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ЗЕЛЕНЕ ЦАРСТВО
Присвячую своєму вчителеві Сантіно Бруззоне
і його дружині Арманді
У невеличкому селищі на мальовничому березі моря мешкають дві
сестри – Аня і Беатріче. Живуть вони щасливо, цікаво та весело, бо увесь
час разом і не знають, що таке нудьга. Адже дідусь, використовуючи
кожен клаптик землі, мов чарівник, створив справжнє Зелене Царство,
не забувши про своїх онучок – облаштував дивовижний казковий
дитячий будиночок для розваг.
Мешкають у цьому царстві
курочки, але не прості, а ті, що
несуть яєчка з двома жовтками.
І потім, коли квочка дбайливо
висиджує курчат, народжуються
близнюки... Є й інші співмешканці:
кролики, черепахи, їжаки, собака,
коти і кішечка Мурка – досить
незвичайна і хитра тваринка.

4
Одного разу Мурка
захворіла і їй необхідно
було приймати пігулки,
які вона ненавиділа і
не хотіла ковтати. Але її
примушували це робити.
Тому вона, як розповіла
про це бабуся Арманда,
взяла до рота пігулку,
але не проковтнула її,
а затисла між зубами,
а потім, заховавшись
за шафу, щоб ніхто не
бачив, викинула її...

Котик Базіліо –
теж хитрюга! Любить
спати на м’якенькому
і в теплі. Для цього
він спритно стягує
з вішака рушник,
стелить
його
на
батареї, закутується
в нього і спить собі
спокійно. Хто ж його
там помітить? Одного
разу я, взагалі, не могла
знайти кота Вухастика.
Кликала його, шукала
скрізь,
доки
не
помітила рушник, що
упав у ванну. Я хотіла
повісити рушник на
місце, аж знайшла
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загорнутого в нього котика,
який міцно спав і так
задоволено муркотів, наче
бачив у вісні багато мишей.
Бабуся Арманда любить
своїх котів і розповідає про
те, яка багата у них уява, і що
вони здатні навіть міркувати!
Немає відповідних слів для
похвали розуму, невгамовної
фантазії та хитрощів цих
чотирилапих друзів. Вони,
немов маленькі дітлахи,
уважно спостерігають, як
саме відчиняються двері, і
швидко засвоюють цю науку.
А потім самі граційно стають
на задні лапки біля дверей,
а передніми крутять ручку,
доки не відчинять двері.
Ростуть
у
Зеленому
Царстві помідори, виноград,
ківі, лимони, мандарини,
капуста, горошок, квасоля,
баклажани, гарбуз, кабачки,
петрушка, – все, що необхідно
для життя. Добре тут
сестричкам! Люблять вони
дідуся й бабусю, бо знають,
що це – незвичайні люди, які
дарують радість від контакту
з природою і завжди готові
відповісти на всі запитання.
А питань у дівчаток – дуже
багато! Можете собі уявити:
дві сестри – це вже два
запитання, а вони ще й
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змагаються, хто задасть більше питань. Взяти хоча б таке. Що за
тварини ці черепахи? І чому по землі вони повзуть повільно-повільно,
але, коли побачать капусту, біжать стрімголов?! А у дідуся вже готова
відповідь: «Черепахи – довгожителі, існують на землі більше двох
мільйонів років. У них – дуже
розвинений зір, і вони, на відміну
від багатьох тварин, здатні
розрізняти кольори та розуміють,
скажімо, різницю між червоною
цеглою і червоним черв’ячком,
або
зеленим
горохом
та
зеленим прапором, сприймають
інфрачервоні промені, на що
навіть ми, люди, не здатні... Слух
і голос повністю атрофовані,
за винятком хрипкого писку
і рохкання під час весільних
зустрічей. А капуста їм просто
смакує!».
«Дідусю, а чому ти сердишся, коли забуваєш закрити черепаху в
своїй клітці, і вона біжить швидесенько у город поїсти латуку?» – питає
Беатріче. «Тому, що латука потім більше не росте...» – зітхає дідусь. «А
коли коза об’їдає верхівки дерев, то й вони вже більше не ростуть?» –
не вгамовується дівчинка.
«Навпаки, тоді дерева ростуть і плодоносять,
а фрукти – більші та смачніші, – пояснює дідусь
Сантіно.
Нещодавно, після тривалого дощу, Анюта
побачила у ванні їжачка, який не потонув, а
лежав на спині з піднятими догори лапками і
замріяно дивився в небо...
У Ані одразу ж виникло запитання: «Чому
їжачки не тонуть?». І ось що відповів розумний
дідусь: «У їжачка тіло вкрите густими голками,
порожніми всередині, тобто заповненими
повітрям. Вони й тримають його на поверхні води,
мов дітей на надувному матраці, – підморгнув
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онучкам. – У холодну або посушливу пору їжаки впадають у сплячку.
Тому ми й не можемо їх побачити в зимовий період. Їжак згортається
в клубок і в такому вигляді він
недоступний хижакам: совам,
лисицям, куницям, які хотіли б
поласувати його смачненьким
м’ясом. Але він – теж хижак, і в
садах та на полях веде активне
полювання на мошок, мишей,
тарганів; сміливо нападає на
змій, адже йому не страшна
зміїна отрута! Їжаки їдять також
і скорпіонів, незважаючи на те,
що ті – дуже сміливі.
У скорпіонів на голові – два великих
роги, які служать для захоплення
жертви, живіт – довгастий і переходить
у хвіст, на кінчику якого знаходиться
голка з отрутою. Скорпіон – дуже
гнучкий та швидкий. Хоч його укус для
людини – досить безпечний, але і дуже
болючий!».
Дідусь з особливою увагою
ставиться до їжаків, оберігає їх, тому
що вони – дуже корисні й необхідні
в Зеленому Царстві. Він спокійний
за своїх онучок, бо їм тут нічого не
загрожує.
Одного разу Беатріче помітила,
що дідусь забув на землі секатор
для підрізання лози винограду, а
наступного ранку, проходячи повз
стіл, побачила, що секатор лежить
на своєму місці – на полиці в шафі.
Здивувалася дуже, адже діда в ці дні
не було вдома, він поїхав у Турин
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до приятеля. Дівчинка не могла зрозуміти, як це могло статися, все
розмірковувала, просто не могла заснути, доки матуся лагідно не
поцілувала і не побажала доброї ночі. Тому, як тільки дідусь повернувся,
Беатріче звернулася до нього з питанням: «Хто міг покласти секатор
на своє місце?».
І дідусь Сантіно став
розповідати сестрам про
гномів – маленьких істот, що
живуть у Зеленому Царстві.
Вони мешкають під дубом, де
коріння виступає на поверхню
землі, будують свої будиночки.
Гному Великому (це таке у
нього ім’я) – 275 років! Але він
– ще не старий, росте, і його
батьки – живі. Висотою він – 15
сантиметрів, це не враховуючи
його шапки, яку гном не знімає. Шапка у нього – 10 сантиметрів! Цей
чудернацький добродій зазвичай не голиться і пишається своєю
ошатною бородою, яку збриває лише в особливих випадках, коли
його відвідують близькі родичі або він вирушає в тривалі мандри.
Завдяки низькому зросту та легкій вазі, гноми крокують дуже
швидко, спритно долають перешкоди і зворушливо піклуються про
Зелене Царство, – наприклад, допомагають маленьким пташенятам
повернутися в гніздо. Гноми живуть серед людей непомітними, тож
мало хто з нас має змогу бачити цих дивовижних істот і спілкуватися з
ними. Інколи подивитися на гномів таланить лише маленьким дітлахам.
Але, якщо одного разу побачите усілякі
незвичайні речі: хтось раптом покладе
на місце молоток, котрий ви забули
в саду, чи відремонтує несправний
світильник, – не сумнівайтеся: поруч
живе гном, який і подбав про це. Адже
такі добродії люблять порядок та
затишок.
Доросла жіночка-гном носить шапку
зеленого кольору, і цій особі всього
тільки двісті років. Вона ще – дуже
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молода і лише нещодавно вийшла
заміж… Важить 250-275 грамів,
трохи менша за гнома-чоловіка,
вага якого досягає 300 грамів.
