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На Чернігівській землі урочистості на честь
святкування 1000-ліття духовних та культурних
зв’язків Афона і Київської Русі розпочалися 23
липня. До дня пам’яті преподобного Антонія Печерського, засновника чернецтва в Київській Русі,
у Спасо-Преображенському храмі смт. Любеч
Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію у співслужінні
благочинного Ріпкінського округу прот. Іоанна
Голоботовського, настоятеля прот. Іоанна Фурданіча та духовенства благочиння. Після літургії
Його Високопреосвященство очолив Хресний хід
до печери прп. Антонія, де звершив молебень преподобному.
Уродженець Любеча, преподобний Антоній прийняв постриг на Афоні и довгий час подвизався
там. З благословення ігумена обителі Есфигмен він
повернулся на землю Київської Русі і став основателем давньоруського чернецтва.

Ювілейні святкування були продовжені 29 липня, коли відбувся візит делегації Святої Успенської
Києво-Печерської Лаври на чолі з намісником, митрополитом Вишгородським і Чорнобильським
Павлом. З собою братія лаври привезли ікону преподобного Антонія зі Святої Гори Афон.
Цей образ – дар благодійника монаха з Афону.
Освячений на Святій Горі під час візита Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія,
образ був вручений Його Блаженству ігуменом
Афонського Свято-Пантелеімонівського монастиря Ієреміей (Альохіним).
Образом своїм преподобний Антоній перебував
на Володимирській гірці 27 липня під час молебню на честь Хрещення Київської Русі та пройшов
80-тисячним Хресним ходом до Києво-Печерської
Лаври, де на площі перед Успенським собором відбулися святкові богослужіння.
В Любечі 30 липня в Спасо-Преображенському

соборі Божественну літургію звершив митрополит
Вишгородський і Чорнобильський Павел у співслужінні митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського Амвросія, архієпископа Бакинського і
Азербайджанського Александра, братії Лаври та
чисельного духовенства Чернігівської єпархії.
У своїй проповіді владика Павел нагадав життєвий шлях святого і його молитовний подвиг. За
словами митрополита, «преподобний Антоній розпочав нову сторінку нашої історії, як церковної, так
і світської».
В той же день ікона преподобного Антонія була
доставлена Успенський Єлецький жіночий монастир м. Чернігова, де звершилося всеношне бдіння.
В неділю святкування було продовжено у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Після завершення Божественної літургії всі пройшли Хресним
ходом до печер, які преподобний Антоній заснував
майже 1000 років тому.

1027-ма річниця хр ещення Чернігівщини

13 серпня урочистим Хресним ходом відзначили
1027-у річницю хрещення Чернігівщини. Традиція релігійних процесій була відроджена 1992 р., коли святково відзначалося 1000-ліття Чернігівської єпархії. Від
Спаського собору хрестоходці прямують до озера Святе, де у 989 році «люди с града Чернигова просветились светом святого Христова учения через таинство
крещения». На честь цієї події у заповідному урочищі
звершується Божественна літургія, молебень Рівноапостольному великому князю Володимиру та освячуються води древнього озера.

І цьогорічний велелюдний Хресний хід зібрав віруючих, які з іконами, хрестами, хоругвами під молебний спів пройшли вулицями міста від найдавнішого
храму Лівобережної України до озера Святе. Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив
Божественну літургію у співслужінні духовенства
Чернігівської єпархії. Після сугубої єктенії просто
неба особливо піднесено лунала молитва про мир в
Україні. Богослужбові піснеспіви виконувала хорова
група Спасо-Преображенського собору під керівництвом регента Ольги Савенко.

Звертаючись до пастви, Його Високопреосвященство зазначив, що Православ’я – єдиний шлях, що веде
нас до Бога. Ми повинні бути гідними пам’яті наших
прадідів, які обрали цей шлях, і намагаючись стяжати
благодать Духа Святого, виконувати заповіді Спасителя, любити Бога і ближнього. Владика побажав усім
завжди відчувати радість присутності Христа у своєму
серці. Адже найголовніше у Хресному ході – це духовна складова, спільне засвідчення нашої віри, данина
пам’яті дідам-прадідам, які за тисячу років не зреклися ані віри, ані канонічної Церкви.

