Тверезiсть будує, алкоголь руйнує.

www.tvereza.info

Живи тверезо — вмiй мислити!
ТВЕРЕЗИЙ СПОСIБ ЖИТТЯ
ОТРИМАВ ВИЗНАННЯ

ГО «Тверезий Крим» отримала лист за пiдписом
мiнiстра освiти i науки, молодi i спорту АР Крим
Н.Г. Гончарової, у якому мiнiстр дякує авторському колективу посiбника «Тверезий спосiб життя». 600 примiрникiв посiбника надiйшло до навчальних закладов
Криму, вiн використовується у Донецькiй, Одеськiй,
Луганськiй областях, а також у школах Псковської областi Росiйської Федерацiї. Скачати видання в електронному виглядi можна на сайтi www.tvereza.info
За матерiалами сайту «Тверезий Крим»
www.sobriety.in.ua

ЗНАННЯ — БАТЬКАМ

Наближається одне з найбiльших свят — Новий Рiк. Свято це молодь вiдзначає з великою
кiлькiстю спиртного. Всього один келих шампанського в дань традицiї пiсля дванадцятого
удару курантiв — це прямо геройство в нашi днi.
Зазвичай все виглядає гнiтючiше.
Та все ж таки, як можна добре вiдсвяткувати Новий Рiк без краплi спиртного? Насправдi
це дуже просто.
Якщо ви ведете тверезий спосiб життя, а вашi
друзi вживають алкоголь, в Новий Рiк можуть виникнути розбiжностi з приводу присутностi на столi
спиртного. Це, звичайно ж, викличе непорозумiння.
Не треба починати новий рiк зi сварки, адже, як мовиться, як зустрiнеш рiк, так його i проведеш. Але на
прохання друзiв випити треба вiдповiдати рiшучою
вiдмовою. Адже ви поважаєте їх право пити? То хай
i вони поважають ваше право природно веселитися, залишаючись тверезим! Загалом, не треба
пiддаватися провокацiйним переконанням в корисностi алкоголю i фразам типу «Ти нас не поважаєш».
Розривати стосунки з питущими друзями не варто. Як писав Ален Карр в своїй книзi «Легкий спосiб
кинути пити»: «Уникайте друзiв-спiвпляшникiв, але
не розривайте стосункiв iз справжнiми друзями тiльки через те, що вони iнодi випивають». Iз справжнiми
друзями можна зустрiчати Новий Рiк, навiть якщо вони i п’ють, тiльки самому залишатися тверезим. I не
треба вважати, нiби без алкоголю свято не буде та-

ким веселим. Воно обов’язково буде веселим, i навiть
веселiшим, нiж для тих, що п’ють! Адже веселiсть
ми отримуємо вiд свята, а не вiд алкоголю.
Весело i тверезо вiдзначити Новий Рiк допоможе
добре продумана програма. Таку програму проведення свята можна знайти в книзi по органiзацiї рiзних
заходiв або в iнтернетi. Можете i самi придумати конкурси i теми для розмови за столом. Пiдiйдiть до органiзацiї торжества творчо, i все обов’язково вийде
якнайкраще.
Запросiть друзiв, але, якщо вони ще не знають
ваших поглядiв на алкоголь, попередьте їх, що ви —
людина тверезого свiтогляду i живете тверезо. Якщо
не хочете виставляти алкоголь друзям на стiл (правильно, самi не труїмося i друзiв нема чого труїти,
тим бiльше що нашу позицiю вони знають!), не виставляйте. Хто хоче, хай приносить з собою. Хто принесе — будь ласка, це їх справа. Якщо це дiйсно
друзi, жаднюгою не обiзвуть. Компенсуйте вiдсутнiсть «звичної» алкогольної отрути органiзацiєю
хорошого столу.
У Новий рiк не важливо випити або наїстися на
весь рiк вперед. Новий Рiк — це одне з найбiльших
свят, що об’єднує людей, примушує чекати чогось
казкового. У Новий Рiк хочеться вiрити в диво i чекати цього дива. I новорiчна казка не повинна залежати
вiд алкогольної отрути!
Марiя Зав’ялова

ВБИВЦЯ НАРОДУ

Вихiдний день... Вдягнув свiй розум у
«домашнi капцi», вiдпочиваючи вiд роботи. I тут дружина приносить звiстку — iще
одна смерть... Трагiчна i безглузда... 24рiчний сусiд помер вiд алкогольного отруєння. Два днi святкував народження сина, «виставляв» колегам, друзям i рiдним. Святкував народження життя, продовження роду... 24 роки... Ще й року не
минуло, як стояли з дружиною на весiльних рушниках... Ще й двох днiв не минуло, як потримав на руках сина... Трагiчна
доля у цiєї дитини, яка не побачить свого
батька вже нiколи, i у жiнки, яка не буде
разом з чоловiком тiшитись, дивлячись,
як зростає їхня гордiсть i опора. А батьки
загиблого? Не хочеться навiть i говорити
про це... 24 роки...
Вразили слова сусiдки, син якої святкував
з покiйним:
— А що йому лишалось робити? Мав
же вiн якось вшанувати людей, якi привiтали
його...
Людина щиро вiрить, що алкогольнi традицiї — це святе... А що ж тодi життя? Невже
воно не святе?

Минулого тижня наше селище також було
в траурi: ховали 20-рiчного хлопця. Його життя забрав той самий страшний звiр — алкоголь. Сусiд на автомобiлi у п’яному угарi збив
його, вiдкинувши на 15 метрiв в поле, i поїхав далi. Куди ж вiн поїхав? Водiй, який поїхав, лишивши хлопця стiкати кров’ю, святкував щось зi своїми друзями, вiддаючи данину
алкогольним традицiям. На ранок, коли мiлiцiя його пiдняла з лiжка, вiн нiчого не розумiв
i не мiг згадати. Та знесений передок його нової машини з салону i кров на капотi безмовно
кричали про ще одну страшну жертву, принесену язичницькому богу Бахусу...
24 роки i 20 рокiв... Просто немає слiв...
Згадалась iще одна нещодавня резонансна подiя, що сколихнула громадськiсть селища — п’яний водiй збив п’ятьох юнакiв та втiк,
а вони до ранку лежали i стiкали кров’ю, в той
час як водiй бiгав, ховався в лiсi. З п’яти вижило лише двоє... Загинув онук моїх сусiдiв
через паркан. Три безневинних життя...
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14 грудня в рамках другого заняття «Школи майбутнiх батькiв» у Музеї Iвана Гончара, що на вулицi
Лаврськiй, 19, координатор руху «Твереза Україна»
в м. Київ провiв лекцiю «Алкогольний геноцид України». Спiвпрацювати з органiзаторами та лекторами
школи дуже приємно, оскiльки майже всi вони знайомi з матерiалами В.Г. Жданова та Ф.Г. Углова i розставляють у своїй роботi тверезницькi акценти.
Iгор Гриценко, igor@grytsenko.in.ua

