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Жити по-новому

М

жити по-новому

и живемо по-новому у «Домі на півдороги»
Щоразу ми ділимося з вами новинами з Дому. Це так
чудово усвідомлювати, що Дім «живе», його мешканці
наповнюють його теплом, своїми переживаннями та турботою.
Цього разу хочеться Вам просто показати, як учасниці реінтеграційної програми прожили ці два місяці.
Ми святкували Масляну, свято Восьмого березня, працювали як
справжні фермери в теплицях та з тваринками, а ще відпочивали
із найкращими в світі котами і не тільки.
І найголовніше, вперше в історії «Дому на півдороги» дві наші
учасниці отримали житло. Квартиру у Єлизаветовці, Лозівського
району. Жінки, Світлана (Рибка) та Лєна, самостійно звернулися до
сільського голови і отримали не лише житло, але й роботу. Все це
відбулося за сприяння та рекомендацій працівників Дому.
Якщо ви зацікавились і не боїтесь змінити своє життя на краще — заповніть анкету учасниці реінтеграційної програму соціальної установи «Дім на півдороги» та вирушайте на зустріч новому
життю.
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жити по-новому

Анкета-заявка
на участь у проекті
«Дім на півдороги»

Я

Прізвище, ім’я та по-батькові                                 
                                                             
Громадянство                                                
Вік                                                           
Скільки судимостей було, враховуючи цю?                       
                                                             
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто                                                        
Колонія                                                      
Відділення                                                    
Строк Вашого ув’язнення:
                        років                         місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«      »                        20       рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?
«       »                        20      рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так        Ні       
Якщо так, то яких саме?                                      
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кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчення ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і почати нове якісне життя, заповніть цю анкету
або перепишіть її на будь-який листок паперу та надішліть нам.
Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас
корисними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:
Соціальна установа «Дім на півдороги», вул. Дзержинського 13/1, смт. Краснопавлівка, Лозівський р-н, Харківська область,
64620.
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так        Ні       
Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку                                         
квартира / кімната у квартирі                                  
дім / частина дому                                            
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так        Ні       
Якщо так, то яку саме?                                        
                                                             
Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так        Ні       
Чи маєте Ви родичів?
Так        Ні       
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із родичами?
Так        Ні       
Чи маєте Ви дітей?                                           
Стать                            Вік                          
З ким зараз перебуває                                        
                                                             
                                                             
Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так        Ні       
Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особливого догляду?
Так        Ні       
Якщо так, вкажіть, які саме                                   
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці
частини / загону                                              
                                                             
                                                             
                                                             
ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата                         Підпис                       

Історія 8-го Березня
иникло це свято як день боротьби за права жінок. 8 березня 1857 року в Нью-Йорку зібралися на маніфестацію
робітниці швейних та взуттєвих фабрик. Вони вимагали
10-годинний робочий день, світлі та сухі робочі приміщення, рівну з чоловіками заробітну плату. Працювали в той час жінки по
16 годин на добу, отримуючи за свою працю копійки. Чоловікам
після рішучих виступів вдалося добитися введення 10 годинного
робочого дня. На багатьох підприємствах в США виникли профспілкові організації. І ось після 8 березня 1857 року утворилася
ще одна — вперше її членами стали жінки. У цей день у багатьох
містах Нью-Йорка сотні жінок вийшли на демонстрацію, вимагаючи надання їм виборчого права.
У 1910 році на Міжнародній конференції жінок-соціалісток в Копенгагені, Клара Цеткін виступила з пропозицією про святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня, яке прозвучало, як заклик до всіх жінок світу включитися в боротьбу за рівноправ’я.
Відгукуючись на цей заклик, жінки багатьох країн включаються
в боротьбу проти злиденності, за право на працю, повагу до своєї
гідності, за мир. В 1911 році це свято вперше відзначалося 19 березня в Австрії, Данії, Німеччині і Швейцарії. Тоді більш мільйона
чоловіків і жінок взяли участь в маніфестаціях. Крім права обирати і займати керівні посади, жінки домагались рівних виробничих
прав з чоловіками.
Міжнародний жіночий день 8 березня з перших років Радянської влади став державним святом. У 1965 році 8 березня в СРСР
стало вихідним днем. А в 1977 році свято стало дійсно міжнародним — ООН прийняла резолюцію 32/142, закликавши всі країни
проголосити 8 березня днем боротьби за жіночі права — Міжнародним жіночим днем. Існував і його святковий ритуал. Цього
дня на урочистих заходах держава звітувала перед суспільством
про реалізацію державної політики у відношенні жінок. Поступово Міжнародний жіночий день в країні губив своє політичне забарвлення.
Після розпаду Радянського Союзу день 8 березня лишився
в переліку державних свят Російської Федерації. Відзначається
Міжнародний жіночий день і в країнах СНД: в Азербайджані, Грузії,
Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Туркменії, Україні, Білорусії як Міжнародний жіночий день; в Узбекистані як День матері;
у Вірменії його відзначають 7 квітня, як День материнства і краси.
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Цікаві факти
Свято жінок було ще у стародавньому Римі. Існував день,
в який вільно народжені жінки отримували подарунки від своїх
чоловіків, а рабині мали щось на зразок вихідного — господині будинку дозволяли їм в цей день відпочивати. Чим не день солідарності жінок!
8 березня є національним вихідним також в Анголі, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Камбоджі, Китаї, Конго (там свято не «міжнародних», а конголезьких жінок), Лаосі, Македонії, Монголії, Непалі,
Північній Кореї і Уганді.
У Сирії 8 березня відзначають День Революції, а в Ліберії — і зовсім як День пам’яті полеглих.