Веселися земля Гомельская, се бо Господь яви дивную подвижницу
11 серпня, в день пам'яті преподобної Манефи Гомельської, митрополит Мінський і Заславський Павел, Патріарший Екзарх всієї Білорусі звершив Божественну літургію у
Петро-Павлівському кафедральному соборі м. Гомеля.
Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій співслужив Його Високопреосвященству в сонмі білоруських архіпастирів.
Митрополит Павел висловив сердечну подяку всім Високопреосвященним архіпастирям, кліру і мирянам за те, що
вони прийшли в храм вшанувати пам'ять преподобної Манефи Гомельської.
Звершувала чернечий подвиг матушка Манефа зі смиренням і благочестям. Її доброта притягувала до неї і односельчан,
які потребували допомоги, і людей з далеких місць. Поради
черниці були прості і дієві – молитва, покаяння і милосердя.
Матушка Манефа нікого не докоряла в гріхах. Тільки щире
співчуття, любов, доброзичливість і життєрадісність були в її
серці. Залишаючись подвижницею в трудах і чеснотах, надаПРЕПОДОБНА МАНЕФА ГОМЕЛЬСЬКА ючи людям молитовну допомогу, вона тим самим наближала
людей до православної віри
(1918-1984)

Митрополит Амвросій також взяв участь у відкритті меморіальної кімнати-музею, присвяченої приснопам'ятному архієпископу Гомельському і Жлобінському Аристарху (†2012) і освяченні поклінного хреста на території кафедрального собору.

Днесь ликует обитель Троицкая
У день пам’яті преподобного Лаврентія Чернігівського і святителя Філарета, архієпископа Чернігівського,
150 років блаженної кончини якого вшановує УПЦ цього року, Високопреосвященніший митрополит Амвросій
очолив урочисте богослужіння в Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Його Високопреосвященству співслужили: архієпископ Ніжинський і Прилуцький Іриней, єпископ Фастівський Даміан, вікарій Київської Митрополії, єпископ
Золотоношський Іоанн, вікарій Черкаської єпархії та численне духовенство Чернігівської єпархії.

У новому виданні «Тератургіма, або Чудеса нового століття»
опубліковано більше 200 свідоцтв
архієреїв, духовенства, чернецтва
та мирян про чудеса, пережиті
реальними людьми в наш час. У
роботі над книгою брали участь
православні з України, Росії, Греції, зі Святої Землі, віруючі з Англії, Америки, Канади, Німеччини
та інших держав.
Видання вийшло під грифом Видавничої ради УПЦ
з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія і намісника Києво-Печерської
лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського
Павла.
Перша частина книги містить розповіді про чудеса,
що сталися в Києво-Печерській лаврі, в другій зібрані
дивовижні історії з різних країн світу. Книга ілюстрована
фотографіями, обсяг видання 368 сторінок.

Після читання Святого Євангелія Високопреосвященніший Амвросій виголосив проповідь, в якій нагадав про
життя і подвиги свт. Філарета і прп. Лаврентія. «Як часто
ми бачимо гріхи іншого, забуваючи про свою гріховну
природу, – зазначив Його Високопреосвященство. – Необхідно молитися нашим свт. Філарету та прп. Лаврентію, щоб їх молитвами ми вчилися піклуватися про свої
душі, читати Слово Боже, молитися, приносити покаяння, частіше причащатися Христових Таїн».
Після завершення богослужіння відбувся Хресний хід
навколо храму з мощами святих.

Фестиваль Київська Русь у древньому Любечі
27 серпня 2016 р. відбувся VІІI Відкритий фестиваль традиційної слов’янської культури та бойових єдиноборств «Київська Русь», присвячений 25-й річниці незалежності
України, 1000-літтю Любецької битви, а також тисячолітньому ювілею давньоруського
чернецтва на Афоні.
Урочистості на малій Батьківщині прп. Антонія Печерського, засновника чернецтва
на Русі, розпочалися зустріччю почесних гостей біля Спасо-Преображенського храма,
де відбулося богослужіння за участю настоятеля прот. Іоанна Фурданіча.
Після богослужіння учасники свята урочисто пройшли до Замкової гори. Вони віддали данину шани і поваги видатним постатям земляків, поклавши квіти до монумента 900-літтю Любецького з’їзду князів, обеліска любечанам, загиблим під час Другої
світової війни, пам’ятника на братській могилі воїнів-визволителів Любеча в 1945 р.
та пам’ятного знаку прп. Антонія Печерського. Увесь день тривала театралізована концертно-видовищна програма за участю професійних та аматорських колективів області,
Ріпкинського району, міста Славутич та гостей фестивалю, захоплюючі показові виступи клубів історичної реконструкції та бойових єдиноборств. Усі бажаючі мали змогу взяти участь у творчих майстер-класах, відвідати
ярмарок майстрів, виставку територіальних громад Ріпкинського району. А для найменших учасників фестивалю працювали дитячі
розважальні майданчики.
За матеріалами: liubech-grad.ucoz.net