Напередодні свого весілля
гном обирає дерево, під яким
він
зводитиме
будиночок.
Улюблені дерева – це дуб і бук,
їхні ровесники. Адже коріння має
бути добре розвинене – саме там і
облаштовуватиметься така чудова
оселя. Дуже важливо, що дерево при
цьому аніскільки не постраждає!
Навпаки гноми захищатимуть його,
щиро дякуючи за гостинність. Бо дім для них має велике значення,
там – завжди чисто, затишно і комфортно.
А
ще
гноми
ремонтують гнізда: з
наближенням
весни
птахи
повертаються
додому й шукають свої
знайомі вже гніздечка,
щоб відкласти яйця й
народити пташенят. І
от уявіть собі радість
цих пернатих, коли
вони
бачать,
що
їхні
старі
гнізда
кимось
гарненько
відремонтовані
й
мають ошатний вигляд!
Однак іноді ті гніздечка
– настільки зруйновані,
що вже немає сенсу
їх ремонтувати. Отож
гномики
будують
нове житло з дерева,
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у якому оселяються птахи.
Нерідко такі зручні гнізда
споруджуються
біля
будиночків, де мешкають
гноми, що люблять птахів і
щиро насолоджуються їхнім
щебетом.
Взагалі, ці добродії живуть
у гармонії з природою і до
людей ставляться привітно,
бо нікому не шкодять; часом
щиросердно
прагнуть
допомогти, коли відчувають,
що сусіди – добрі та хороші,
а їхні діти – чемні і слухняні,
люблять
тварин,
птахів,
дерева та квіти…
«Дякуємо за таку чудову
казку, дідусю! – захоплено
промовила Анюта. – Адже
це – лише казка, правда?
Виявляється, ти – такий
дотепний,
винахідливий
фантазер!». «Ні, мої любі
дівчатка, гноми існують
насправді. Бо, якщо їх
немає, хто ж тоді поклав на
місце забуту мною річ?» –
добродушно
посміхнувся
дідусь Сантіно.
Люди похилого віку
настільки люблять своїх
онуків, що створюють для них
такий чарівний, дивовижний
світ, можливо, навіть значно
кращий, ніж насправді.
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НЕЛЕГКІ РОЗДУМИ ВЕДМЕДЯ
Добре поласувавши в лісі медом, повертався старий Ведмідь у
свій барліг, та й присів під розлогим дубом відпочити, бо дорога була
хоч і приємною, але досить далекою. Присів і замислився. А думав
він про своїх дітей – трьох близнюків (це рідкісний випадок, зазвичай
ведмедиця народжує одне чи двох ведмежат), розмірковував про їхнє
виховання, турбувався про ведмедицю. Адже виховання дітей повністю
лежало на її плечах. І нічого
тут не вдієш – так ведеться
споконвіку… Аж раптом
Ведмідь почув голоси,
що долинали з гущавини.
Насторожився – запахло
чимось знайомим.
Хто б це міг бути?
Ведмідь причаївся у кущах.
Та ось на лісовій стежці
з’явився гурт кумедних
ведмежат.
Маленькі,
пухнастенькі, красиві, –
просто диво! Замилувався
Ведмідь. Та коли почув
їхню розмову, мало не
втратив
свідомість…
Малеча неначе змагалася
поміж собою: ведмежата
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розповідали про свої пригоди, вставляючи раз-по-раз такі нецензурні
слова, що навіть у досвідченого, дорослого Ведмедя вуха в’яли,
слухаючи ці зухвало лайливі балачки. Натомість ведмежата буквально
хизувалися одне перед одним, ніби виступали на сцені в театрі перед
глядачами.
Захвилювався старий Ведмідь: «Що робити? Вийти і надавати
ляпасів, щоб провчити малечу, як слід?.. Чи зібрати батьківські збори
й обговорити це складне питання?! Але хіба сучасна молодь захоче
слухати наші повчання та зауваження? Вони ж – всезнайки, не надто
реагують на зауваження старших, огризаються так вміло, що ти,
старий телепень, ніяковієш».
Ведмідь згадав своє дитинство, як його вчила люба матуся. А інколи
і прочуханки давала, якщо було за що! Однак він ніколи не ображався
на неньку, бо все було справедливо.
А тепер усе змінилося… У лісі з’явився «Комітет із захисту
дітей». Тож варто дітлахам лише поскаржитися, що їх кривдять чи
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ображають, на батьків чекає негайне покарання: можуть позбавити
батьківських прав, чи накладуть штраф. А лупцювати непослухів
узагалі заборонено…
Тож і ростуть вони такими розбещеними: зі старшими сперечаються, вільним місцем не поступляться, ще й облають нецензурними
словами, коли зробиш їм зауваження. Бо їм, бачте, все дозволено!
Дуже складно матерям виховувати таких лихословів. Як же
переконати дітлахів, що нецензурні слова, брутальна лайка мають
руйнівну силу, й дуже шкідливі для здоров’я, навіть приносять смерть?!
Адже кожне вимовлене тобою слово, будь-яка фраза – це вібрація,
а отже, енергія. І яке слово ти промовиш – гарне чи погане, таку
енергію й одержиш у відповідь! Вчені підтвердили, що лайливі, злі
фрази виробляють негативну, небезпечну енергію, котра, в першу
чергу, шкодить саме тому, хто вимовив оте цинічне лихослів’я.
Чому виникають війни? Бо накопичується велика кількість
негативної енергії, яка й призводить до страшного лиха… Енергія
ж нікуди не зникає! Нецензурна лайка, прокльони, похмурі думки,
«чорні» заздрощі «живуть» поруч, загрожуючи навіть нашому
існуванню, постійно провокуючи хвороби, страждання і біду… Бо
лихослів’я – це ж неповага до людини, озлоблення і врешті-решт –
ненависть.
Натомість добрі, чуйні, ласкаві слова зцілюють душу людини,
немов подорожник – рани. Бо всі хороші слова створюють позитивну
енергію, яка допомагає, підтримує нас, сприяє доброму здоров’ю та
чудовому настрою.
Отож старий Ведмідь вирішив, що неодмінно знайде потрібні слова
і все-таки переконає неслухняну малечу. Нехай ведмежата ростуть
добрими та здоровими!
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ЧАРІВНА СКАРБНИЧКА
У звірів, як у людей, життя – дуже схоже. Вони також живуть
емоціями: відчувають страх або радість, сум та надії…
Придесення. Довкола – лісосмуги, засаджені фруктовими
деревами: абрикосами, горіхами, яблунями, вишнями… Навесні
в одній такій тихій лісосмузі, під розкішним деревом волоського
горіха, Зайчиха вирила собі ямку, застелила її сухою торішньою
травою. Завчасно приготувала місце для пологів – під горіхом. Тут не
водяться мошки та комарі (повітря під ним насичене йодом). Широкі
гілки з густим листям утворюють добре прикриття. Ні дощ, ні вітер не
завадять.
Окотилася Зайчиха – вивела на світ божий двох зайченят уже
в хутровій шубці та з відкритими очима. Народилися розвинені. Це
вам не сліпі кошенята! І Зайчиха їх годує лише один раз у день, а то й
рідше, бо молочко у неї – дуже поживне. От вони і ростуть швидко.
З п’ятого дня життя зайченята вже
бігають довкола свого житла, а через
два тижні вони вже щипають траву.
Мати їх лише навідує. Ростуть самі,
пристосовуються до довкілля. Все для
них нове! Малята прислухаються до
всього, що дзвенить і співає. Слухати
пташок їм звично і радісно.
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Звуть їх Руденький та Сіренький. Коли Сова сіла поруч із
зайченятами з наміром поласувати ними, Руденький промовив до неї
тихо: «Який у Вас чудовий голос! Ви не змогли б іще нам поспівати?»
І вона злетіла вгору, виконавши гімн Сонцю, Ранку та Радості Жити.
Підморгнула їм і сказала: «Іншим разом поснідаю, трішки підростіть!»