історія 8-го березня

http://cikavo-znaty.org.ua/292-storya-ta-ckav-faktipro-svyato-8-bereznya.html
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Сколько ты стоишь?
днажды к Мастеру пришёл молодой человек и сказал:
— Я пришёл к тебе, потому что чувствую себя таким
жалким и никчёмным, что мне не хочется жить. Все вокруг
твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, Мастер,
помоги мне!
Мастер, мельком взглянув на юношу, торопливо ответил:
— Извини, но я сейчас очень занят и никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное дело, — и,
немного подумав, добавил: — Но если ты согласишься помочь
мне в моём деле, то я с удовольствием помогу тебе в твоём.
— С... с удовольствием, Мастер, — пробормотал тот, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй
план.
— Хорошо, — сказал Мастер и снял со своего левого мизинца
небольшое кольцо с красивым камнем.
— Возьми коня и скачи на рыночную площадь! Мне нужно
срочно продать это кольцо, чтобы отдать долг. Постарайся взять
за него побольше и ни в коем случае не соглашайся на цену ниже
золотой монеты! Скачи же и возвращайся как можно скорее!
Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь,
он стал предлагать кольцо торговцам, и те поначалу с интересом
разглядывали его товар.
Но стоило им услышать о золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо,
другие просто отворачивались, и лишь один пожилой торговец
любезно объяснил ему, что золотая монета — это слишком высокая цена за такое кольцо и что за него могут дать разве что
медную монету, ну в крайнем случае серебряную.
Услышав слова старика, молодой человек очень расстроился,
ведь он помнил наказ Мастера ни в коем случае не опускать цену
ниже золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся
обратно. Сильно удручённый неудачей, он вошёл к Мастеру.
— Мастер, я не смог выполнить твоего поручения, — с грустью сказал он. — В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо
пару серебряных монет, но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на золотую! А столько это кольцо не стоит.
— Ты только что произнёс очень важные слова, сынок! — отозвался Мастер. — Прежде, чем пытаться продать кольцо, непло-
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хо было бы установить его истинную ценность! Ну а кто может
сделать это лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси
у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только что бы он
тебе ни ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне.
Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру.
Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше:
— Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему больше
пятидесяти восьми золотых монет. Но если он даст мне время, я
куплю кольцо за семьдесят, учитывая срочность сделки.
— Семьдесят монет?! — юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад.
— Садись сюда, — сказал Мастер, выслушав оживлённый рассказ молодого человека. И знай, сынок, что ты и есть это самое
кольцо. Драгоценное и неповторимое! И оценить тебя может
только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару,
ожидая, что это сделает первый встречный?

10

Одна из лучших притч
царя Соломона
огда царь Соломон спустился с горы после встречи восхода Солнца, собравшиеся у подножия сказали:

— Ты источник вдохновения для нас. Твои слова преображают сердца. А мудрость твоя просветляет разум. Мы жаждем слушать тебя. Скажи нам: кто мы?
Он улыбнулся и сказал:
— Вы — свет мира. Вы — звезды. Вы — храм истины. В каждом из вас Вселенная. Погрузите ум в сердце, спрашивайте
свое сердце, слушайте через свою любовь. Блаженны знающие
язык Бога.
— В чем смысл жизни?
— Жизнь — это путь, цель и награда. Жизнь — это танец Любви. Ваше предназначение — расцвести. БЫТЬ — это великий
дар миру. Ваша жизнь — история Вселенной. И поэтому жизнь
прекраснее всех теорий. Относитесь к жизни, как к празднику,
ибо жизнь ценна сама по себе. Жизнь состоит из настоящего.
А смысл настоящего — быть в настоящем.
— Почему несчастья преследуют нас?
— Что сеяли, то и собираете. Несчастья — это ваш выбор.
Бедность — творение человеческое. А горечь — это плод невежества. Обвиняя, теряете силу, а вожделея, рассеиваете счастье.
Проснитесь, ибо нищий тот, кто не осознает себя. А не нашедшие
внутри Царство Божие — бездомные. Бедным становится тот,
кто впустую тратит время. Не превращайте жизнь в прозябание.
Не позволяйте толпе погубить вашу душу. Да не будет богатство
вашим проклятием.
— Как преодолеть несчастья?
— Не осуждайте себя. Ибо вы божественны. Не сравнивайте и
не разделяйте. За все благодарите. Радуйтесь, ибо радость творит чудеса. Любите себя, ибо любящие себя любят все. Благословляйте опасности, ибо смелые обретают блаженство.
Молитесь в радости — и несчастье обойдет вас. Молитесь, но
не торгуйтесь с Богом. И знайте, восхваление — лучшая молитва, а счастье — лучшая пища для души.
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— Каков путь к счастью?
— Счастливы ЛЮБЯЩИЕ, счастливы благодарящие. Счастливы умиротворенные. Счастливы нашедшие рай в себе. Счастливы
дарящие в радости и счастливы принимающие дары с радостью.
Счастливы ищущие. Счастливы пробудившиеся. Счастливы внимающие голосу Бога. Счастливы исполняющие свое предназначение. Счастливы познавшие Единство. Счастливы изведавшие
вкус Богосозерцания. Счастливы пребывающие в гармонии.
Счастливы прозревшие красоты мира. Счастливы открывшиеся
Солнцу. Счастливы текущие, как реки. Счастливы готовые принять счастье. Счастливы мудрые. Счастливы осознавшие себя.
Счастливы возлюбившие себя. Счастливы восхваляющие жизнь.
Счастливы созидающие. Счастливы свободные. Счастливы прощающие.
— В чем секрет изобилия?
— Жизнь ваша — величайшая драгоценность в сокровищнице Бога. А Бог — драгоценность сердца человеческого. Богатство внутри вас неистощимо, а изобилие вокруг вас безгранично.
Мир достаточно богат, чтобы каждый стал богатым. Поэтому
чем больше даете, тем больше получаете. Счастье стоит у порога вашего дома. Откройтесь изобилию. И превращайте все в золото жизни. Блаженны нашедшие сокровища в себе.
— Как жить в свете?
— Пейте из каждого мгновения жизни, ибо непрожитая жизнь
порождает печали. И знайте, что внутри, то и снаружи. Мрак
мира — от мрака в сердце. Счастье — это восход Солнца. Богосозерцание — это растворение в свете. Просветление — это
сияние тысячи солнц. Блаженны жаждущие света.
— Как обрести гармонию?
— Живите просто. Не приносите никому вреда. Не завидуйте.
Пусть сомнения очищают, а не приносят бессилие. Посвятите
жизнь прекрасному. Творите ради творчества, а не ради признания. Относитесь к ближним, как к откровениям. Преобразите
прошлое, забыв его. Приносите в мир новое. Наполните тело любовью. Станьте энергией любви, ибо любовь все одухотворяет.
Где любовь — там Бог.
— Как достичь совершенства жизни?
— Счастливый преображает многих. Несчастные остаются
рабами, ибо счастье любит свободу. Воистину, радость там, где
Свобода. Постигайте искусство счастья. Откройтесь миру и мир
откроется вам. Отказавшись от противостояния, вы становитесь владыкой. И, посмотрев на всех с любовью, он добавил: —
Но многое еще вам откроет Безмолвие... Только будьте Собой!
Живите в гармонии! Будьте собой!
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ахворювання молочних залоз — найбільш поширена група
захворювань серед жіночого населення. Вони бувають доброякісні та злоякісні.
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Основні захворювання молочних залоз
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З доброякісних виникають найбільш часто мастопатія, мастит,
мастодинія, травми грудей. До злоякісних захворювань належить
рак молочної залози, який вражає сучасних жінок все частіше.
Фіброзно-кістозна хвороба (фіброзно-кістозна мастопатія) — це доброякісні зміни тканин молочних залоз, що, як
правило, не підвищують ризик розвитку раку молочної залози,
за винятком деяких видів. Фіброзно-кістозна хвороба, або мастопатія, за даними різних досліджень, виявляється приблизно
у 50–60% жінок, як правило, у віці від 30 до 50 років і набагато рідше у жінок в період менопаузи. При фіброзно-кістозній хворобі
жінка може відчувати біль у молочних залозах, що підсилюються
перед менструацією. Вони найчастіше проходять і зменшуються
після закінчення циклу. У ряді випадків болі набувають дуже інтенсивний характер, поширюються на плече, пахвову область,
лопатку. При пальпації визначаються ділянки ущільнень (без чітких меж, з чіткими кордонами, у вигляді тяжів, дрібної зернистості). Можуть бути виділення з молочних залоз.
Мастит — це запалення молочних залоз, яке зустрічається
переважно у жінок, які годують груддю, і виникає через бактеріальну інфекцію (яка проникає в залозу по лімфатичних шляхах
через тріщини і садна сосків, рідше — через протоки і кров у закупореному протоці). Іноді мастит розвивається у негодуючих
жінок, найчастіше у тих, хто переніс операцію з видалення доброякісної пухлини, а також у жінок з розладом імунної системи
та хворих на цукровий діабет. Післяпологовий мастит зустрічається в 2–5% випадків, частіше у жінок, які народжували вперше.
Маститами жінки хворіють зазвичай протягом першого місяця
після пологів. Він є одним з найбільш частих проявів післяпологової інфекції.