ПЕРЕГЛЯНУТИ ЦIНИ
НА ОТРУТУ

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в
Українi може змусити владу згадати принцип випереджаючого зростання цiн на соцiально шкiдливi товари i послуги. Тим бiльше, що зовсiм недавно один високопоставлений чиновник вже висловився приблизно
так: алкоголь — не предмет першої необхiдностi. Вiдомо, що прибутки вiд алкоголю та iншої отрути насправдi компенсують лише невелику частину збиткiв,
а соцiальнi витрати, такi як смертнiсть, непоправна
втрата здоров’я, працездатностi тощо взагалi не пiддаються облiку. Тому новi обмеження на iнтоксиканти
лише трохи полiпшать становище. Тим не менш, такий крок дасть позитивний економiчний i соцiальний
ефект i може спонукати як владу, так i простих громадян i далi шукати власнi резерви вдосконалення й
розвитку нашого суспiльства, менше покладатися на
чиюсь допомогу. Видається за необхiдне окремо розглянути питання про обмеження на алкоголь пiд час
полiтичного протистояння в столицi i, можливо, деяких iнших мiстах. Адже цю речовину багато споживачiв схильнi використовувати для виправдання асоцiальної поведiнки, а в нинiшнiй ситуацiї вплив алкоголю може виявитися особливо небезпечним.
Юрiй Спiрiдонов, speer2013@yandex.ua

«ЦIЛЮЩО»-ПИВНА КОРУПЦIЯ:
кому вигiдно, щоб наркотик вважали
харчовим продуктом?

У серпнi 2013 року Рiвненська мiська координацiйна
рада з питань профiлактики
злочинностi серед неповнолiтнiх звернулася до мiських депутатiв та мiського голови з проханням не продовжувати договори оренди на земельнi дiлянки пiд тютюновi кiоски МППФ
«Промсервiс» та iнших пiдприємцiв. Причиною став незаконний продаж у них алкогольних
виробiв ТМ «Цiлющий» лiкеро-горiлчаного заводу «Златогор» з вмiстом спирту 35%.
Здавалося б, усе просто. Контролюючi служби повиннi просто
виконати свою роботу. Порушення
законодавства очевиднi:
– цiльове призначення оренди
земельних дiлянок лише для торгiвлi тютюновими виробами;
– продаж алкогольних виробiв
без акцизних марок;

– продаж алкогольних виробiв
без лiцензiї;
– площа торгових точок менше 20 м2 ;
– занижена цiна (0,25 л — 10
грн.);
– легкий доступ до вiтрин з
пляшками, пачками цигарок та рекламою алкогольних i тютюнових
виробiв.
Проте торгiвля безперешкодно
продовжувалася у червнi та першiй декадi липня. Нечисленi спроби її припинення успiшно вiдбивалися у чисто юридичнiй площинi.
Адже за iнформацiєю представникiв податкової iнспекцiї та мiлiцiї
даний товар юридично не визнаний «алкогольним напоєм», має
маркування 2106, тобто є... харчовим продуктом!
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ВБИВЦЯ НАРОДУ

ТВЕРЕЗIСТЬ В IСТОРIЇ ЛЮДСТВА

(Продовження. Початок на с. 1)

Що ж то за звiр такий — алкоголь? Чому таке трапляється? Що ж то за традицiї алкогольнi,
якi вбивають людей? Хто винен в цих смертях?
Алкоголь? П’янi? Суспiльство?
Вiдповiдь не така очевидна i не така проста, як
здається на перший погляд. З одного боку, людям
нiхто «силою не заливав» i п’яними за кермо не
саджав, а з iншого... Що бачить дитина, коли приходить у цей свiт? Коли її виписують з роддому,
то, звiсно, зустрiчають немовля родичi i друзi...

∗

∗

∗

— Хто то нахилився i поцiлував мене, обдавши
триденним перегаром? А, це мiй тато?
Коли ми приїхали додому, дядя Коля вiдкрив
якусь цiкаву пляшку з бульбашками, яка вистрелила, i почав розливати по бокалах. Якi ж гарнi та рiзнокольоровi тi бульбашки! П’ють всi, навiть моя мама пригубила трошки... Якщо п’є мама, значить, це щось хороше. Всi вiдразу стали
радiсними! Цiкаво, що ж це за рiдина така, що з
нею так весело, i настрiй стає святковий?
Ось менi вже чотири роки, святкуємо Новий
Рiк, i знову в нас гостi. На столi шампанське,
горiлка, вино, торти, багато солодкого i смачного... I правильно, яке ж свято без цього? Всi веселяться, танцюють, випивають, п’є навiть моя мама, яка робить це тiльки на свята. Тiльки от татко з дядьою Колею перепили, почали галасувати
й трохи не побились. Нi, я так не хочу! Коли я
пiдросту, я буду пити так, як моя мама: на свята
i по трiшки.
...Менi вже п’ятнадцять, я кожен день п’ю слабоалкогольнi коктейлi та пиво з друзями. Це так
весело i, зрештою, це ж не горiлка. Пити пиво
мене привчила моя дiвчина, яка спитала, чи хочу
я бути схожим на Кличкiв, якi щодня рекламують
його по телевiзору. По телевiзору ж гидоту пропагувати не стануть?.. А от горiлку — нi-нi, я нi краплi. В мене перед очима приклад тата, який спився, i дядi Колi, якого недавно поховали — вмер
вiд цирозу печiнки. Пiд кiнець життя вiн взагалi
став бомжем, пiсля того, як його покинула тiтка
Лєна. Нi, я не хочу бути таким, як вiн!
Я тiльки що вiдсвяткував двадцять три роки.
Я випиваю з друзями на свята i вихiднi i останнiм часом все частiше горiлку. Вечорами дивлюсь
футбол з пивом. Люблю спорт. Моя мама сумно
поглядає на мене, але нiчого не каже. А я п’ю вiд
того, що в мене горе — дружина народила дитинукалiку. Лiкар говорила колегам (а я почув), що це
може бути вiд того, що ми з дружиною в перiод
зачаття пили. Я їй не вiрю, але п’ю, щоб заглушити цi слова, якi набатом звучать в моїй головi...
...Двадцять вiсiм рокiв. Померла моя бабуся,
я продав її будинок i купив собi машину. Краще б
я її не купляв... Сiвши п’яним за кермо (обмивали
машину), я збив молоду людину i втiк. Цей юнак
помер, а я в тюрмi.
Я не п’ю вже кiлька мiсяцiв i почав потрохи
приходити до тями. Люди, що зi мною зробив алкоголь?!
Навiщо я задивлявся на яскраву, привабливу
рекламу пива? Чому я ходив по п’яних вечiрках?
Чому в мене дома святкували завжди з алкоголем? Невже ми не могли радiти життю без нього
i веселитися з близькими i друзями без цiєї отрути? Чи ж мало на нашiй Вкраїнi безалкогольних
традицiй i звичаїв? А пiсень? Коли ми востаннє
спiвали за столом «Ой, у вишневому садку»?
Мамо моя, мамо... Я тебе не виню нi в чому,
ненько... Але моє падiння i мiй алкоголiзм почалися з першої чарки, яку я побачив у твоїх руках...

