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Над хмарами завжди є сонце,  
а десь на планеті живе вічне літо...



Сьогодні 1 вересня 2018 року... 

...і я збираю всі перлини літа в намисто-рукопис. Гортаю тексти, згадую моменти, 
подорожі, знайомства, зустрічі, розлуки, важливі думки.

Пам’ять плете мереживо із текстів, і в моїй свідомості, мов кадри кінофільму, 
 миготять теплі дев’яносто два дні.

Це літо було особливим. Я щоденно малювала його портрет словами та наповню-
вала кожний рядок емоціями та почуттями.

Увага дійсно змінює все. Саме завдяки їй я була в більшому контакті з тим, що від-
бувалося навколо і всередині мене.

Я слухала звуки мого Літа, відчувала аромати, милувалася красою. Обіймалася  
з ним через руки друзів та близьких, відчувала глибоку вдячність і любов. Отримува-
ла цінні знання й уроки, знову і знову знаходила саму себе.

Таким може бути кожен день, незалежно від пори року. Можна наповнити увагою 
осінь, зиму, весну. А де увага — там енергія. Де енергія — там пульсує життя.



Для щастя багато не треба: усвідомленість, вміння бути в присутності, цінувати 
важливе, радіти простим речам. Пам’ятати, що кожен момент життя неповторний. 
Щодня дякувати за те, що маєш, і з захопленням пізнавати наш чудовий світ.

Про це всі мої дев’яносто дві перлини. І я запрошую тебе, любий Читачу, в подо-
рож до Літа.

Гортай сторінки цієї книги, як заманеться. Хочеш, заплющ очі та відкрий послання 
для себе на сьогодні. Або починай читати з першої глави та неспішно наповнюйся 
літом у будь-який сезон.

А можливо, бажаєш почати з кінця та розкрутити цю історію навпаки?
Слухай своє серце. Вір йому. Відчувай. І нехай мої перлини нагадають тобі щось 

важливе про самого себе, допоможуть відкинути сумніви і наважитися на життя, про 
яке ти мрієш.



Привіт, моє новонароджене Літо! Таке 
запашне та щедре...

Цього разу ти поспішало, навіть липи за-
цвіли у травні, а пасічники встигли викачати 
акацієвий мед.

Усе квітне, буяє, я щодня їм улюблену 
полуницю, зустрічаю ранні світанки і навіть 
 після 22:00 бачу залишки світлого неба.

Такі довгі дні… Так багато сонячного 
світла, тепла та надій.

А давай... будемо щасливими цього літа?
Давай будемо любити те, що є, і радіти 

простим речам?
Давай зрозуміємо, що в нас є цілий Все-

світ і навіть трішечки більше...
Чуєш, жаби кумкають? Оце воно... Життя. 
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Дорослих немає — є тільки діти різного віку. І вони люблять, сердяться, 
ображаються, радіють, заздрять і мріють.

Інколи вони заграються й удають із себе серйозних та дуже зайнятих 
тьоть і дядь. Бігають, метушаться, забувають, як добре спостерігати за 
малими кошенятами, ловити жука-оленя в банку і потім відпускати його.  
Ходити босоніж по теплих калюжах і вперше цього літа їсти черешню.

Їм здається, що всі ті невідкладні справи, які називаються дорослим 
життям, усі зусилля заради кращого майбутнього — то найважливіше, бо 
вони можуть не встигнути все заробити і всіх перемогти.

Аж раптом приходить час, коли вони просинаються. У кожного це по-
своєму. Комусь здоров’я нагадує, що тіло не призначене для таких наван-
тажень і ось уже є час просто полежати і подумати про життя. І навіть 
книжку почитати, яку давно відкладав.

А буває, втрачаєш щось чи когось важливого. Назавжди втрачаєш.  
І вже можна не поспішати. І в ліс можна поїхати, і на море. Шкода тільки, 
що без нього.
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А хтось, поки біжить разом з такими самими, як він, озирається та розуміє, що не 
туди біг. І взагалі бігти не хотів. І він сідає, дивиться на зорі й згадує в собі того хлоп-
чика, що так любив слухати вітер. І ловить це відчуття, коли в тебе є абсолютно все.

***
Любе Літо... Ще таке невинне, як та маленька дитина...
Здається, що ти тягнешся своїми пухкенькими долоньками до сонця та дзвінко 

смієшся, коли хтось заграє із тобою.
Таке юне, але вже знаєш, з ким тобі добре, а від кого краще триматися осторонь.  

Розумієш, що не варто стискати кулачки, щоб зберегти назавжди, краще відпустити  
й сприймати кожну мить, як новий кадр фільму.

Ти ще зовсім беззубе, Літо, але таке ніжне та лагідне. А хочеш, пограємо у слова? 
Тільки давай обирати ті, що про любов... 



Я завжди любила вчитися. Закінчувала школи-університети, спеціалізовані 
курси та вишуковувала безкінечні способи підвищення кваліфікації.

Читала розумні книжки, жадібно ловила досвід знаючих людей на різнома-
нітні теми: що їсти, коли лягати спати, як поводитися та як правильно думати. 
Для успіху, для щастя, для вірного шляху.

Щоб ставати кращою та кращою, збирала дорогоцінні рекомендації з роз-
витку особистості, розкриття потенціалу та просвітлення.

Розвивала силу волі, відмовлялася від того, що некорисне, пророщувала 
зерна пшениці разом з вірою у правильне життя.

Життя без помилок. Життя, де немає безглуздих вчинків. Життя, яке мож-
на сфотографувати і поставити в рамочці на власну дошку пошани. І щоденно 
казати собі: «Я — молодець, але треба тримати планку і покращуватися далі. 
Адже в цьому сенс».

А потім це лопнуло, як бульбашка. Виявилося, що всі книжки та лекції ка-
жуть про одне й те саме і пора застосовувати знання, а не накопичувати їх. 
І горизонти від чужих, навіть найрозумніших думок, вже не розширюються.  
І таке бажане щастя від правильного вибору стало кислим і зів‘ялим.
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І захотілося зупинитися. І видихнути. І озирнутися навколо. І не лягати спати 
вчасно, а слухати півночі, як крекочуть жаби, й дивитися на зорі. Бо так хочеться.  
Бо з цим добре. Бо раптом закортіло знову писати.

Минуле літо міцно тримало мене у своїх обіймах. Лагідно, але наполегливо  
нагадувало про головне. Напувало тишею і шар за шаром розплутувало вузлики  
концепцій та переконань.

Мені вистачило тієї невагомості на довгу осінь і зиму.
А потім сталася весна. І я ніби вперше зустрілася з яскравими барвами буття. Тор-

калася молодих листочків, занурювалася в аромат квітів та відчувала, що нікуди не 
біжу. Я вже у потрібному місці. І все відбувається навколо та всередині мене. Буття 
відбувається.

І зараз я обережно знайомлюся з новим літом та нічого не очікую ні від нього,  
ні від себе, ні від життя.