Мастодинія (масталгія) — біль в грудній залозі. У жінок в пременопаузі мастодинія може проявлятися у вигляді почуття дискомфорту, що виникає перед менструацією. Припускають, що
причина мастодинії — циклічне нагрубання залоз, обумовлене
венозним застоєм перед менструацією; в цей час молочна залоза
збільшується в об’ємі більш ніж на 15%. Терапію проводять одночасно з лікуванням передменструального синдрому.
Рак молочної залози — це злоякісна пухлина тканини молочної залози.

Які медичні дослідження молочної залози допомагають установити або спростувати діагноз?
Первинний огляд лікаря-мамолога або хірурга, який пальпаторно оглядає залозу і збирає інформацію про скарги пацієнтки.
Далі, орієнтуючись на огляд і скарги, лікар може призначити наступні дії:
1) мамографія — це рентгенологічне дослідження молочних
залоз без використання контрастної речовини. На спеціальному апараті виконують рентгенограми в двох проекціях, при необхідності роблять прицільні рентгенограми зі
збільшенням. Метод дозволяє встановити зміни структури
тканини молочної залози, пахвових лімфатичних вузлів, виявити пухлину діаметром менше 10 мм, тобто пухлина такого розміру, яку лікар, як правило, не може визначити при
пальпації, особливо якщо вона розташована в глибоких відділах молочної залози великого розміру. Тому дуже важливо жінкам середнього віку 1 раз на рік проходити таке
обстеження.
2) дуктографія молочної залози — рентгенографічне дослідження проток молочної залози після введення в них
контрастної речовини. Проводиться жінкам, які прийшли зі
скаргами на виділення із сосків. Область ареоли і соска обробляють спиртом. По краплі секрету відшукують зовнішній
отвір молочного протоки. У нього на глибину 5–8 мм вводять контрастну речовину. Аналіз знімків дозволяє судити
про форму, обриси, дефекти наповнення проток.
3) ультразвукова ехографія — використовується в якості допоміжного методу в діагностиці раку і доброякісних процесів у молочній залозі, оскільки в злоякісних пухлинах міститься більше щільних структур, що відображають звукові
хвилі, ніж у доброякісних.
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4) магнітно-резонансна томографія — дозволяє не тільки візуалізувати паталогію в молочній залозі, але і дати характеристику змін.
5) морфологічне обстеження — є основним методом диференціальної діагностики. Застосовують дослідження пунктату пухлини або виділень з соска на клітинному рівні.
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Самообстеження
Незважаючи на такий широкий арсенал засобів щодо встановлення діагнозу, жінці дуже важливо постійно залишатися уважною до себе і періодично 1 раз на місяць проводити самообстеження молочних залоз, яке є одним з найважливіших методів,
що дозволяють своєчасно виявити різні захворювання грудей
і звернутися до фахівця. Завдяки регулярному самообстеженню
знижується не тільки кількість виявлень запущених форм раку
грудей, але й смертність від цього захворювання на 19%, так як

це допомагає виявити хворобу на ранніх стадіях, які виліковні сучасними медичними засобами.
Як і коли проводити самообстеження? Самообстеження необхідно проводити 1 раз на місяць на 6–12 день від початку менструації, тобто в першій половині циклу. Самообстеження проводиться лежачи і стоячи біля дзеркала, бажано при прийнятті
душу наступним чином:
Обстеження складається з 6 етапів, але займає небагато часу.
Воно включає огляд білизни, оцінку загального вигляду залоз,
стан шкіри, обмацування в положенні стоячи і лежачи, обстеження соска.
Зверніть увагу на всі ознаки асиметрії грудних залоз, зміни
кольору грудей і навколососкового гуртка, посилення венозного малюнка, зміни форми сосків, чи є болі в грудних залозах, чи
пов’язані болю з менструаціями, чи є патологічні виділення із сосків (венозні, кров’янисті, бурі), чи є на грудних залозах втягнуті
ділянки шкіри, набряк типу лимонної кірки, червонуваті або синюваті плями, чи виявлені при обмацуванні ущільнення, гладкі
рухливі вузли, довгасті ущільнення, тяжі, пухлиноподібні утворення, щільні горбисті пухлинні утворення, чи збільшені лімфатичні вузли (над ключицею, в пахвовій западині).
При виявленні будь-яких змін необхідно звернутися до лікаря.

Причини захворювань
Інфекції. Будь-які запальні процеси в жіночих статевих органах порушують вироблення гормонів яєчниками. Молочна
залоза негайно реагує на появу дисбалансу: у ній з’являються
вузли, вона набухає перед місячними і починає хворіти. Лікар
ставить діагноз «мастопатія». Підштовхують клітини молочної
залози до небезпечних змін та інфекції, що передаються статевим шляхом.
Аборти. Аборти для грудей згубні. Відразу після запліднення
починається гормональна перебудова, мета якої — підготувати
організм до пологів, а груди — до годівлі. Після аборту клітини
молочної залози зобов’язані в терміновому порядку повернутися в «довагітний» стан, але деякі з них можуть піддатися пухлинному росту, даючи початок доброякісним пухлинам.
Величезне значення має число абортів. Чим більше абортів
зробила жінка, тим вище ризик захворювання.
Пізня перша вагітність. Доведено, що жінки, вперше завагітніли після 35, частіше хворіють на рак молочної залози. Мабуть,
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дається взнаки вплив екологічних факторів: клітини втрачають
здатність адекватно зустрічати таку гормональну бурю як вагітність.
Травми. За своїми наслідками травму грудей у жінки можна
порівняти хіба що з ударом в пах у чоловіка. На місці гематоми
може утворитися кіста — порожнина, наповнена рідиною, яка
може потім перетворитися в доброякісну або злоякісну пухлину.
Сонце. Шкіра області грудей тонка і легко ранима, тому найкращий час для засмаги — ранок і вечір. Також слід користуватися сонцезахисним кремом.
Стреси. Розвитку пухлинних процесів сприяють і стреси. Кожен стрес супроводжується імунодепресією і внаслідок цього
гормональними порушеннями. Люди в стані душевного спокою
хворіють менше. Тому потрібно прагнути послабити шкідливий
вплив на організм стресорні реакцій, особливо тривалого хронічного стресу. Боротьбі зі стресом допомагає перемикання на приємну діяльність, фізичні вправи, заняття сексом, спеціальні психічні вправи по релаксації, медитація, музика, мистецтво, релігія.
Не слід знімати стресову напругу алкоголем і сигаретою, шкідливі наслідки від яких незрівнянно вище. При прояві прикордонної
депресії, синдрому хронічної втоми, слід звернутися до лікаря,
пройти необхідне лікування. Не піддавайтеся руйнівній дії негативних емоцій.
Також важливий нормальний режим праці і відпочинку. Не слід
зменшувати тривалість сну, чоловік повинен спати 7–8 годин на
добу, жінка — 8–9, діти — ще більше.
Куріння. Що стосується куріння, то прямого зв’язку між курінням і раком молочної залози немає, проте серед курців у цілому
на 40% вище частота захворювання на рак.