Сіренький втік. Руденький залишився сидіти і згадувати спів Сови,
подумав: «Як добре бути птахом! Раз – і пурхнув угору, коли небезпечно!
Як це їм вдається літати?»
До нього підсів коник, що раніше сидів на квітці і їв комашку.
«А Ви, шановний, не можете мені підказати, як правильно літати?»
– запитав Руденький.
Коник не знав, як правильно літати, але продемонстрував, як
стрибати на велику відстань. І зайчик зрозумів, що зможе теж стрибати,
але треба ще трохи підрости, щоб задні лапки виросли. Він поділився
цією новиною зі своїм братиком Сіреньким.
Від беззахисності зайчата були боязливими, проте, переконавшись
у безпеці, ставали іноді вкрай зухвалими. Одного разу так розійшлись
у змаганні – хто довше стрибне, що не почули, як підкралася лисиця,
схопила Сіренького і поласувала ним…
Руденький залишився сам і дуже засумував: «Чому Світ – такий
несправедливий? Чому їх змалку батьки лишають самотніми?» І так
йому захотілося, щоб поряд із ним був його тато!
Наближалася зима. Настала пора поміняти свою руду шубку на
зимову – світлішу і з білими вкрапленнями. Зайчиха навідувалася
частіше, адже її серце вболівало за свого синочка. Руденький
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подружився з іншими такими ж «хоробрими» й почув, як звірі
розповідали про святого Миколая. Як він господарює у лісі і на
новорічне свято приносить звірям подарунки. Зайчик і попросив
свою матінку написати листа доброму дідусеві, аби святий Миколай
допоміг, щоб тато Руденького приходив частіше і був із ним більше
часу.
Зайчисько було цікавим,
допитливим, хотіло знати
більше про життя, про
Всесвіт, а ще не бажало
лишатися таким самотнім.
Мати була вражена, що
зайченя – таке кмітливе, і
написала святому Миколаю
про
прохання
свого
синочка. А також невдовзі
записала Руденького в
школу Лісової Мудрості.
Пошта в лісі працює добре
– пані Сорока дбає про
порядок, отож листи не
затримуються у дуплах
дерев.
Святий
Миколай
замислився, адже раніше
ніхто й ніколи не просив
його про таке. Зазвичай
зайчатам-малюкам хотілося
солодощів, зерна, моркви,
буряка, капусти чи іграшок,
навіть санки та ковзани
просили. А цей, бачите,
як глибоко переживає
свою самотність! Нелегке
завдання, є над чим
задуматися…
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Новий Рік – чудове свято на планеті! Якщо вірити тільки в добре
і загадувати бажання – обов’язково збудуться! Святий Миколай у
роздумах – потрібно допомогти Руденькому. Бо ж цим довголапим
та довговухим люди вже й пам’ятники поставили. І раптом спало на
думку дідусеві подарувати цьому незвичайному зайчиську Чарівну
Скарбничку і навчити його, як нею користуватися-бавитися.
По-перше, на кришці шкатулки треба написати «Все що знаходиться
всередині – існує!»
По-друге: збирати та складати всередину все, що подобається:
листочки, горішки, жолуді чи… опис подій, своїх бажань, – все, що
дає радість і задоволення. Адже, щоб твоя заповітна мрія збулася,
її спочатку треба створити, вимріяти, – своїми думками! Звісно,
міркування мають бути цікавими, дотепними і ні в якому разі не
сумними. Будь бадьорим, думай про щось хороше, і тобі неодмінно
поталанить!
Власне, навіть силою бажання можна змінити своє життя: не
боятися небезпеки, не тремтіти щоразу від страху, а почати жити
вільно, цікаво. Скільки чудових речей
відкриється твоєму погляду! Ти сам
переконаєшся, що справжні дива
існують. Прийде Любов і з’явиться
відчуття повноти життя!
Ти прийшов на Землю для
того, щоб зробити Світ кращим,
отримувати радість і щастя! У цьому
полягає мета твого існування.
І як тільки закриєш шкатулку треба
сказати: «Все, що знаходиться тут, –
існує!»
Чим більше фантазій та ідей ти
назбираєш, тим більше бажань можеш
загадати і зосередитися на них. А
велика кількість бажань означає, що ти
почуваєш себе дійсно живим. Тому що
енергія бажання і є саме Життя! Якщо
будеш мріяти і ВІРИТИ, що досягнеш
свого бажання, то згодом неодмінно
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відчуєш: все поступово справджується. Двері розкриються назустріч,
щоб впустити в життя те, про що мріяв. Ти просиш – це і є перший
крок.
Небо відповідає – це другий крок. Ще важливі – добрий настрій
і терпіння, хай вони стануть твоїми супутниками. Це – третій крок!
Твоя увага до даного процесу допоможе наладити постійну вібрацію,
яка дозволить втілити бажання в життя. Ти можеш грати в цю гру,
використовуючи Силу Уяви. Бо фантазія дає тобі повну владу над тим,
що ти створюєш. Тобі здається незвичайним, дивовижним цей процес,
але то – велика сила. Бо ДУМКИ– також живі!
Коли ти граєшся з Чарівною Скарбничкою, ти вчишся розвивати
свої вміння і таланти. Ти – щасливий, якщо думаєш, що щасливий.
Багато залежить від емоцій, які ти відчуваєш. Чим сильніші емоції,
тим краще, якщо вони – позитивні, добрі, чуйні. Вдячність має велику
силу!
Можеш грати, де завгодно і коли завгодно.
«Я, святий Миколай, хочу навчити тебе отримувати радість від того,
що маєш зараз, в дану хвилину. Будь задоволений тим, що одержав, і
водночас бажай більшого.
Почувай, що знаходишся на початку дороги і з вірою дивися в
майбутнє: як ти знайдеш свою половинку, як з’являться дітки і як ти
їх будеш опікати, виховувати. І – жодних сумнівів, нетерпіння, ніякого
страху, – адже вони заважають здійснити задумане! Твої добрі почуття
– це найкращі провідники, і, йдучи за ними, ти зможеш здійснити всі
твої бажання. Будь смілим і щасливим».
Ось таку Чарівну
Скарбничку отримав
Руденький від Святого
Миколая. І на душі
посвітлішало, а серце
сповнилося Любов’ю.
Зайченя створює свою
заповітну Мрію!
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ЯК ГОСПОДИНЯ З СОРОКАМИ ПОДРУЖИЛАСЯ
Розповідь Анжели з Каїро Монтеноти
Поблизу одного ошатного будинку росте висока сосна.
Її посадили батьки Луки Віоли – в день його призову до
війська…
З того пам’ятного дня минуло 25 років. Дерево виросло
гарним, могутнім, висотою 25 метрів, набралося сили
й гостинно прихистило парочку закоханих сорок, які
побудували гніздо для майбутньої сім’ї. Відклала сорока
там двоє яєць і зігрівала їх. Нарешті вилупилися пташенята.
Вони росли під наглядом і турботою батьків, котрі тільки
встигали заповнювати завжди відкриті дзьобики своєї
малечі мошками, комарами, личинками…
Несподівано налетів ураган. Вітер був такої сили, що позносив старі
дахи сараїв, копиці сіна підняв вгору та й розсіяв по всьому селищу!
Розгойдував дерева, а багато з них навіть поламав-потрощив… Сосна
стояла міцно, але гілки її постраждали. Гніздо дивом вціліло, все-таки
птахи збудували його майстерно, на совість (отак, як люди плетуть
кошики з лози), – між стовбуром та міцною гілкою. Сороки ще й дбайливо
зміцнили ці гілки за своїм традиційно надійним проектом – глиною зі
слиною, як то кажуть, «зацементували»!
Пташенят порив вітру викинув із гнізда разом
з м’якою підстилкою. Одне пташеня впало
під дерево, лежало нерухомо й здавалося
мертвим… Натомість інше, падаючи, зачепилося
крилом за дротяну огорожу і висіло з пораненою
лапкою. Собака Дружок голосно загавкав,
покликав господиню на допомогу, адже побачив
кішку, яка хотіла поласувати
безпорадним
пташеням.
Вибігла з дому перелякана
Анжела. Спочатку навіть
не могла зрозуміти, в чому
справа. Собака побіг до
дерева й показав на пташенят.
