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А давай... цієї весни будемо щасливими!
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Тиха пісня весни. Назва прийшла до мене 1 березня 2019 р.  
Я потягнула за ниточку і сплела цілу симфонію з 92 історій, які 
писалися щодня самим життям. 

На ту весну в мене були великі плани. Я задумала новий 
проект: створення власної трансформаційної гри — «Перлини 
мрії». Це для мене нова висота, новий рівень, нові виклики. 

І тиха пісня весни стала підтримкою та дороговказом. Я зби-
рала дні-ноти в рядки, міцно тримала весну за руку та рухалася 
з нею в такт, підспівуючи на кожному кроці. 

Був березень. Весна лагідно пробуджувала ліси та ріки, 
дихала теплом на місто та манила йти за собою. Я планувала, 
робила перші дії, сіяла зерна та розпушувала ґрунт. Я вивчала 
акорди і тренувалася на гамах. Легенда гри та механіка народ-
жувалися й шліфувалися. 

Був квітень. Весна розфарбувала все яскравими барвами, 
щедро зігрівала та наповнювала сміливістю. Я старанно працю-
вала, доглядала за молодими паростками, зміцнювала коріння  
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і стебла. Я музикувала вже двома руками й потрошки збільшувала гучність. З’являлися 
карти і завдання для гри, розроблявся дизайн. 

І був травень. Ми з весною майнули в гори, слухати простір і тишу. Вона легенько 
підштовхнула мене й сказала, що пора. І перші тестування гри відбулися, і це було 
неймовірно прекрасно. Природа буяла, й моя пісня звучала на повну міць під акомпа-
немент радості та любові. 

І ось квіточка перетворилася на ягідку! Гра є, і я запрошую всіх охочих! 
Це книга-пісня про те, що жити чудово. Про те, що кожен з нас має всі сім нот 

всередині себе, щоб написати новий твір. Потрібно лише мріяти і діяти. Саме так, як 
це робить весна. 

Пірнай у цю історію, любий Читачу! Хай тиха пісня весни надихне тебе на власну 
композицію. Згадай, що давно прагне втілитися? А може, якась ідея щойно постукала 
у твоє вікно? 

Обирай свій інструмент, ритм і слова. Рухайся з весною, незалежно від пори року, 
та втілюй свої задуми. Бо в цьому є великий сенс.  
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1.03
	 А давай... цієї весни будемо щасливими! 

Будемо цінувати те, що маємо...
Будемо сміливо втілювати свої мрії... 
Будемо наважуватися слухати серце і йти за внутрішнім 

покликом!..
Навіть якщо це проти течії.
Навіть якщо здається, що ти сам. Ти дивний. Ти інакший.
Просто дій. Маленькими кроками. Співай. Танцюй. Щедро 

ділися...
І ти побачиш. Ти не один. І поряд є свої.
І життя таке цікаве та різнобарвне!
І все не так складно, як здавалося взимку. Бо вже щебечуть 

птахи, і бруньки ось-ось проростуть. 
Викинь усі ті дурні думки та концепції. Тепер це зайвий 

тягар. Він не дає злетіти.
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Розправ крила. Кожна весна дарує тобі скарбничку, яку ти можеш наповнити, як 
забажаєш.

Кожен день. Кожна мить. Це — твоя величезна цінність. 
Лети!.. Квітни!.. Люби...
Десь у лісі вже просинається все живе... Прислухайся... Вітер тихо співає нову 

пісню... 
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2.03
А ти пам’ятаєш цей день рік тому?
Чим ти жив? У що вірив? Чого боявся?
Хто був поряд?
Про що мріяв і чи збулося?
Чи радів ти того дня? Чи дарував усмішки?
Чи знав, про що шепоче вітер?
Не важливо, так чи ні. 
У тебе є сьогодні. Усвідом це. І не розпорошуй увагу на пусте.
Лови момент. Він неповторний.
Запрошую тебе написати свою тиху пісню весни.
По одній ноті кожного дня.
Щиро. Глибоко. Натхненно.
Без зайвих обіцянок і сподівань. Так, ніби йдеш навшпиньки, 

але точно знаєш куди.
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Перебирай пальцями струни. Торкайся клавіш. Бий в барабани.
Забудь про правила. Імпровізуй. Створюй нове. Не озирайся. Нове — завжди 

незвичне.
Знаєш, нот — сім. А інструментів багато. І кожен музикує по-своєму.
Заплющ очі. Уяви ліс, що прокидається від зими. Насінина ось-ось проросте. 
Чуєш?.. Це мелодія нової весни. Наспівуй її, доки не перетвориться на любов.  		
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3.03
Давай звіримо компас. Куди ти прямуєш? 
Дивися, уже зійшов сніг і добре видно минулорічні стежки. 
Хочеш продовжувати ходити ними чи, може, час стати на 

бездоріжжя і прокласти новий шлях?
Чи готовий ти не знати, як буде, але все одно йти?
Чи наважишся увімкнути ліхтарик у темряві та нарешті 

привести до ладу думки, замкнуті в коморі?
Знаєш, ліс буває такий густий, а потім ти раптом знаходиш 

затишну галявину. І вже не страшно. Ти ніби повернувся додому 
і починаєш бачити все інакше.

Кажуть, уже з’являються проліски. Весна вже тут. Йди за 
нею. 	
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4.03
Весна не обирає місце і час. Вона просто приходить і в метушливе місто,  

і в заснулий ліс. 
Вона не зважає на всі твої драми і думки про недосконалість. 
Натомість зазирає сонячним променем у шибку і лоскоче ніс пронизливим вітром.
Стукає дощем і вмиває похмурі вулиці, щоб зовсім скоро залити їх абрикосовим 

квітом.
Бачиш, тобі не все потрібно контролювати. Є те, що стається незалежно від твого 

настрою. 
Але саме настрій може визначити, чи помітиш ти цю магію, коли тиха пісня весни 

починає лунати навколо. 
Зупинися на хвильку. Все вже відбувається. Не пропусти. Побудь.
Чуєш? Це б’ється твоє серце. Воно чекало на весну. 
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5.03
Буває так, що твій інструмент зламаний.
Чи то клавіші западають. Чи рвуться струни. Чи голос пропав. 

Чи, може, терпнуть руки та болить спина.
І ось уже мелодія не така запальна. І трохи фальшивить 

верхній голос. А може, й взагалі не дуже хочеться грати.
Весна — це не тільки романтика і квіти. Це час ревізії.
Що пора залишити? Що час зменшити?
Що видозмінити?
Як краще піклуватися про себе?
З чим попрощатися? Що започаткувати?
Ліс зараз прокинувся у минулорічному листі. Крізь нього 

мають пробитися паростки нового. 
І тоді тиха пісня весни залунає на повну міць.
Поглянь на свій інструмент. Та бережи себе. 
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6.03
Весна не йде на компроміси. Це взимку ще можна було вмовити себе потерпіти, 

заплющити очі на дискомфорт і потягнути момент прийняття рішення. Адже холодно, 
темно, незрозуміло, що далі...

А зараз все. Ніяк не виходить робити те, до чого більше не лежить душа. Навіть 
якщо було улюбленим раніше. Навіть якщо приносить гроші. Навіть якщо є потенціал. 

Ти просто відчуваєш, що не надихає. І перестаєш себе вмовляти чи змушувати.  
Бо немає жодного сенсу. Краще спрямувати енергію туди, куди вона лине всім серцем. 

Хай щось побуде на паузі. Це нормально — робити кроки, зупинятися, йти іншою 
стежкою. Далі буде видно...

Власне, ми можемо розучувати одну пісню, потім іншу. Головне, щоб вона бриніла 
всередині й дарувала радість.

Вдих. Видих. Пауза. Десь далеко є ліс. І там так тихо. Лише весна жебонить 
струмочками з гір. 

Слухай свій внутрішній голос та дозволяй собі вільний танок. 	
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7.03
Прямо зараз зупинися на хвильку і послухай. 
Чуєш? Навколо тебе відбувається життя. І всередині тебе.  

І вже стираються межі «зовні» та «всередині». Все єдине.
І немає «інших», «чужих». Це все різні прояви тебе самого. 

Твої дзеркала. 
Ця весна щира. Вона крок за кроком веде тебе до розуміння, 

що все відбувається вчасно і ти не мусиш бігти.
Починай звучати. Хай спочатку буде мугикання, потім тихе 

наспівування, потім твоя пісня.
Немає кращого часу, щоб проявити свою силу. Свою 

творчість, міць, красу. 
Прямо зараз зупинися на хвильку, послухай весну в собі та... 

люби. Люби все те, що є. 		
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8.03
Хочу подарувати тобі 365 унікальних днів на рік. 
Маленьке народження кожного дня — ранок.
12 місяців, щоб починати втілювати задуми з першого числа, забувши всі сумніви 

та невдалий досвід.
54 понеділки, щоб знову і знову відкидати зайве і відчувати рішучість.
24 години, де все можливо.
86 400 секунд, щоб обирати щастя. Кожної миті.
Я дарую тобі тиху пісню весни. Коли весь світ стає тобою, а ти — світом. 
Мрій та дій. 
Твори і ділися. 
Люби й цінуй.
Дарую тобі це все.
Твоє життя. 	
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9.03
Нарешті на дев’ятий день ти зрозумів: немає правильного  

і немає неправильного.
Ти можеш розглянути всі варіанти, послухати різні думки. 

Але... Це не допоможе тобі почути себе. 
Знаєш, а ти і не маєш робити вигляд. Не завжди потрібно 

мати відповідь та чітку позицію.
Інколи треба просто йти в натовп і уважно спостерігати. 
А колись треба вимкнути всі засоби зв’язку, запалити свічку  

і до ранку слухати тишу. Це не означає, що все стане ясно чи спо-
кійніше. Але це перші ноти. Перший акорд твого чесного життя.

Не треба радіти, коли не хочеться. Не треба співчувати, 
коли можеш розсмішити. 

Не хочеш святкувати щось незрозуміле для тебе за календа-
рем — не мусиш. Хочеш просто любити цю суботу — твоє право.
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Послухай, ти давно відповідаєш лише перед собою, то навіщо мордуєш юну весну 
своїми важкими думками?