18

Бюстгальтер і рак молочної залози
Шанс захворіти на рак молочної залози у жінок, які не користуються бюстгальтером, в 21 разів менше, ніж у всіх інших, а ризик появи захворювання у тих, хто носить бюстгальтер не більше
12 годин на добу на 10 відсотків більше у порівнянні з тими, хто
не носить його взагалі. А можливість захворіти на рак молочної
залози у жінок, які носять бюстгальтер протягом усього дня,
в 125 разів вище, ніж у жінок, які не користуються ним.
Для зниження вірогідності попадання в групу ризику:
1. Не слід лягати спати в бюстгальтері — це найнебезпечніший
фактор ризику.
2. Купуючи бюстгальтер, пам’ятати: чим тісніше він буде, тим
більше постраждають тканини молочних і лімфатичних залоз.

У всі часи людство шукало всілякі пристосування для підтримки грудей — корсети, шнурівки і т. д. Так що, навпаки, бюстгальтер чудово захищає груди від випадкових побутових травм.
Не носити бюстгальтер — ризикований і, загалом, непотрібний
крок, оскільки навіть маленькі груди без ліфчика швидше обвисають і втрачають привабливість. Зручна білизна надзвичайно необхідна і для занять спортом: тільки так можна захистити груди
від струсу, який вони отримують під час бігу та стрибків.
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3. Відмовитися від нейлонових бюстгальтерів з синтетичною
прокладкою, вибирати тільки бавовняні.
4. Не носити щодня тугі спортивні бюстгальтери — вони дуже
сильно сплющують груди.
5. Найбільш небезпечний бюстгальтер без бретелей — вага
грудей повністю припадає на його бічні сторони, а це прямий
тиск на лімфатичні вузли.
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Що допомагає зберегти здоров’я грудей?
Секс

захворювання молочних залоз

Груди реагують на неприємності в особистому житті. Позитивний вплив дає масаж грудей, оргазм, коли в кров потрапляють необхідні для молочних залоз гормони. Сексуальна задоволеність жінки, частота і регулярність статевого життя не
впливає на розвиток раку. Однак з медичних позицій відсутність
оргазму є причиною незадоволеності і як наслідок призводить
до розвитку мастопатії, фіброзно-кістозних хвороб, раку молочної залози.

20

Встановлений медичний факт — до 80% жінок, які страждають від мастопатії, не відчувають задоволення від статевого
життя. Пізній початок статевого життя( після 30-ти років) також
є несприятливим фактором. Крім того, має значення генетична
схильність, особливо якщо в родині жінки по материнській лінії
були онкологічні хворі.

Вагітність
Нормальна вагітність до 30 років — запорука здорових грудей.

Довгий період годування грудьми
Основне призначення грудей — вигодовування немовлят.
Якщо молочна залоза не виконала це завдання, якщо її клітини
ніколи не виробляли молока або виробляли його занадто короткий час, в обміні речовин всередині клітини відбуваються несприятливі зрушення. Відмова від годування грудьми підвищує ризик
захворювання. Тим не менш, останнім часом багато гінекологів
вважають, що надмірно тривале годування (до двох років) також є чинником ризику.

Прості вправи
Груди спочивають на своєрідній м’язової подушці, яку утворюють великі і малі грудні м’язи. Ці м’язи слід зміцнювати за допомогою фізичних вправ.
Тому, маючи такі дані, жінка повинна дбати про себе і регулярно відвідувати мамолога, а також займатися зміцненням свого
імунітету, що певною мірою допоможе захиститися від раку.

Таким чином, в будь-якому віці жінка повинна уважно ставитися до себе, проводити регулярно профілактичні огляди й дослідження у лікарів, регулярно робити мамографію після 40 років,
використовувати правильно підібраний бюстгальтер, дотримуватися безпеки при прийнятті сонячних ванн, не нехтувати своєю
дітонаджувальною функцією, збалансовано харчуватися, утримувати вагу в рекомендованих межах, відмовитися від куріння
і зловживання алкоголем, не повинна забувати і про свою рухову
активність.
http://ua-referat.com/
Профілактика_захворювань_молочної_залози
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Символіка
Великоднього кошика

символіка великоднього кошика
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ожного року є кілька свят, які святкують у всіх куточка
України — Новий рік, Різдво та Великдень. Дуже багато
історій, звичаїв та традицій пов’язано з цими святами.
Ми намагаємось коротко розказувати вам про них. Цього разу
хочеться звернути вашу увагу на те, чим наповнюють великодній
кошик і що це символізує.
Великодень — це свято, наповнене радісними звичаями: писання писанок, ведення гаївок, а одним з найважливіших серед
них є освячення продуктів великоднього кошика. Останнє є не
лише народним звичаєм, а найперше має глибокий духовно-релігійний зміст та є складовою літургійного дійства. Кожен із наявних у кошику продукт має свою символіку та значення, вказує на
глибокий зв’язок між всіма сферами людини.
Складовою святкового великоднього кошика мають бути:
паска, яйця (писанки, крашанки, крапанки), шинка, ковбаса, сир,
масло, хрін, сіль. Кошичок прикрашається зеленню (букшпаном
або міртою) — символом безсмертя і вічного життя. Накривається гарним вишитим рушником із написом «Христос Воскрес!»
та пасхальною символікою. Рушничок – багатство ниток, сплетених любов’ю і розумом, символ життя, а також вічності. Також
ставиться свічка – її встромляють у паску, або ж просто ставлять у кошичок та запалюють під час освячення. Свічка – світло,
яке виносять назовні між людей так, як жертва Ісуса на хресті
спричинила відновлення внутрішнього світу людини. Просвічені
Воскреслим Христом, ми зможемо йти у світ і не блудити, бути
життєрадісними і ставати світлом для інших.
Паска – символ Царства Небесного та воскресіння, хліб вічного життя, яким став для людей Ісус Христос, символізує життєву
повноту. Паска — це теж символ агнця, який добровільно за нас
був розіп’ятий на хресті. Для виготовлення тіста на паску вживають закваску із дріжджів. Прикрашають паску візерунками з тіста — восьмираменними хрестами, решітками, віночками. Саме
це оздоблення вагомо відрізняє паску від російського «куліча»,
який лише поливається збитим білим цукром і посипається різнокольоровим пшоном.