Кішка
Марго,
тигрового
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забарвлення і такої ж хижої вдачі, даремно облизувалася заздалегідь…
Сеньйора підняла з землі пташеня, що здавалося неживим, але раптом
воно як закричить: «Кра-кара!». «Ожив голубчику», – зраділа Анжела.
Зняла з паркану інше пташенятко й обережно поклала обох до собачої
будки. Потім почимчикувала додому, взяла аптечку і м’ясний фарш
(вона в цей час збиралася робити котлети). Перев’язала поранену лапку,
нагодувала пташенят м’ясом... Вони із задоволенням широко відкривали
«ротики». Підняла собачу будку на стіл і постелила м’яку постіль для
пташенят.
Собака не заперечував, що у нього забрали будку для нових
квартирантів. Дружок дуже красивої породи – спанієль, у нього – така
густа біла шерсть із коричневими плямами, високі ноги. Втім, це ще й
напрочуд розумний і чемний пес! Дружок пам’ятає і своє народження,
і як його здали в собачий притулок… І там через чотири місяці Анжела
(після смерті свого першого собаки) побачила симпатичного цуцика й
забрала до себе додому. І господиня, і її новий приятель залишилися
дуже задоволені таким сусідством. Дружок виявився чутливим до
найменшого шурхоту, тож ніхто не проходив непоміченим. І характер у
нього – лагідний, а особливо причаровує добрий погляд карих очей.
Сеньйора носила сорокам регулярно їжу, як матуся, а птахи очікували
її появу завжди з відкритими дзьобами… Одного разу Анжела відкрила
будку, й одне пташеня вилетіло і сіло на гілку. Жінка була в захваті від
того, що сталося, і покликала: «Радість моя, лети сюди!». Сорока зрозуміла – повернулася й стала їсти разом
з іншим пташеням, котре ще не літало
через поранену ніжку. Втім, за кілька
тижнів і воно зважилося випурхнути з
будки... І щоразу, побачивши Анжелу,
пташки пищали: «чик-чик!» і відкривали дзьоби.
Відтоді Анжела завжди годує птахів,
які прилітають до неї в гості. Й вони не
соромляться поїсти вдосталь, а потім
ще набрати повний дзьоб їжі і заховати
м’ясце на випадок голоду в ямку
під парканом, прикривши листком.
Сорока – всеїдний птах, адже мешкає
по-сусідству з людиною, тож у разі чого
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не боїться поцупити що-небудь… А ось виноград ця дивовижна пташка
спритно зриває на льоту! Цікаво, що солом’яних опудал, якими зазвичай
люди відлякують птахів від своїх городів, сороки-білобоки зовсім не
бояться. Власне, сорока вважається одним із найінтелектуальніших
птахів. Та вона – не лише розумна, а й красива!
До речі, батьки маленьких сороченят тоді кілька днів носили їм їжу, а
вже потім полетіли, залишивши їх на піклування гостинної Анжели. У цих
птахів – свій «статут»: перша особа, яку вони побачать, вважається їхньою
«мамою». От Анжела й стала справжньою ненею для двох пташенят!
Взагалі, жінка щиро любить і поважає всіх своїх тварин та птахів, і вони
відповідають їй взаємністю: вітають її й сідають поблизу, а сороки – на
плече! І спостерігати, як Анжела та пташки з любов’ю, по-дружньому
ставляться одне до одного – велике задоволення. Саме така любов і
взаємоповага між людиною, рослинним і тваринам світом об’єднує всіх,
створює гармонію, необхідну для Землі і Неба.
Ось така чудова та повчальна історія, й гарний
приклад для наслідування! Адже, якщо кожна людина
замислиться про своє ставлення до матінки-природи і
діятиме таким чином, як Анжела, – життя на Землі справді
покращиться. Бо там, де Єдність та Гармонія, відсутні
сварки, війни, голод, розруха і катаклізми природи. Тож
усе залежить лише від нас самих. Треба тільки навчитися
любити життя та всесвіт, по-справжньому поважати і
цінувати тих, хто поруч.
Ось
справжній
приклад
для
наслідування. Якщо кожна людина
задумається і буде діяти таким чином –
життя на Землі зміниться в кращу
сторону набагато швидше.
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ДЕЩИЦЯ ОПОВІДАНЬ ПРО ТВАРИН РОДИНИ БАРТОЛІ

ПІППО – УЛЮБЛЕНЕЦЬ МАРКА
У гірському селищі Лариньяно жив хлопчик Марко. Було у нього
п’ятеро братів і чотири сестри. Його тато й матуся мали ферму овець.
Діти намагалися допомагати своїм батькам: пасли овець, працювали
на городі, прибирали в оселі… І тільки наймолодший син – Марко міг
довше поспати та погратися з тваринками, адже був улюбленцем усієї
родини. Хлопчик вигадував усілякі небилиці, історії. Приносив додому
поранених пташок, лікував їх, а потім випускав на волю. Підгодовував
їжаків, вони пили молоко з миски, що стояла завжди під будинком.
Був у нього і песик Піппо, якого він дресирував. А потрапив до
них цей собака випадково. Сусід Антоніо приніс його, тримісячного,
до них у будинок і попросив приглянути за песиком лише кілька діб,
доки його господар з’їздить до сестри. На четвертий день Антоніо
повернувся і прийшов за собакою. Однак Піппо заховався під ліжком
і не хотів вилазити на поклик
господаря. Тваринка звикла
до дітей за ці дні!.. І як тільки
Антоніо не кликав маленького
хитруна, той ніяк не хотів
повертатися до господаря. Тож
синьйор Антоніо змушений був
залишити собачку в їхньому
будинку.
Марко на радощах почав
дресирувати песика: вчив
його ходити на задніх лапках,
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вміло виконувати різноманітні команди… А ще Піппо міг утнути таке:
кумедно присідав на задні лапки, мов хом’ячок, а передні складав
благально на грудях, випрошуючи їжу. Спав він на спеціальному
килимку. Рівно о 6-й годині ранку дряпався у двері і просив свій
сніданок. На новорічні та різдвяні свята песик оббігав по черзі всіх,
хто сидів за столом (а їх було більше 13-ти осіб!), сідав перед кожним
на задні лапки і нагадував про частування: печиво, очищені горішки,
карамельки… Отримавши подарунки, відносив усе це й ховав у себе
під килимком, а потім задоволено з’їдав. Одного разу сім’я Бартолі
поїхала на тиждень провідати родичів, а Піппо залишили вдома. Він
так сумував за дітьми, що увесь цей час не їв і плакав, мов дитина,
доки вони не повернулися!
Марко подружив свого улюбленця з маленьким поросям.
Коли поросятко, граючись, падало на спину, песик лоскотав
йому животик, а воно рохкало від задоволення! Піппо
надзвичайно любив хлопчика і скрізь бігав за ним слідом…
Марко вже став дідусем і часто розповідає про чотирилапих
вихованців своїм дітям та онукам.
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РОЗБІЙНИК СЕБАСТЬЯНО
Ця подія трапилася влітку. Я разом зі своєю бабусею поїхав
провідати своїх родичів: тітоньку Женю та Андріано. Мешкають вони
на побережжі чарівного Лігурійського моря. Тільки-но наша автівка
в’їхала на подвір’я й зупинилася, я стрімголов помчався до курятника
– провідати своїх дорогих курочок. Вони вже виросли (я бачив їх
курчатами) і спокійно греблися на подвір’ї, а позаду, як це й годиться,
поважно походжав півень Себастьяно, оберігаючи їх від небезпеки.