Я запрошую це маленьке літо потанцювати зі мною. І воно усміхається крізь висо-
ку траву, пухнасті хмари та кожну живу істоту, що трапляється на шляху.

Літо є. Життя є. І для цього не потрібно жодних правил. 



Тримай мене міцніше у своїх долонях. Бачиш, я відкинула всі якорі та позбави-
лася страхових тросів. Я вільна та нічим не захищена. Розтанули концепції та ідеали.  
Лишилося саме буття.

Вірю тобі. Покладаюся на твою силу. Знаю, що чуєш. Потримай ще трохи, поки  
я вчуся робити перші кроки у світі без стін.

Літо набирає обертів та не піклується про те, чи правильно воно рухається. Хіба 
може бути щось не так, коли майже достигли абрикоси? Хіба можеш ти схибити, коли 
довіряєш життю?

Тримай мене міцно, моє Літо... 
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Є ночі, коли не спиться. І ти дивишся у вікно на нічне місто і чуєш, як воно 
дихає спокоєм. І ти дихаєш разом з ним, дякуючи за можливість відчувати 
життя.

Літо вчора дарувало подарунки. Цвіт липи, такий запашний, що аж кру-
титься голова. Кущі троянд на кожній вуличці. Зграї метеликів, яких хтось ви-
пустив із чарівної коробки, та усмішки простих перехожих.

Цей день дав обійми з дорогими людьми та одну найважливішу зустріч із 
Вчителем, котра змінює все.

Коли центральна нервова система знову працює на повну потужність, це 
впливає не лише на тіло, яке радісно скидає окови болю, а й на стан свідо-
мості. Зникають переживання, вагання, страхи і напруження. Натомість при-
ходить стан ясності та спокою.

Слова розбігаються і не хочуть збиратися в речення. Букви губ-
ляться і думки від того сміються, аж поки не втомлюються і затихають.  
І з’являється така глибока тиша, що занурює у вічність.

Дякую Всесвіту за ці дари. За Вчителя, за Знання, за свою зграю... 
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Ображена. Я знову ображена. Хай та розмова була багато місяців чи років тому, 
а я знову повертаю її в теперішній час своїми думками. І ось вона вже відбувається  
в моїй свідомості прямо зараз. І я знову висуваю аргументи, ще раз щось доводжу, ви-
правдовуюся та звинувачую і невідворотно страждаю.

Минулого немає. Якщо я вірю думці про образу, я дозволяю цьому ляльковому 
театру грати свою п’єсу прямо зараз.

Я спрямовую на неї свою увагу, відчуваю напруження в тілі, спостерігаю, як ви-
никає хімічна реакція емоцій.

Чи хочу я гаяти на це дорогоцінні хвилини літа й життя? Не хочу! Чи має це сенс? 
Ні. Чи варто чекати щастя від іншого? Знову ні.

Тому я згадую, що кожен завжди робить найкращий вибір. Тоді все могло відбути-
ся тільки так. І я можу це відпустити і не заповнювати образою хвилини сьогодення.

Через секунду я сміюся. Оце наснилося! Така нісенітниця — вірити думкам і до-
зволяти їм керувати своїм щастям. Хочу прокинутися й жити. Розплющую очі... Бачу, 
як стигнуть вишні. 
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Життя мурчить пухнастим котом, заглядає на мене крізь очі з крапочками, ле-
генько показує кігті й топає м’якими подушечками по животу.

Буття співає жайворонком, стукає по стовбуру червоноголовим дятлом і купаєть-
ся горобцем в пилюці.

Жаби кумкають. Співають про перші дні літа. Хоча хіба їм є різниця, що там на 
календарі? В них є річка, тепло, комарі та багато любові.

Заплющую очі та розчиняюся в тому хорі голосів, що пронизує кожну клітину. 
Думки зачаїлися. Бачу першу зорю. Потім згадую, що ті жаби, птахи, кіт, небо та зорі — 
то все я. Усміхаюся. Люблю. 
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Я ловлю твої сни. Заплутую їх солод-
ким павутинням та ховаю в рожеві намис-
тинки. Ти зможеш поринути в них, коли 
повний місяць знову не дасть задрімати.

Подивися на мої барвисті китички, 
торкнися атласної стрічки, прислухайся 
до мелодії вітру. Я завжди чекатиму на 
розмову, адже можу ловити не тільки сни,  
а й слова. Я складаю їх оберемками з думок 
і мрій, заплітаю у вінок разом з польовими 
квітами та чекаю, поки ти згадаєш про них.

Ти вже знаєш, який сон хочеш побачи-
ти цього літа? Про солодкі афини в Кар-
патах? Чи про кучеряві морські хвильки? 
Можливо, намрієш сон про зоряний вечір, 
де колискову співає серце? Чи не будеш 
загадувати та довіриш мені обирати? Я — 
твій Ловець Снів і Слів… 
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А давай уявимо, що ти не окремий від навколишнього світу. Від де-
рев, річок і гір. Від озера біля будинку та океану, що здіймається висо-
кими хвилями за тисячі кілометрів звідси.

Від кудлатої собаки, плямистої кози з вертикальними зіницями, 
новонарод жених кошенят у коробці під смітником.

Від смішної дівчинки в новому платті й засмученого дідуся на зупин-
ці. Від огрядної пані з добрим обличчям і знервованого юнака в теплому 
светрі під спекотним літнім сонцем.

Давай уявимо, що весь цей безмежний всесвіт є тобою. Він одночас-
но розгортається у твоїй свідомості, і все, що ти помічаєш в інших, — то 
про себе. Все, що ти робиш іншим, — ти робиш собі.

Чи жив би ти так само? Чи думав би ті самі думки? Чи міг би ти шко-
дити комусь чи ображатися?

А давай згадаємо, що й уявляти не потрібно. Бо все так і є. Світ в 
тобі, ти — в ньому. Ви — одне ціле. Не забувай більше. Цінуй та бережи.  
Почни вже цього літа. Прямо зараз. 
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Маленькі ритуали. Зовсім не обов’язкові. Але саме вони додають життю повноти.
Привітати новий день, вмиваючись холодною водою.
Тепло усміхнутися собі в дзеркалі та затримати погляд на кілька секунд або 

 хвилин.
Зробити масаж обличчя, спостерігаючи за приємними відчуттями.
Зазирнути всередину. Запитати себе: як я зараз? Про що мені розповідає тіло, які 

думки пропливають? Обрати, з яким настроєм я зроблю перші кроки.
Повільно зробити кілька вправ, щоб відчути тонус.
Ніби вперше здивуватися дарам літа. Доторкнутися до куща троянди. Зібрати 

жменю шовковиці. Розтерти між пальцями листочок базиліку та подивитися, чи зі-
йшла рукола.

Посидіти в садочку з книжкою або полежати, споглядаючи, як пливуть хмари.
Граючи на піаніно, дякувати композиторам, що мовою нот передають мелодію 

душі.
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Зробити улюблений салат на обід і відчувати ра-
дість від таких простих речей.