Митрополит Иоанникий (Руднев)
причислен к лику святых
На заседании Священного Синода УПЦ под
председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 20
июля 2016 г. причислен к лику святых Митрополит Киевский и Галицкий Иоанникий (Руднев)
(1826-1900).
Владыку Иоанникия можно назвать святителем многих земель: от Санкт-Петербурга до самой
Грузии (он был экзархом Грузии, архиепископом
Карталинским и Кахетинским). Предстал же он
пред Господом митрополитом Киевским и Галицким.
Отличался святитель простотой и аскетизмом, занимался благотворительностью и просветительской деятельностью. Известны его истинно
христианская скромность жизни, справедливость,
простота и прямота в обращении, молитвенное
настроение духа, доходящее на богослужениях до
высокого вдохновения.
Во всякое дело, ему вверяемое, он умел вносить редкую ясность понимания, неистощимую
энергию, внимательность и трудолюбие. На ученой кафедре он был даровитым профессором,
в должностях педагога-начальника примерным
руководителем-воспитателем, — в епархиальном
управлении всюду заводил образцовый порядок,
устанавливал правильное течение дел и вызывал к
жизни многочисленные просветительные и благотворительные учреждения.

Как лживы и обманчивы бывают нередко
взгляды и суждения большинства, из которых составляется так называемое общественное мнение!
Нужно ли указывать правила и уроки, которые сами
собою вытекают отсюда?
1) Не составляй решительного приговора о лицах на основании одного
общего говора о них, тем
более не поставляй себя
в такое или другое отношение к ним на этом основании: это, по меньшей
мере, показало бы твое
легкомыслие.
2) Тем паче не распространяй сам подобных
слухов о своих ближних:
иначе, незаметно для себя
самого, ты впадешь в злоречие, и легко сделаешься
поборником лжи и неправды.
3) Не смущайся душою,
когда и самому придется невинно подпасть общественному осуждению. Суждения общественные крайне

СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА

ВисокопреосвященнішийАмвросій,
митрополит Чернігівський і
Новгород-Сіверський,
з 1 по 31 серпня звершив
богослужіння та виголосив проповіді
в наступних храмах єпархії:
1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 – СвятоТроїцький кафедральний собор
м. Чернігова.

Митрополит Иоанникий был похоронен в
Крестовоздвиженской церкви Киево-Печерской
Лавры, рядом с киевскими святителями Филаретом (Амфитеатровым), который рукоположил его
в диакона, и Филофеем (Успенским); погребение
владыки совершил митрополит Владимир (Богоявленский), будущий священномученик.
Память святителя Иоанникия (Руднева), митрополита Киевского и Галицкого установлено совершать 20 июня (день его преставления).

C

изменчивы. Господь, по
неисповедимым судьбам
Своим попускающий иногда торжествовать неправде,
нередко еще здесь изводит
яко свет правду и судьбу невиннаго яко полудне
(Псал. 36, 6). А если бы и
не случилось этого, помни,
что придет время, когда все
будет наго и объявлено пред
очами всех.
4) Не увлекайся всякими современными взглядами, имеющими притязание
считаться общественным
мнением, подобно тем
неразумным людям, которые готовы считать отсталостию и устарелостию
все суждения, явившиеся прежде вчерашнего и
третьего дня, — как будто истина не одна и та же
всегда и везде, а должна,
как мода, меняться по прихоти людской с каждым
днем, и как будто все современное, в силу одного
этого, есть уже и истинное.
5) Проверяй все изменчивые суждения и преходя-

щие взгляды, как пробным
камнем,
непреложными
истинами Божественного
Откровения, которое, как
и Сам Бог, вчера и днесь
тойже и во веки (Евр. 13,
8), — непреложно ни в какое время и неизменно ни
для какого народа.
6) Искушай, по заповеди святого Апостола,
духи, аще отъ Бога суть
(1 Іоан. 4, 1), и если приметишь в чем-либо недостаток духа Христова или
совершенное отсутствие
его и прямое противоречие ему, не убойся твердо и
мужественно противостать
тому, хотя бы на стороне
его было не только большинство, но и все. Здесьто, по преимуществу, яви
истинную независимость
и самостоятельность своих
убеждений, вопреки независимости мнимой, увлекающейся всяким ветром
учений.
Митр. Іоанникій Руднев.
Слово въ Великій Пятокъ