∗

∗

∗

Ось так... Всi iсторiї тих людей, якi постраждали вiд цього звiра, рiзнi i водночас подiбнi. Повiрте, нiхто з них не хотiв вбивати, нiхто не хотiв
лишати сиротами нi своїх дiтей, нi чужих. Якби
лише можливо було би побачити своє життя наперед... Якби ж це було можливо!
Матерi, чоловiки, дружини, брати, сестри, дiдусi, бабусi! Женiть зi своїх домiвок цього злобного, лукавого змiя, поки вiн не забрав Ваших близьких i рiдних, поки вiн не прийшов за Вашим сином,
донькою, онуком, чоловiком...
Не будьмо байдужими до цього жахливого
ворога, який кожен день збирає свою страшну данину.
Пам’ятаймо: алкоголiзм починається з першої
чарки, побаченої в руках матерi. Вiн починається
з алкогольних традицiй на свята, з поблажливого
ставлення до вживання алкоголю.
Скiльки нас лишилось? 44 з лишком мiльйона? А де ж подiлось ще майже десять мiльйонiв
за якихось 20 рокiв?
Давайте зупинимо цього звiра, поки вiн навiки
не зупинив нас.
Олексiй Iскендеров

(Урок № 1 надруковано у № 3(8), травень – червень 2013)

Мета уроку

Навчальна — формування поняття про мiсце тверезостi в людськiй
iсторiї, основнi етапи алкоголiзацiї,
мотиви алкоголiзацiї.
Виховна — показати значення
тверезого, морального (i навпаки —
нетверезого, аморального) життя народних мас в iсторичному процесi.
Розвиваюча — розвиток умiнь
аналiзувати iнформацiю, робити висновки i брати участь у груповому обговореннi.
Хiд уроку

Давайте пригадаємо, про що ми
говорили минулого разу.
? Що таке ТСЖ i НСЖ? (Тверезий i нетверезий спосiб життя.)
Про якi шкiдливi звички ми говорили? (Вживання алкоголю, курiння.) Здоровий спосiб життя — це
тверезий спосiб життя? (Так.) Чому? (Тверезiсть — необхiдна умова
здоров’я.) Назвiть переваги ТСЖ
i недолiки НCЖ, якi ви записали у
зошит.
Тепер поговоримо про значення
тверезостi в людськiй iсторiї. З’ясуємо, наскiльки давньою є iсторiя
вживання алкоголю, i чи правда, що
«наш народ завжди пив».
Вiк людини розумної — Homo
sapiens — близько 40 тисяч рокiв.
У порiвняннi з ним час споживання окремими народами слабоалкогольних виробiв, отриманих внаслiдок природного бродiння, дуже короткий: вiд 4 до 10 тисяч рокiв. Ще
коротший перiод широкої розповсюдженостi мiцного алкоголю — не бiльше 500 рокiв.
? Виразимо цi перiоди у вiдсотках:
4000 : 40 000 · 100% = 10% — мiнiмальний i 10 000 : 40 000 · 100% =
= 25% — максимальний час, протягом якого людство знало алкоголь; 500 : 40 000 · 100% = 1, 25% —
час широкого вживання мiцного
алкоголю.
Таким чином, тривалiсть споживання людством слабоалкогольних
виробiв становить не бiльше 10–25%
вiд вiку «людини розумної», а мiцних алкогольних виробiв — не бiльше
1,25% вiд цього вiку. Зобразимо результат на часовiй осi.

алкоголю. Пили мало, рiдко i тiльки розведене вино, яке змiшували у
спiввiдношеннi 1:3 або 1:4 (одна частина вина на три-чотири частини
води). А якщо врахувати, що мiцнiсть нерозбавленого вина не перевищує 12–13%, неважко пiдрахувати
вмiст алкоголю у виробi, який пили в
тi часи.
? Давайте пiдрахуємо. Припустимо,
одну частину вина розбавили трьома частинами води. Концентрацiя
розчину 25%. Тодi 12% · 25 : 100 =
= 4% — мiцнiсть розведеного вина.
Якщо ж одну частину вина розбавляли чотирма частинами води, то
концентрацiя розчину 20%, i тодi
мiцнiсть розведеного вина становить 12% · 20 : 100 = 2, 4%.
Отже, давнi греки пили розбавлене
вино з вмiстом спирту не бiльше 2,4–
4%. При цьому сп’янiння вважалося ганебним i неприпустимим. Винопиття засуджували такi давньогрецькi мислителi як Гомер, Пiфагор, Геродот, Каллiмах, Феокрит, Полемон.
В Стародавньому Римi воїни славилися силою, витривалiстю, вiдвагою, що досягалося тренуваннями.
Ставлення до алкоголю спочатку також було тверезим: заборонялося пити вино чоловiкам, якi не досягли 30рiчного вiку, а жiнкам — все життя.
? Хто нагадає, яку територiю займала Римська iмперiя? (Сучаснi Iталiя, Францiя, Iспанiя, Португалiя,
Англiя, пiвденна Європа, все узбережжя Середземного моря (пiвнiчна Африка i Мала Азiя), Туреччина та Крим.)
Однак, завоювавши пiвсвiту, римляни забули про тверезiсть. Поступово
i непомiтно для них самих розпочався моральний занепад. Вони стали
влаштовувати багатоденнi гулянки,
перестали розбавляти вино водою.
Коли ж алкоголь i розпуста захлиснули Римську iмперiю, вона занепала. Про те, як римляни втрачали
мiста пiд час нашестя варварiв, розповiдається у низцi документiв: вже
ворог стоїть бiля стiн, а керманичi мiста залишають гулянку тiльки тодi,
коли вiн входить у мiсто [2].
Рим упав, переможений бiльш
тверезими варварами. Це означає,
що вживання алкоголю практикувалося не у всiх народiв.