Відчути мурашки від участі в новому проекті та від-
разу записати ідеї, не чекаючи, доки прокинеться внут-
рішній критик.

Спілкуючись з рідними, радіти, що ми всі тут зараз.
Подякувати вечірньому сонцю за день.
Засинаючи, усміхатися... 



Інколи я вірю своїм думкам, і тоді мені стає страшно.
Я можу повірити думці про те, що світ дуже небезпечний. Люди злі один 

до одного та до мене. Кожен хоче заподіяти якесь лихо, вкрасти ідею чи річ, 
обманути, принизити.

Можу повірити, що якби я жила в іншому місці, в іншому оточенні, то не 
було б жодних проблем.

Можу повірити, що мені не вистачає коштів чи якихось ресурсів.
Я можу повірити думці, що моя подруга щось приховує від мене, а може, 

й взагалі уникає спілкування.
Можу повірити, що я нічого не варта і всі мої досягнення уявні, а все, 

чим я цікавлюся, — то пусте.
Я можу повірити думці, що я чимось неідеальна: чи то тілом, чи то ро-

зумом.
Можу повірити, що найближчі люди спеціально кажуть чи роблять 

щось, щоб мене дратувати.
Я можу повірити, що зі мною, зі світом, з реальністю щось не так.
І тоді я дуже напружуюся та метушуся.
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Я ображаюся і ображаю. Серджуся на себе та відштовхую інших. Бачу лише темне 
і зачинене, навіть у світлій кімнаті з розкритими навстіж вікнами.

А потім я згадую, що не зобов’язана вірити своїм думкам. І що всі ці жахи, якщо 
добре розібратися, — неправда. Що більшість із цього — вигадка, зумовлена настро-
єм, самопочуттям, минулим досвідом і моїм ставленням до нього.

Адже насправді я не можу знати, що дійсно думає інша людина і що відбувається 
в неї. Я не можу знати, що станеться зі мною через день, місяць, рік. Та й навіть за 
хвилину, якщо чесно.

То чи варто так перейматися та намагатися втримати контроль над тим, що біль-
ше за мене, — над життям?

Чи варто продовжувати витрачати дорогоцінні хвилини літа замість того, щоб 
просто бути в контакті з реальністю, з тим, що є?

Тому я роблю вдих-видих, приймаю себе такою в цьому моменті: нудною, при-
мхливою, нетерпимою, дякую своїм думкам і перестаю їм вірити.

Відразу відчуваю полегшення. У світі знову все так, як має бути. Так, як було і буде, 
незалежно від затьмарень мого розуму. 



Літо — це коли з маленького зернятка проростає улюблена рукола.
З підібраного сліпого кошеняти — розкішний рудий котяра.
Із запашної квітки — абрикос.
З наміру — дія.
З дії — звичка.
Зі звички — якість життя.
Літо відкриває двері у чарівний портал. Світ, де все можливо для тих, хто мріє та діє.
Це 92 клітинки на календарі, коли дні такі довгі, а ночі теплі та зоряні.
Можна встигнути опанувати нову професію чи хобі.
Подорожувати по світу, країні чи по своєму місту.
Написати книгу, яка давно хоче народитися у яскравій обкладинці.
Нарешті ризикнути і перестати контролювати все і всіх. Побачити, що життя ціка-

ве своєю непередбачуваністю.
Спробувати на смак, як це — довіряти.
Зробити щось добре. Когось пробачити. Зрозуміти, що цей хтось — ти сам.
Одного сонячного ранку вирішити бути щасливим.
Літо виконує бажання. Дає тобі прорости. Але ти маєш зробити перший крок — 

посіяти насінину. Зробиш? 
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Вдих. Видих. Пауза.
Усьому свій час.
Є періоди життя, коли потрібно вчитися, розвиватися, пізнавати 

нове, розширювати горизонти.
Треба діяти, ризикувати, будувати. Вбирати в себе знання, досвід. 

Бути відкритим і рішучим. Отримувати. Творити.
Я називаю це вдихом.
Є такий етап, коли ти відчуваєш себе наповненим або навіть пе-

реповненим. І тоді треба ділитися. Реалізувати задумані проекти. 
Віддавати у світ інформацію, енергію, добро. Відпускати те, що вже 
віджило себе й стало тягарем. Дозволяти собі руйнувати старе, звіль-
няючи простір.

Це видих.
А між ними є пауза. Коли щось вже закінчилося, а інше ще не по-

чалося.
Ти не отримуєш і не віддаєш. Затихаєш, даєш собі просто побути. 

Переварюєш отриманий досвід. Без планів і метушні. Жодного напру-
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ження. Слухаєш світ і себе в ньому. Споглядаєш, як все навколо пульсує, і дозволяєш 
серцю битися в унісон. Не поспішаєш, чекаючи нового поштовху для дій.

І цей процес циклічний. Він постійно повторюється. Сам по собі. Так закладено 
природою. Після вдиху буде видих, потім знову вдих, і знову видих. А між ними паузи.

І не потрібно втручатися в це таїнство, ювелірно налаштоване Творцем. Достат-
ньо бути уважним. Прислухатися до себе.

Творити, коли приходить час. Відпускати, коли вже пора. Затихати посередині.
Запитай себе: яким є це літо?
Літо-вдих? Тоді мерщій до дії! Увесь світ відкритий для тебе.
Літо-видих? Що ти хочеш віддати? Чим поділишся? Що винесеш з дому і зі своїх 

думок назавжди?
Літо-пауза? Ти сам все знаєш. Так приємно — просто бути. Не метушися і спо-

глядай.
Усьому свій час... 



Я зараз дуже люблю простоту. У стосунках, у побуті, у ставленні до життя та його 
проявів.

Менше масок, складних концепцій та ритуалів, безкінечного самокопання і пере-
живань на тему «як він міг», «чому вони такі», «за що нам це», «яким це терміном  
в психології чи медицині назвати» і т. д.

У простоти все безперервно відбувається, незалежно від того, чи намагаємося ми 
якось впливати. Не ідеально, не краще за інших, не модно, не стильно, не вишукано. 
Вона така природна, розслаблена у кожну мить, і я теж стаю такою, коли мені вдаєть-
ся зберігати простоту в собі.

Інколи я думаю, що ми, люди, все ускладнюємо. Придумуємо самі собі штучні зав-
дання, щоб розум не нудьгував, потім завзято їх виконуємо, часто навіть забуваючи, 
що це така гра.

Вигадуємо стільки діагнозів, що можна стати хворим лише через товщину лікар-
ського довідника.

Забуваємо справжні причини проблем як з тілом, так і з розумом.
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Думаємо, що зараз не можемо бути щасливими. Тільки у якомусь недосяжному 
майбутньому, якщо обставини зміняться.