Сир і масло — це молочні страви, а молоко є первотвором, сировиною, яка не походить з діяльності людських рук, а є даром
природи. Так, як мати годує свою дитину молоком, так сир і масло є символами жертовності та ніжності Бога. Божої благодаті
маємо прагнути, як немовля прагне материнського молока.
Писанки. Яйце — самостійне і неповторне життя; писанка
символізує життя, достаток, вічний рух; крашанка — побажання усякого добра, основаного на Христовому воскресінні.
Яйце — символ зародження життя, знак життя нового, воскресіння. Основний колір крашанок — червоний, він символізує пролиту за людей кров воскреслого Спасителя і радість життя. Писанками обмінюються зi знайомими, їх дають родичам, сусідам,
тим, хто прийшов привітати, носять у гості, роздають жебракам.
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Слово «пасха» походить із єврейського «песах» і означає «пройти мимо», «перехід». Тут мова йде про перехід Господнього ангела, який одної ночі вбив усіх єгипетських первенців, коли фараон не хотів відпустити ізраїльський народ, а перейшов повз доми
ізраїльтян, одвірки домів яких були помазані кров’ю однорічного
ягняти.
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Шинка, ковбаса — це символ душевної радості, яка приходить
від сповнення людиною Божої волі, принесення Йому хвали і ходження по Його стежках. «Господи ... благослови й освяти агнця
цього, як ти благословив і освяти агнця, що його привів тобі вірний Авраам, і агнця, що його приніс тобі Авель на жертву від
усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові».
Хрін робить людину міцнішою, як міцнішає християнин, який
приймає Таїнство Сповіді під час пасхального періоду — душевно оздоровлюється. Це також міцне коріння, яке може дати віра
у Воскресіння. Воно виявляється також у пошані до традиції і до
передання предків.
Сіль — символ достатку, повноти. У Біблії сіль — символічний
засіб зв’язку між Богом і його народом: «І не оставляй жертви
твоєї без солі завіту Бога твого».
Отже, це і є те основне, що має бути у великодньому кошику.
На жаль часто можемо побачити багато ще і інших продуктів, які
там просто не мають бути: алкоголь, яблука тощо. Нехай радість
Христового Воскресіння буде звеличена нашою молитвою, розумінням символіки та значення освячених Господніх дарів.
Роман Сиротич
http://dyvensvit.org/articles/3265.html

Як захистити
свій будинок —
мудрість предків
олись навіть саму згадку про обереги, про їх вплив на
наше життя називали забобонами і висміювали. Та останнім часом в побут народу знову повертаються традиції,
які складалися віками. З сивої давнини прийшов до нас звичай
прикрашати оселі оберегами. Найчастіше їх виготовляють з природних компонентів, що символізують для людини здоров’я, затишок в родині, любов, щастя.
Іноді самі назви звичних нам рослин підказують, яку роль вони
відіграють у житті людини. Хто не знає квіточки, яка ніколи не
в’яне, — безсмертника? Мабуть, саме тому він здавна вважається оберегом, який символізує довголіття.
Не випадково, певне, в народі існує повір’я, що часник, перець,
вироби з солоного тіста відганяють від дому біду та нещастя. Біла
лляна стрічка є символом єдності в родині. Колоски жита та вівса — обереги краси. Мак охороняє нас від різних наврочень. Горох, гречка, квасоля символізують гарний врожай, тобто добробут, горіх — міцне здоров’я. Вважається, що трав’яний віночок
приносить в дім удачу, а мішечок із зерном — щастя в домі. У цьому приховано багатовікові спостереження народу, його мудрість.
Мало значення навіть те, як і де розміщується оберіг. Якщо
прилаштовували господарі віночок чубчиком догори, значить,
мали не меті вберегти свій дім від нечистої сили та відьом. А от
віночок чубчиком донизу обіцяв привабити гроші у родину. Якщо
прибивали господарі підкову на дверях ріжками доверху, отримували допомогу в своїх справах від неба. Якщо підкова висіла
донизу, то оберігала дім від сварок, хвороб.
Багато хто з нас і сьогодні знає повір’я: не слід тримати в хаті
розбитого, пощербленого посуду. Це не просто якийсь забобон. Повір’я з’явилося саме тому, що дуже довго наші предки
користувалися переважно глиняним посудом. Вони вірили, що
він має життя, як і людина: народжується, живе, помирає. Розбиті, тріснуті горщики вважалися вже мертвими; їх закопували
в землю.
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Людське життя завжди сповнене тривог, клопоту. Що б не
відбувалося в родині, батьки завжди намагаються захистити
своїх дітей, рідних. Кожен прагне убезпечити власне життя від
випадковостей. Обереги допомагають повірити в себе, в те, що
все буде добре. Особливою силою наділяються речі, які переходять від покоління до покоління. Досить часто сімейним оберегом стає весільний рушник. Коли одружується молода пара, їй
обов’язково стелять під ноги рушник. Традиція вимагає зберігати такі рушники, не брати їх у щоденний вжиток. Якщо родина
жила добре, в злагоді, заможно, то й рушник ставав своєрідним
оберегом вже й для їх дітей. Люди вірили: ми створили родину на
цьому рушничку, самі добре прожили, то й діти наші будуть так
само в злагоді жити. От і передаються від матері до доньки такі
національні обереги.
Підкова, українська вишиванка, писанка, вербова гілочка,
освячена в церкві, дерево калини, сніп жита чи пшениці, соняшник біля хати — завжди вважалися сильними оберегами. До деяких з них люди так звикли, що мало увагу звертають на їх магічну
дію, використовують у побуті для краси, для лікування.
У наших домівках сьогодні дуже багато всього неприродного,
синтетичного: посуд, одяг, меблі, килими. Такі речі не можуть
нас захистити, стати оберегами. Справжні обереги ті, що створені з дерева, глини, рослин. Оберегом, який захистить нас і поліпшить настрій, може бути звичайний кетяг калини в глиняному
глечику, засушені колоски жита, які ми принесли з прогулянки до
поля й багато чого іншого. Природа збагачує та захищає людину.
Давайте не будемо про це забувати, коли прикрашатимемо свій
дім оберегами.В нашому Домі теж є обереги та малі домовички,
які самі мешканки виготовили з любов’ю та вдячністю.
http://www.ukrlit.vn.ua/making1/69i4z.html

Поезія
***
Скажи мне правду — Любишь или нет?
Я не заплачу, просто постараюсь позабыть...
О том, что между нами могло быть,
О том, что я любила и ждала,
Когда ты скажешь искренне мне — «Да!»
Нет, я любви не попрошу, любить не можешь —
                 «Не люби!»,
Я крепко губы закушу, а в горле затаю дыханье,
Нет,... я у тебя любви не попрошу,
          как нищий просит подаянье!
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ПАР —
що це за абревіатура?