А побачивши «непроханого гостя», хоробрий півник, не роздумуючи,
прожогом кинувся на мене! Він підстрибував, бився крильми, дряпався
шпорами, клював «супротивника» своїм міцним дзьобом… Я, звісно,
налякався, мерщій заскочив у клітку та й закрився... Стою – плакати
хочеться! Чому це він так непривітно зустрів мене? Адже я з такою
радістю їхав сюди! А він… Мабуть, просто не впізнав мене, прийняв за
якогось підступного чужинця і відчув небезпеку для своїх підопічних,
отож кинувся захищати їх від «нападника»…
Я спочатку розгубився, безпорадно закричав: «Ой, бабусенько,
рятуй!». Однак потім згадав, чому мене вчили – посилати Любов
навіть ворогу. І я почав посилати Любов, Повагу та Прощення. І що ж
ви думаєте? Півень ураз став, немов укопаний, замислився, а потім
заходився поважно походжати серед свого сімейства; щось говорив їм
на своїй курячій мові, заспокоював, а далі повільно і вже не войовничо,
а цілком доброзичливо підійшов до сітки, за якою я стояв. Позираючи
скоса на мене, він кивав головою, ніби просив пробачення за свій
недоречний, поквапливий вчинок.
Так, як Земля в цей період продовжує перехід на вищу орбіту,
світ і клімат змінюються, мабуть і півні порозумнішали… А можливо
імпульси Любові дійшли до нього.
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Я набрався сміливості і вийшов із клітки, приготувавшись до
оборони. Та Себастьяно не зрушив із місця, спокійно розгрібав землю,
закликаючи подруг поживитися знайденим черв’ячком.
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ОВЕЧКА НІНА
Цю неймовірну історію мені розповів приятель – Марко Бартолі.
У нашій отарі, пригадував він, була вівця, яка померла, залишивши
сиріткою маленьке ягнятко. Тож я з пляшки із соскою вигодував Ніну –
вирішив назвати її так, як героїню популярного в той час італійського
кінофільму… А незабаром вона підросла і стала красивою овечкою
романівської породи: тіло сріблясто-сірого кольору, чорна голова з
білою смужкою, схожою на місяць.
Призвичаїлася Ніна їсти разом із нами: сідала біля мене на стілець
і чекала на щось смачненьке. Куштувала все, що було: макарони,
фрукти, овочі, дуже любила хліб… Одного разу після закінчення обіду
подали на стіл каву, то вона випила з моєї філіжанки!
У мене був мопед. Коли я сідав і їхав перевірити отару, Ніна бігла
слідом за мною… Вона не паслася з іншими вівцями, а сідала поруч зі
мною і розглядала журнали. А коли бачила, що мій тато привозив обід
на пасовище, підсувалася й залюбки куштувала, запиваючи вином із
пляшки.
Хлопці, що йшли вранці до школи, проходячи повз огорожі, завжди
кликали: «Ніно!» І вівця бігла стрімголов до них. Вони її пригощали
печивом та жуйками…
Італійці другий день Великодня відзначають на природі. Цього
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дня вівця зникала з гурту – йшла обідати до людей. Коли дозрівали
кавуни, Ніна ходила з «нафарбованими» губами, дуже їй подобалися
ласувати цією смакотою!
Одного разу я поспішав додому і поїхав швидше, ніж зазвичай, а
овечка теж прив’язалася ззаду. Дорогу Ніна знала, але додому вона
тоді не потрапила. Її раптом затримали суворі карабінери і відвезли у
відділення. Бідна, невинна вівця провела ніч у казармі! Вранці я поїхав
її звільняти…
Взагалі, Ніночка була з характером – робила те, що хотіла. Коли
вперше окотилася, хотіла, аби її доїли завжди першу й окремо від
інших овець, не бажала пропускати поперед себе нікого, була дуже
ревнива!
У 1982-му, коли ми продали всіх овець, вона не захотіла йти разом
з іншими, тому ми її залишили вдома. Так і прожила Ніна до самої
старості з нами. Померла вона своєю смертю. Ми її дуже любили, і
дотепер часто згадуємо витівки нашої дивовижної овечки!
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ТАМБУРІНІ
У родині Бартолі мешкала кролиця, котра одного дня народила
п’ятьох кроленят, але під час цих пологів пішла з життя. Четверо
малюків померли, а один вижив. Сестра Марка – Ліліана годувала
кроленятко спочатку з кавової ложечки, а потім – із соски. І згодом
виріс такий чудовий, кумедний кролик – у нього були розчепірені
вуха, очі – червоні, а хвостик – неначе помпончик хутряний… Діти
назвали кроленя Тамбуріні.
Коли він підріс, його помістили
в загальну клітку для кролів.
Та тільки-но Ліліана підходила
й відкривала клітку, Тамбуріні
радісно стрибав їй на руки.
Тож вона несла його на кухню і
там дбайливо годувала. Ліліана
привчила його їсти все підряд, а
особливо кролику подобалися
яблука. Та бешкетники-братики
поїли його вином і кавою…
Сп’янівши, він дуже кумедно
стрибав на стіл; а всі хлопці щиро
реготали, бо кращого цирку й не
вигадаєш.
А як Тамбуріні любив кропиву,
тільки жалила вона дуже! Тож,
дістаючи невгамовно жвавого
кролика з таких прегустих бур’янів,
потрібно було вдягати дідусеві
рукавички, інакше ніжні руки
потерпали від підступного зілля.
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Ліліана навіть носила свого улюбленця до школи. Він сідав під партою,
і всі діти могли гратися з ним!.. Тамбуріні любив людей, натомість не
хотів мешкати в клітці з іншими кролями.
Одного разу йшов проливний дощ, і Ліліана не понесла свого
улюбленця до школи. А її ненька готувала обід, то пішла до сараю, щоб
узяти й засмажити кроля. Тамбуріні, побачивши її, кинувся до жінки
на руки. Мати схопила його (вона не знала, що це – саме той кролик,
якого так люблять дітлахи), зарізала і засмажила в духовці. Ліліана,
повернувшись зі школи, одразу побігла до клітки й покликала свого
кролика, та ніхто не відгукнувся… Тоді вона пішла запитати у матусі:
чи та не бачила Тамбуріні? І неня сумно розповіла, що помилково
взяла першого-ліпшого кролика, який потрапив до рук!..
Ліліана дуже засмутилася і довго плакала, не могла нічого ні пити,
ні їсти. Температура піднялася аж до сорока градусів! Місяць дівчинка
прохворіла…
Після цього випадку і дотепер вона зовсім не їсть м’яса. Вже і
бабусею стала, а все згадує про свого чарівного улюбленця…
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МРІЇ МУРКИ
Красива чорна, ніби смола, кицька сиділа на балконі, дивилася на
небо і мріяла. Про що? Про своє майбутнє життя. Вона знала, що мрії
збуваються, якщо дуже захотіти. До цього часу доля до неї була все ж
таки прихильною. Хоч тількино народилася, як її викинули
на смітник, – добре, що не
втопили, як інших, нікому не
потрібних, кошенят. Тож вона
дуже хотіла, щоб нарешті
знайшлася Людина, котра б
взяла її до себе – таке брудне,
чорне, довговухе кошеня, яке
жалібно пищало й просило
про допомогу…
І таки знайшлася дуже
хороша Людина, котра,
почувши жалібний писк,
підібрала кицьку й принесла
до себе додому. І тепер
Мурка тут, у затишному
будинку, що став і її власною,
рідною оселею. Й прожила
немало років, та ще й як!
Хазяйка завжди піклувалася
про неї. Одарка, так звали її
рятівницю, годувала Мурку спочатку через піпетку, а потім привчила
пити молоко з блюдця, гладила, цікаво розмовляла з нею, вчила:
потрібно радіти тому, що маєш.
Кицька теж розуміла Людину і з вдячністю турбувалася про неї. Вона
лікувала свою Одарочку – лягала їй в ноги і зігрівала їх. Жива грілка!
Лизала їй пальці ніг, посилала біоенергію, якою володіла. Намагалася
допомогти хазяйці позбавитися болю. Вона з нетерпінням чекала,
коли та йшла на ринок чи до крамниці. Симпатична вусата мордочка
радо зустрічала хазяйку і своїм муркотінням та тертям об ноги знімала
втому й роздратованість. Кошачою пісенькою покращувала настрій і
зігрівала душу. Мурка забирала негативну енергію собі й таким чином
врівноважувала енергетичний баланс обох їхніх організмів.