Давай уже співати?! Славити життя! Ростити тендітну квітку всередині себе. 
Скоро сонця буде ще більше. 
Прилетять лелеки. 
Конвалія... Зовні тендітна і беззахисна. Але це дуже сильна рослина, що не боїть-

ся перепадів температури та сміливо захоплює території.
Ти теж можеш. 	
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10.03
Коли весна співає — це народжуються нові світи.
Десь у лісі прокинулося зернятко. Всередині лоскотав 

росточок, і зараз він тендітно, але наполегливо тягнеться крізь 
товщу землі до сонечка. 

Ще зовсім трохи — і явиться на світ травою, квіткою, а може, 
навіть деревом.

Яке зернятко є в тобі? Чи відчуваєш, як совається, хоче по-, хоче по-
казати себе?

Чим ти проростаєш цієї весни?
Чи достатньо пухкий ґрунт? Чи вистачає вологи та сонця?
Чи піклуєшся ти про свій росток?
Яку пісню співаєш, славлячи його появу?
Не треба голосно. 
Навчися чути урочисту тишу, крізь яку лунають дзвінкі ноти 

весни. 
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11.03
Кожного дня ти відчиняєш двері й робиш крок у новий світ.
То тільки здається, що ти ходиш одними вулицями та бачиш ті самі пейзажі.
Кожної миті все не таке, як було. 
Бо весь час змінюєшся ти і змінюється весна.
Лише поглянь: де вчора була купка снігу — сьогодні з’явилася трава. 
На заснулих деревах — вже пухнасті котики.
Бруньки готуються народити нові листочки. Тільки помічай!
І в тобі визріває щось нове. 
Ти ж знаєш, кожен новий акорд дає розвиток мелодії. 
Кожен крок наближає до мети. Кожна думка створює простір, в якому тобі жити.
Чи ті думки ти обираєш? Чи підтримуєш ти сам себе?
Чи віриш у свій успіх? Чи радісно несеш свої скарби на радість тим, хто чекає?
Уже одинадцятий день. 
Крига скресла. Можеш розморозити себе і ти.  
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12.03
Так важливо зрозуміти «про що твоя весна» і «про що  

в ній ти» ...
У мене є подруги, які про ароматні пироги і галети, про 

повітряні зефірки та апетитні торти-наполеони. Про вишукано 
сервірований стіл і подарунки в красивій обгортці. У їхньому 
домі так затишно пахне випічкою, їх теплі руки і серця огортають 
спокоєм і щедрістю.

Я теж можу щось спекти іноді й злегка навести порядок, але 
так, як у них, в мене не вийде. Просто не про мене...

Є у мене подруги, які про пензлик і фарби, про мережива  
і ґудзики, про красу і рукоділля. Вони можуть з нічого зробити 
шедевр і легко подарувати його новому знайомому. З ними 
захоплюєшся людській уяві та спритності рук.

Я теж іноді торкаюся до цього світу, радію можливості 
творити з ними, але в цілому це не про мене.
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Ще є у мене подруги про інтелект, я не завжди розумію їхню мову, але щиро 
захоплююся логікою мислення, ерудицією. 

Теж люблю різні задачі для мозку, навчання та розвиток, але моя весна зараз про 
інше.

Вона про внутрішню тишу. Про слухати себе. Про те, щоб іти тихо, навшпиньки 
до нового горизонту. Відпускати те, що закінчилося, і дозволяти новому приходити.

Моя весна про довіру, неспішність і любов. 
Я вже маю ноти цієї пісні й потихеньку розучую партію правої та лівої руки. 
Моя квітка — лише зернятко, що готується прорости. Я не поспішаю. Бо все 

трапиться вчасно.
А про що твоя весна? 
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13.03
Схоже, час прибрати зайве і не заважати весні творити но-

вий простір.
Що давно лежить мотлохом у твоїй шафі, кишенях, голові?
Які проєкти давно вкрилися цвіллю? І треба або достойно 

подати їх, як вишуканий сир чи напій, що з роками стає лише 
пікантнішим, або чесно зізнатися собі, що їх строк уже сплив. 
Скисли, згнили, зіпсувалися. І лише тягнуть сили та заважають 
приходити свіжим ідеям.

А може, є стосунки, що стали занадто тугим вузликом і 
не дають вільно дихати? Чи, навпаки, павутинка зв’язку вже 
порвалася і немає сенсу робити вигляд, що цей візерунок ще 
плететься спільною історією. Слід дякувати і відпускати. Якщо 
доля, ваші шляхи ще перетнуться. Але у вільному просторі, а не 
в задушливій кімнаті, де тісно й темно.
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Проведи ревізію своїх знань і переконань. Не все, що працювало для тебе 10–20 
років тому, чинне і зараз. То навіщо тягнеш за собою цей тягар?

Відпускай. Все, що тисне, пече, свербить і болить. Хіба ти ще не зрозумів, що 
страждати — не обов’язково?

Відчиняй вікно! Послухай, як співає весняний вітер. 
Це твоє життя. Живи... 
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14.03
На чотирнадцятий день весна співає про важливе. 
Про те, що дурниця — ховати свої сильні сторони, досвід  

і таланти.
Про те, що всі ці сумніви «кому воно треба», «я недостатньо 

хороший, розумний, готовий» — це маячня.
Про те, що ми забуваємося, коли думаємо, що ми лише тіло 

чи особистість.
Весна нагадує, що ми тут для того, щоб пізнавати. Набувати 

досвіду. Ділитися, надихати, творити.
Ти не знаєш, для кого твої слова, малюнок чи навіть вираз 

обличчя можуть стати стимулом або підтримкою.
Тому слухай серце. Співай своє життя красивою піснею. 

Рухайся вперед крок за кроком — і ти побачиш, що нема чого 
боятися... 
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15.03
Про любов. Все, що робить весна, — то про любов.
Подивися лише, як лагідно вона огортає теплом природу і пробуджує новий цикл 

життя, а разом з тим просинаються і твої мрії. 
Послухай її живильний дощ. Він насочує землю вологою і дозволяє прорости 

твоїй сміливості. 
Відчуй теплі сонячні промені на своєму обличчі та не бійся ластовиння — це 

поцілунки весни. 
Сій любов. Рости любов. Малюй та співай про любов. 
Не стримуйся, бо саме зараз хтось блукає у пошуках натхнення. Будь ним.
Коли саме ця пісня лунає у твоєму серці, хіба ти можеш не вірити в себе? 
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16.03
Не проси у весни миттєвих відповідей. 
Як насінина має прорости, так і нове в тобі потребує часу, 

щоб пробитися крізь старі переконання та звички. 
Май терпіння.
Але ти можеш підпушувати ґрунт, поливати його, давати 

спеціальну підкормку. 
Це твої маленькі кроки.
Ніщо не заважає почати жити так, ніби зміни вже відбулися, 

бо кожного ранку ти новий і можеш зробити все по-іншому. 
І одного разу ти помітиш, що дійсно вже стоїш на тому бере-

зі, або перестрибнув через кілька сходинок, або навіть перелетів 
через океан.

Усе буде вчасно.



27

Якщо кожного дня розучувати по кілька тактів, повір: мелодія обов’язково стане 
твоєю.

Можна все життя просидіти в коморі вагань і страхів. Чекати на слушну мить.
А можна вийти на залиту сонцем площу і тихо заспівати оду весні. І ти почуєш, що 

співаєш не один. 
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17.03
Колись ти вже питав себе: і що далі?
Був уже такий ранок, коли ти не розумів, що не так. Ніби 

механізм вийшов з ладу чи пазл розсипався на шматки. І ти  
стояв розгублений і розумів, що марно метушитися, бо зараз 
немає ресурсу зібрати все докупи. Лишається тільки мовчати  
і чекати.

І був такий вечір, коли здавалося, ще довго буде холодно 
і темно. Не тільки за вікном, а й всередині. І ти ніби завмирав, 
впадав у сплячку, затихав...

Я знаю: тобі марилося, що це триватиме вічність. Але одного 
дня з’являвся особливий сонячний промінь і ти раптом відчував, 
що справді перезимував. 

Що весна точно тут. Вона вже не щезне. Лише набиратиме 
обертів. 
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А з нею і ти. Будеш міцнішати, розквітати й розправляти крила. Бо повітря вже 
таке п’янке і зовсім не хочеться ховатися. 

Усміхайся та йди надвір. Славити весну. Зараз саме час. Прислухайся до свого 
серця. Воно вже вистукує нову мелодію. 
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18.03
Весна йде містом. Прикрашає вулиці. Будить птахів. Зігрі-

ває річку. Вона знає, що на неї чекали, та не метушиться, бо такі 
справи не робляться поспіхом.

Весна щедро дістає зі скрині дарунки.
Синє небо — тим, хто дивиться не лише під ноги. 
Живильний дощ — сонній землі.
Вільний вітер для кожного, хто зняв кайдани незнання та 

безстрашно рухається до істини.
Теплі обійми сонця — усім. Від найменшої зернини-ідеї до 

масштабного дерева з розлогими гілками-проєктами.
Весна свіжа та щира. Просто і без зайвих слів вона прикра-

шає простір навколо себе та піснею ширить радісну звістку: все 
тільки починається...

Чуєш її? 
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19.03
Вночі Весна запускає вітер у річку та дивиться на небо. Вода бентежиться, пінить-

ся, захоплює береги та відвойовує свої кордони. 
Нові світи народжуються та помирають у кожній хвилі, і триває це вічність.
Потім вітер втомлюється і на світанку лягає спати, вкриваючись зоряною ковд-

рою. Сниться йому пустеля та візерунки на піску. Доки не розгадає ребус — не про-
кинеться.

Весна повертає погляд вниз і дивиться крізь товщу води. Тепер можна побачити 
дно. 

Наступає спокій та ясність. 
Весна знає, коли потрібно діяти, а коли слухати, як тече час. Усе завмирає.
Через мільйони світлових років вона починає тихо співати. Годинник знову рушає 

вперед.
На Землі наступає новий день.  
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20.03
Я збираю у скриню цінні моменти весни. Знаю, що вони ні-

коли не повторяться знову. Будуть схожі. Будуть інші. Але саме 
ця мить — уже ні. Махне хвостом, мов комета, і щезне, лишивши 
за собою світло.

Я жадібно ловлю сонячні промені, які стають сміливішими  
з кожним днем. Наповнюю себе цією сміливістю. Вона зна-
добиться мені зовсім скоро, коли прийде час ставати на нову  
сходинку.