Т В Е Р Е З I С Т Ь
Homo sapiens

Тверезiсть, як i здоров’я, цiнувалася з найдавнiших часiв. У всiх народiв складалося негативне ставлення до одурманюючих речовин.
Наприклад, в стародавньому Китаї iснував указ iмператора, який називався «Сповiщення про пияцтво»
(1116 рiк до н. е.). Вiн звучав так:
«...народ вкрай розбещений i втратив свою доброчеснiсть, що потрiбно
приписати нестриманостi до вживання хмiльних виробiв. Мiж тим, руйнування держав, великих i малих вiдбулося з тiєї ж причини — через вживання цих виробiв». П’яницям згiдно
цього указу загрожувала смертна кара [1, с. 11].
У Стародавнiй Грецiї велика
увага придiлялася загартовуванню
та фiзичнiй культурi (давньогрецькi воїни-спартанцi, Олiмпiйськi iгри)
i дуже скромне мiсце вiдводилося

алкоголь
25%

...

10%

-

наш
час

Навiть у тих країнах, де алкоголь
був вiдомий, його вживала незначна
частина населення (шамани i чаклуни — з ритуальною метою, а також
морально занепалi люди, не зайнятi
фiзичною працею).
? Чи знаєте ви, хто i коли вперше в
iсторiї отримав чистий спирт? (4–
10 тис. рокiв вiдомi переброженi
продукти з невеликим вмiстом алкоголю, але близького до 100%-го
спирту до нашої ери не було.)
Чистий спирт почали одержувати арабськi алхiмiки в VI–VII ст. Але,
заглянувши в алкогольну прiрву, вони
дуже скоро усвiдомили згубнi наслiдки вживання алкоголю. Мабуть, саме це i послужило приводом для заборони алкоголю основоположником
iсламу Мухаммедом (Магомет, 570–
632 рр.). Досить швидко пiсля введення закону тверезостi, а саме з се-

редини VII столiття, почався розквiт
арабської держави i «Золота доба»
арабської культури. З тих пiр у традицiйно мусульманських країнах алкоголь не вживають, а вiдступникiв
вiд цього правила жорстоко карають.
? Всього на свiтi 1,5 млрд. мусульман. Хто знає, якi країни сьогоднi є
мусульманськими, тобто бiльшiсть
населення яких сповiдує Iслам?
(Iндонезiя, Пакистан, Бангладеш,
Єгипет, Туреччина, Iран, Марокко, Алжир, Афганiстан, Iрак, Саудiвська Аравiя, Iндонезiя, Ємен,
Сирiя та iншi, тобто вся пiвнiчна Африка i пiвденно-захiдна Азiя.
12% населення Iндiї, а це 135 мiльйонiв, — також мусульмани.)
Мiцний алкоголь у середньовiччi
отримали в Захiднiй Європi: наприклад, в 1260 роцi в Iрландiї навчилися робити «вiскi». Однак цi вироби
не набули масового розповсюдження.
Початком пияцтва в Нiмеччинi вважається XVI, а в Англiї — XVII столiття [3, с. 103]. Значне поширення мiцного алкоголю в побутi простих європейських людей вiдзначається лише на початку XIX столiття, коли винайшли спосiб отримувати дешевий
спирт з картоплi.
У 1386 роцi Генуезьке посольство вперше привезло виноградний
спирт у Москву (пiд лукавою назвою
«аква вiта», тобто «жива вода»).
Однак при великокняжому дворi, де
звикли пити медовi настої, ця рiдина нi на кого не справила особливого враження. Тiльки пiсля 1429 року, коли генуезцi i флорентiйцi знову
стали ввозити велику кiлькiсть «аква вiти», мiцнi спиртнi вироби увiйшли до вжитку правлячих кiл Московської Русi [1, с. 12]. Народи Русi
ще довго пiсля проникнення мiцних
спиртних виробiв на великокняжий
двiр залишалися тверезими, особливо порiвняно з європейцями. Хоча й iснує мiф, нiби алкоголепиття —
старовинна руська традицiя.
За документами 1614 року населенню дозволялося варити i тримати
в хатах медовуху, брагу або пиво, мiцнiсть яких не перевищувала 2–4 градуси, лише чотири рази на рiк. Вино
(9–14 градусiв) було доступно тiльки
багатим. Його, як у Грецiї i Вiзантiї,
було прийнято розбавляти водою [4].
Пили всi цi вироби тiльки чоловiки,
старшi 30 рокiв. Жiнки ж все життя
перебували в абсолютнiй тверезостi.
? Чому? (Щоб народити сильних,
здорових нащадкiв.)
Першi згадки про виготовлення
мiцних спиртних виробiв на Русi датуються лише початком XVI столiття.
ВИСНОВКИ:
1. Тверезiсть цiнувалася з давнiх
часiв. Iсторiя людини розумної на 75–
90% твереза.
2. У всiх народiв було негативне
ставлення до одурманюючих речовин.
3. Вживання алкоголю та тютюну завжди призводило до бiд. Народи, якi допустили свою алкоголiзацiю, були переможенi бiльш сильними i тверезими суперниками.
4. Мiцний алкоголь з’явився в
Українi та Росiї лише в XVI столiттi.
Друкується за виданням:
Трезвый образ жизни / ред. Козуля С.В. — Симферополь, 2013. —
72 с.
Переклад з рос.: Д.I. Бачурський
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«ЦIЛЮЩО»-ПИВНА
КОРУПЦIЯ:

Продовжуємо публiкацiю книги «Слово —
це Бог», яку написала Люцiя Павлiвна ШичкоДроздова про свого чоловiка — Геннадiя Андрiйовича Шичка, творця методу руйнування алкогольно-тютюнової залежностi. Книга цiкава не
тiльки як бiографiчний нарис. Вона може слугувати хорошим посiбником для тих, хто навчається самопозбавленню вiд залежностi.
Цим психолого-педагогiчним методом може опанувати кожна грамотна людина — i рятувати себе та iнших вiд шкiдливих пристрастей. Ознайомитися з методом Шичка можна
переглянувши вiдеоуроки, розмiщенi на сайтi
www.tvereza.info у роздiлi ВIДЕО.
А зараз — повернемося до бiографiї творця методу. До того моменту, коли в армiї товариш, який палив, зробив несподiвану пропозицiю некурцевi Геннадiю: «Ти звикни до курiння,
а потiм кинь. Тодi i я покину»...

кому вигiдно, щоб наркотик
вважали харчовим
продуктом?
(Продовження. Початок на с. 1)

СЛОВО — ЦЕ БОГ
ко одягався i летiв у гараж, повертався заспокоєний. Одного разу залишив цигарки на роботi i знову весь
вечiр мiсця собi не знаходив, а пiсля
опiвночi раптом почав збиратися.
«Господи, куди ж вiн?» — думаю
в тривозi. Також одягаю шубу, мороз
був рiдкiсний. Йдемо по дорiжцi, але
не в парк, його завертає до проспекту, там ще погримують останнi трамваї. Навколо жодної душi. I раптом
диво — самотнiй подорожнiй, та ще
й з цигаркою. Геннадiй Андрiйович
йшов назустрiч мовчки, уповiльнюючи крок. Я вiдчувала: йде титанiчна
боротьба.
Порiвнявшись, вiн не зробив жодного руху в бiк перехожого. Зникала
остання надiя. Я зрозумiла, що помре, а не попросить. Тодi я зриваюся
й бiжу за незнайомцем.
— Будь ласка, дайте закурити!
Так, це були п’янкi затяжки. Я
зробила бiльше, нiж у голод нагодувати чи в спеку напоїти.
В яку неймовiрну залежнiсть потрапив чоловiк за цi сiмнадцять рокiв! Я йому не нагадувала про обiцянку кинути палити нi словом, нi
поглядом, але вiн сам не вiдступав. Обрав нову тактику. Цигарки поклав на звичне мiсце i витримував
день, другий. Я спiвпереживала кожну мить. На третiй день стало легше,
а потiм заспокоївся. Потреба i звичка вiдступили. Тiльки ночами снилися жахи: його переслiдували, наполегливо пропонували закурити, — вiн
не пiддавався спокусi i тодi вiдчував
себе легко, впевнено, коли ж поступався умовлянням, — прокидався в
холодному поту.
Мiсяць вiн не курив.
I я, впевнена у перемозi, полетiла у Новосибiрськ. Це було моє перше вiдрядження, та ще й далеко за
Урал. Було безлiч не тiльки вражень,
але й експонатiв, якi ми зiбрали для
музею.
Ленiнград нас зустрiчав якийсь
нiби вмитий. Як i колись, стоїть наш
будинок, тiльки за десять днiв парк
вбрався у яскраву зелень. I Геннадiй
Андрiйович курив, як ранiше.
Я не стала нi дорiкати, нi катувати. Тiльки враз вся знiтилася.
— Ти поїхала i так довго не писала. Я хвилювався. Ось так-то.
«Ось так-то, — думала я, — з
хворої голови та й на здорову».
Потiм ще були спроби. Вiн випробував на собi всi таблетки, смоктав цукерки, полоскав горло водою
з полином. Потiм казав, що вода з
додаванням настоянки полину краще
всього знiмає абстиненцiю.
Останнiй раз тримався довго i закурив у гостях, з викликом дивлячись менi в очi. Коли я зрозумiла, що
це не жарт, вибiгла на сходи i розплакалася. Досить вже, не хочу бiльше
нiчого нi бачити, нi чути.
Заспокоївшись, повернулася до

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров’я ще у
далекому 1975 роцi прийняла спецiальне рiшення, у якому алкоголь назвала наркотиком, що пiдриває здоров’я населення. Цей висновок не був
науковим вiдкриттям, його було опублiковано як
офiцiйне пiдтвердження давно вiдомого у факту.
У ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв» вказується:

квартири. Нiхто нiчого не помiтив.
Тiльки Геннадiй винувато ловив мiй
погляд. I коли ми їхали додому, сидячи в машинi, вiн просив:
— Потерпи ще трохи, радiсть моя.
— Не можу. Досить, втомилася.
Як ти мiг, адже тяги не було?
— Так, не було, але я закурив навмисне. Бачиш, я зрозумiв, що потреба i звичка вiдступають. Їх можна перемогти навiть тодi, коли вони мiцно
схопили за горло.
— Але потiм, коли ти вiдчув себе вiльним вiд залежностi, щасливим
i спокiйним, раптом знову — несподiваний зрив.
— Справдi, непередбачуваний,
без потреби, без бажання, без будьяких причин. Це потiм люди вигадують причини для виправдання своїх
вчинкiв. Як от я, наприклад, звинуватив тебе, — мовляв, не писала,
ось i отримуй. Насправдi, повторюю,
все вiдбувається несподiвано, несвiдомо. Наче бiс вистрибнув з пiдворiття, людина взяла — i закурила. Чому це вiдбувається? Що ж це таке,
що є сильнiшим, нiж потреба i звичка? I я прийшов до висновку: свiдомiсть! Це наша спотворена помилковими поглядами свiдомiсть.
— Так, але як можна спотворити
свiдомiсть помилковими поглядами?
Скiльки менi не повторюй, що бiле —
це зовсiм не бiле, а чорне, я ж не стану сприймати бiле чорним.
— Але ж... Вiзьмемо величезний
iсторичний перiод, коли люди не знали одягу. З часом склалася установка, що одяг має бути, потiм з’явилася
програма, коли i як одягатися, i вже
потiм сформувалося переконання, що
одяг необхiдний. От уяви, чи може
сучасна людина з’явитися на люди
оголеною?
— Нi.
— Чому?
— Та тут цiлий комплекс переконань.
— Саме так, ти вимовила слово «переконання». Це головне. Радищев говорив: «Переконання часто дiє
сильнiше, нiж сама сила».
I далi вiн продовжував:
— Сформуй у свiдомостi систему поглядiв i переконань, i людина
буде слiдувати цiй системi неухильно. Змiни́, перепрограмуй свiдомiсть,
змiняться i вчинки. Адже ходять нашi жiнки з непокритими головами,
що ранiше, наприклад, у часи бояринi
Морозової, було немислимо. Схибити — мабуть, те ж саме, що нинi оголитися.
— Логiчно. Певним чином програмуй свiдомiсть i пожинай плоди.
Формуй людей, вiльних вiд поганих
пристрастей, високоморальних, з почуттям власної гiдностi, патрiотiв...
Але чому все робиться всупереч здоровому глузду? Чому?