31
Та віднедавна кицька стала помічати, що Одарочка менше приділяє
їй уваги: рідше гладить, інколи забуває покласти в мисочку їжу… Але
Мурка не ображалася: вона розуміла – її хазяйка постаріла й скоро
відійде до іншого світу.
Мурка усвідомлювала, що ніхто не може тут жити вічно, адже кожній
істоті відміряний свій час для проходження уроків на Землі; й ніхто не
знає, коли і як перейде в інший вимір… А якою буде її нова господиня?
Кицька не знала. Розуміла тільки, що нічого не можна наразі змінити
й переінакшити. Мурка бажала лише одного, щоб нові хазяїни були
добрими та чуйними, як її Одарочка, котра щиро розповідала друзям і
сусідам, що кішка – домашня тварина, яка послана людині, аби чудово,
непомітно згладжувати всі сварки у домі.
Взагалі, деякі вчені зробили важливе відкриття: кішка – прекрасний,
майже професійний, екстрасенс, який… прийшов до нас з інших
паралельних світів! Тому ця дивовижна істота постійно спілкується з
Всесвітом і володіє біополем великої сили, а особливо воно потужне
саме у чорних кішок.
Натомість усілякі твердження, що начебто такі киці приносять нещастя, це – звичайнісінькі забобони, які, насправді, не мають
жодного сенсу! Кішка розуміє
мову за інтонацією людини,
проникливо відчуває її настрій. Отож, якщо з Любов’ю
ставитися до своєї киці, вона
це завжди зрозуміє, оцінить та
неодмінно віддячить вам добром.

32

ПЛАЧ ВЕРБИЧЕНЬКИ
Весна! Чудова пора року. Життя прокидається в усіх закуточках. І
ось нарешті велике свято – Вербна неділя. За стародавнім звичаєм за
тиждень до Великодня і старі, й малі несуть до церкви гілочки верби, щоб освятити. Бо освячена в храмі верба приносить усім людям і
радість, і користь. А якщо її, за
старим повір’ям, посадить молода дівчина наприкінці городу, то неодмінно вийде заміж.
Гілочки, залишені за іконою,
оберігають обійстя від злих
духів та хвороб.
Тому й не дивно, що всі кинулися за вербовими гілками. Дітлахи після уроків теж побігли
до річки, на схилах якої розкинулися розлогі довгокосі красуні – одна ліпша за іншу. Однак
те, що вони побачили, примусило їх здригнутися. Такого
свавілля діти не очікували! У
дівчаток навіть потекли сльози.
Адже замість величних красунь
стояли брутально обідрані, обламані деревця, а довкола – потоптані вербові котики, й уся
дорога встелена ними. І верби
гірко плакали – текли їхні сльози, немов кров.
Якби верба мала голос, вона
б закричала від пронизливого болю: «Ми, рослини, також
живі! У нас є душа! Нам боляче
і фізично, й морально. Люди!
Схаменіться самі й діточок
своїх привчіть турботливо ставитися до нас – красунь, дочок
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природи. Будь ласка, не ламайте нас лише заради втіхи чи наживи! А
візьміть саме стільки, скільки необхідно для церковних обрядів, і тоді
всім буде добре».
Вона й кричала, бідолашна, та тільки люди не почули її. І стоїть наша
скалічена вербиченька, як німий докір нашій жорстокості.
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СИЛА РОЗУМУ
«Розум допоможе вам здійснити заповітну мрію, бо він має творчу
силу, здатну підтримати благородну мету», – переконує нас античний
філософ, і він має рацію.

В одній родині було двоє дітей і мама.
Жили вони в старенькій хаті. Двір був
засаджений бузком та акацією, а висока
ромашка росла сама по собі… Була у них
коза Зінька, якою опікувалася молодша
дитина – Лідочка. А за кроликами мав
доглядати старший брат – Анатолій. Так
от, Ліда водила кізоньку за село пастися.
Натомість Толик дресирував кролів, щоб
вони стрибали на табуретку. Однак бідолашні тваринки ніяк не могли зрозуміти:
ну, як же їм потрібно отак підскакувати?!
Вони й так ходили мало, а, в основному,
стрибали, як навчилися від народження:
двома задніми лапами відштовхувалися і
летіли вгору, а на дві передні приземлялися…
Та безтурботне дитинство
промайнуло швидко, і настала пора
дітлахам ходити до школи. Ох, як
важко було Толику висидіти бодай
два уроки! Ніяк не міг дочекатися
великої перерви, щоб поруч, у парку,
нарвати трави й віднести додому
своїм кроликам. Міг загратися з ними
і, взагалі, не повернутися в школу на
інші уроки!
Вчителька Ніна Іванівна не раз
скаржилася матусі непосидючого
Толика. Однак його ненька з самого
ранку й до пізньої ночі щодня трудилася в колгоспі, отож не могла
належно контролювати дітей: чим вони, власне, там займаються?
Тільки залишала їм їжу і йшла важко працювати… Час був повоєнний,
суворий, потрібно було якось виживати звичайній сільській родині.
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Та Ніна Іванівна почала міркувати: як же
наразі вплинути на неслухняну дитину, щоб
вона все встигала, не марнуючи часу. Отож
перечитала педагогічні методики Макаренка,
Ушинського, проте нічого особливого не
знайшла. Шкода їй було хлопчину, здібного,
однак неорганізованого, який мріяв, коли
виросте, будувати справжнісінькі великі й
потужні літаки, та поки що пускав по класу
власноруч виготовлені тендітні, легенькі
паперові літачки і спостерігав за ними.
Вчителька дуже любила дітей і прагнула,
щоб її учні виросли Майстрами своєї справи,
мріяла про це.
Однак у шкільних програмах немає такого
предмета, що вчить, як вміло і цілеспрямовано
мислити. Тож вона вирішила пояснювати сама,
переконувати учнів, що, завдяки розуму, можна досягнути неймовірних
успіхів, втілити будь-які свої заповітні мрії! І невдовзі Ніна Іванівна
пересвідчилася, що школярі не тільки сприйнятливі до оригінальних,
позитивних міркувань, а й отримують, завдяки цій методиці, велику
силу. Ось дивовижний приклад – Анатолій, який таки повірив у себе і
почав допомагати іншим!
Вона писала плакати для всіх
учнів: «МОЇ ДУМКИ – РЕАЛЬНА СИЛА!»,
пояснювала класу значення цього виразу,
пропонуючи кожній дитині повісити
такий красномовний плакат у себе
вдома – над столом, за яким виконувалися
шкільні завдання. Вчителька просто,
доступно пояснювала: все, що довкола,
це – енергія: стіни вашого будинку, одяг,
який ви носите, книга, котру тримаєте в
руках, – все це своєрідні вібрації. Адже
наші думки теж створені з цієї енергії!
Їх цілком можна порівняти, наприклад,
з іскрами від багаття. А хлопчаки дуже
люблять розпалювати вогнище, пекти
картоплю й спостерігати за полум’ям. Так
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от, кожна іскра в умілих руках – це велика сила! Так само й думки, котрі
повторюються і багаторазово множаться, стають сконцентрованою
силою. Тож, чим частіше ми міркуємо про хороше, позитивне, тим
дужче приваблюємо до себе створене в нашій уяві!
Взагалі, така методика поєднує чотири основних способи:
затвердження, візуалізацію, визнання успіхів та усунення негативу.
Головне, виробити в собі наполегливість! Адже неможна навчитися
грати на піаніно за кілька уроків... Те саме можна сказати й про Силу
Розуму. Ніна Іванівна радила непомітно, ніби граючись, повторювати
кілька разів кожну практику. І діти не відмовлялися, а згодом звикли.
Ентузіазм учительки, її моральна підтримка підбадьорювали, тож
школярі незабаром самі, всім класом, просили повторити захоплюючу
гру. І поступово учні усвідомили силу своїх думок, повірили в те, що
для них – усе можливе! Їхня перша вчителька стала зразком для
наслідування.
Це – не секрет, що діти, коли люблять свого педагога, починають
учитися краще, слухати уважніше, стають дисциплінованими. Але це –
ще не все. Скоро пішла до школи сестра
Толі – Ліда. Ось тут уже проявилася
засвоєна методика! Бо спочатку Лідочка
поверталася з уроків раніше, ніж брат, і
ховалася в дворі, у великих кущах…
Їй ніяк не хотілося писати, тому всі
літери та слова виходили кострубатими.