Чому б не спростити всі ці ребуси? Берегти хребет, щоб бути здоровим. Працюва-
ти зі своїми думками і перестати страждати. Бути усвідомленими і побачити, що світ 
такий простий і красивий.

Літо — воно теж дуже просте. Просто сонце. Просто небо. Просто квіти та ягоди. 
Просто буття. 



Учора зі мною розмовляв ліс. Щебетав пташками, шарудів гілками та наспівував 
уривчастим вітром.

А потім зі мною бавилося озеро. Хлюпалося прозорою водою, пускало сонячних 
зайчиків на поверхні та запрошувало намочити хоча б ноги.

Увечері дощ, наче віртуоз, на фортепіано грав драматичну мелодію з громом та 
блискавками.

А потім бриніла тиша, і жадана прохолода обіймала місто, що засинає.
Літо живе. Воно пульсує, дихає, радіє, сумує, кохає.
Літо щодня розповідає мені історії, де є свої маленькі радощі, дива, зустрічі та 

розлуки, усмішки дорогих людей, дитячий сміх, дари природи та 24 години, щоб усві-
домлювати радість життя. 
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Іноді одне слово може змінити життя.
Пробач.
Спробуємо.
Прощавай.
Привіт.
Люблю.
Зможу.
Ніколи.
Одне слово, а за ним ціле море почуттів, емоцій, дій. І після цього слова вже ніко-

ли не буде, як раніше.
Уже не буде самотнім той, хто наважився сказати про своє кохання.
Уже не буде вагатися автор, що натиснув «відправити» рукопис у друкарню.
Уже ніхто не склеїть тих стосунків, що розбилися на друзки.
Уже не буде страшно тому, хто пірнув у глибину.
Слова мають сильний вплив. Можуть вилікувати чи поранити. Дати крила чи 

зв’язати руки. Огорнути теплом чи крижаною байдужістю.
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Одне слово змінює все, і деякі речі здаються невиправними. І ми можемо дуже 
шкодувати, що випустили на свободу свого демона і він жбурнув те слово, яке ми б 
воліли тримати під замком довічно.

Однак навіть від найстрашнішого є ліки: час та любов. І хто знає, можливо, саме  
в них народиться немовля з новим словом, яке дасть шанс щось змінити.

Кожне літо теж має своє слово. І воно шепоче його на вушко цілих 92 дні. І щасли-
вий той, хто чує. Адже одне слово може змінити все життя.

Ти почув своє слово літа? 



Літнє щастя просте. Вечірня ватра. 
Просинатися від пташиного співу. Хо-
дити босою по росі. Снідати порічками 
з куща. Плавати в долину лілій. Бути 
поряд з тими, кого любиш. І слова ста-
ють зайвими... 
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Чи можу я хоч щось знати про іншу людину напевне? Що він дійсно думає, чого 
хоче, причини його вчинків?

У кожного з нас за плечима своя історія. Свій досвід, стосунки, радощі та біль, 
світосприйняття. І реакція на будь-яку ситуацію відбувається через призму всього 
цього. Тому й буває так важко зрозуміти іншого.

Коли ми вважаємо, що хтось мав вчинити інакше, ми говоримо про себе. Це я,  
з моїми декораціями на його місці, мала б можливість вибору. А він ні. І те, що стало-
ся, — це був єдиний можливий варіант на той момент.

Те саме стосується мого власного минулого. Це зараз у подібній ситуації я могла 
б зробити інакше, а тоді — ні. І немає жодного сенсу знову й знову картати себе. Пе-
режити. Зробити висновки і йти далі.

Літо любить усіх. Йому байдуже, який у тебе зріст, вага, дохід, площа будинку, 
об’єм двигуна автомобіля чи кількість дипломів.
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Може, і нам так спробувати? Бачити в кожному людину. Не намагатися чіпляти 
на нього ярлики та шаблони, не пропускати через прокрустове ложе своїх сподівань.

Пам’ятати, що це теж дух, який прийшов пізнавати, і не думати, що нам видніше, 
як йому це робити.

Можливо, тоді це літо зможе навчити нас приймати. Себе. Іншу точку зору.  
Реальність, як вона є. 



Мудрими очима на нас дивиться Вічність. Усе є в них: пе-
чаль та радість, любов і гнів, дія та спокій.

Широкі всесвітні обійми розкриває вона. Кожного готова 
прийняти та зігріти, але не кожен чує її шепіт.

Біжимо, чіпляємося, падаємо, знову біжимо по колу... Спе-
речаємось один з одним, намагаючись відхватити собі кращий 
шматок.

Боїмося відкритися та впустити іншу людину у своє серце, 
забуваючи, що всі ми — маленькі частинки одного цілого.

І немає того, хто сперечається, немає того, з ким спереча-
тися.

Немає правого, і немає винуватого. Все єдине, і, коли ко-
лесо життя зупиняє свій рух, всі ми повертаємося додому, у віч-
не літо...

Мудрими очима на нас дивиться Вічність. І якщо зупинити 
метушню, можна побачити її погляд у зоряному небі, в безкрай-
ньому морському горизонті, в тиші лісу, в гуркоті водоспаду.
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Якщо зупинити безглуздий біг, Вічність торкнеться маленькою ручкою дитини і 
засміється беззубою усмішкою старенької бабусі, засяє сонячним світлом та огорне 
ароматом бузку.

Прямо зараз зупинися. Послухай биття свого серця. Це пульсує Вічність. Вічне 
літо... 



Я несу тобі літо на сніданок. Ягоди прямо з куща. 
Перші промені. Спів солов’я. Троянди по всьому садочку.

Їж, насолоджуйся, напувай цим кожну клітинку. Не 
намагайся законсервувати на зиму, адже всьому свій 
час. І зараз час купатися в літі, загортатися в нього, біга-
ти з ним по скошеній траві й літати на хмарках, які бува-
ють такими тільки в цю пору.

Лови ці неповторні миті. Фотографуй очима та 
запам’ятовуй всім тілом. А ще розкажу секрет: якщо 
влітку загадати бажання і відпустити його в зоряне 
небо, воно обов’язково здійсниться в найкращий для 
цього момент. 
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Наш розум цікаво влаштований: він знайде доказ і виправдання будь-чому, якщо 
вірить у це.

Навіть найкрасивіші люди будуть мати підтвердження своєї недосконалості, най-
розумніші будуть страждати від нестачі знань, а крадій, що вірить у справедливість 
Робіна Гуда, може зібрати безліч переконливих слів, чому ці речі мають належати 
йому.

Наприклад, якщо я вірю думці, що сьогодні — чудовий день, я буду бачити це  
в красі навколишнього світу, в людях, що мені зустрінуться, у вдалих збігах і випадко-
вих радісних моментах.

Якщо ж я прокинуся із впевненістю в тому, що все проти мене, я в тих самих поді-
ях буду знаходити підтвердження. Повітря зажарке, плаття затісне, люди роздрато-
вані, автобус їде занадто повільно…

Одні й ті самі обставини будуть сприйматися по-різному, через призму того, у що 
ми повірили. 