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
2 серпня – прот. Алексій Малетич, настоятель Свято-Миколаївського храму
с. Петрівка Cновського благочиння – 20 років.
4 серпня – прот. Алексій Селезень, клірик Свято-Покровського храму смт. Березна, – 20 років.
9 серпня – прот. Сергій Ліщук, настоятель Свято-Успенського храму м. Новгород-Сіверського – 25 років.
19 серпня – прот. Павел Товстогон, клірик храму 2000-ліття Різдва Христова – 15 років.
19 серпня – протодиякон Максим Короленко, клірик Свято-Воскресенського храму м. Чернігова – 20 років.
19 серпня – прот. Василій Яводчак, настоятель Свято-Успенського храму с. Седнів Чернігівського благочиння – 20 років.
26 серпня – ієрей Георгій Голич, настоятель Свято-Георгіївського храму с. Анисів Чернігівського благочиння, – 15 років.
27 серпня – прот. Володимир Зіньков, настоятель Свято-Покровського храму с. Мощенка Городнянського
благочиння – 25 років.

2 серпня – Свято-Іллінський храм с. Дрімайлівка Куликівського благочиння. В день престольного свята храму
митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні настоятеля архім. Федосія (Трейтяка) і духовенства
благочиння.
9 серпня – храм вкмч. Пантелеімона с. Боромики Чернігівського благочиння. Митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні благочинного округу прот.
Сергія Гофрика, настоятеля храму прот. Сергія Іллюшка і прот.
Миколи Старчука.
Після прочитання Євангелія Його Високопреосвященство
розповів про життя і подвиги святого Пантелеімона, приклад
якого навчає нас не боятися гонінь, зцілюватися тілесно і духовно по молитвам до Господа нашого Іісуса Христа, щоб йти
правильним шляхом до спасіння і вічності.
Під час заупокійної єктенії митрополит Амвросій молився
за упокій новопреставленого схіархімандрита Ієремії (Альохіна), ігумена Афонського Свято-Пантелеімонівського монастиря, спочилого 4 серпня 2016 р. на 101 році життя.
10 серпня – Густинський Свято-Троїцький жіночий монастир Ніжинської єпархії. У день вшанування Густинської
ікони Пресвятої Богородиці «Одигітрія» (1670) митрополит
Амвросій очолив святкове богослужіння на запрошення архієпископа Ніжинського і Прилуцького Іринея.
Після прочитання Євангелія митрополит Амвросій звернувся до молільників з архіпастирським словом, в якому наголосив:«Як сестра Марфи, Марія, ми повинні на перше місце в
нашому житті ставити не матеріальне, а духовне; запасатися не
тимчасовим, а вічним; вчитися любові до Бога і ближнього. Як
Мати Божа, ми повинні берегти чистоту серця і думок, розума
і душі; вчитися Її кротості і смиренню»./
Після завершення богослужіння відбувся хресний хід та
молебень перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці.
14 серпня – Свято-Воскресенський храм м. Чернігова.
Митрополит Амвросій звершив пізню Божественну літургію
у співслужінні духовенства храму.
Згадуючи подвиг семи святих мучеників Маккавеїв, їх
матері Соломії та їх вчителя Єлеазара, митрополит Амвросій
наголосив, що приклад цих святих навчає нас на перше місце
завжди ставити Господа і закликав усіх мати мужність бути в
усьому вірними Богу. Після одпусту було звершено освячення
води, зілля та меду нового збору.
18 серпня – Спасо-Преображенський собор м. Чернігова. Митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння напередодні престольного свята у співслужінні настоятеля прот. Георгія Щербатюка і духовенства храму.
19 серпня – В день престольного свята митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському чоловічому монастирі у співслужінні ігумена Никодима (Пустовгара) і духовенства обителі. Після богослужіння
було звершено освячення винограду та інших плодів нового
врожаю.
27 серпня – Свято-Успенський Єлецький жіночий монастир. Напередодні Успіння Пресвятої Богородиці митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння у співслужінні архім.
Романа (Расюка) і духовенства обителі.
28 серпня – Свято-Успенський храм м. Новгород-Сіверський. В день престольного свята храму митрополит Амвросій звершив Божественну літургію у співслужінні прот. Сергія
Ліщука і духовенства благочиння. Після завершення богослужіння відбувся молебень Божій Матері.
31 серпня – Свято-Миколаївський храм м. Сновськ. У
день вшанування ікони Божої Матері «Всецариця», на честь
якої освячено престол нижнього храму, митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію у співслужінні благочинного
округу прот. Павла Фазана і духовенства єпархії. Після літургії біля святої кринички, відомої ще з 1896 р. особливо чистою
цілющою водою, був звершений водосвятний молебень. Свято
храму завершилось традиційним благодійним обідом для парафіян та чисельних паломників.

