результаті всі свої зароблені
гроші відносять до аптек. Тепер зрозуміло чому
аптек стало так багато?
А втрачене здоров’я, своє та своїх дітей, взагалі
не можна обрахувати ніякими грошима, бо невідомо скільки їх знадобиться і чи допоможуть вони
коли хвороби від «вироблених задля грошей» продуктів почнуть загрожувати вашому життю та
життю ваших дітей.
Що цікаво, модна на сьогодні приставка «еко»
на багатьох продуктах харчування, що ви можете побачити в супермаркетах чи продуктових
еко-магазинчиках, в наш час майже нічого не
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варта, бо це може значити як «еко-логічність» та
і «еко-номність» товарів, а як ви розумієте «економність» не значить якість.
Який вихід? Він один – потрібно все вирощувати самостійно.
Але всі продукти від овочів та фруктів до зернових для борошна та круп, соняшника для олії,
корови для молока та інші продукти харчування виростити-створити самостійно дуже і дуже
складно. Тому тут у нагоді стають перевірені
сусіді та друзі, з якими можна об’єднуватися задля
створення спільноти справжніх еко-виробників, в
першу чергу зацікавлених у самозабезпеченні чистими продуктами харчування.
Тільки за умови чесного та відповідального
ставлення до цього питання та міняючись між собою своєю продукцією можна забезпечити себе та
свою родину безпечними продуктами харчування. Саме обмін, не за гроші, не задля користі та
наживи, може гарантувати безпеку продуктів.
А що робити, якщо у вас немає таких друзів?
По-перше, шукати їх.
По-друге, самому ставати виробником справжньої еко-продукції, якою ви зможете зацікавити
інших виробників та увійти у спільноту і як результат вирішити для себе питання безпечного
харчування і довгого життя.
Наявність у вас грошей, навіть великих, не є
гарантією, що ви зможете зацікавити еко-виробників та забезпечити себе безпечними продуктами харчування, бо за оцінкою експертів Організації об’єднаних націй, в найближчому майбутньому
єдиною цінністю залишаться тільки чиста вода та
їжа. Висновки робіть самі.
Чиста їжа - найголовніша проблема сучасної людини, але не єдина, є ще необхідність у чистому
повітрі, воді, землі, здоровому оточенні, сприятливому навколишньому середовищі, де ви живете, а для цього потрібно бути екологічно активною
людиною, цікавитися багатьма питаннями організації екологічного життя у себе вдома, селі, місті,
на всій планеті. Ми дихаємо одним повітрям для
всіх, на планеті іншого немає. Ми вживаємо одну
на всіх воду, забруднена вода в одному місці через
певний час буде забрудненою всюди. Після вибуху
атомної електростанції на Цусімі, радіація через
три дні була зафіксована в України – планета у нас
одна на всіх.
Для тих, хто вирішить вести екологічне життя,
а значить безпечне для свого здоров’я життя хочеться навести деякі порадити:
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1. Якщо ви дійсно за екологію, спробуйте поміняти свій раціон харчування. Постарайтеся зменшити, а якщо зможете, то краще повністю відмовтеся від споживання м’яса. Чому? Тому, що
Продовольчою та сільськогосподарською комісією
ООН визнано, що промислове тваринництво наносить більше шкоди екології планеті, ніж увесь
разом узятий транспорт. Тому відмова від м’яса
– майже найперший крок до екологічного життя
на землі. Це складний крок – але без масштабного скорочення споживання м’яса вирішити екологічні питання неможливо. Цей крок наскільки
важливий, наскільки і важкий для багатьох людей,
тому наступні пункти для них будуть здаватися
набагато легшими.