«алкогольнi напої» — це продукти, одержанi
шляхом спиртового бродiння цукромiстких матерiалiв або виготовленi на основi харчових
спиртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2
вiдсотка об’ємних одиниць, якi вiдносяться до
товарних груп Гармонiзованої системи опису та
кодування товарiв пiд кодами 22 04, 22 05, 22 06,
22 08.
Зрештою, як i в усьому свiтi... якби не було
останньої частини речення про «товарнi групи».
Якраз наявнiсть цих слiв дає змогу продавати алкоголь у якостi харчового продукту або лiкiв, оминаючи усi антиалкогольнi обмеження чинного законодавства.
Така ось генiальна добавочка до закону. 35градусна горiлка при додаваннi сотих долей перцю чи меду стає харчовим продуктом, та ще й
«цiлющим». Даються рекомендацiї вживати по
кiлька грам, як справжнi лiки. Але цiна чомусь
як у справжнього самогону!
I цей «харчовий» продукт можна продавати
без будь-яких обмежень у тютюнових i газетних
кiосках на зупинках громадського транспорту, в
поштових вiддiленнях, в аптеках, i навiть дiтям.
Доступнiсть алкоголю стає просто шаленою.
Щодо пива дiє подiбна схема. Пиво, навiть мiцне,
наприклад 9–11%, просто не внесене до алкогольної товарної групи. I воно також продається без
будь-яких обмежень. Мiж тим, пiвлiтрова пляшка
дев’ятипроцентного пива мiстить стiльки ж алкоголю, скiльки 112,5 мг горiлки. От тобi й «нешкiдливий» молодiжний напiй.
Якщо порiвняти настоянки ТМ «Цiлющий»,
наприклад, з бальзамом Бiтнера (40% алк.),
то маємо низку вiдмiнностей. Бальзам мiстить
близько 30 лiкарських трав, є лiкарським засобом,
має iнструкцiю для медичного застосування, флакони бiльше 100 мл вiдпускаються лише за рецептом лiкаря, i коштує 0,5 л такого засобу не 23, а
111,48 грн.
Виходить, що Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба України за пiдписом головного
державного санiтарного лiкаря України визнала
«продукт», основним iнгредiєнтом якого є етиловий спирт, харчовим продуктом. Ось так українськi медики заперечили рiшення ВООЗ. Чи вони самi додумались, чи були кимось дуже мотивованi —
мають розiбратися компетентнi органи. Якщо цi
люди давали клятву Гiппократа, то її зраджено.
Людей, особливо молодих, таке рiшення просто штовхає в обiйми зеленого змiя. Суспiльство
ще стрiмкiше наркотизується. Тому не дивно, що
в нас перше мiсце за рiвнем дитячого алкоголiзму, найвищий у Європi рiвень вживання алкоголю
на душу населення, а вiдповiдно i рiвень смертностi. Спричинено це наддоступнiстю алкогольних
виробiв за цiною, часом i мiсцем продажу, масовою рекламою вживання алкоголю у ЗМI, фiльмах, клiпах, пiснях i т.д.
Кому це вигiдно? Звичайно, тим, хто на цьому
заробляє — виробникам i лобiстам; тим, хто з цього користає: суспiльство «напiдпитку» нездатне
аналiзувати, критично мислити, байдуже до вiдстоювання своїх прав i свобод, готове до простих
рiшень з екрану телевiзора. Також це вигiдно тим,
хто контролює свiтовi фiнанси i на тлi нестачi на
планетi продуктiв харчування дуже хотiв би взяти пiд контроль двi третини свiтових запасiв чорноземiв та унiкальнi природнi багатства. I чи не
єдиною завадою цьому є свiдоме мiсцеве населення, яке саме́ хоче панувати на своїй Богом данiй
землi i користати з неї. Звичайно ж, одурманенi
алкоголем у число таких не входять i, як показує
практика, довго не живуть.

(Переклад з рос.: О.А. Почекета.
Далi буде)

Сергiй Одарченко (скорочено.
Повний текст на сайтi www.tvereza.info)

Частина 2 (початок у №5 (10), вересень – жовтень 2013)