21.06



У світі багато жорстокості. І ось ми ще до сніданку встигаємо 
зібрати аргументи по телевізору, в стрічці Фейсбука, з криків за 
вікном, у власній кімнаті. А потім ми ще й самі додаємо жару, коли 
емоційно розповідаємо про це близьким, множачи жорстокість.

У світі багато любові. І ми спостерігаємо її у коханому, у сміш-
ному кошеняті, матері з дитиною, літній жіночці, що усміхається 
з віконця трамваю. Любов є всередині нас, і ми бачимо, як вона 
віддзеркалюється в оточенні.

І так з кожною думкою. Знайди, у що ти повірив, та насолод-
жуйся магією того, як навколишній світ показує тобі про це кіно.

Хочеш змінити жанр фільму — свідомо обирай, у що вірити, 
так само, як обираєш одяг вранці. Коли думка приходить, запитай 
себе: це правда?

А потім спробуй не домислювати реальність, бути з тим, що 
є, і любити це. Мені здається, це хороший план на літо. 



Тримай ключі від машини часу. Сідай зручно, тримайся міцно. Куди ти поїдеш?
У босоноге дитинство? Спробуєш знову лазити по деревах і потай від усіх чи-

татимеш вночі під ковдрою? Ні, вже не хочеться? Начиталася, набігалася, тепер 
хочеш спокою?

То, може, у юність, сповнену драматизму? Коли все назавжди і по максимуму. 
Коли якщо не з ним, то ніяк. Що? Чому ти лише усміхаєшся? Кажеш, зараз любиш 
простоту і не хочеш безсонних ночей в обіймах думок?

А якщо повернутися в ті миті, де була щасливою, і спробувати лишитися там? 
Вічні світанки на березі моря, безкінечні радощі, бездонні ночі. Боїшся знудитися? 
Тобі не вгодиш.

То хоч скористайся можливістю — злітай у майбутнє! Підстели собі там солом-
ку, щоб було м’якше падати, якщо доведеться. Залиш пляшку з посланням-поперед-
женням. Поглянь, чи здійсниться намріяне, чи не варто й сподіватися? Невже знову 
«ні»? Не хочеш себе програмувати і готова дізнатися про все у потрібний час?

Чого ж ти тоді хочеш? О-о-о... Бути з цим літом. Вдихати його аромати та слу-
хати солов’їв. Ловити кожну мить та розчинятися в ній. Бачити, відчувати, любити.

Знаєш... Мабуть, тобі не потрібна машина часу... 

22.06



Найдовший день року. Всього маєш через край. 
Сонця, світла, тепла. Фруктів, мрій, можливостей. 
Квітів, сподівань, сміливості.

Не проґав той поворот, де все може змінитися. 
Відчини нарешті двері ключиком, що давно лежить 
у кишені. Озирнися навколо. Це твій світ. Ти його 
створив. Чи затишно тобі?

Не бійся висоти, вона дає простір думкам. 
Пам’ятай, що маєш крила, і не обмежуй свої гори-
зонти. Роби щось вперше. Вір.

Це твоє літо. Ти маєш стільки фарб! Намалюй 
його яскраво. 
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Спробуй уявити рецепт свого літнього щастя. Що це буде? Якийсь один улюбле-
ний продукт чи цілий салат, пиріг або екзотичний фрукт?

А я готуватиму нову страву щодня. Колись зварю кисіль зі справджених надій.  
А потім зберу сирну тарілку з давніх мрій. Може, зроблю коктейль шалених ідей. Або 
наповню келих бульбашками — зустрічами дорогих людей.

А ще зроблю в печі рум’яні книші, зліплю їх із подорожей, а начинка буде з тиші 
та краси. Додам неймовірних світанків і зоряне небо, зап’ю все прямо з моря. Влітку 
більшого й не треба! 
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Люди — як зірки. Спалахують у безкрайньому всесвіті, сяють і згасають, 
щоб на їх місці з’явилася нова планета.

Хтось живе так, що від тепла їх променів зігрівається цілий космос. І сві-
тять вони довго-довго, а потім повільно затихають.

А хтось буває ледь помітним здалеку, але варто наблизитися — дізна-
єшся про силу, потужну, як лава вулкану.

А є зірочки, що світять дуже яскраво, але так швидко... Вони зникають 
несподівано, на піку своєї творчості, й залишають по собі довгий-довгий 
слід любові. Люди-Світлячки...

Літо нагадує про плинність часу. Про невідворотність розлуки. Про важ-
ливість цінувати те, що є, і тих, хто поряд.

Бережи свої зірки. 
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Ми можемо не знати правил.
Можемо знати, але ховати голову в пісок і молитися, щоб оминуло.
Можемо думати, що ми особливі й головне — бути хорошою людиною, займати-

ся духовними практиками, і це вбереже.
Але на все, що існує в матеріальному світі, чинять вплив одні й ті самі закони 

фізики.
Жодні мантри, паломництва, красивий одяг чи робота з психосоматикою не від-

міняють те, що тіло — це біомашина, що працює на електриці, і основний потужний 
генератор — це центральна нервова система, яка міститься в хребті.

І його треба берегти. Не перекручувати, не вигинати в різні боки, експерименту-
ючи зі своїм тілом, розплачуючись втратою здоров’я, а інколи й життя.

Це здається таким простим, як правила дорожнього руху. Але чомусь і їх так час-
то порушують з невідворотними наслідками.

Хай це літо дасть можливість тим, хто чує, — почути, тим, хто бачить, — побачити.
Бережи себе.  
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Я не можу побувати всюди. Але в мене є друзі. І через їх допитливі очі, вуха та не-
втомні тіла я здатна побачити весь світ.

Я можу попросити зібрати мені мушлі на морі та привезти солоного вітру.
Можу прошепотіти на вушко мрію і зловити від неї привіт разом з барвистим ша-

ликом.
А хтось пізнім суботнім вечором постукає у двері та дістане гостинці з великого 

наплічника. І буде там вільний вітер високих гір і гуркіт водоспадів.
А ще я можу отримати пухкого листа з фотографіями та листівками і почути, як 

співає океан.
Одного разу до мене у вікно зазирнула пташка та нащебетала історію про неймо-

вірні фіорди, я заплющила очі й кілька хвилин кружляла над ними у своїй уяві.
А колись східний вітер приніс пахощі спецій та ладану, і я вдихнула поклик свобо-

ди та полетіла через континенти назустріч пригодам.
Літо створене для подорожей. І неважливо, чи буде змога завіятися далеко від 

дому, головне — мати погляд мандрівника та вільне серце. 
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Чому в нас так багато напруження? Здається, ми зовсім не довіряємо ні собі, ні 
життю. Намагаємося все контролювати, міцно стискаємо кулаки, безперервно пише-
мо списки та з лінійкою танцюємо навколо своєї зовнішності.