Я вбираю в себе вітер. Такий вільний він буває лише весною. 
Коли ще свіжі спогади про сніг та довгі ночі. Але його подих вже 
тепліший, і ти чітко знаєш: він шепоче про нову пригоду.

Я стискаю теплу руку того, хто поряд. Знаю, це не вперше 
і, сподіваюся, не востаннє. Але саме так вже не буде, і від цього 
солоні сльози відтіняють солодкий смак усмішки.
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Щастя в моменті. І тільки так. Марно шукати його світами і чекати слушного  
сезону. 

Або ти чуєш його тиху пісню між рядками життя, або так і житимеш із заплюще-
ними очима та вухами.

Скажи, в тебе є така скриня для цінних моментів весни? Чим наповниш її сьогодні? 



34

21.03
Підіймай вітрила. Розпускай коси. Дихай силою повного  

місяця.
Весна святкує день народження сьогодні.
Природа остаточно пробуджується. День обіймає ніч, зараз 

у них рівні сили.
Відчуй, обнулення вже відбулося. Можеш лишити старий 

тягар зимі. Вона забере його в країну небуття.
Йди разом з весною. Співай. Починай творити нове. Сам 

простір допомагає тобі в цьому.
Побачиш, сили будуть прибувати. Більше жодних сумнівів. 

Час настав. 
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22.03
Весна може показати майбутнє. Версію тебе, де задумане здійснилося, мрії вті-

лено, плани реалізовано.
І ти дивишся в очі на фото і бачиш себе, але трішки іншого. Сміливого, розслабле-

ного, успішного. Ти починаєш бачити, куди тобі йти. 
І це не магія і не машина часу. Хоча весна своєю піснею може творити різні дива. 
Це розмова з підсвідомим. 
Медитація на те, куди я йду і де мій інтерес пізнання.
І хай зараз лише середина шляху, та я вже знаю: буде цікаво...
Треба вірити й рухатися крок за кроком до задуманого. 
Саме так, як це робить весна. 
Бачиш, вона не сумнівається, чи варто проростати й цвісти. 
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23.03
Не обманюй себе. Ти знаєш, чого хочеш.
Не обманюй весну. Вона чиста і прозора. І всі вузлики видно, 

мов крізь скло.
Розв’язуй їх. Тобі більше не потрібні чужі переконання та за-

бобони.
Розумієш, ти можеш просто йти своїм шляхом. Без запитань 

і пояснень. 
Просто зрозумій це і побачиш, як легко відпускати та казати 

«ні».
А завдяки цьому з’являються нові «так».
Колись у цей день було дуже сніжно. А сьогодні пісня весни 

лунає все голосніше. І дарує тобі ключі до важливих дверей. 
Чи готовий ти відчинити їх? 
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24.04
Весна запитує: де твій маяк?
Що запалює внутрішній вогонь і є орієнтиром для прокладання маршруту?
Уяви, що ти задумав щось чудове. Мрієш про це, мариш у снах, та не знаєш, як 

втілити.
І раптом одного ранку, гуляючи берегом річки чи моря, ти знаходиш пляшку, яку 

цілували хвилі. 
А можливо, в лісі чи міському парку хтось залишить її для тебе у паперовому па-

кунку. Відкриваєш, а там лист від наглядача маяка і його фото. І він каже, що ти все 
зможеш. Треба готувати корабель, рушати в дорогу і привезти йому перлини, зібрані 
на шляху. А ще у пляшці є карта маршруту, однак вода розмила її, лишилася тільки 
адреса, фото маяка і назви перлин, за якими треба пірнати.

Тож маршрут доведеться прокладати самому. 
Бери компас. Співай пісню весни. Та рухайся до мрії!
Готовий? 
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25.04
Подаруй собі спокій цієї весни. Не метушися. 
Бачиш, у природі все відбувається поступово. Не за один 

день розпускаються дерева. Не за тиждень проростають квіти.
Згадай, як ти починав щось спочатку. Вчився ходити, го-

ворити, писати. Ти падав, вставав, помилявся, пробував знову,  
і одного дня в тебе «раптом» виходило.

Зараз все так само. Зміни потребують часу і регулярних 
спроб. Усе поступово.

Вивчи спочатку ноти. Пробуй потроху грати. Роби це кожен 
день. Прийде час, і твоя пісня буде лунати на повну міць.

А поки тренуєшся — насолоджуйся. Бо це і є життя. Пізнан-
ня через навчання. Майстерність через маленькі кроки. Щастя 
через любов.

Не поспішай. 
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26.03
Весна пропонує тобі піднятися на одну сходинку вище. Це не страшно і не склад-

но. Лише один крок. Ти давно готовий.
Звідти буде краще видно пройдений шлях, і в той же час ти сам станеш трохи  

вищим.
Але це відповідальність. Тепер ти помітний. Тебе бачать і чують. До тебе дослуха-

ються, тому уважно обирай, що ти транслюєш.
Не лякайся. Тобі не доведеться боротися з вітряками та відганяти непрошених 

гостей. Якщо сам не захочеш. 
Бережи внутрішній спокій. Роби те, що мусиш. І красиво неси пісню весни світом. 
Побачиш, є ті, хто хочуть співати разом.
Я поряд. Зроби лише один крок. 
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27.03
Послухай весну. Вона така різна.
Одного дня щебече горобцями. Іншого — тупотить дощем.
То завиває вітром у провулках, то пестить теплим сонечком.
Розумієш? Різна. Як ти. Дозволь і собі різні стани: натхненні, 

продуктивні та спокійні, навіть ліниві. Енергійні та радісні, сумні 
та розгублені.

Колись ти повен сил і бажання спілкуватися, творити. А в 
інший момент треба просто побути в тиші й дозволити собі не 
поспішати.

Уяви, що в тебе є велика мушля. У ній шумить море. Прикла-
ди до вуха і послухай цю пісню. 

Чуєш? Вона про тебе. 
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28.03
Ти вмієш ловити сни? Пірнати в стан, коли тіло спить, а ти усвідомлюєш, як 

з’являються картинки та образи.
Літати уві сні. 
Робити неможливе.
Наважуватися на жадане.
Насолоджуватися.
А ти знаєш, що весна це робить щоночі?
Вона сновидить і творить цілі планети. 
Ловить повні жмені натхнення і потім розпорошує його навколо.
Збирає перлини мудрости й проносить їх крізь шпаринку між світами.
Торкається сон-трави і миттєво згадує про найважливіше. 
Слухає мелодію вічності й потім наспівує її увесь день.
Ти теж можеш так. Згадай, що тобі снилося.
А тепер заспівай про це... 
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29.03
Весна питає тебе: скільки ще? Скільки ще ти будеш ігнору-

вати свою інтуїцію?
Ти ж відчуваєш, чи комфортно тобі з ними. 
Чи варто співпрацювати.
Чи твоя це справа.
Чи розділяєте ви одні цінності.
То чому ж знову і знову ти марнуєш свій час, сили та натх-

нення там, де з самого початку інтуїція казала тобі: не йди, не 
розпорошуй енергію, не варто?

Ти знову і знову глушиш її голос, віриш яскравій обгортці  
і боїшся пропустити щось, виправдовуючись, що будеш розді-
ляти вишеньки та кісточки.

Схаменися нарешті.
Досить.
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Ти не маєш продовжувати. Бо лише мордуєш себе. Раз за разом впевнюєшся, що 
не варто було терпіти, та знову склеюєш розбите скло.

Зрозумій: ти не можеш щось пропустити. Все уже є в тобі. І ти завжди відчуваєш 
тих, з ким воно квітне, і тих, з ким в’яне.

Весна вже дала тобі слова пісні. Ти знаєш ноти. Не шукай соліста чи диригента. 
Співай сам та слухай серце. 
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30.03
Навіть сміливі бояться. Але все рівно роблять.
Навіть сильні мають слабкі місця. Але саме вони дарують 

унікальний шлях.
Навіть дуже красиві інколи бачать темну сторону світу і своє 

відображення в ній.
Розумієш, одночасно є все. Любов і ненависть. Добро та зло. 

Радість і сум. І немає в цьому неправильного. Лише твоє сприй-
няття.

Поглянь, весна може показувати різні стани. То лагідна, со-
нячна, то колюча та вітряна. 

Навіть вона робить крок вперед і два назад, однак не зупи-
няється.

Весна веде нас до тепла, співаючи свою пісню. Щиро. Без 
прикрас. Бо не може інакше.
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Так і ти. Твори так, як відчуваєш. Роби цей вибір кожної миті. Слухай свої сумніви 
та страхи, дякуй їм, але продовжуй діяти.

Бо в тому весь секрет. Такі правила гри. Карти вже на столі. 
Роби хід. 
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31.03
Весна задумливо пересипає пісочний годинник та дивиться, 

яким примарним є час.
Березень, її первісток, вже збирається в дорогу. Пакує валі-

зи, гортає щоденник із записами, віддає останні настанови квіт-
ню та милується зробленим за місяць.

Бачиш, все навколо вже прокинулося, проростає. І ти вже не 
той, що був на краєчку зими.

Ти вже набрався сміливості, вивчив слова, по нотам граєш 
акорди. Ти вже знаєш, що немає сенсу ховатися, бо навесні час 
діяти. Ти встиг побачити, що там, далі, і з хвилюванням рухаєшся 
вперед.

Дякуй березню, заспівай йому, доки ще тут, обійми всі події 
та маленькі перемоги.

Зупинися сьогодні на хвилинку. Озирнися навколо. Подиви-
ся на небо. Глибоко вдихни та скажи весні: «Я можу». 
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1.04
Кожен день дарує тобі вибір. Думати, що від тебе нічого не залежить, чи робити 

те, що ти можеш на своєму рівні.
Давати свободу тим, хто отримує інший досвід, однак терпляче йти своїм шляхом.
Цінувати те, що маєш, чи бачити все в сірих тонах.
Весна має три місяці. Перший — прокинутися та налаштуватися. Вивчити ноти.
Другий — робити впевнені кроки та не боятися звучати.
Третій — нести свою пісню світом без вагань.
Ти відчуваєш, що прокинувся сьогодні іншим?
На що наважишся у квітні? 



48

2.04
Бачиш, весна набирає обертів. Ти лише встиг змінити на ка-

лендарі новий листок, а вже летиш на новій висоті. 
Ще місяць тому ти навіть не уявляв, як це, а зараз — у самому 

вирі подій, і визнай, тобі це подобається.
Отак воно і відбувається: задумуєш щось, мрієш, візуалізуєш. 
Потім починаєш пірнати вглиб, і з цього народжується 

основа. Далі наповнюєш її, структуруєш, фантазуєш — і одного 
дня «раптом» механізм починає рухатися. 