М

пар — що це за абревіатура?

и дуже часто з Вами подорожуємо різними країнами
і містами. Однак, ще ні разу не звертали свою увагу
на досить цікавий та строкатий континент — Африку.
Свою розповідь ми почнемо із перлини Африки — ПАРу.
Сьогодні Південно-Африканська Республіка (далі ПАР) — найрозвиненіша держава в Африці. Тут дика природа існує поруч із
фешенебельними курортами, у величезних заповідниках та національних парках пінгвіни живуть поряд із носорогами, зебрами.
А два океани ніби об’єднують все прекрасне розмаїття країни.
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Багато туристів дуже люблять Південно-Африканську Республіку саме за те, що тут неймовірно красива природа, теплі води
океану та комфортабельні пляжі. Для серфінгистів узбережжя
країни — це справжнісінький рай.
Населення. У 2013 році населення ПАР склало майже 53 млн осіб.
Європейців та англійців на території ПАР проживає близько 13 % від
загального числа населення, решта представлено чорними, білими, індійцями і метисами, причому кожна група має чіткі відмітні
характеристики. Нинішня демографічна картина не відображає
колишньої розмаїтості культурно-етнічних груп, що населяли пів-

день Африканського континенту з доісторичних часів. Якщо взяти
до уваги історико-лінгвістичні особливості сьогоднішнього населення Південної Африки, можна виділити наступні групи.

Бушмени
Народ сан, або бушмени — нащадки колись численного народу, що займався полюванням і збиральництвом і кочував просторами південніше річки Замбезі задовго до приходу чорних народів. У їх зовнішності є ряд характерних рис. В даний час розкидані
мисливські групи бушменів можна зустріти в західній частині півдня Африки.

Готтентоти
Своїм зовнішнім виглядом готтентоти дуже нагадують бушменів. У культурі цих двох народів також багато спільного, і дуже
часто обидві етнічні групи позначаються загальною назвою «койсанський народ». На відміну від бушменів готтентоти були скотарями. Вони розводили довгорогу худобу і густошерстих курдючних овець. Перші європейці, які прибули на Капський півострів,
зустрілися з розрізненими групами готтентотів, що жили в західних і південних прибережних районах, а також на землях, дещо
віддалених від берега. Серед предків нинішніх метисів були і готтентоти, які асимілювалися з більш великими народами.

Банту

«Біле» населення
Історія білих Південної Африки бере початок з 1652 року, коли
на мисі Доброї Надії голландська Ост-Індська компанія обладнала
морську стоянку. За першими поселенцями пішли нові іммігранти — здебільшого голландського, німецького і французького походження. Змішавшись між собою, вони утворили особливу культурну групу, представників якої з часом нарекли африканерами.
У 1820 році в Південну Африку прибула велика партія британських
переселенців. Зараз близько 60% білих говорять мовою африкаанс.
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Південноафриканці банту походять від різних негроїдних народів, що переселилися з півночі багато століть тому. Зараз це
населення складається з чотирьох основних етнічних груп: нгуні,
суто-тсвана, венда і тсонга.
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Метиси
З часом населення Капської колонії стало рости за рахунок рабів із Західної Африки, з Мадагаскару, з Індії, Індонезії та Малайї.
В результаті змішування цих людей з готтентотами, європейцями, а пізніше і з чорним населенням, з’явилися метиси. Серед
них виділяються дві культурно-етнічні групи. Це гріква і капські
малайці. За винятком малайців, більшість метисів — християни і
дотримуються явно західного способу життя. Більшість метисів
говорить мовою африкаанс. Більше 80% з них проживають в Капській провінції.

Азіатське населення
Народ азіатського походження в Південній Африці складається здебільшого з індійців, але є вихідці й з інших країн.

Мова
ПАР унікальна тим, що в ній офіційними вважаються 11 мов!
Це цілком природньо, враховуючи настільки великий етнічний
склад населення. Проте, найбільш поширені англійська мова
та афрікаанс — спотворена голландська мова. Туристи не зазнають жодних труднощів при налагодженні контакту із місцевим населенням, тому що практично всі у ПАР розмовляють
англійською.

пар — що це за абревіатура?

Політичний устрій

30

ПАР — це парламентська республіка, главою держави є президент. Також в країні діє двопалатний парламент, який складається з Національної ради провінцій та Національної асамблеї.
Релігія. Оскільки ПАР — дуже багатонаціональна країна, віросповідання тут також відрізняється різноманітністю. 80% жителів
країни — християни різних напрямів: п’ятидесятники, методисти, представники англіканської церкви. Також, досить багато
сповідує індуїзм, іслам, іудаїзм. А деякі жителі є прибічниками
традиційних африканських вірувань.

Життя
Серед великих міст країни — Йоганнесбург, Преторія (Тшване), Кейптаун, Дурбан. Але справжня чарівність Південної Африки — не у великих промислових центрах з багатотисячним