«Згрішила, зірвалася», — знічено шепоче симпатична дівчина і з жахом дивиться 
собі в тарілку.

«Терміново виключити глютен, лактозу, цукор, вуглеводи, жири...» — повчає при-
хильник «здорового способу життя».

«Треба розвивати силу волі, не давати лінивому тілу взяти верх», — грізно тупоче 
по біговій доріжці ще один борець за знежирене майбутнє.

Стільки болю, боротьби із самим собою.
А в чому сенс? Нам дали тіло як зручний транспортний засіб. Трошки доглядати 

за ним, інтуїтивно харчуватися, не нищити тим, що шкодить, берегти хребет.
Пам’ятати, що ти ж — не тільки тіло! Ти — дух!
Пізнавай себе, світ, буття. Радій, сумуй, мрій, дій. Все ніби просто.
Довірся літу. Довірся собі. Озирнися навколо — життя вже відбувається, не варто 

думати, що це репетиція. 
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Тиша — то мої ліки. Від усього, що занадто. Занадто голосно, занад-
то бурхливо, занадто вульгарно, занадто швидко, занадто примітивно, 
занадто бридко.

Ліки від жахливої голосної музики, від гамірної компанії, від чужих 
переконань, від моментів, де ти не хочеш, але мусиш, від важких думок, 
від болю в голові та серці.

Я мушу приймати ці ліки регулярно, щоб не зламатися, щоб поверта-
тися у гармонійний стан, щоб бути в змозі знову йти до людей і творити.

Я наповнююся тишею, коли їду в гори, ліс або споглядаю гладь озе-
ра, потік річки, морські хвилі. Збираю дорогоцінні моменти на світанку 
та, коли всі лягають спати, ловлю її крихти між словами та звуками.

Потім я дістаю ці скарби, сідаючи в медитацію, та знаходжу тишу  
в собі.

Спочатку може бути важко, але потім ліки діють, і я одужую.
Літо щедро ділиться зі мною своєю тишею. Ми можемо помовчати 

разом, адже тільки зі своїми не потрібно голосних слів, щоб відчувати 
любов. 
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Вже місяць я збираю перлини літа. Сьогодні тридцята. І я переби-
раю їх у своїх спогадах та повертаюся в ті місця, емоції та обставини, що 
супроводжували мене в червні.

Час летить швидко. За плечима вже третина літа, кілограми з’їдених 
ягід, кілометри пройдених стежок, оберемки маленьких подорожей, до-
вірливих бесід та обіймів.

Символічно, що першу і останню перлини цього місяця я пишу в од-
ному місці далеко від Києва. Ще одне коло замкнулося, ще якийсь жит-
тєвий етап пройдено, і я знову інша, не та, яка була 31 травня, зустріча-
ючи літо.

Радію, що можу перечитати записи й згадати те, що було важливим 
для мене кожного дня. Це допомагає більш усвідомлено проживати мо-
менти життя, цінувати те, що є, і тих, хто поруч. А ще це корисно, щоб 
відпускати. Те, що болить, тисне, є чужим.

Я не знаю, що чекає попереду і які перлинки потраплять у мій ко-
шик наступного місяця, але обіцяю сама собі, що буду уважною. До себе.  
До близьких. До життя. До літа. 
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Вирішила вечеряти дощем. Спробувала 
на смак його важкі краплі, приправила по-
ривчастим вітром і гучним громом.

Наповнила себе ним, напувала кожну 
клітинку, стала тим дощем, щоб прокинутися 
оновленою, свіжою, чистою.

Дощ падав усю ніч, а мені снилося море. 
Воно було зовсім поряд, цілувало ноги, бриз-
кало в обличчя, гралося зі мною.

Я прилечу до тебе. Може, рано-вранці — 
вітатися із солоними баранчиками хвиль. Чи 
вдень — ховатися від спеки у твоїх прохолод-
них обіймах. А можливо, увечері — щоб ра-
зом зловити останні промені сонця та вклас-
ти спати ще один чудовий літній день.

Чекай мене, моє море, поки я потанцюю 
з дощем.

Люблю тебе, літо... 
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Літо подорослішало на місяць. Міцно стоїть на ногах і вже має свій харак-
тер. Навчилося диктувати правила й робить несподівані сюрпризи.

Воно щедре на смачні ягоди та овочі, теплі зустрічі й маленькі мандрівки, 
ідеї на майбутнє і неповторні моменти простого щастя.

Разом з тим воно нетерпиме до метушні, надмірного контролю, копирсан-
ня в минулому та чужих справах.

Літо — як хороший друг. Вміє вислухати, порадити, вчасно зупинити або, 
навпаки, підбадьорити.

Але щоб зловити його підказки, треба чути. А щоб чути — треба слухати. 
 А щоб слухати — треба зупинити шум в думках та бути усвідомленим.

Все просто. Просто літо. Просто життя. 

1.07
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Це так легко — звикнути. До того, що ти поряд і ми разом. До затишного сімейно-
го гніздечка та двох кото-дітей. До спільного бюджету, подорожей, підтримки, мрій 
та розмов. До тихих ранків, смішних переписок, кіновечорів.

Легко звикнути, що за неділею приходить понеділок, за весною — літо, за вечір-
ньою прогулянкою — теплий душ та м’яке ліжко, і в усьому тому є ти і є ми.

Легко звикнути і перестати дякувати. Перестати цінувати, як у найважливіший 
день. Перестати радіти, як тоді, коли все тільки починалося.

Звикнути і бачити більше складнощів, ніж легкості, дратуватися через дрібниці, 
втомлюватися та відштовхувати.

Легко, але я не хочу звикати. Бо ти — мій великий скарб, за який я дякую долі.  
Я усвідомлено обираю цінувати, шанувати і любити.

І хай це літо буде сповнене кохання! 
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Смішно думати, що ми знаємо, якими мають бути інші люди, речі й навіть погода.
«Літо має бути жарким, оці 12 градусів — це не літо».
«Літо має бути не сильно спекотним, бо я так не люблю».
Серйозно? Ми думаємо, що є небесна канцелярія, яка розглядає такі скарги?
Літо, воно ж різне. І жарке, і прохолодне, і дощове, і сухе. Різне.
І люди різні. У них свої історії, бажання та можливості. І не нам вказувати, як їм 

краще жити.
Варто займатися своїми справами і дати спокій тим, хто «не того зросту і ваги, не 

в тому одязі, не тієї орієнтації чи віросповідання, не там працює, не з тим живе, не те 
їсть, має занадто багато дітей чи не має їх зовсім і т. п.».

Ми всі тут пізнаємо життя. А воно таке різне...
Хочеш бути вільним ? Чому б не дати свободу іншим? 
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Я раптом відчула, що зі мною все добре.
Ні, в мене не з’явилося більше грошей, подорожей та певних 

атрибутів, що вказують на успішну реалізацію особистості, до яких  
я прагну час від часу.