Коли Толя подивився її зошити, то мало
не заплакав. Але зробив вигляд, що
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все гаразд. Він придумав гру зі словами,
і разом із сестричкою почав писати,
підбадьорюючи її: «Я не очікував, що ти так
швидко навчишся писати! Ой, а ця буква
«м» – просто чарівниця! Якщо ти спробуєш
і напишеш поряд ще літеру «а», то вийде з
двох однакових складів красиве слово –
«Мама!». Тобі подобається? Не поспішай,
постарайся, і у тебе неодмінно все вийде».
Те ж саме було і з читанням. Ліда вередувала й починала плакати. Толик наступного дня прийшов зі школи і попросив її
почитати. Сестра погодилася без жодного
ентузіазму. «Ой, як же добре! – сказав він. – Мені подобається тебе слухати. Ти й завтра мені почитаєш?». Ліда подивилася на нього і здивувалась, а потім засміялася: «Гаразд, почитаю».
Наступного дня дівчинка прийшла зі школи, наспівуючи: «Я дійсно
добре читаю!». Вона сама придумала таку пісеньку… Отож незабаром
у неї не тільки підвищилася швидкість читання, а й поліпшилися стосунки з братиком. Бо Ліда перестала від нього ховатися, натомість із
задоволенням писала під диктовку на картоні нові твердження:
1. У мене – багато друзів.
2. Я добре граюся з іншими дітьми.
3. Я спритно бігаю.
4. Я вмію слухати.
5. Я вірю в себе.
6. Я гарно вчуся.
7. Я все можу робити.
Через кілька місяців
Толик спробував пояснити їй техніку візуалізації. Він попросив сестру
уявити те, що вона хотіла
б мати. Звичайно, Лідочка – велика фантазерка,
і у неї це теж вийшло: «Я
гладжу кошеня!.. А на дереві вже є стиглі абрикоси!.. Мама мені подарувала ляльку!.. Я чудово плаваю!..». Вона дійсно все літо плаває з дітьми
на річці.
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Ще через місяць брат запропонував
Лідочці попрацювати над усуненням
негативу. Йому не подобалося, що
сестра одразу ж починає плакати, коли
щось не виходить, і запропонував їй
самій придумати твердження. Вона
поміркувала, а потім радісно вигукнула:
«Мені щастить!», «Я зрозуміла!», «Я все
вмію!», «Я – сильна!», «Я – хороша»; «Я –
спокійна!», «Я добре співаю!»…
«Ну, а тепер, Лідо, напиши плакати,
помісти їх на чільне місце і частіше
повторюй, а найкраще – перед сном
налаштуйся на приємні думки. Давай
ще пограємо, – запропонував Толик.
– Я бачу тебе на річці, і ти залізла на
вишку».
Ліда: «Я теж бачу вишку і зараз
стрибну».
Толик: «А що роблять діти на
березі?».
Ліда: «Вони грають у квача»…
Після гри Толик дістав плакат, який
дала йому Ніна Іванівна: «Все те, що ти,
Лідочко, регулярно уявляєш, бачиш і
про що говориш собі, потім зазвичай
і відбувається». Потрібно пам’ятати
два важливих моменти. По-перше,
завжди запам’ятай візуально все, що
відбувається ЗАРАЗ, а не в майбутньому
часі. По-друге, роби все з почуттям, а
не механічно повторюй. Чим частіше
повторюєш, тим краще запам’ятається.
Розслабся, можеш співати, шепотіти, декламувати, викрикувати. І не
думай: так це, чи ні. Магія тверджень полягає в тому, що вони діють
автоматично, навіть якщо ти в них не віриш».
Якось Толик сидів у затінку під деревом і читав. Неподалік гралися
діти. І хлопчик мимоволі почув, про що вони говорять. Петрик
похвалився, що йому купили двохколісний велосипед. Наталочка
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розповіла, яку цікаву книжку вона зараз читає. Проте Ліда зі смутком
промовила: «А мені нічим похвалитися, я – Лідка-невдаха».
Не стерпів брат і втрутився в розмову: «А ти розкажи, як допомагаєш
мамі: підмітаєш, миєш посуд, до магазину за хлібом ходиш; як за кізкою
своєю доглядаєш, не забуваєш її нагодувати, напоїти свіжою водою; і
котик твій – завжди поруч, треться об ноги, – не соромся розповідати,
навпаки – це дуже здорово! Це – цілком нормально і не соромно! І свої
думки негативні заклади, немов чорне ядро, до гармати й вистріли.
Нехай летить далеко-далеко в океан. Дивись, як воно падає і зникає.
Уяви, що ядро – вже на самісінькому дні океану і там залишається, й
зникає навіки в густому шарі мулу… Або є ще один спосіб, якщо все ж
повертається негативна думка, – прожени її, як надокучливу муху. І знай,
що ти – все-таки хитріша й сильніша за будь-яке нехороше міркування!
А прикра, хибна думка повинна знати, хто в твоєму домі – справжній
господар, отож вона зобов’язана тебе слухатися».
Час летить швидко… Анатолій закінчив школу та вступив до
авіаційного університету, став чудовим льотчиком. Отож його заповітна
мрія
здійснилася!
Лідочка
виросла,
здобула вищу освіту,
вже власних дітей та
онуків має, однак і
тепер щодня чомусь
учиться. Сила Розуму
допомагає
їй
у
багатьох справах, а
головне, вона прагне
робити людям лише
добро і вважає себе
щасливою!
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ЧИ Є ДУША У ДЕРЕВА?
Цей світ – немов відлуння в горах: якщо ми кидаємо в нього гнів,
повертається гнів; якщо ми віддаємо любов, повертається любов.
Бхагван Ошо
«Ох, уже ж ці люди! Скрізь пхають свого носа, встановлюють свої
права і порядки!» – бурчить Мудра Сова. Її поважають і звірі, й птахи. Та
і як же інакше. Адже вона – така дивовижна особа, її статечний політ –
такий легкий і беззвучний, наче політ метелика. У неї – такі виразні й
прекрасні очі, твердий, спокійний та сміливий погляд. За всім вона
спостерігає і все помічає!..
Через неусвідомлені, погані думки й жахливі справи людей тепер
у лісі змінилося життя: збайдужіли вони до звірів, птахів, дерев.
Змінилося ставлення і до Матінки Землі!
Сова затягнула свою тужливу пісню. Гха-а-а, гха-а-а, гха-а-а! Цей
спів – не такий ніжний, як у дрозда чи іволги. Прислухаєшся й відчуєш
у голосі сови захопливу таємничість, невимовну мудрість і загадковий
смуток. Та й як же не печалитися?! Ось тут на деревах розплодилися
паразити: і не тільки шкідникикомахи, а й нові загарбникирослини. Що ж це коїться?
Хто ж наведе порядок? Сова
все аналізує, порівнює, яким
було раніше життя в лісі і як
змінилося воно, погіршало
зараз...
Вплив людини на всіх
тварин – дуже помітний. Та
це й не дивно! Адже й сама
людина належить до царства
тварин… Тільки вона – більш
витонченіша і небезпечна,
бо наділена правом свободи
вибору. Тож і запозичили звірі
у свого «старшого брата» не
тільки все хороше.
Що звірі також уміють
любити – не нове… Єдине – не
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можуть говорити по-людському, однак розуміють багато чого! Наразі
людські правителі всіляко відволікають увагу від вирішення таких
тривожних проблем нашого довкілля. Якщо їх послухати, то не вони, а
інопланетяни проникають усюди і насаджують власні хибні бажання:
втручаються в систему освіти, намагаються притлумити і змінити
свідомість землян, нав'язуючи сумнівний технічний прогрес…
У лісі створено комітет під керівництвом царя звірів – Лева Львовича.