2. Потрібно максимально забезпечувати себе
власноруч вирощеними продуктами харчування,
шукати інших малих виробників та домовлятися
з ними про обмін продуктами. Причому, майте на
увазі, що коли ви станете виробником дійсно безпечної та корисної для інших продукції, то вирішити питання забезпечення себе продуктами харчування набагато легше.
3. Потрібно почати сортувати сміття. Є така екологічна приказка, що справжнє сміття буває тільки
в голові, а все інше - гроші, які ви просто викидаєте. Насправді, сміття не має ціни тільки тоді, коли
лежить в купі – сортування перетворює сміття на
гроші. Наприклад, ціна 1 тони склобою (битого
скла) складає – 1600 грн., макулатури від 2500 грн.,
плівки, поліетилену від 4000 грн., причому, якщо
ви зберете більше 200-300 кілограм у вас заберуть
його з дому. Чим більше у вас буде цих відходів,
тим дорожче і легше їх продати. Уявляєте? Ваше
сміття можна продати!!! А легше і веселіше це буде
зробити, коли ви об’єднаєтеся з друзями і сусідами
та будете сортувати сміття разом, а отримані гро-
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ші направляти на розвиток свого села, поселення,
двору. В Україні вже є ряд позитивних прикладів,
коли мешканці багатоповерхівки повністю реконструювали свій під’їзд та двір за «сміттєві гроші»,
не чекаючи на ЖЕК.
4. До 80% побутового сміття складають органічні
відходи (шкурки овочів, фруктів тощо). Придбайте собі компостер і за допомогою ЕМочек (Ефективних Мікроорганізмів – корисних для людини
бактерій), можете у себе вдома на кухні виготовляти біогумус – органічні добрива для усіх рослин. А якщо, наприклад, об’єднаєтеся з сусідами
по під’їзду, то в підвалі багатоповерхівки взагалі
можна зробити вермі-ферму – переробку органічних відходів черв’яками і так само мати дохід від
продажу біогумусу. Такі успішні спільні проекти
сусідів у багатоповерхівках також є в українських
містах.
5. Збирайте та здавайте на переробку відпрацьовані батарейки. Одна батарейка кинута на землю
отруює землю і воду в радіусі 10 метрів!
6. Використовувати лише безпечні для води
пральні миючі засоби. У багатьох країнах Європи давно заборонені фосфатні пральні порошки,
що забруднюють воду в річках та призводять до
цвітіння води влітку. Виробники цих фосфатних
засобів переповнюють Україну своїми шкідливими для землі товарами. Набагато краще користуватися безпечними безфосфатними пральними
порошками українських виробників (наприклад
ТМ «Білі паруса», «Дакос», «Парус», що виготовляється в Україні, або подібними з позначкою безфосфатні).
7. Купуйте та носіть натуральний одяг. Окрім
користі для тіла, ви ще будете турбуватися про
чистоту на планеті. Виявляється, що мікрочасточки синтетичного одягу під час прання та простого зносу тканин під час носіння потрапляють у
навколишнє середовище, де не розкладаються з
часом, як це відбувається з натуральними тканинами. Науковці-екологи вже знаходять часточки
синтетичних волокон у м’ясі океанських риб –
вони майже всюди. Як ви можете собі уявити, ці
мікрочасточки можуть бути і в нас самих. Я думаю
ви погодитеся, що краще носити натуральний одяг
ззовні, чим синтетичний всередині себе.
8. Постарайтеся максимально зменшити використання одноразових поліетиленових пакетів, а
краще почніть користуватися еко-торбинками та
сумками, багаторазова тара і надійніше, і не засмічує планету. В ряді країн Європи давно вже забо-
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ронено виробництво і продаж поліетиленових пакетів, живуть же без них європейці?
9. Потурбуйтеся про екологію вашої свідомості.
Розум, як і тіло, має харчуватися безпечними продуктами. Відмовтеся від перегляду телебачення,
радіо – окрім інформаційного бруду та реклами
ваш розум там нічого не знайде. Використовуйте
Інтернет і то, лише для розвитку та спілкування з
друзями. По максимуму зменшуйте користування
соціальним мережами. Більше бувайте на природі
самі, або з реальними, не «віртуальними» друзями.
Живий друг поруч завжди допоможе, підтримає та
порадить, що не зможуть зробити Інтернет-друзі.
Живіть реальним життям.
10. Економте природні ресурси. В першу чергу
воду! Здається що її так багато на планеті, але ви
знаєте, що тільки 3% води на планеті є питною? А
просто підійти і напитися води з річки нажаль вже
не можна! Одна з причин – ми недбало відносимося до води і починається це з власного дому. Кран,
що капає, хімічні миючі засоби для посуду та інша
побутова хімія з дому кожної людини капля за каплею зменшує кількість чистої води на планеті.
Наприклад, для миття посуду можна використовувати гірчичний порошок, який розчиняє жири
краще за хімічні засоби та повністю безпечний для
людини. Бережіть воду - без води життя неможливе.
11. І на останок. Економте енергоресурси – це
так само ресурси нашої спільної планети, завдяки
яким у наших домах є світло та тепло. Утеплюйте
будинки, використовуйте енергоощадливі технології (лампочки, обігрівачі). І як в старому кіно,
хочеться сказати: «Не забувайте виключати світло,
виходячи з кімнати».
Звісно, це все легше робити, коли ваша родина
живе в родовому помісті та поселені серед друзів
та однодумців. Так і жити легше та безпечніше, веселіше і головне - екологічніше. До цього і треба
прагнути!
Будьте здорові – живіть ЕкоЛогічно!!!
Потурбуйтеся про Землю -Матінку
на якій ми живемо!
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Від Редакції:

Шановні читачі! Цей журнал є результатом кропіткої праці багатьох людей, на нього витрачено
час та кошти учасників Співдружності творців родових помість України. Ми вклали в цей журнал
свої найкращі побажання та прагнення змінити навколишній світ на краще, аби ми усі та наші діти
жили у чистому та щасливому світі, на мирній та зеленій планеті.
Ми просимо вас не викидати журнал на смітник, а передати почитати журнал іншій небайдужій
людині, або віднести у бібліотеку.
Ми маємо надію, що матеріали викладені у журналі стануть вам у нагоді і допоможуть вам жити
більш екологічно та щасливо. Дякує вам за розуміння!

Рідний журнал створено за підтримки Співдружності творців родових помість України.
Рідний журнал - благодійний некомерційний проект, мета якого - екологічні зміни на планеті.
Рідний журнал розповсюджується безкоштовно.
Журнал вільно розповсюджується в мережі Інтернет в електроному вигляді, в друкованому вигляді розповсюджується безоплатно по мірі збору коштів на його друк.
При вашому бажані допомогти з друком журналу, перерахувати гроші можна на розрахунковий
рахунок Громадської організації «Благорода» р/р 26007055822193 МФО 311744 ЕПРПОУ 39918399.
Призначння платежу - на друк журналу.

Дякуємо вам за підримку!
Для авторів та небайдужих людей
Усім, хто бажає долучитися до роботи по створенню та розповсюдженю журналу, а також по
іншим питанням, пропонуємо звертатися до редакції за електронною адресою info@rpu.org.ua або
телефонувати +380506756906.
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