Ні, інколи я так само пірнаю на дно негативних емоцій та можу 
зловити себе в чіпких тенетах думок, що моя зовнішність, спосіб 
життя та здобутки нікчемні.

Так, буває, я продовжую думати, що все могло б бути інакше, 
якби...

Однак при всьому тому я відчула глибоке переконання, що зі 
мною все добре. Я маю все необхідне. Я в безпеці. І в мене найкраще 
життя. І взагалі, я не просто тіло-розум. Я частинка вічного. Я — дух.

Відчуваю якусь глибинну підтримку від самого Всесвіту, при-
йняття себе саме такою, радість просто бути і пізнавати.

І хай думки, наче хмари в небі, пропливають повз, я пам’ятаю: над 
хмарами завжди є сонце. А десь на планеті завжди є літо. 
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«Лі-і-і-і-і-і-і-іто, просто лі-і-іто...», — співає в моїй голові Ірина Білик, а я йду в си-
ньому платті в горошок та несу дари літа. Помідори, огірки, малина, полуниця, абри-
коси — ми по-справжньому багаті люди!

Хочеться пам’ятати про це, коли розум затьмарюється та нашіптує, що чогось не 
вистачає.

Дивна істота — людина. Того, що є, не цінує. Коли втрачає, намагається затри-
мати. Нового боїться. Від того, що себе віджило, не може зробити впевнений крок 
вперед.

Усе тече, все змінюється, але коли ми чіпляємося — ми страждаємо, бо неможли-
во затиснути в долонях стрімкий потік річки-життя.

У будь-яких стосунках — з людьми чи з речами, важливо усвідомлено проходити 
три стадії: знайомство, сумісне буття, розлука.

Знайомство — це етап зустрічі з новим. Добре бути відкритим, неупередженим, ці-
кавим. І тоді ми можемо побачити цілий Всесвіт у випадковому знайомому або отри-
мати безцінний досвід від взаємодії з якимось предметом. Не варто  обмежуватися 
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старими історіями в нових стосунках та позбавляти себе шансу на інший 
варіант розвитку подій.

Сумісне буття — це чарівний танок. Чути, бачити, відчувати один од-
ного. Взаємодіяти. Не тиснути, а милуватися. Спостерігати, як один плюс 
один дорівнює щось неосяжно прекрасне і глибоке. Пізнавати себе че-
рез іншого та давати можливість квітнути дружбі, коханню, партнерству  
з людьми та комфорту, красі, користі через предмети. Не намагатися 
утримати силою.

Розлука. Все колись закінчується. Втрачаються чи ламаються речі. 
Хворіють і вмирають тіла. Закінчуються стосунки, етапи, епохи. Добре, 
коли ми вміємо вчасно відпускати, зберігаючи пам’ять, досвід, вдячність, 
любов. Це природно, як видих після вдиху, ніч за днем, осінь після жарко-
го літа.

Буддійські монахи кілька днів створюють складну мандалу з кольоро-
вого піску. Повільно, медитативно, виважено. Складають безліч візерунків 
і символів.



Описують за її допомогою будову світу. І коли справу за-
вершено і мандала ідеальна — руйнують її. Бо немає нічого 
вічного в матеріальному світі, тож не варто прив’язуватися. 
А потім роблять нову мандалу, бо життя — це творіння, це  
і народження нового, і смерть старого.

Усвідомлено проживати кожен етап і радіти різноманіт-
тю, можливо, це і є рецепт гармонії?  



Цього літа дозволь собі розкіш запро-
сити в життя тишу. Послухай крізь шум її 
прохолодне дихання, відчуй шепіт через 
зімкнуті вуста й оксамитове торкання.

Почуй тишу, як момент, коли один 
звук затих, а інший ще в дорозі. І між ними 
цілий світ, цілий космос.

Подивися, ця тендітна коштовність —
ніби метелик у твоїх долонях. Затиснеш — 
загине, послабиш фокус уваги — полетить, 
впустивши шум міста в кімнату.

Цю долю секунди, цю беззвучну мить, 
побудь в мовчанні та усвідом, що гамір  
у твоїй голові теж припинився.

І тиша ця вічна, і ти вічний. І все мі-
льярди разів розширюється й стискається, 
звучить і замовкає. І зараз тобі вирішувати: 
продовжити океан тиші всередині чи зі-
грати перший акорд нової пісні. 

7.07



Моя подруга опублікувала список під назвою «Мені вже можна» і запропонувала 
скласти свій.

Пам’ятаєш, у дитинстві ми казали: «От виросту, і можна буде...»
Так от, починаючи з цього літа або й раніше мені вже можна:
•	 Не переживати, що про мене подумають.
•	 Не брати участь у тих ритуалах, що не мають для мене сенсу.
•	 Створювати свої ритуали і не нав’язувати їх іншим.
•	 Не святкувати загальноприйняті свята, які для мене є звичайними днями.
•	 Робити свято, коли захочеться, і бачити його в простому.
•	 Відмовлятися від тих зустрічей, які мені будуть некомфортні.
•	 Не любити говорити по телефону і використовувати більше переписку для 

спілкування.
•	 Тримати розкішних безпородних котів, більшість з них узяті з вулиці.
•	 Не працювати на «нормальній роботі».
•	 Не метушитися та не напружуватися через край.
•	 Поважати свої сфери діяльності.
•	 Мріяти та пробувати здійснити це.
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•	 Вчитися новому, навіть, якщо воно кардинально відрізняється від поперед-
нього.

•	 Завершувати те, що за відчуттями перестало бути актуальним. Навіть, якщо від-
дала цьому багато років.

•	 При цьому поважати свій досвід.
•	 Обирати свій графік праці та відпочинку.
•	 Самостійно оцінювати свою роботу.
•	 Не дивитися телевізор.
•	 Брати участь у громадській діяльності.
•	 Не брати участь у громадській діяльності.
•	 Не спілкуватися з тими, з ким мені некомфортно.
•	 Не брати на себе відповідальність за щастя іншого.
•	 Не перекладати на інших відповідальність за своє щастя.
•	 Вірити більше своїй правді, ніж тому, що про мене подумала малознайома лю-

дина.
•	 Взагалі не бути підходящою для всіх.
•	 Не брати на свій рахунок чиїсь проекції.



•	 Не відповідати безпідставним очікуванням.
•	 Не носити макіяж більшість часу.
•	 Мати зморшки та некістляве тіло.
•	 Виглядати не так, ніби мене вирізали з журналу.
•	 Мати різний настрій.
•	 Не їсти, коли я не хочу, і те, що я не хочу.
•	 Їсти те, що люблю і коли хочу.
•	 Носити одяг, який подобається.
•	 Зупиняти того, хто намагається маніпулювати чи використовувати.
•	 Не відчувати провину, коли мені добре, а комусь погано.
•	 Не відчувати заздрість, що комусь добре, а мені погано.
•	 Обирати, куди спрямувати кошти.
•	 У понеділок байдикувати у садочку, а в неділю працювати.
•	 Поїхати на місяць у подорож. А може, й довше, чому ні?
•	 Встати о 5 ранку або ніжитися у ліжку до 10.
•	 Лягти спати о 21 чи займатися тим, що цікаво, півночі.
•	 Дивитися з чоловіком серіали.