...I Геннадiй почав старанно долучатися до курiння. Подолав усе —
нудоту, кашель, головний бiль. Скоро
став справжнiм курцем. А почалося
все з учинку. Кожен вчинок є доленосним. Недарма кажуть: «Посiєш вчинок — пожнеш звичку, посiєш звичку — пожнеш характер, посiєш характер — пожнеш долю». У свою чергу,
вчинки залежать вiд характеру. Виходить, що характер, вчинок i доля —
взаємопов’язанi.
Час було вже кидати, та тут випуск, вiйна, всi отримали направлення до рiзних мiсць. Нiкому було демонструвати свою силу волi. I, сидячи у вагонi, що вiз молодого офiцера на фронт, Геннадiй думав: «Хто
знає, що буде завтра... та яке там
завтра, не можна прогнозувати на годину, пiвгодини. Чи варто вiдмовлятися вiд єдиного задоволення?» Так
на багато рокiв тютюн полонив сильну, вольову, мужню людину. I не подобалася йому ця залежнiсть, багато разiв робив спроби вирватися з її
цупких обiймiв, i не мiг. Сильний, вольовий, — а не мiг.
Терпляче, без єдиного стогону
пiд час вiйни перенiс важку операцiю. Наркозу не було. Тiльки просив
лiкаря, який спилював кiстку, робити
перерви, щоб дати йому можливiсть
вiдпочити. Без скарг долав бiль, що
заподiювала глаукома. Я й не пiдозрювала про його нелюдськi страждання. Зрозумiла тiльки пiсля невдалої операцiї, в результатi якої було
втрачено око.
— Що ж ти, соколику, — примовляла я, — поспiшно прийняв рiшення,
адже ми з тобою домовлялися спочатку обстежитися, придивитися.
— Ти знаєш, втомився. Болi були
такi, що, здавалося, очi вискакують з
орбiт.
Вiн усе перемiг, а от вiдмовитися
вiд курiння не мiг, поки сам до себе
не застосував свiй метод психологiчного перепрограмування свiдомостi.
У день нашого одруження вiн пообiцяв не обкурювати мене. Але дуже
скоро я зрозумiла, що це неможливо. Вiд цигарки звiльниться хто завгодно, тiльки не вiн. Потреба засмоктувала, незборимо посилювалася з
кожною новою затяжкою. Звичка курити стала стилем життя, натурою.
Рухи набули автоматизму. Вiн безпомилково знаходив цигарки у найнепрогляднiшiй темрявi.
Курив Геннадiй Андрiйович вже
сiмнадцять рокiв. Жадiбно курив, одну за одною, не вiдриваючись вiд роботи. Я вперше спостерiгала за людиною, яка швидко, мов дятел, вистукувала на машинцi свої думки з
незмiнною цигаркою в зубах.
Спроби подолати залежнiсть робив не один раз i всякий раз зазнавав
поразки. Починав з маленьких хитрощiв, залишав цигарки в машинi. Цiлий вечiр мучився, а опiвночi швид-
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Я вибираю тверезе життя
Як подивлюся навкруги,
То жах бере дитяче серце.
Що буде з молоддю в життi,
Якщо вживатимуть спиртне?

З сiмейного досвiду

Своє здоров’я не жалiють,
Батькiв не слухають своїх.
I цiнувать життя не вмiють,
Воно так швидко сплине в них.
Та одного не розумiють.
Що це не гордiсть, а бiда,
Яка руйнує все навколо,
Калiчить душi i серця.
Вже час задуматися, люди,
Що треба рятувать дiтей.
Бо вже занадто пiзно буде.
Пияцтво — горе для сiмей.
Все починається з дитинства.
I вiд батькiвського тепла,
В сiм’ї виховуються дiти,
I iз сiм’ї iдуть в життя.
Я
У
Я
Я

маю маму, маю тата.
нас хорошая сiм’я.
хочу в злагодi прожити,
за тверезеє життя.
КУДРЯВЦЕВА Вiталiна,
с. Клишки, Сумська обл.

Мы за трезвую жизнь!
Жил-был однажды хороший мальчишка.
Любил рисовать и читал много книжек.
Он делал уроки без всяких подсказок,
Сестричке рассказывал множество сказок.
В свободное время Сергей не скучал,
«11», «10» всегда получал.
То маме поможет, то к бабушке сходит,
То с папой весёлые игры заводит.

Коли я збагнула, що алкоголь заважає будувати
нормальну сiм’ю, я прийняла рiшення вiдмовитися вiд
нього, перш за все, сама. Iнакше у мене просто не було
аргументiв у суперечках з чоловiком. На мої закиди, що
вiн занадто багато п’є, вiн заперечував: «Я — чоловiк,
тому п’ю горiлку. А ти — жiнка, тобi вистачить i фужера
шампанського».
I я зрозумiла, що поки буду триматися за цей горезвiсний фужер шампанського, я нiчого не змiню.
Вiдтодi у нас в сiм’ї «сухий закон»: не вживаємо алкоголь самi й iнших не пригощаємо. Важко було спочатку тiльки з батьками, їх довелося переконувати довше
за всiх, але оскiльки вони бажали нам сiмейного щастя,
врештi-решт вони прийняли наш закон.
Всi справжнi друзi залишилися з нами. Хоча не всi
стали принциповими тверезниками, з роками багато пiшли нашим шляхом, навiть тi з них, якi стверджували,
що «абсолютна тверезiсть — це занадто». Як кажуть,
життя змусило, а позитивний приклад тверезостi друзiв
вже був. Адже це дуже добре, якщо хтось вже пройшов
цей шлях сiмейної тверезостi, є на кого орiєнтуватися.
Життя розкидало нас по рiзних мiстах i країнах.
Але нiхто з нас не розлучений. Всi виростили по 2–3

Был очень общителен мальчик Сергей,
Всегда у него было много друзей.
Но вот по дороге из школы домой
Он встретил знакомого Митьку.

Расчесали, умыли, уроки решили,
К спорту вернули, курить отучили.
Митька в школу вернулся, взялся за ум.
Все ему, как могли, помогали.
«Мы за трезвую жизнь!!!» —
Разноцветным мелком
На асфальте друзья написали!
БЕЗРЯДИНА Дар’я, м. Донецьк

Що подивитися з дiтьми на Новий Рiк?
«Iронiя долi, або З легким паром» 1975 року (а тим бiльше його сучасне продовження) нiкуди не
годиться, оскiльки все це — пряма пропаганда нетверезого способу
життя. «Карнавальна нiч» (1956) —
ненабагато краще, адже всi музичнi номери в ньому супроводжуються
символiчним пiдняттям посудин для
ритуального самоотруєння...

Лiтературний конкурс
«Ми за тверезе життя!»

оголошується серед учнiв усiх шкiл та iнших навчальних
закладiв України. Пропонуємо такi теми творчих робiт
(назва може бути авторською):
«Я обираю тверезе життя»
«Моя сiм’я живе тверезо»
«Як би нам жилося, якби всi жили тверезо»
«Буде твереза вся Україна!»
I нехай Ваша розповiдь буде навiть схожою на фантастичне оповiдання — головне, щоб вона викликала у читача гарнi емоцiї, закликаючи до тверезого життя.
Роботи приймаються до 1 травня 2014 р. на сайтi

www.tvereza.info

Переможцi в кожнiй з 9 вiкових категорiй (учнi молодших класiв; учнi 5–11 класiв — кожен клас в окремiй категорiї; студенти) отримають фiрмовi рюкзаки й iншi
цiкавi призи.