Провінції республіки відрізняються одна від одної не тільки
своїми розмірами. Це за своєю суттю різні світи, що мають кожен свою історичну долю і навіть не схожі один на одного клімат,
ландшафт, а часто і етнічний склад жителів. Можливо, тому про
ПАР часто кажуть — «весь світ в одній країні».
Візитною карткою провінції Західний Кейп безумовно є Кейптаун, Капській півострів з легендарним мисом Доброї Надії, винні райони і знаменита Дорога садів. Незаймана природа, води
двох океанів, які омивають береги провінції, м’який клімат,
розвинена мережа готелів — все це дозволяє Західному Кейпу займати важливе місце в туристичній інфраструктурі півдня
Африки.
Північний Кейп — найбільша за площею і, одночасно, найбільш
малолюдна провінція країни. «Алмазна столиця світу» Кімберлі,
пустеля Калахарі, водоспади Ауграбіс, річка Помаранчева... Особлива краса цих місць дає можливість відчути неповторний дух
старої провінційної Африки.
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населенням, а в невеликих провінційних містечках, розкиданих
в глибині країни і по узбережжю, де життя зберігається таким,
яким воно було десятиліття і навіть століття тому.
В адміністративному відношенні держава поділяється на
9 провінцій (Східний Кейп, Центральний Кейп, Західний Кейп,
Гаутенг, Вільна держава, Квазулу-Наталь, Лімпопо, Мпумаланга,
Північний-Захід).
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Східний Кейп, поки ще маловідомий туристам, відрізняється
горбистими ландшафтами і красивим океанським узбережжям,
всіяним лагунами і скелястими кручами.
Провінція Гаутенг — найбільш густонаселена і одночасно найменша за територією. По суті, це один гігантський мегаполіс,
в який входить фінансове, промислове і транспортне серце країни та й, мабуть, всієї Чорної Африки на південь від Сахари — Йоганнесбург або, як його називають місцеві, Йобург. Тут же знаходиться одна з трьох столиць країни — Преторія (Тшване).
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У Квазулу-Натале безкрайні піщані пляжі Індійського океану
сусідять із зеленими пагорбами Зулу Ленд і величними Драконовими горами. Тут знаходилася імперія войовничих зулусів, тут на
узбережжі Індійського океану стоїть місто Дурбан, яке називають
другим Бомбеєм через великої кількість індійців, древнє озеро
Санта-Лючія, внесене ЮНЕСКО до Списку всесвітньої спадщини.
Мпумаланга — одна з туристичних перлин Південної Африки.
Річки і водоспади серед гір та пагорбів і, звичайно, парк Крюгера
зробили ці місця привабливими для активних туристів.
Савани, гори і незайманий ліс — так у кількох словах можна описати Північну провінцію, яка зараз перейменована в Лімпопо. Це по
праву кращі заповідні і одночасно мисливські угіддя півдня Африки.
Північний-Захід є головним постачальником алмазів, золота
і платини країни. Тут же знаходиться один з найбільших курортів
і розважальних комплексів світу — Сан-Сіті.
Однак, ПАР відома не лише своїм природними покладами
та природою, але й людським потенціалом.
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Цікаві факти

33

Першу у світі пересадку серця від людини до людини
здійснив кардіохірург з ПАР, Крістіан Бернард, у 1967 році:
«безнадійно хворому 54-річному комерсанту Луїсу Вашканскі було пересаджено серце молодої жінки, яка отримала
смертельні травми в автомобільній катастрофі. Вашканскій
помер від пневмонії через 18 днів після операції, але наступний пацієнт, Філіп Блайберг, прожив з пересадженим серцем більше 19 місяців. До кінця 1968 у світі було зроблено
вже близько 100 пересадок серця» (Вікі).

S

У ПАР проходять фестивалі устриць, пінгвінів і китів. Фестиваль китів — це коли на китів можна дивитися з берега,
кити припливають до берегів ПАР з Антарктиди. У місті Германус, де треба спостерігати за китами, є навіть спеціальні
оглядові площадки для цієї справи. Кити пропливають за
15–20 метрів від берега, тут вони народжують і виховують
своїх малят.

S

В цій країні аж три столиці: Преторія (тут розташований
уряд країни), Кейптаун (тут засідає парламент) і Блумфонтейн (тут — верховний суд). А Йоханнесбург — найбільше
місто, тут живе 11 з 47 мільйонів південноафриканців
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У ПАР знайдено рештки австралопітека — йому 3,5–
2,4 мільйонів років і його називають Бебі із Таунга. Його
знайшов у вапнякових печерах професор Йоханнесбурзького університету Раймонд Дарту, він встановив, що знайдений ним череп належав дитині приблизно 6 років. Ця знахідка дозволила зробити висновок, що автралопітеки були
прямоходячими. І взагалі, приємно знайти австралопітека.

S

На рахунку країни — 6 Нобелівських премій: 3 премії
Миру, 2 — з літератури, одна — з хімії. До речі, Нельсон Мандела окрім Нобеля має ще й Орден князя Ярослава Мудрого.
Ви ще досі думаєте, о Африка це дуже «відсталий» континент?

По дороге Домой
чень захотелось написать жизненную и поучительную
историю про свою не очень приятную жизнь... Росла
я в нормальной благополучной семье — мама, папа, брат,
бабушка. Ходила в школу, училась нормально, когда-никогда
были замечания. Родители воспитывали в строгости, постоянно
учили жизни — хотя, может, это и были обычные воспитательные
процессы с подрастающим поколением. Дети моего возраста —
на улице после школы гуляют, а я по-хозяйству — дома, так как
выросла в сельской местности, большое хозяйство с участком
земли. Я не знаю, в какой момент у меня произошел перелом, но
уж очень хотелось поскорее окончить школу и уехать из дому от
этого постоянного контроля. Окончила школу и поехала поступать в город Симферополь.
Именно там началась моя совсем иная жизнь. Друзья, подруги, дискотеки, прогулки допоздна и без отчетности «Где была?
Почему? С кем?», вобщем — полная свобода действий... В 17 лет
первый раз попробовала сигарету, первый раз серьезно влюбилась и начала встречаться с парнем... Грандиозные планы на личную и самостоятельную жизнь. Чуть позже было принято решение жить вместе, строить семью. Мама была в недоумении, папа
тоже, а мне казалось что все делаю правильно и по-взрослому.
После первого этапа «конфетно-букетного периода» поехала
домой к родным на некоторое время погостить. Думала родные
будут счастливы за меня, но я ошибалась! Родители отговаривали. Мама уговаривала, чтобы я одумалась, выучилась, потому что совершенно еще не готова на такой серьёзный шаг. Казалось, что не я делаю поспешные шаги, а родители пытаются
привить мне свои взгляды и навешать общепринятых ярлыков
того времени. Я с ними категорически не соглашалась. Скандалы
и ссоры на этой почве спровоцировали меня уехать из родного
дома в состоянии обиды и непонимания.
Вернулась в город к своему любимому, приехала не предупредив о своем возвращении. Вспоминаю как мои родные (мама
с папой), проводив на электричку, сказали единственную фразу:
«Доченька, не пожалей!». И вот еду я к нему «сюрпризом». Еле —
еле добралась, сумки полные провизии и гостинцев, подарки от
родителей везла, подхожу... Жил мой «ненаглядный» в частном
секторе, свет во всех комнатах, музыка на всю громкость, я удивилась, что за праздник? Зашла в двери, и, чуть не упала в обмо-
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рок от того, что увидела. Этого всего, наверное, не забыть никогда! Даже сейчас стараюсь не вспоминать этот кошмар, но по
истечении всех этих долгих лет с трудом получается.