Шестерні злагоджено крутяться, питання знаходять свої 
відповіді, а ти усвідомлюєш, що так і робляться дива: мріяти й 
діяти.

Не чути пісню весни вже не вдасться: квітнуть крокуси, ось-
ось розпуститься абрикоса. А день, коли ти побачиш першу 
кульбабу, можеш вважати особистим святом.

І це тільки початок... 
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3.04
Скажи, ти ходиш кожного дня на побачення з весною?
Вона така різна: місяць, тиждень, навіть день тому.
І це велика радість — зустрічати її нові прояви, вітати кожну бруньку, що 

прокинулася. Радіти дню, що вже такий довгий.
Побачення з весною — це побачення із собою. Бо якщо ти чуєш пісню весни, 

значить співаєш її серцем.
Не біжи так швидко. Бути активним — не означає марафонський забіг. Це приємна 

прогулянка, у якій ти ловиш задоволення від кожного кроку. 
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4.04
Ти помічав, що немає нічого абсолютного?
Навіть коли все погано, в саду розквітає кущ.
Навіть коли не зрозуміло, що далі, поряд є той, хто просто 

робить свою справу. І буде її робити. Так, як і робив раніше, — 
добре.

Навіть коли здається, що світ хитається, мов корабель  
у шторм, хтось знаходить свою точку опори. І вона є любов, що 
не потребує аргументів.

Весна йде вперед. І на це не можуть вплинути навіть буремні 
часи. Бо вони проходять. А вона лишається. І саме її тиха пісня 
може допомогти тобі вистояти.

Відчуй, де твоя зона впливу, та дій. Крок за кроком. 
Не заглядай за горизонт. Ти дізнаєшся, коли буде час.
Рухайся навпомацки. Бо сьогодні — це те, що ти можеш. 
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5.04
Зараз, як ніколи, важливо триматися своєї опори.
Зрозумій, що це для тебе. Маленькі ритуали? Прогулянки? Тиша?
Медитуй, практикуй усвідомленість. Роби добре те, що робиш. Транслюй ба-

ланс — це підтримує інших.
Пам’ятаєш, в центрі урагану — спокій. Будь ним.
Весна потребує твоєї допомоги саме в цьому.
Їй не потрібні зараз твої сплескування долонями: «Ой, що ж буде!».
Не допоможуть і намагання вирішити всі світові проблеми у своїй голові.
Марно сліпити очі, затуляти вуха солодкою ватою і затьмарювати розум пустою 

метушнею. Все одно карусель уже крутиться.
Весна тут. Подивися, вона невпинно заповнює простір кольором, цвітом, сонцем. 

І в тому її пісня. В тому любов. За будь-яких обставин.
І ти можеш допомогти їй. Будь світлом, що дасть змогу дочекатися нового етапу. 
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6.04
Весна так любить світанки. Вона дивиться, як прокидається 

новий день, співає разом з пташками, вітає схід сонця.
І є в цьому особлива магія: кожного ранку бачити, як все 

тільки починається.
Ти ж не пропускаєш ці моменти? Є секрет: встати раненько, 

налаштуватися у медитації, зробити кілька вправ для тіла, а по-
тім перенести думки, ідеї на папір чи в нотатки телефону.

Такі прості речі, але вони мають значний виплив на те,  
як пройде твій день.

Не проспи свою весну. 
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7.04
Кожен з нас має всередині кошик з історіями. 
Всі вони різні й від того дуже цінні, бо разом складають одне величезне полотно 

життя.
Прямо зараз весна пише історії тихою піснею. І є в ній про тебе, і про мене.
І є в ній про сонце, небо, квіти, про ніжність, сміливість і любов.
І ти обираєш, якими фарбами буде розмальована твоя історія весни. Бо саме ти 

щоранку надягаєш на себе певний настрій і несеш його у світ. І через скельця цих 
окулярів ти бачиш весну.

Це відповідально. Бо кожне речення в історії вже не переписати. І потім нема чого 
шкодувати за втраченими можливостями. 

Будь зараз і тут. Обирай, що вплітати в рядки весняного літопису. Сміливо бери 
високі ноти, підкріплюючи їх акордами у басовому ключі.

Бо ця весна неповторна. І ти маєш пам’ятати, що лишаєш сліди після кожного 
свого кроку. 
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8.04
Ти взагалі усвідомлюєш, який вже шлях пройдено цієї весни?
А це ще навіть не половина.
Треба вміти озиратися й усвідомлювати зроблені кроки, 

святкувати свою сміливість і робити глибокий вдих перед на-
ступним етапом.

Ти бачив, абрикоса вже цвіте! Почалася феєрія краси та аро-
матів. Весна теж святкує і прикрашає простір.

Побудь у цьому моменті. Слухай мелодію, що лине прямо  
із серця. Усе вже відбувається... 
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9.04
Кожен твій крок — це кола по воді. Бо все має свої причини та наслідки.
Якщо ти чогось хочеш, подумай, а що ти для цього робиш?
Як твої дії впливають на тих, хто поряд?
Пам’ятаєш про ефект метелика? Все пов’язано з усім.
У весни зараз багато справ. Їй треба запустити безліч процесів: щоб з насінини 

виросла рослина, з квітки — плід, а з творчого наміру — проєкт. 
І вона працює, мов бджілка. Але не забуває про насолоду просто бути та співає 

свою тиху пісню на радість всім.
Ти теж можеш так. Бо кожен твій крок — це кола по воді. І можливо, саме твої дії 

будуть орієнтиром для чиєїсь мрії. 
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10.04
Приємно просинатися від щебету птахів, усміхатися і разом 

з ними наспівувати весняну пісню.
Вони знають ціну сонцю, теплу, їжі та безпеці. Знають ціну 

життю.
Може, і нам варто починати із вдячності? За новий день. 

Дах над головою. Їжу та матеріальні зручності. За близьких по-
ряд. За можливість займатися тим, що цікаво...

Саме із вдячності проростають задоволення та щастя. Саме 
з усвідомлення того, що вже є, народжується ресурс до дій.

Фокус уваги вирішує, чим ти живеш. Скаргами, недостат-
ністю, страхами? Чи спокоєм, вмінням бути з тим, що є, та до-
статком?

Не треба чекати календарних свят. Зроби кожен день — 
днем подяки. Бо завжди є за що. 
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11.04
Ти з весною однієї крові. 
Вона пробуджує все навкруги, і в тобі просинається потенціал та жага до дій.
Вона цілує землю, і на ній все квітне. Ти огортаєш увагою свої мрії — і вони сміли-

во розкривають пуп’янки.
Весна не метушиться, але планомірно творить нове життя. Ти теж пам’ятаєш, що 

на все свій час, і щодня робиш крок уперед.
Ви вже співаєте дуетом. Голоси переплітаються. Весна стає тобою, а ти весною.  

І ця пісня лине по світу, запалюючи серця.
Ти і є весна.  
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12.04
Тільки ти знаєш, чого вартий твій шлях.
За кожним успіхом та поразкою — кілометри пройдених 

кроків і тонни вагань та страхів, переплавлених у дію.
Лише тобі відома глибина занурення в себе та цінність пер-

шого вдиху на поверхні, коли ти відкриваєшся іншим.
Ти ще пам’ятаєш момент, коли було темно і холодно, та зна-

єш, що інколи треба просто дочекатися тепла і світла.
Бачиш промінь крізь хмари? Це весна дає тобі знак. 
Цінуй свій шлях. 
Продовжуй вчити нові ноти пісні під назвою «життя» та 

впевнено грай ту частину твору, яка вже проросла в тобі піснею 
поваги до себе.

Кожна тріщинка на серці та павутинка навколо очей — це не 
вади, які потребують маскування. 
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Це — твої орієнтири та унікальність. Важливі точки на карті. Маяки свідомості. 
Перлини пізнання.

Тобі не треба щось доводити. Прокладай свою стежку та йди, насолоджуючись.
Не озирайся, але пам’ятай кожен крок.  
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13.04
Розфарбуй весну щастям.
Яскравими подіями, радісними емоціями, теплими зустрічами.
Намалюй її квітчаний портрет у своїй оселі та щедро запро-

шуй гостей.
Помічай кожний прояв любові та віддавай ще більше. 
Запалюй ліхтарики усвідомлення у тих, хто поряд, і ти по-

чуєш хор голосів, що славлять весну, славлять життя.
Із тебе все починається. 



61

14.04
Бачиш, як усе змінюється щодня. Тільки встигаєш кліпати очима і ловити хвости 

митей, що минають.
Зараз такий час: або ти усвідомлено проживаєш моменти і наповнюєш їх тим, що 

бажаєш мати у своєму житті, або крутишся на каруселі, що лише набирає обертів  
і в будь-який момент може добре труснути тебе, щоб прокинувся.

Чому ти думаєш, що шлях має бути рівним, м’яким та ще й із вказівниками, де по-
вернути?

Він дуже різний, і прокладати його мусиш сам. Інколи крізь чагарники сумнівів, 
перешкод і вагань. Буває, через болота звичних реакцій та думок. А часто доводиться 
блукати лабіринтами кривих дзеркал, щоб нарешті зрозуміти, що все це ілюзія.

Не засмучуйся. Якщо продовжуєш з піснею весни в серці, ти не проґавиш потріб-
ний поворот. 