Члени комітету: заступник – Ведмідь Клишоногий, завідувач освітою –
Козел Безрогий, керівник житлового господарства – Лис Микита,
очільник відділу проектів – Вовк Сірий, секретар – Сорока Скрекотуха
і багато їхніх помічників. Відтепер звірі зобов'язані суворо виконувати
всі рішення. От надійшов наказ: «Ліквідувати безграмотність», лісовий
комітет уже відкрив школу «Мудрості» і зобов'язав мешканців старшого
віку вивчати… англійську мову! А молодше покоління віднині вивчає
дві іноземні мови й ускладнену програму з математики. Авжеж, треба
підготувати нові кадри та штурмувати Космос!
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Раніше звірята росли вільно – за давніми лісовими законами:
паслися, полювали, розмножувалися, раділи свободі, а головне,
підтримували Гармонію в Природі! А тепер в обов'язковому порядку
треба з раннього віку відвідувати «школу розумників». Програма освіти
з подачі «інопланетян» така, що наразі без спеціальної підготовки до
початкової школи не приймають. Бо її просто «не потягнуть» малюки –
дуже насичена і хитромудра! Позбавили дитинства, немає свободи
розвитку: ні фізичного, ні інтелектуального…
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Учитель музики зовсім «озвірів» і вимагає повторення ноти «ре» на
всіх перервах. Звірята не в змозі зрозуміти, що від них вимагається!
А якщо татусь – безграмотний? Як бути? Наймати репетитора й
платити?.. А чим?! Ось батьки, хоч і самі не тямлять розібратися в
усіх хитросплетіннях домашніх завдань, зі своїх бідолашних дітлахів
часом три «шкури» знімають – змушують вчитися до безкінечності! А
хто не послухає – одразу матиме прочуханку: хапають дубину й по чім
попало лупцюють «безграмотних» тваринок, і по голові – теж. Авжеж,
особливо – по голові! Таке враження, що, чим сильніше гупнути по тій
макітрі, тим «нетямуще» дитятко враз порозумнішає…
А батьки, які мають «особливі здібності» (дзвінкий або грубий
голос), так гиркають на своїх нащадків, що аж земля здригається,
нори руйнуються і листя опадає... Від подібної «науки» можна й
справжнього землетрусу дочекатися! І не дивно, що немало малюків,
не витримуючи таких мук, хворіють... А недужих вмить підбирають
лісові санітари. Хворих тварин не повинно бути в Природі, ось і
зменшується їх кількість!
Але все ж деякі звірята залишаються здоровими – у кого батьки
добріші, бо не лупцюють затято своїх крихіток. Для них здоров’я
потомства важливіше, ніж освіта. Кажуть: «Краще мати здорового
віслюка, ніж хворого доктора наук чи інженера».
А от зайченятам пощастило! До них ця муштра ще не дійшла
(їхні батьки дозволяють свободу виживання). Народжуються вони
вже з відкритими очима і в гарненькій хутряній шубці. Ростуть самі,
пристосовуються до навколишнього середовища без особливого
контролю…
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Земля ж знаходиться в небезпеці – вона може загинути, тому що
і люди, й звірі вже втратили гармонійні стосунки зі світом! Людина
чомусь вважає себе центром усього, постійно зловживає отією
свободою вибору, повсякчас прагне підкорити природу. Люди стали
браконьєрами: винищили ліси і загидили воду, добралися вже до
Північного океану і добувають нафту, отруюючи довкілля…
Звірам передалося безумство людське, й вони почали «запасатися
їжею» – навіть ті, які раніше ніколи цього не робили, а лише впадали в
анабіоз, тобто в сплячку. Вовки, що вважалися «лісовими санітарами»,
бо поїдали загиблих або хворих тварин, тепер буквально озвіріли,
– вигублюють молодих лосів! Ведмеді стали менше спати, з’явилося
багато «шатунів», а отже, і їжі їм треба немало – форелі та меду… А
сорокопуди? Розміром – з горобця, але полюють на значно більших за
себе! Хижі птахи: здобич нанизують на гострі сучки або колючий дріт.
Дерева теж гинуть: їх обплутують рослини-паразити, висмоктують
із них всі соки. І нікому допомогти, адже людина нещадно воює,
створює суперзброю! Те, що сталося в світі, схоже на божевілля, втрату
здорового глузду. Тварини захвилювалися. Адже так продовжуватися
не може, необхідно повернутися до колишнього способу життя,
відновити Гармонію на планеті, у всесвіті. Власне, всім живим істотам
пора замислитися над тим, що відбувається зараз. Бо всі ми залежимо
одне від одного, тож повинні об’єднатися, зрозуміти: якщо триватиме
такий хаос, наша планета просто загине. Якщо люди, тварини, птахи,
рослини не житимуть гармонійно, вони зникнуть, перетворившись на
марево, привидів-безхатьків, які втратять свою найголовнішу оселю –
Землю!
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Тому орел запропонував зібратися нагорі,
де чисте повітря. Однак
кити розгубилися: яким
чином їм досягнути гірської вершини?! Втім, немає потреби тягти своє
тіло вгору. Достатньо
лише надіслати свою
пропозицію думкою або
вимовити вголос.

Людям здається, що життя
мають лише ті, хто ходить,
плаває, літає чи повзає…
Натомість дерева та рослини
начебто не мають душі, отож
їх цілком можна винищувати
безкарно! А усілякі гноми,
русалки, лісовики – то взагалі
казкові персонажі, яких не
існує в природі. Така собі
вигадка, яку придумали
письменники…
Але ні – все живе на нашій планеті має душу, у цьому вже й учені
щоразу більше переконуються. Бо як взагалі могли б жити й розцвітати
дерева та квіти, позбавлені душі? Та вони просто б всохли – вмить і
назавжди! Тому й немає життя у бездушному світі.
А всі ті дивовижні істоти, відомі нам із давніх легенд, – це духи
землі, води, сонця, вогню, яких принаймні потрібно поважати. Адже
є традиції, які поки що ніхто не відміняв! Тому людина – залежна не
тільки від флори та фауни, а від усього, що є на Землі… Насправді, чим
розумніша істота, тим навпаки вона залежніша. Бо так влаштований
цей світ, і не нам із вами його змінювати!
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Отак собі сиділа й міркувала Мудра Сова, що спасіння потопаючих –
справа рук, лап, крил самих потопаючих. І зволікати вже не можна, бо
зникати почали тварини й рослини цілими видами, а багатьох наразі
занесли в Червону Книгу, тільки від того вони аж ніяк не почуваються
в безпеці! Водночас, якщо перестає існувати бодай один вид флори
чи фауни, це одразу ж позначається на інших. Хто ж на черзі?..
Полюбіть ближніх своїх – вчить нас Всевишній, і він, безперечно,
правий. Тут ближні – увесь світ: люди і дерева, звірі та птахи, риби й
квіти, загадкові лісовики і русалки, ліси та гори, ріки й поля, Земля –
одним словом. Наша, Богу дякувати, поки що не втрачена. Якщо ми
одумаємося й візьмемося нарешті за розум, коли усвідомимо, що тільки
завдяки любові та повазі до всього живого, постійному піклуванню
про матінку-природу матимемо єдиний, реальний шанс на спасіння,
то таки зможемо вистояти, не втратити й заслужити Любов, Повагу
та Довіру Всесвіту. Любов найважливіша – переконаний Господь. Ми
любимо – отже, живі! Головне, щоб наші серця прагнули Добра, а душі
переповнювали почуття Любові та Єдності з Природою.
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Дякую за підтримку і допомогу
чудовим людям!
Меценатам Чернігівського
осередку партії «УКРОП»;
Сергію Дзюбі –
відомому письменнику і перекладачу,
вимогливому упоряднику моїх книжок;
Ганні Маджуга –
мудрій порядниці та перекладачу, котра
щиро любить дітей і книжки;
Надії Погосовій –
вірній подрузі, яка надала впевненість
зробити перші кроки;
Людмилі Пархоменко,
яка першою повірила, що в «третьому віці»
можливо творити;
Сантіно Брудзоні –
італійському наставнику, що розділив мою
любов до Природи;
Ользі Белтраме, Вікторії Данілавій, Антонелі
Боніно, Лучії Сарольді –
прекрасним коректорам моїх італійських
текстів.
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