по дороге домой

Участница программы Дорош Елена, 36 лет

36

Картину, которую я увидела словами не объяснишь... Мой любимый с моей лучшей подругой лежат в постели, естественно,
выпившие, смеются, милуются. Они не увидели меня, им было не
до этого. Я села в кресло в соседней комнате, закурила сигарету
и минут 10 наблюдала за всем происходящим. После, встала молча, взяла самые необходимые вещи, документы, деньги и ушла.
Шла куда глаза глядели. Был шок и тихая истерика внутри. Иду
и плачу, не понимая, за что и почему так меня предали любимые
и лучшие люди на свете (как я думала о них до момента, мною
увиденного).
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Пришла на вокзал, взяла вина и села в первую попавшуюся
электричку и ехала не зная куда и зачем? Вышла в городе Севастополе, бродила по улицам, пила вино, оказалась на пляже.
Начало смеркаться, стали посещать очень дурные мысли. Я его
сильно любила, это был мой первый мужчина, все рухнуло, все
пропало, у меня помутился рассудок, я потеряла смысл жизни,
захотела расстаться с нею. Первый раз моя жизнь для меня потеряла всякий смысл...
Я зашла по пояс в воду, с единственной целью — УМЕРЕТЬ!
Не могу сейчас вспомнить, что именно произошло, и как я оказалась на берегу... Придя в себя, и немного протрезвев, дала волю
эмоциям. Плакала навзрыд, истерически била песок кулаками,
и совершенно не осознавала как жить дальше? Что делать? Для
чего продолжать жить? Мне «вырвали» сердце, разбили, уничтожили. На этом моя история могла бы закончиться, но это было
лишь началом конца.
Естественно, я вернулась домой, к родителям. А куда мне
было ехать и бежать? В родном доме меня встретили не то, чтобы холодно и неприветливо, вовсе нет, но с вопросами, упреками и очередными нравоучениями. Жизнь потекла как мутный
ручей, ссоры, недопонимание. Анализирую сейчас тот период,
скорее, мне так казалось, что все тыкают пальцами, шепчутся за
спиной и жалеют. Ведь так не хотелось выглядеть жалкой, несостоявшейся, брошенной и преданной. Перевоплощение из радостной, влюбленной молодой девушки в загнанного, замкнутого зверька произошло быстро. Потому что не умела я еще
справляться и быть сильной вопреки всем трудностям жизни.
Начала пить, много, часто, со всеми вытекающими последствиями. Дома скандалы, уходила, возвращалась, снова уходила.
В этой кутерьме и хмельном угаре завязались новые романтические отношения. Любовь, скорее «Пьяная любовь». Пили
с сожителем вместе. Нравилось. Никаких тебе упреков и воспоминаний о прошлом. Нам было весело, интересно, красочно...
Этот «праздник души» продолжался недолго... Известие о том,
что беременная, немного привело меня в чувство. Постаралась
бросить пить, пыталась образумить и своего гражданского
мужа. Реакция на мои мольбы и уговоры начать новую жизнь
были восприняты с угрозами и пренебрежением. Со временем
я прочувствовала на себе и узнала что такое побои и унижение.
Моя новая семья рвалась на мелкие лоскуты и рушилась как
карточный домик. Последний очередной скандал закончился
драмой. Я совершила свое преступление, хотя нельзя сказать,
что я намеренно хотела его совершить. Это было больше самозащитой, состоянием затмения и помутнения рассудка. С бере-
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менностью 6,5 месяцев сильно избитая я схватила в руки нож,
не понимая, что делаю.
Все получилось как-то одновременно: убийство, больница,
выкидыш, сложная операция, диагноз — детей не будет. На тот
момент мне было всего 23 года. Позже милиция, следствие, допросы и приговор — 14 лет лишения свободы. Этап в г. Мариуполь, 5 лет Приазовской колонии № 107, по состоянию здоровья
(сильно ударили по моему здоровью стрессы, нетрезвый образ
жизни, побои, операции, заключение, чувство вины, стыда) уже
в колонии дали 2 группу инвалидности и перенаправили в г. Днепродзержинск ДИК № 34. В этой колонии пробыла еще 7 лет.
Незадолго до своего УДО четко понимала, что в свое село,
к родным вернуться не смогу, жизни не будет, да и не простят
мне многого. Туда путь закрыт. Не смогу. Время шло, необходимо было что-то решать со своей дальнейшей судьбой.
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О «Доме на полпути» узнала случайно из брошюр и журналов,
которые систематически приходили в колонию. Почему-то очень
задели, тронули стихи, статьи и исповеди таких же «заблудившихся» людей как я. Между строк читалась искренность и искорка возродившейся надежды. Эти женщины рассказывали, что
в Центре обрели кров (пусть и временный), тепло, понимание,
принятие, за долгие годы почувствовавшие себя не отверженными. Конечно, была небольшая опаска и сомнения, даже не верилось, что в наше время такое бывает! Кто-то небезразличен
к чужой беде. Да и не требуют ничего взамен за то, что дают.
В одну из очередных встреч с социальными работниками, которые приезжали к нам из «Дома» на беседы, мне удалось пообщаться лично и уже из первоисточника узнать всю волнующую
меня информацию. Даже получилось договориться о возмож-

Подготовила социальный работник Мелехина Наталья
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ности моей встречи в день освобождения и сопровождении до
Центра. Все-таки столько лет я пробыла в заточении, так много
страхов переполняло меня.
23 января этого года я переступила порог «Дома». Этот день
очень ярко стоит перед глазами. Меня встретили уют и порядок,
теплота и какое-то спокойствие, улыбчивые и приветливые лица
людей, живущих и работающих здесь. Сразу осенила мысль —
правильный выбор, я в нужном месте! В тот момент я как-то
успокоилась, расслабилась, выдохнула что ли... В Центре нахожусь уже 2-й месяц, что касается меня лично, еще ни разу не пожалела, что попала сюда!!! Ни на миг, ни на минутку!!! Меня окружают дружба, понимание, поддержка, и, что бы ни случилось,
в любой момент можно обратиться к сотрудникам. Да просто
поговорить, поделиться наболевшим, быть услышанным человеком, личностью, а не «гномом проблем которого не замечают»
(извините, что немного резко). Мало того мне помогут, насколько это возможно — реально!
Милые женщины, девушки — если ваша жизнь сложилась подобным образом, может родные отвернулись, вы «поломались
внутри», перестали верить в себя и людям, не знаете, где искать
помощи в решении своих проблем, рассчитываете на понимание — НАШ ДОМ всегда будет рад ВАМ!!! Попробуйте, как попробовала я!
Всем девченкам и сотрудникам ДИК № 34, кто меня еще помнит — огромнейший привет!
У меня все отлично, оформила временную регистрацию, сейчас занимаюсь своим здоровьем, становлением, нашла родных
через социальные сети (сестер, брата, тетю, мои родители наконец-то начали проявлять интерес ко мне!). Сама учусь пользоваться ПК, даже печатаю сообщения родным уже без помощи
соц. работников. Даже неловко немного, что в свои года почти
заново учусь жизни, и все, что она предлагает, всем тем коммуникациям, о которых даже не слышала, когда садилась в тюрьму. Стараюсь быть активной, не боюсь брать на себя ответственность, любознательна на информативных занятиях. Я волонтер
Центра, подсказываю, сопровождаю вновь прибывших участниц.
Безумно интересно познавать и узнавать себя новую. И даже
в минуты отчаяния и переживания за свое дальнейшее будущее
(согласитесь, ведь это нормально в моей ситуации?!) не сдаюсь
и иду вперед, медленно, но уверенно. А Всевышний оберегает
мой путь людьми, которые меня окружают в таком сложном
жизненном этапе.
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