Іди далі й побачиш: хтось на тому боці вмикає для тебе ліхтарик. І він, мов місячна 
доріжка, робить твій шлях трішки яснішим. 
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15.04
Привітай весну. Сьогодні рівно половина шляху. Що ти від-

чуваєш, коли гортаєш пройдені сторінки?
Що тобі вдалося за ці сорок шість днів?
Можливо, ти підготував ґрунт для змін?
А може, встиг посадити зернятко і щоденно поливаєш його, 

терпляче чекаючи, коли зійде?
О, кажеш, вже є росточки або навіть первоцвіти?
Чудово, це важливий момент! Бачити, як задумане пророс-

тає, не зупинятися, цінувати зроблене і продовжувати далі.
Ти починав тиху пісню весни зі сміливості. Тепер її треба ще 

більше, бо тебе вже добре видно і чутно. 
Але не лякайся. Крок за кроком роби те, що маєш, і нехай це 

буде красиво! 
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16.04
Бачиш, немає нічого вічного. Все постійно змінюється, і навіть те, що, здавалося б, 

було і буде завжди, може зникнути за мить.
Тому цінуй.
Радій, доки ти тут. Обіймай та люби. Будь в моменті. Твори задумане.
Весна теж тут не назавжди. Подумай, чи варто витрачати час на сумніви і вагання, 

примарні страхи та очікування? 
Ти маєш нести свою пісню в серці і ділитися. Бо в цьому сенс.
Не відкладай весну на потім. Не відкладай життя. 
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17.04
Інколи ти не бачиш повної картини і здається, що все втра-

тив. Лишився тільки попіл твого звичного життя.
Не зрозуміло, як далі, що далі і, головне, хто далі. Бо не ясно, 

хто тепер у цьому всьому ти.
Коли ти всередині процесу відмирання певного етапу, ти 

бачиш лише вогонь, який безжалісно пожирає все. 
Але якщо терпляче перечекати і знайти можливість поди-

витися зверху, збоку чи навіть просто здалеку, ти побачиш, що 
основа лишилася.

Фундамент є. Міцні стіни є. Все твоє лишилося з тобою. Твій 
досвід, твоя сила, твоя любов.

Повір, настане день, коли ти, мов птаха Фенікс, знову роз-
правиш крила і полетиш. Вперед, до нових щасливих днів.

Полетиш і продовжиш співати тиху пісню весни як символ 
вічного життя. 
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18.04
Поглянь весні в очі. Ти побачиш там юність. Сміливу, щиру та безпосередню.
У неї ще немає страху помилок і досвіду невдач. Тому вона легко мріє та діє. І в неї 

завжди виходить, навіть якщо насупилося небо чи розсердився вітер.
Підійди до дзеркала. Усміхнися відображенню. Це і є очі весни. Твої очі. В них 

мудрість тисячоліть та неповторність моменту.
Усміхнися бісикам навколо зіниць та згадай, як чудово відчувати себе вільним 

птахом, що розправив крила і лине піснею на весь світ. 
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19.04
Сьогодні час поставити собі важливі запитання.
Чи вірний твій курс? Що показує внутрішній компас?
Де твої координати на карті? Який шлях пройдено, що по-

переду і, головне, де ти зараз?
Чи гармонійно підібрана команда? Чи кожен займається 

своєю справою та робить її добре? Чи немає на кораблі піратів, 
які піддають усе сумніву та розхитують судно?

Що ти вже зібрав у свою скриню зі скарбами?
Який баласт треба лишити на березі, бо заважає рухатися 

вперед?
Уяви, що весна — це захоплива подорож. Красива пісня, яку 

ти співаєш від першої до останньої ноти. 
Насолоджуйся процесом, тримай руки на штурвалі та про-

довжуй іти вперед.
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На тебе чекають нові враження і трофеї.
Головне, не заходь на мілину. Не принижуй свої можливості. 
Тримайся глибокої води. Там, у відкритому океані життя, відбувається найваж-

ливіше. 
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20.04
Я відкриваю вікно і впускаю весну в кімнату. В дім. В серце.
І це не тільки свіжий вітер, ранкове сонце й пташина пісня. 
Це те, чого не побачиш очима, але ясно відчуваєш кожною 

клітинкою: народження нового.
Воно бринить, сяє та пульсує у просторі. І нехай ще немає 

силуету та чіткої форми, ти знаєш: воно вже тут.
Ти, головне, продовжуй. Зараз така мить, коли ти вже від-

штовхнувся однією ногою від звичної поверхні, а іншою ще не 
став на Terra incognita — незвідану землю.

Побудь у цьому моменті. Він по-своєму прекрасний. Як було, 
вже не буде. А як буде — ти не знаєш. Тож спостерігай та роби 
свою справу. Добре роби. 

І скоро ти побачиш, як невідоме стає твоїм новим світом. 
Світом, який ти створив цієї весни. 
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21.04
Насправді ти кожного дня, кожної миті робиш вибір.
І від цього вибору залежить те життя, яким ти живеш.
І цей вибір — єдино можливий на той момент часу, в якому робиться, тому не 

картай себе за минулі рішення. 
Однак зараз подивися навколо, зазирни всередину і усвідом: все це ти колись об-

рав. Від найменших дрібниць, що стоять на поличці, до глобальних речей, включно зі 
станом свого тіла, розуму та людьми навколо.

І починається це з думки. Ти обираєш вірити одній з думок і далі дивишся на світ 
через її призму.

І називаєш це реальністю. І живеш у ній, будуючи віртуальні стіни.
Ти вже призвичаївся і, навіть якщо не дуже комфортно, навчився з цим бути.
Але...
Час від часу всередині щемить від відчуття, що можна бути вільним. 
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І ось тут вибір: відкинути це чи сміливо зробити крок вперед 
і спробувати по-іншому. 

Ця весна ставить тобі багато запитань. І відповіді не одразу 
приходять. Однак будь відкритим. Не вір жодним концепціям — 
і з часом почнеш чути пісню свободи у своєму просторі. 
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22.04
Коли корабель потрапляє у шторм, тобі страшно.
Здається, все важливе для тебе може бути знищено за мить, немає опори, все 

хитається, летить шкереберть.
У такі моменти пам’ятай: це не покарання чи невдача. Це елемент хаосу в системі, 

який вчить тебе зберігати внутрішній штиль у складних обставинах.
Зараз важливо втримати рівновагу і лишитися вірним своєму курсу.
Весна — це твій маяк. Йди на світло, бо важливо, яким ти вийдеш з цього випро-

бування. 
Не забувай свою пісню. Вона може бути тим міцним канатом, що дасть змогу 

втриматися на плаву.
Дихай глибоко. Не роби зайвих рухів. Слідкуй за вітром і пам’ятай: це теж мине. 
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23.04
Ти помічаєш, як швидкоплинно цвітуть дерева? Тільки милу-

вався першими квіточками, а ось вони вже у повільному танку 
кружляють пелюстками...

Хочеться увібрати в себе цю тендітну красу та аромат.  
Наповнити себе ніжністю першоцвітів і сміливістю кульбаб. Збе-
регти стан, коли все свіже й нове.

Весна стрімка, мов гірська річка. Дні миготять ліхтариками,  
і, якщо не фіксувати, не усвідомлювати моменти, тільки й всти-
гаєш кліпати, спостерігати їх політ. 

Спробуй сьогодні у пісню весни вплітати моменти тиші. 
Коли акорд затихає, ти проводжаєш його відлуння і потім пірна-
єш в океан, з якого народжуються всі звуки. 

Побудь там нерухомо. Послухай, як із тиші виринає мелодія, 
щоб звучати і потім повертатися у тишу. Знову і знову... 



73

24.04
Знаєш, як легко приймати рішення? Питати себе, чи буде ця дія виявом любові. 

До себе, до інших, до життя.
І все. Так просто. Ти лише спробуй і зрозумієш, що все те напруження зайве.
І не треба нікого наздоганяти і насильно тягнути на свій бік.
І немає сенсу постійно шпиняти самого себе.
Справжнє народжується з тиші й спокою, а не в метушні та стресі.
Тож твори свій стан. Орієнтуйся на любов. 
Пісня весни така красива, бо вона знає цей секрет. 
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25.04
Багато цікавих історій починається з думки «а може...»
А може, спробувати щось нове?
А може, запитати в нього?
А може, погодитися?
А може, мені це більше не треба?
Весна — гарний час, щоб провести ревізію своїх «а може».
На що тобі давно пора наважитися? Від чого відмовитися?
Які подорожі, знайомства, рішення або навіть маленькі без-

умства вже зачекалися, коли буде можна?
Уяви, що це гра. І ти проходиш різні її рівні. І саме зараз той 

етап, коли в тебе є опція «спробувати».
Використай її. Побачиш, в такі моменти простір робить тобі 

підказки та допомагає.
Прислухайся. Лунає твоя улюблена пісня. Час діяти. 
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26.04
Влаштуй перевірку своїм мріям. Чи всі актуальні? Чи твої вони, не нав’язані?
Торкнися кожної своєю увагою та відчуй, котра вже дозріла до втілення.
Не поспішай. Будь уважним. А якщо вже вирішив, не озирайся.
Ти бачиш, як весна заповнює своєю присутністю кожен куточок. Так і ти: в березні 

готувався, у квітні проростав і скоро будеш квітнути на радість світу.
Уяви, яка пісня буде лунати, коли здійсниться твоя мрія. Починай звучати вже 

зараз. 
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27.04
Простір. Коли їдеш з міста, це перше, що тебе вражає. Пер-

ше, про що згадуєш. 
За зиму ти вже звик, що той клаптик неба, який видно з вікна 

квартири, — це і є світ. А тепер ніби прокидаєшся і бачиш ці ши-
роченні лани, безкінечну дорогу попереду та засніжені вершини 
гір, які тільки починають дихати весною.

Вчора було зовсім по-літньому, доки ми їхали. А сьогодні 
йде дощ, шумить річка та співають птахи. 

Я вдивляюся у смереки, і знову здається, що я тут була завж-
ди. Час бавиться зі свідомістю. Сторінки книги життя склеюють-
ся там, де був проміжок від Карпат до Карпат. 

Глибокий спокій. Нарешті жодної метушні. Можна просто 
побути один на один з весною. Сам на сам із собою. 
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28.04
Гірська річка стрімка та бурхлива. Вона вперто прокладає собі шлях і обходить 

перепони. Вона вільна і сильна.
Повір, ти теж такий.
Цінуй свою свободу. Кожної миті ти можеш обирати: жити в концепціях, озира-

ючись на ритуали та думку інших, чи йти своїм шляхом, пізнавати цей чудовий світ  
і поважати життя.

Весна має навчити тебе бути усвідомленим. Бо з цього починається відповідаль-
ність за свій вибір. З цього починається твоя власна пісня про любов. 
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29.04
Туман цілує смереки, ковзає по траві, лягає відпочити над 

річкою.
В його обіймах тихо і затишно. Не хочеться поспішати, тому 

йдеш навпомацки, вгадуючи, куди поверне стежка.
Зараз не треба створювати собі графіки та плани. Час тече 

м’яко, мов густий кисіль, і ти маєш змогу наповнюватися силами 
та рівновагою для дій, що попереду.