СПАСИ И СОХРАНИ!

По неофициальной статистике, ежегодно в мире
кончают с собой более 4 млн. человек, 19 млн. человек
ежегодно совершают неудачные попытки самоубийства.
По мнению судебных экспертов, причиной большинства так называемых «смертей от несчастных случаев»
является передозировка лекарственных препаратов,
аварии на дорогах, падение с высоты и т.д. Часто люди
уходят в мир иной вдруг, как кажется, беспричинно.
Чаще всего, уже никто не узнает, что произошло с
человеком, а часто с детьми, когда кто-то из них решил прервать данную Богом жизнь. Одной из главных
проблем прихода в суицидальное состояние является
перенасыщение негативной информацией, отсутствие
защиты от ее «излучения», которое негативно влияет
на психику молодого поколения. В век гаджетов и виджетов информация может нести в изобилии и пользу, и
вред. Люди страдают от нее, но часто даже и не пытаются защититься. Как ограничить ее дозу? Да и кто должен
это делать? Родители, общество, государство?
Диавол – дословно переводится с греческого как
«клеветник», а клевета – это намеренное создание некой
ложной реальности. Значит, сатана – первый изобретатель ложной, виртуальной реальности. «Целью технологий виртуальных реальностей является создание ложного мира, – отмечает иеромонах Анатолий (Берестов),
– но когда в сознании человека эти ложные миры станут
действительными, человек просто не сможет справиться
с их разделением. В любом случае, мы должны помнить
о той большой угрозе человечеству, которую несут ему
технологии мира виртуальных, то есть ложных реальностей. А ведь отец лжи – дьявол».
Уже появляются термины «информационная зависимость», «информационная передозировка», «сотовая
зависимость». Дети допоздна сидят в социальных сетях,
«чатятся и смсятся». Родители искренне полагают, что
если дети дома, то это уже достижение. Но даже дома
«компьютерный ребенок» может получить травму несовместимую с жизнью. Такую травму нельзя увидеть, она
обретается внутри него и уже потом мешает ему качественно жить.

«ВКонтакте» есть группы, приводящие к суициду,
– с детьми в социальных сетях «работают» системно и
планомерно, шаг за шагом подталкивая к последней
черте. Отпавшие от Бога ангелы, называемые демонами
или бесами, в отношении человека настроены весьма
агрессивно. Эти существа действуют с наглой бесцеремонностью, навязывая людям мысли, эмоции и желания, прямо противоположные заповедям Божиим. Как
показал опыт духовной борьбы с воздействием демонов на сознание и физиологию человека, накопленный
христианскими подвижниками за два тысячелетия, те
из людей, которые поддаются их влиянию и совершают
греховный поступок, игнорируя голос совести, постепенно теряют способность к сопротивлению.
Зайдите в группу вашего православного ребенка – все
ли так мило и будто бы безобидно – трогательные щенята и котята, советы «узнай, что думают о тебе друзья»,
тесты и … астрология? Вас не смущает денежная рыбка-оригами, приносящая много денег тому, кто добавите ее к себе на страничку? Не настораживает кролик,
исполняющий желания? И удивительный девиз МЕНЯ
НИХТО НЕИЗМЕНИТ (орфография автора), которым
позиционирует себя этот подросток.
Родители не всегда успевают отследить новые тенденции, погрузившись в заработок материальных благ.
Родителям часто некогда разбираться, откуда может
исходить угроза для их детей. Включенный американский мультик дает им шанс покурить на лестничной
клетке, между тем как ребенок получает изрядную порцию негатива с экрана телевизора. Все получают свое.
Родительская безответственность приводит к новым
проблемам, когда через какое-то время они начинают
таскать ребенка к психологу, искренне считая, что в этом
виновата школа, улица, только не они. Чаще именно отсутствие ответственности приводит к тому, что ребенок
получает чрезмерную дозу «информационного излучения», приводящую к различным психозам, стрессам и
даже суицидам. Часто родители уже и не знают, что делать с новой бедой, не понимают, как ее остановить.
Как известно, радиацию невозможно потрогать, она
просто есть в пространстве, и уже потом мы чувствуем ее влияние на здоровье, жизнь окружающей среды.
Таковы по своей природе и не только
интернет-пространство, но и реклама, телепрограммы, радиопередачи и
т.д. В то время, когда ребенок должен
активно изучать мир, когда он должен
самостоятельно познавать окружающую его действительность, учиться
воспринимать и сопоставлять, он получает картинки, по определенному
сценарию сменяющие друг друга. Ребенок начинает привыкать к «клиповому» типу мышления. А чтобы этого
не происходило, желательно, чтобы