Київ: (063) 0654575
Бiла Церква: (097) 9690403
Яготин: (099) 2259017
Вiнниця: (067) 7266191
Козятин: (063) 6653813
Ладижин: (067) 7115678
Днiпропетровськ: (068) 4453749
Кривий Рiг: (093) 9393203
Житомир: (097) 7620349
Бердичiв: (067) 7647875
Нов.-Волинський: (098) 5995189

Наталiя Олександрiвна Грiнченко,
викладач, дружина, мама i бабуся
Переклад з рос.: Д.I. Бачурський

Святковi днi особливо сприяють проведенню часу в товариствi найближчих
i найрiднiших людей, культурного дозвiлля i, звичайно ж, перегляду кiнофiльмiв.
Кому не хочеться подивитися гарний фiльм?
«Гарний фiльм» — поняття суб’єктивне, скажете Ви. I маєте рацiю. Але
чомусь вiриться, що навiть любителi найжахливiших трилерiв i найкривавiших
бойовикiв визнають, що все-одно десь у глибинi душi їм хочеться, щоб iсторiя
закiнчилася добре (ну принаймнi для улюбленця — головного героя).
До того ж, у бiльшостi сiмей присутнi юнi глядачi. Тодi запитання можна
сформулювати по-iншому:

Был мальчик весь грязный, голодный, худой,
Держал сигарету и спички.
Он школу забросил, в футбол не играл,
Но много курил, пиво пил и гулял.
И глядя на Митю, понял Серёжа,
Что далее так продолжаться не может!
Нужно бросить курить, как бы не было туго!
И взялись они целым классом за друга.

дiтей i допомагають ростити онукiв. Ось що значить
тверезiсть в сiм’ях!
Безалкогольний стiл, звичайно, висуває набагато
вищi вимоги до змiсту спiлкування та естетики застiлля.
Що ж, в людинi та у людини все повинно бути прекрасно! У свята ми не тiльки п’ємо (здоровi напої, а не алкоголь), їмо i розмовляємо. Ми граємо в iгри, проводимо
конкурси, спiваємо, танцюємо, граємо на музичних iнструментах, декламуємо вiршi i т. д.
Ми нiчого не втратили, а лише придбали: злагоду
в родинi, достаток, перспективу. На тверезу голову хочеться займатися творчiстю, тому ми i нашi дорослi дiти
досить успiшнi як в творчому планi, так i в життi. На
тверезу голову легше виховувати дiтей, оскiльки виховуєш їх своїм власним прикладом. Пiд час тверезого застiлля немає необхiдностi контролювати дiтей, оскiльки
вони не виганяються з-за столу, а беруть участь у святкуваннi як рiвнi. Винагорода за тверезе виховання своїх
дiтей — розумнi, талановитi онуки. А дiти та онуки —
це ж наше майбутнє, сенс життя дуже багатьох людей.

А ось «Новорiчнi пригоди Машi i Вiтi» (1975, «Ленфильм») —
дiйсно пiдходящий, тверезий новорiчний фiльм. У ньому поєдналися школа та казка, рацiоналiзм i
чарiвництво. Всi герої, навiть БабаЯга та Лiсовик, по-своєму позитивнi,
i зустрiчi з ними супроводжуються
пiснями. А в келиху, який пiднiмає

Кащей, — не алкоголь, а вода з сiллю для полоскання хворого зуба.
Дiтям обов’язково сподобається
фiльм «Чародiї» (1982, Одеська кiностудiя), хоча в ньому, у самому
кiнцi, присутнi келихи (на жаль, не
з лимонадом). Але Олександр Абдулов в цьому фiльмi ще живий, молодий i тверезий. А пiсня «Вiдьмина вода», яку спiває головна героїня,
якраз нагадує про те саме зiлля, яке
не варто вживати нi на Новий рiк, нi
взагалi по життю.
На перший погляд здається тверезим фiльм «Морозко» (1964):
мудра народна казка з класичною
весiльною кiнцiвкою. Але, на жаль,
святковий стiл заставлений не тiльки стравами, але й розписаними келихами. Ну i продовження традицiйних слiв оповiдачки — «I я там була...» — вгадає кожен...
Практично тверезим є фiльм
«Дванадцять мiсяцiв» (1972,
«Ленфильм») — чудова екранiзацiя дитячої казки, де добро неодмiнно перемагає зло та неуцтво.
Сумнiвний епiзод був помiчений лише в самому початку, коли солдат,
розмовляючи з дiвчиною, навiщось
«занюхується» понюхом тютюну.

Напевно, це не всi iснуючi тверезi фiльми. Хочеться вiрити, що
людство створило їх бiльше. А з iншого боку — бажано було б зiбрати
характеристики на все свiтове кiно
з тверезницької точки зору, щоб наперед знати, що можна дивитися з
дiтьми, а що не варто.

Тому в наступному роцi ми
обов’язково повернемося до теми
тверезих фiльмiв. Адже кiно — це
потужний iнструмент формування у
дiтей iдеалiв, i його слiд використовувати в благих цiлях. Зокрема — для запобiгання звички випивати i/або палити.

Запитуйте тверезницькi матерiали у Вашому регiонi:
Запорiжжя: (097) 7808330
Iвано-Франкiвськ: (067) 7353589
Болехiв: (093) 9497680
Луганськ: (050) 8039019
Алчевськ: (095) 1785298
Краснодон: (095) 4076008
Стаханов: (095) 1743211
Луцьк: (050) 6271033

Камiнь-Каширський: (096) 8709291
Львiв: (093) 7277080
Дрогобич: (096) 6583376
Миколаїв (Львiвська): (063) 7277733
Стрий: (096) 2039312
Червоноград: (095) 4959328
Одеса, Южне: (063) 9385262
Татарбунари: (067) 9922416

Полтава: (095) 8820439
Кременчук: (096) 3713462
Рiвне: (096) 5733424
Здолбунiв: (097) 8830805
Мiзоч: (096) 5127755
Оржiв: (096) 4940538
Сiмферополь: (050) 3973667
Суми, Глухiв: (097) 8372233

Анна Грiнiченко,
Олександр Почекета

Тернопiль: (098) 9234073
Харкiв: (096) 0818371
Хмельницький: (067) 7600632
Славута: (097) 2374547
Черкаси: (067) 4901159
Смiла: (095) 4214275
Чернiвцi: (098) 6161008
Чернiгiв: (0462) 937005
Ужгород: (099) 4373686
Iршава: (050) 1052439
Мукачеве: (066) 7643776