Здається, весна тут ще розслаблена та зовсім юна. 
Вона лише починає заповнювати простір, і ти ловиш нотки її 

пісні у кожному прояві. 
Тобі навіть хочеться підказувати їй акорди, бо вже вивчив 

їх у місті. Але весна сміється і каже, що мотив буде інакшим, бо 
разом з нею тут співають величні гори.

Ти погоджуєшся і продовжуєш рухатися вздовж річки.  
Бо вона знає дорогу до себе. 
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30.04
Лісова пісня весни тендітна та лагідна. Вона ховається у крапельках дощу, моло-

дих кульбабах та у пуп’янках фіолетових дзвіночків. Ти впізнаєш її з першої ноти, бо 
вона вже давно бринить усередині.

Два місяці весна з тобою. Подивися на пройдений шлях.
Що проросло всередині тебе?
Що ти зробив для своєї мрії?
Як змінився простір навколо?
Кому хочеш подякувати?
Побудь сьогодні з цими усвідомленнями. 
Насолоджуйся красивим візерунком, який ти створив за ці дні.
Хай краєчок квітня буде затишним куточком, де можна зібрати ресурси перед 

тим, як йти далі.
Зроби глибокий вдих... видих... та усміхнися...
Це твоя весна. 
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1.05
Вітай травень! Найсміливіший місяць весни. Час, коли все 

квітне і навіть готується стати соковитою ягідкою.
Ти ловиш це в собі? Вже є не тільки мрія, а й цілий шлях до 

неї. Ось-ось з’являться плоди, а поки що насолоджуйся тендіт-
ним станом передчуття. Він такий солодкий і трішки терпкий, бо 
ти ще не знаєш, як саме все буде, але відчуваєш, що красиво.

Знаєш, без пісні теж можна. Але з нею — то зовсім інша гли-
бина й сенс. 

Тому продовжуй. Клопітливо збирай ноту до ноти, тренуйся 
на гамах, вкладай душу в те, що граєш.

Бо щастя не в місці призначення, а в самій подорожі. 



81

2.05
Ліс не схожий на місто. Тут зараз є всі пори року. Хрустке жовте листя від осені. 

Купки снігу нагадують, що зима зовсім недалеко: піднімися вище в гори, там вона ще 
міцно тримає верховенство. Весна потроху прикрашає простір квітами та молодими 
зеленими гілочками. І навіть літо передає привіт спогадами з минулого року.

У тобі теж є все. Весь твій досвід. Унікальний візерунок пройденого шляху. Пере-
моги і поразки. Вміння починати знову і знову. Підіймати голову після складних ви-
пробувань. Радість від усвідомлень. Сила цінувати і любити.

Відчувай це в собі. Бережи від власного знецінення й грубості. Огортай теплом  
і увагою. Піснею неси світу. 

Бо ти є. І ти сяєш. 
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3.05
І ось настає момент, коли ти усвідомлюєш, що задумане вже 

відбувається. Омріяне стає реальністю. 
І це так красиво і щемливо — бачити, як твоя ідея оживає на 

радість тобі самому та людям...
Згадай, як на порозі весни ти стояв перед величезною го-

рою і лише заглядав на засніжені вершини. Вони були жадані, 
але такі далекі. 

Потім ти йшов. Крок за кроком. Долав перешкоди, знаходив 
ресурси, отримував підказки і підтримку. 

Зупинявся, щоб озирнутися і перепочити. Випробовував свої 
сили. Щось робив по-іншому. Готувався до нового сходження.

І тепер ти тут. На одній з вершин. Ще лежить сніг, але вже  
є квіти — плоди твоєї праці. 

І будуть нові вершини. Ще вищі. З новими краєвидами. 
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Та цю ти запам’ятаєш назавжди.
Вона особлива. Перша. І її пісня лишиться у твоєму серці. 
Усвідом цей неймовірний момент.
У тебе вже вийшло. 
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4.05
Гори додають весняній пісні присмак вічності та висоти. 
Хочеться увібрати їх силу, розправити крила та летіти, бав-

лячись з вітром змін. 
Тут все особливе. 
Світанок, що заповзає в кімнату пташиним співом. 
Мінливий настрій дня від грайливого сонця до рвучкого 

дощу, блискавки та грому. 
Танець смерек на хвилях вітру.
Вечірня ватра й туман над річкою. Химерні тіні і гострота 

уяви.
Зоряне небо, яке обіймає та співає колискову.
Щирість слів.
Тепло обіймів.
Сміх до сліз.
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Усмішки крізь сум.
Тиша.
Сила.
Любов.
Дякую, гори, побачимося ще... 



86

5.05
Перше враження після Карпат, що картинка навколо стала 

пласкою. 
Очі звикли бачити ліс і гори, вуха шукають шум річки та ві-

тру, але цього немає. 
Схоже, тіло вже вдома, а свідомість ще там, у дерев’яному 

будиночку, схованому на галявині. Та зі мною лишилася усві-
домленість, бажання слухати, бачити, торкатися простору. 

І я чую, як прокидається місто, як воно починає рухатися, 
пульсувати. 

Ловлю поглядом квіт бузку та каштанів, відчуваю нові аро-
мати. Поступово підлаштовую свої біоритми під місто.

Завтра почнеться звичне життя вдома. А сьогодні я ніби за-
висаю у безчассі. Спостерігаю, що змінилося в мені та навколо.

З кожної подорожі ти повертаєшся іншим. І це чудова наго-
да додати в пісню весни нові сенси та глибину. 
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6.05
Падає дощ. Кожна крапелька — як нота симфонії весни. 
Кап, і я згадую, коли вперше до мене прийшла ідея.
Кап, і перед очима миті, коли зернятко готувалося прорости.
Кап, рішення прийнято, час починати.
Кап, росточок пробився крізь землю і вперше побачив світло.
Кап, кап, кап, нанизую перлинки одну за одною і бачу, як з’являється ціла історія.
Кап... Кап... Кап... Рясний дощ усвідомлень, змін, сміливості й радості. 
Кап...
Кап...
Кап...
Лишилося одягнути матеріалізовану мрію в затишні шати і випускати у світ.
Кап. 
Про що тобі співає дощ? 
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7.05
Знаєш, як відрізнити стиглу мрію від незрілої?
Стигла настільки хоче здійснитися, що стікає соками, бри-

нить, хвилює. 
Вона сильніша за страх і сумніви. Її не зупиняють фінанси, 

час, досвід.
Вона — як стрімка ріка. Або довірся і пірнай, або навіть не 

наближайся до її берегів. Отримаєш ляпаса хвилею. 
Якщо ж наважишся — отримаєш те, що навіть не снилося.  

Бо стигла мрія — це величезна сила.
Незріла мрія зовсім інша. Вона може бути манливою, однак 

нечіткою. Спокусливою, але ненадійною. Трохи в’ялою або на-
віть безликою.

Ти просто ще не виріс до неї. Або вона до тебе. Або не зараз. 
Або не так.



89

Не картай себе. Все потрібне завжди вчасно. Можливо, незріла мрія не стане ку-
плетом для пісні цієї весни. 

Та хто знає, як вона розкриється пізніше... Або на що перетвориться...
Або подарує досвід того, як відрізняти незрілу мрію від стиглої.  
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8.05
Сьогодні весна запрошує тебе на побачення з власним тілом.
Чи давно ти дякував йому за можливість пізнавати світ? 

За можливість бачити, чути, відчувати, говорити, рухатися? За 
здатність торкатися, брати, давати, робити, жити... 

Твоє тіло. Чого воно хоче прямо зараз? Про що розповідає, 
сигналізує чи навіть уже кричить тобі?

Зупинися і послухай. Відчуй кожну клітинку. Усвідом уні-
кальність всіх шрамиків, зморшок, складок... Це історія твого 
життя. 

Будь зі своїм тілом у контакті. Дій з любові, коли щось робиш 
з ним. Насолоджуйся, радій, цінуй.

І ти побачиш: воно теж співає. 
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9.05
У весни зіпсувався настрій.
Вона гортала сторінки березня, квітня, молодого травня і, наче людина, знеціню-

вала свої здобутки та результати. 
Квіти недостатньо яскраві. Трава не така зелена. Дерева швидко відцвіли. 
Кому воно потрібне: синє небо, хмари цікавих форм, молоде листя... Все рівно 

кожен займається своїм, не до весни тут. Життя таке непросте...
Сумувала весна. Не хотіла красиво одягатися. Перестала зігрівати простір своєю 

усмішкою. Стало навколо сіро та похмуро, наче в листопаді. Плакав дощ.
Уявляєш, так відбувається, і коли ти знецінюєш свої мрії, ідеї, перші кроки та пере-

моги. Весь твій світ стає похмурим. Ти не сяєш і не даруєш сонце.
Поважай весну. Поважай себе. Цінуй кожен прояв. Бережи неповторні моменти. 
Усміхайся крізь хмари. Вони, як і проблеми, — лише тимчасові гості. Бо все по-

стійно змінюється. 
Тримайся тихої пісні, як опори, і побачиш: скоро знову зійде сонце. 
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10.05
Ти звик споглядати весну вдень. Квіти, дерева, сонце... Але 

вона прекрасна і вночі. 
Світло ліхтарів додає магії свічкам каштану. Цікаві ілюзії ві-

дображаються у калюжах. Тихо шелестять у дрімоті дерева...
Занурся хоч в одну весняну ніч. Поки все спить, послухай 

простір. Послухай себе. 
Згадай, що для тебе важливо. Усвідом, чи вірний ти своїм 

цінностям. Знову перевір координати курсу свого корабля.
Додай у весняну пісню трішки нічного затишку — і ти поба-

чиш, як крізь темряву пробивається світло. 



93

11.05
Візьми білий аркуш паперу. Уважно подивися на нього. Це безкінечний світ 

можливостей. Ти можеш у будь-якому місці поставити крапку, намалювати лінію чи 
коло — і почнеться ціла історія.

Усе народжується з пустоти і в пустоті зникає. Зустрічай і проводжай кожен звук. 
Слухай тишу між ними. Тишу, у якій є все.

Замри нерухомо. Відчуй насолоду бути в спокої. Дочекайся імпульсу діяти і по-
чинай робити це плавно, красиво. Розвиток можливий лише з точки покою. 

Збери пустоту, тишу і спокій. Наповни себе ними по вінця. І ти почуєш, як тиха 
пісня весни бринить у кожній клітинці й проситься на волю. 