Шведские ученые:
ОБЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ УХУДШАЕТ КРАТКОВРЕМЕННУЮ ПАМЯТЬ
Ученые Королевского технологического университета
Швеции пришли к выводу, что активное общение людей в социальных сетях ухудшает кратковременную память, что мешает мозгу человека обрабатывать важную
информацию.
По природе, о происходящих в мире событиях человек
узнает, полагаясь на кратковременную память. В случае ее нормального функционирования мозг человека
сохраняет все необходимые детали для выполнения
определенных заданий, однако слишком долгое пребывание в Сети не освобождает в мозге места, где будет
храниться важная информация.
Напротив, при сохранении человеком большого количества информации в рабочей памяти, снижается качество
ее обработки.

до 3-х лет ребенок вообще не сталкивался с говорящим
и показывающим ящиком даже случайно.
Условие, при котором человек постепенно теряет
свободу воли, превращаясь в управляемую куклу, только
одно, хотя у него множество обличий, форм и градаций.
Называется оно – грех и означает нарушение духовных
законов, предназначенных Богом для сохранения в человеке гармонии. Гармония с Богом, со своими умом и
совестью, с людьми и природой порождает в душе человека состояние, которое ощущается и воспринимается
им как счастье. Это проверено на опыте миллионами
христиан, поскольку они следовали законам Божиим,
выраженным в Его заповедях.
Что необходимо сделать, чтобы дети не страдали от
зависимостей, будь то интернет или наркотики? Надо
повернуться к ним лицом, обратить на них внимание,
дать им больше, чем может дать любой информационный гаджет – дать себя. И тогда вопрос влияния той
или иной среды снимется сам собой. Ведь находясь на
выставке, в музее, в церкви, в походе, в труде ребенок
видит и заботу о нем его родителей. Это все то, чего он
добивается, к чему взывает и обращает внимание, накалывая наколки, надевая странные одежды. Он ищет
пути самопроявления, чтобы его мир и жизнь замечали
мы, взрослые. Для этого не надо много, для этого необходимо понимать, что дети зависимы от нас, они ждут
нашего участия, внимания и заботы.
Понимая это, необходимо отдавать
им себя, и тогда компьютер будет
пылиться от безделья, а телевизор забудет когда последний раз что-либо
говорил. К примеру, в нашей семье
телевизора нет уже несколько лет, мы
даже забыли как он выглядит. Поэтому «информационное излучение» нас
уже не касается. И мы это сделали
сами ради наших детей.

Американские ученые:
ЖИЗНЬ БЕЗ ДРУЗЕЙ – ХУЖЕ КУРЕНИЯ.
Известная пословица "не имей сто рублей, а
имей сто друзей" в интерпретации американских ученых звучит по-другому. В Гарварде
провели исследования и сделали вывод, что
отсутствие друзей так же пагубно влияет на
здоровье, как курение. Ученые провели анализ крови двух групп людей: у кого много
друзей и знакомых, и тех, у кого их практически нет. Оказалось, что уровень смертельно
опасного белка у одиночек выше на 20 процентов. Такие же показатели наблюдались у
курильщиков. Дело в том, что фиброген способен провоцировать образование тромба, а
дружеское общение снижает уровень стресса, а вместе с ним, и смертоносного белка.
Вот потому дружба и продлевает жизнь.

По материалам Православие.Ru

ЧТЕНИЕ КНИГ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
Последнее исследование американских ученых показало, что чтение книг продлевает
жизнь. Ученые установили, что любовь к литературе не только положительно сказывается на интеллектуальном уровне человека,
но и может продлить ему жизнь.
Исследование ученые Йельского университета проводили в течение многих лет. Показатели смертности у тех, кто любит читать,
оказались ниже на 23 процента. По итогам
сбора сведений о своих испытуемых, специалисты сделали вывод — те, кто любит читать, живут, в среднем, на два года дольше.
Стоит добавить, исследование проводилось
в течение 12 лет, а данные для анализа предоставили 3,5 тысячи человек.
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