Ось тепер ти готовий. Виходь. 
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12.05
Коли ти змінюєшся всередині, змінюється і простір навколо 

тебе. Можна називати це магією, але так воно працює. Бо зо-
внішнє виражає внутрішнє, а внутрішнє є проявом зовнішнього.

Є такі миті, коли ти розумієш, що виріс до нових можливос-
тей. І спочатку це ніби теоретично, але якщо цю думку записати, 
через деякий час ти усвідомлюєш, що вже всередині процесу.  
І це одночасно закономірно і дивовижно.

Весна теж спочатку лише на календарі. Згадай 1 березня: ніби 
той же лютий, але з іншим настроєм. А далі день за днем ти бачиш, 
що зміни є, і одного ранку ловиш себе посеред квітучого парку. 

Мистецтво маленьких кроків. Обдумуй. Відкидай зайве. Від-
чиняй вікна для нового. Мрій та дій.

І пісня твоя лунатиме на повні груди. 
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13.05
Твій тихий світанок із собою. 
Послухай, як він звучить. У мене співають пташки, прокидаються автомобілі,  

сонно хитають головами дерева.
Розплющ очі й подивися на нього: сонечко вже обіймає вулиці, заглядає у вікна, 

усміхається в калюжах від вчорашньої зливи.
Привітай своє тіло. Що відчуваєш прямо зараз? Зроби кілька глибших вдихів-ви-

дихів, наповнися свіжістю ранку.
Потягнися, трохи порухайся і відчуй, як бринить у тобі новий день.
Ти можеш вітати весну саме так — усвідомлено зустрічати кожен тихий світанок.  

І побачиш, ці хвилини із собою стають піснею. 
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14.05
Весна вчить терпінню. Нагадує, що результат — це кількість 

спроб, а не одноразове влучне попадання в ціль. Чи ти дума-
єш, що всім іншим пощастило народитися профі у своїй спра-
ві і лише ти мусиш, як мала дитина, вчитися ходити, говорити, 
зав’язувати шнурки?

Уяви, що ти посадив зернятко. Невже будеш щодня колупа-
ти землю, чи вже проростає? Чи може будеш виказувати йому 
претензії: чому ще не стало деревом або має лише тендітну 
стеб линку, а не гілку з плодами?

Терпіння. Робити маленькі кроки. Навіть коли ще не видно 
горизонту перших успіхів. Знати, що на все свій час. Вміти до-
чекатися. 

Спочатку вчиш ноти. Потім граєш гами та етюди. Розучуєш 
перші композиції двома руками. І лише через рік-півтора з то-
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бою станеться «Місячна соната». І це буде вчасно. І це буде твій плід, який виріс під 
сонцем натхненної, регулярної праці. 

І це буде твоя зріла пісня, що не є випадковістю чи виграшем у лотерею. Це ре-
зультат твоїх мрій, дій і терпіння у найкращому сенсі цього слова. 
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15.05
Навіть коли тобі здається, що твої зусилля марні, не здавай-

ся. Продовжуй робити те, що маєш робити. Пам’ятай про суть 
і відпускай примарні думки про те, як має бути. Це ілюзія. Має 
бути так, як є. 

З точки «зараз» ти не бачиш всю картину. Лише, коли про-
йде час, ти осягнеш весь шлях і зможеш зробити висновки. 

Тому продовжуй. Згадуй, навіщо ти це почав робити. Грійся 
теплими словами та підтримкою тих, хто із тобою. 

Вір собі. Слухай серце. Танцюй, ніби ніхто не бачить. Співай, 
ніби ніхто не чує. Саме так робить весна. 
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16.05
Тобі вже давно пора змиритися з тим, що ти не для всіх. І твої скарби не для всіх. 

Навіть на весну скаржаться, що не така, що вже й казати про людину.
Так, твоя обгортка не найяскравіша, слова не найсолодші, а проєкти не містять 

обіцянок вічної молодості, циркової гнучкості та успішного успіху.
Тому не чекай енергійного натовпу, який, до речі, як миттєво захоплюється, так  

і швидко перемикається на щось інше. Кліпове мислення, пам’ятаєш?
Такий світ. Усього багато. Безліч доступних, навіть безкоштовних манливих мож-

ливостей. Хоч ложкою їж. А всередині часто — нуль. 
Не піддавайся такому настрою. Пам’ятаєш про «не прогинатися під мінливий 

світ»? Бережи свою суть, свої цінності, свої скарби. 
Твої люди почують, зрозуміють і подякують. А інших не треба. Дай їм свободу 

отримувати свій досвід. Бо об’єктивно все має сенс. Все є пізнання. Лише зрозумій, що 
тобі важливо нести світу, і роби це. Не озираючись на тренди і алгоритми.

Твоя пісня потрібна. Не зраджуй її. І нагородою буде любов, що ллється прямо із 
серця. 
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17.05
Нашепчи собі на вушко долю. 
Розкажи тихенько про мрії, шлях до здійснення, радість від 

втілення.
Спокуси самого себе на відкритість, сміливість, радість бути.
Стань собі добрим другом. Коли треба — підстав плече. Ін-

шим разом — розкрий обійми. А як стемніє на душі — будь мая-
ком, що знову виведе на стежку.

Заговори себе на любов. Тихою весняною піснею заплети  
в коси мудрість і простоту. 

Знімай зайвий одяг та пірнай у чисту ріку життя. Стрімким 
потоком вона приведе тебе у потрібне місце і час. 

І ти усвідомиш, що все це завжди було в тобі. Просто ти не 
бачив.

Почни зараз. 
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18.05
А ти знаєш, що не потрібно бути ідеальним? І що таке ідеал? 
Подивися, у природі кожна гілочка, квітка, хмара — унікальні. Вони можуть бути 

схожими, але різні. І по-своєму прекрасні.
Весна дарує тобі величезне різноманіття форм, кольорів, відтінків і навчає бачити 

красу і в собі.
Ти такий самий витвір природи, як будь-яка жива істота, рослина, море чи ліс. 

Якщо ти з’явився на світ таким, це важливо.
Співай сьогодні пісню самому собі: своєму тілу, своїй особистості, своєму духу. 
Відчувай єдність з усім проявленим, бо ти є частинкою всесвіту і ти є сам всесвіт!
Святкуй життя! Святкуй своє втілення, свій досвід, свій шлях.
Святкуй весну кожної миті... 
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19.05
Ти помічаєш, яка весна вже доросла і зріла? Розкішна, по-

важна пані...
Вона вже не стрибає з березнем по сніговим калюжам, не 

зойкає щасливо від кожного першоцвіту... Етап, де були лише 
мрії про серйозні зміни, давно позаду.

Весна задоволено усміхається, згадуючи квітень, де в неї 
було так багато роботи. Час, коли вона змінювала простір і 
зростала.

Вона обіймає травень і усвідомлює, що все вдалося, форму-
ла «мрій та дій» спрацювала і тепер лишається передати справи 
Літу, бо саме воно буде збирати плоди її праці.

Вони зараз сидять разом на терасі. Весна — красива, заквіт-
чана, наповнена... І Літо — юне, трішки бешкетне і розслаблене.

Весна знає, що добре зробила свою справу і тепер має від-
пустити і довіритися. 
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Є час планувати, час діяти, час оглядати зроблене і час довіряти всесвіту. 
Зараз ти маєш осягнути масштаб змін і терпляче чекати, коли плоди дозріють. 

Літо буде з тобою, і все трапиться в найкращий час. І буде свято.
А зараз подаруй собі два тижні наодинці з Весною. Не поспішай. Насолоджуйся 

буянням природи та дай собі час просто побути.
Скоро все знову зміниться. А зараз саме час запросити Весну потанцювати під 

власну пісню... 
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20.05
Ця весна багато розповідає про стосунки. Із собою. З інши-

ми. Зі Всесвітом.
У тебе є такі люди, з якими добре просто бути?
Неважливо, про що ви говорите, чи взагалі мовчите разом. 

Просто є відчуття — це моя зграя, мої споріднені душі.
З ними тобі добре. Є спокій, затишок, тепло під час зустрі-

чі й після неї. Жодних вимог, аналізу, очікувань. Лише радість  
і усмішка від усвідомлення: ти є, і я є. 

І нехай хтось інший не розуміє, не відчуває, не хоче... Це не-
важливо. Якщо ти знайшов своїх, дякуй долі за цей подарунок  
і тихо співай серцем. 
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21.05
Заховай у долоньці мрію.
Заплющ очі та послухай, як море шумить у мушлі.
Підготуй скриню, де будеш зберігати скарби.
Відпусти свій корабель, підіймай вітрила.
Сміливо пливи вперед — і нехай море та сонце стануть твоїми побратимами.
Йди на свій маяк. 
Збирай дорогоцінні перлини та будь готовий віддати їх за здійснення мрії.  

Ти отримаєш щось значно більше.
Весна розкриває карти. Компас вказує курс на щастя. Ця пісня — твій дороговказ. 
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22.05
Лишилося десять весняних кроків. 
Клітинки на календарі можна перерахувати на пальцях, і хай 

це додасть тобі не суму, бо все минає, а усвідомленості й уміння 
цінувати неповторні моменти життя.

Давай зберемо десять коштовних митей-намистинок і спле-
темо з них намисто весни на пам’ять.

Ти зможеш одягати його, коли захочеться відчути свіжість, 
сміливість і грайливість. Коли ти знову наважишся на нове.

Сьогодні дозволь собі спогади. 
Озирнися на перший день весни. 
Згадай всі мрії і сподівання. 
Яким ти був, хто був поряд? 
Закарбуй той момент, коли все тільки починалося. 
Хай ця намистина буде нагадувати тобі, що колись все буває 

вперше. 
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І не страшно — не знати, не вміти, боятися. Страшно не жити своїм життям, не 
втілювати мрії. Страшно не любити.

Згадуй все, що важливо. Тихо наспівуй подяку собі та всесвіту. Бережи віру в себе. 
Пам’ятай. 
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23.05 
Друга намистина весняної пісні. 
Близько трьох місяців тому ти наважився на нове і почав 

планувати.
Ми всі це робимо по-різному: хтось у голові, хтось на папері. 

Творчо чи логічно. Детально чи в загальному, лишаючи простір 
для несподіванок.

Але саме намистинка «план» стає внутрішнім компасом, що 
вказує напрямок руху. Бо це перетворює мрію на шлях.

Весна тоді була юна та смілива. Вона шепотіла: ти можеш, 
давай спробуємо. І разом з тобою ставила відмітки на карті, го-
туючись у подорож.

Зараз ти озираєшся і радієш, бо це диво — бачити, як заду-
мане втілюється. 

Знайди свої перші рядки. Згадай, як усе було. І усміхайся, бо 
ти зміг.  



109

24.05
Ти озираєшся на пройдений із Весною шлях, збираєш цінні намистинки, щоб ли-

шити в собі її скарби, та згадуєш про сміливість.
Нам завжди боязно, коли ми на порозі нового. Простіше лишатися в старих, роз-

ношених капцях, навіть якщо маєш нові, блискучі.
Але сміливість, наче іскра, спалахує всередині, перетворює на попіл сумніви та 

дає сили відв’язати якір і рушити від берега.
Ти не залишишся без нагороди: досвід, отриманий на шляху, — найцінніший скарб. 
Усвідом: твій інструмент вже грає на повну потужність. Ти гарно налаштував його, 

вивчив ноти, тренував техніку і скоро будеш збирати плоди своєї рішучості.
Запам’ятай цей стан. Бо він ще знадобиться, коли тебе покличе у мандри новий 

маяк. 
Смілива пісня звучить дуже привабливо та веде за собою. Хто знає, можливо, 

прямо зараз твоя іскра запалює ще чиєсь серце. 
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25.05
Сьогодні маю світанкове побачення з Весною.
Тут, за містом, вона розслаблена та особливо пронизлива.
Весна співає багатоголоссям птахів, шурхотить травами, по-

дзенськи капотить дощем та щедро наповнює наші келихи внут-
рішньою тишею.

Я розповідаю їй, як люблю це все: соковиту зелень, різнома-
ніття квітів, довгі-довгі дні та стан урочистого очікування, який 
буває тільки з нею.

Весна усміхається і дарує мені намистину першого кроку.
Ми згадуємо, як я наважилася стати на вищу сходинку і по-

дивитися з неї в майбутнє. 
А потім — як заплющила очі, відпустила всі повітряні кульки 

вагань та сумнівів і зробила той самий перший крок, з якого все 
почалося.
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І їх було ще так багато, різних і важливих, але саме той запам’ятається як момент, 
що дав відлік новій пісні.

Ти пам’ятаєш свій перший крок цієї весни? Пам’ятаєш ті відчуття в тілі? Усміхнися 
та усвідом: ви з весною написали чудову історію... 
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26.05
Коли ти мрієш, ейфорія створює внутрішній настрій — я все 

можу.
Коли робиш перший крок — адреналін надає драйву і про-

буджує резерви.
А ось далі настає етап, коли гормональна буря вщухає, 

з’являється рутина, туман невпевненості, темінь одноманітності 
й відчуття нескінченного шляху.

Ось тоді ти і вчишся мистецтву маленьких кроків. 
Щодня робити щось для своєї мрії. 
Не заглядати, як там зернятко в землі, давати час пророс-

тати, цвісти, перетворюватися на плід.
Ти пройшов цей шлях з весною. 
Від замерзлої сніжної ночі до сонячного теплого ранку. 
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І це навчило тебе терпінню, цінності маленьких дій та перемог, вмінню радіти 
самому процесу.

Ця намистина, можливо, не така яскрава і блискуча, як попередні, але саме в ній 
твоя сила не зупинятися, навіть якщо забув слова пісні чи взяв не ту ноту. 
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27.05
Весна стає зовсім прозорою, вона перетікає у літо, мов стру-

мок, що впадає в широку ріку.
Лише календар та соковита зелень тримають її тут, хоча  

помітно, що красуня завершує всі справи та збирається йти далі.
Я з насолодою п’ю кожен ковток останніх весняних митей, 

перебираю в пам’яті цінні моменти та продовжую шурхотіти на-
мистинами. 

Віра. Мій внутрішній мотор, що дає силу діяти. 
Віра в себе, свої можливості, досвід. 
Віра в те, що мої проєкти потрібні. Віра в добро, любов і мир.
Віра у вчасність та доцільність всього, що відбувається.
Віра — це ще й мої вітрила. 
Дочекатися попутного вітру та мчати вперед, милуючись 

краєвидами навколо. 
Такий мій план. З ним мрія стає піснею. 
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28.05
Не треба виходити із зони комфорту, треба її розширювати.
Відчуваєш різницю? Перше — про боротьбу із собою та обставинами, складнощі, 

перешкоди. Друге — про зростання, сміливість, рішучість наважитися на більше.
Саме цю намистинку я згадую сьогодні й дякую Весні за сприятливу нагоду.
Знаєш, як це — коли на щось очікував, а отримуєш ще більше, з бонусом? І цей 

подарунок собі робиш ти сам.
Ти раптом усвідомлюєш, що всі стіни та кордони — лише у твоїй голові. Тільки 

ти можеш вийти з лабіринту, покинути затишну гавань і рушити в океан безмежних 
можливостей.

І, якщо наважишся, світ покаже тобі такий неймовірний краєвид, що аж плакати 
хочеться. 

Вибір за тобою: плекати свої страхи, обмеження та звички чи розплющити очі, 
глибоко вдихнути і взяти трішки вищу ноту.

Доки весна ще тут, співай з нею разом! Можливо, саме ця пісня стане твоїм кур-
сом на нові береги. 
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29.05
Зараз у моєму житті є люди, які щедро передають свої  

знання.
Вони не бояться зростити в учнях конкурентів, бо розуміють, 

що полум’я свічки може запалити безліч інших свічок, а саме не 
стане тьмяним. 

Колись були й інші. Ті, що хотіли вчити, але жадібно ховали 
досвід, принижували або замовчували, бо переживали, що ще 
хтось буде вміти те, що вони. 

Зараз вони не поряд, і це лише на краще. Бо я люблю, щоб 
мої напрацювання слугували на благо. Від цього пізнання лише 
стає глибшим. І приємно самій навчатися за таким принципом.

У мене немає конкурентів — тільки колеги, однодумці, шу-
качі. Ті, з ким дивимося в один бік та можемо допомагати роз-
виватися.
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Є і ті, з ким не по дорозі. І це теж нормально. Бо кожен має свій шлях та уроки.
Дякую Весні за цінну намистину під назвою «ділитися». І дякую тим, хто має щире 

та любляче серце. Завдяки вам моя пісня звучить многоголоссям. 
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30.05
Я йшла вулицею і раптом усвідомила, що весна — найбільш 

працьовита пора року. 
Саме їй випадає пробуджувати природу від зими, сіяти зер-

нятка, пестити бруньки і розпускати квіти, зігрівати та забарв-
лювати простір в яскраві кольори, закладати ресурс для май-
бутніх плодів своєю сумлінною працею. Весна — саме про дії. 

Літо має лише підтримувати все це багатство, наповнювати 
його сповільненням та зоряними ночами, вчити бути в моменті 
та радіти. Літо — про насолоду.

Осінь збирає врожаї, робить заготівлі та готує до розлуки  
з теплом. Вона вміє показати іншу красу. Зрілу та швидкоплинну. 
Осінь — про прийняття змін. 

Зима вкриває все білою ковдрою, вколисує заснулі дерева 
та лани, занурює в тишу для пошуку нових внутрішніх сенсів. 
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Вона дає змогу підготувати фундамент для майбутніх дій, трохи сховатися та сти-
мулює акумулювати внутрішнє тепло через мороз і сніги. Зима — це глибока пауза 
перед оновленням та переродженням. 

Яка важлива намистинка сьогодні засяяла на краєчку весни: цінність кожного 
етапу. 

Відчувати навколишній простір та дихати в унісон. Знати, коли стишити голос  
і послухати акомпанемент, а коли розкритися на повну міць і дозволити своїй пісні 
летіти. 

Тримати свій темп, плекати мрії та жити повним життям.
Так, як це робить Весна. 
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31.05
Весна ще тут, зі мною... Ми разом зустріли світанок, викона-

ли улюблені ранкові ритуали і зараз гортаємо нотатки, згадую-
чи цінні моменти. 

Такий мій спосіб усвідомленого життя — заплітати миті  
у рядки, наповнювати їх вірою, складати паперові кораблики та 
запускати їх у річку життя.

«А давай... цієї весни будемо щасливими!» — так почалася 
ця історія.

«Запрошую тебе написати свою тиху пісню весни», — сказа-
ла вона, і я погодилася.

«Давай звіримо компас. Куди ти прямуєш?» — це запитання 
допомогло взяти курс на мрію. 

Потім весна запропонувала піднятися на одну сходинку 
вище, і я ризикнула.
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«Кожен твій крок — це кола по воді», — я взяла на себе відповідальність. 
«Щастя не в місці призначення, а в самій подорожі». Я йду і насолоджуюся.
«Пам’ятай, де твій маяк». Так, люба весно. Я мчу до нього на твоїх вітрилах.
На моєму весняному намисті вже є Спогади, План, Сміливість, Перший крок, Ма-

ленькі дії, Віра, Наважитися на більше, Ділитися, Цінувати...
І сьогодні я додаю останню намистину — Відпускати. 
Я збираю цінні моменти у рядки, наповнюю їх любов’ю та відпускаю. Лети, моя 

тиха пісне весни! 
Три місяці ти надавала мені сил, сміливості, допомагала бути вірною собі та йти 

вперед.
І тепер я відпускаю тебе!.. Будь підтримкою для всіх щирих сердець! Допомагай 

мріяти та розкривати крила.
Ходімо, люба весно! Погуляємо містом, перш ніж ти поцілуєш першу літню ніч  

і поведеш свій корабель туди, де на тебе так чекають... 
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Я дякую Літі Ахметовій за обкладинку до цієї книги. Це не вперше мої ідеї ожива-
ють і стають такими красивими завдяки їй. Разом ми вже зробили:

•	 Ілюстрації до книги «92 перлини літа»
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Також дякую Юлі Дворецькій за верстку і дизайн книги. Тільки заради цієї магії 

варто писати: приносиш Юлі рукопис, а вона перетворює його на диво...
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І, звісно, дякую тобі, Читачу, адже саме твоя цікавість і довіра надихає творити 

ще і ще!..
Буду рада зустрітися на сторінках інших книг, на очних зустрічах та в онлайн-
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