•	 Не знати, який сьогодні день або число.
•	 Лишатися на самоті, коли хочеться.
•	 Купувати приємні речі й радіти дрібницям.
•	 Вести свої сторінки в соцмережах і блог не за правилами, а за натхненням.
•	 Не відповідати на запитання про дітей, гроші, вагу та релігійні переконання.
•	 Не намагатися постійно вдосконалювати тіло і просто радіти йому.
•	 Робити несподівані подарунки, коли хочеться.
•	 Якщо виникло бажання щось хороше сказати іншій людині, обов’язково зроби-

ти це.
•	 Мати найкращого друга — чоловіка.
•	 Відмовлятися від пліток.
•	 Не знати, як іншому краще.
•	 Не намагатися врятувати тих, хто не просить.
•	 Пам’ятати, що життя — це дар.
•	 Записати свої думки у цей список і оприлюднити його.
А що тобі вже можна з цього літа? 



У якийсь момент я зрозуміла, що більше не хочу відкладати жит-
тя на потім.

Раніше було так: ось, зараз ще пометушуся, понапружуюся, по-
бігаю, а вже потім заживу. Буду сидіти в садочку, спостерігати захід 
сонця. Милуватися квітами й слухати птахів. Ходити босою по росі 
та їздити з коханим кілька разів на рік у гори. Але не зараз, поки ще 
не все вивчено, не все зароблено, не все реалізовано.

Та воно так не працює. Це «потім» постійно відкладається... 
правильно, на потім. Бо потім — то потім, а зараз є зараз. І якщо не 
зараз, то й ніколи...

Тому ні. Літо — воно тут. І ці світанки стануться 92 рази, а потім 
перетворяться на зовсім іншу осінню історію. І ці ягоди на сніданок 
з куща, і смачні овочі-гриль, наповнені сонячними променями, і без-
кінечні дні та зоряні ночі — все це є зараз. А я можу промчати мимо 
або ж сповільнитися і бути в контакті.
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Я обираю себе. Я обираю літо. Я обираю нас. Я обираю бути.
І, до речі, справи не постраждали. Просто графік інший. Більш 

конкретний та комфортний. Я перестала намагатися встигнути 
все чи навіть просто багато встигати. Лише най-най. І, як бонус, 
нові ідеї прийшли, коли змогла зупинити біг по колу.

Звісно, ще є куди рухатися — досі не повісили гамак, давно не 
їздили до мого улюбленого моря, хочеться більше подорожувати 
по світу... Та ми працюємо над цим, одночасно насолоджуючись 
таким чудовим літом... 



Там, де немає усвідомлення, — там багато контролю і страх.
Страх, що не вистачить сили волі. Що станеться щось непередбачене. Що ти за-

слабкий.
Страх і намагання все запланувати, розрахувати, втримати і дуже сильне напру-

ження.
А потім життя, без сумніву, підкидає те, чого не було в списку, і відбувається «пе-

ренапруга в мережі». І так по колу. Виснажлива боротьба з реальністю, безрезультат-
ні спроби підкорити собі час, тіло, людей та ін.

Чи є альтернатива? Так. Бути відкритим життю. Дійсно не знати, що буде далі. 
Планувати, але усвідомлювати, що може бути по-іншому. Не контролювати, а робити 
усвідомлений вибір.

Якщо діяти з позиції «я обираю» — в цьому немає контролю та напруження, по-
чуття провини чи переваги над іншим, хвилювань на тему, як зробити краще чи швид-
ше. Ти просто обираєш, куди спрямувати свою увагу. Розумієш, де зараз твої думки  
й чи ти хочеш, щоб вони продовжували бути там. І тоді все стає просто.

Не в тому сенсі просто, що все відбувається дуже вдало і безхмарно. А в тому, що 
ти любиш реальність такою, як вона є.

Літо, дякую, що ти таке добре до мене і даєш все, що потрібно саме зараз. 
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Це так страшно — нелюбов. Хочеться сховатися від неї в блискучі шати чи відку-
питися дорогими іграшками. Запхати в найглухіший куток у серці, щоб більше ніколи 
не знайти. Викреслити зі свого життя, як телефонний номер абонента, що вже ніколи 
не подзвонить. Заклеїти кількома шарами шпалер у квіточку та завуалювати усміш-
кою чи обіймами.

Нелюбов. Заплющити очі й не бачити. Запевнити себе, що головне — сконцен-
труватися на хорошому і тоді все лихе пройде стороною. Вчасно відводити погляд 
і затримувати дихання, ніби це заразне і можна підхопити нелюбов повітряно-кра-
пельним шляхом.

Та вона повсюди. У транспорті, на пошті, в лікарні. На власній кухні, в спальні,  
у дитячій кімнаті. На твоїй вулиці, у твоєму місті. В чужій країні, у всьому світі... Звіря-
чим оскалом шкіриться нелюбов.

Вона є у тобі самому. До себе, до інших, до життя. Вона є. Нелюбов.
Ти ображаєш, і тебе ображають. Ти ненавидиш, і ненавидять тебе. Ти знищуєш, 

вбиваєш, душиш, і те саме роблять з тобою.
Ти сам стаєш нелюбов’ю без прикрас. Відвертою, грубою й точною, мов скаль-

пель хірурга. Вона підіймає на поверхню все, що ховалося під сотнею масок і тов-



стою шкірою. Обеззброює та зносить потужною силою всі захисні механізми  
й манери.

І немає жодного сенсу уникати чи ховатися. Наче міцно сплетене павутиння, вона 
все рівно заповнить собою кожний атом і буде вібрувати, доки не почуєш її послання.

Як немає світла без темряви, так немає без нелюбові любові.
Лишається прийняти її як частину реальності й бути тим сонячним променем, що 

пронизує глибоку ніч, сповіщаючи, що світанок буде. І знову настане день. І літо все 
пробачить. Навіть нелюбов. 
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Рум’яне літо вмилося дощем і побігло зривати абрикоси, доки не попадали. Ков-
ток свіжості посеред спекотних днів нагадав про те, що треба час від часу робити 
холодний душ своїм принципам і переконанням.

Живемо, отримуємо досвід, переплітаємося долями з іншими, але чомусь нама-
гаємося не вилазити зі своїх старезних правил. Це ніби випускник університету хотів 
би влізти в шкільну форму.

Обставини постійно змінюються, і кожна ситуація неповторна. Немає сенсу ду-
мати, що вона схожа на ту, в минулому, і одразу ставити на ній штамп: плавали, зна-
ємо. Це позбавляє шансу дізнатися, а як могло б бути, а що могло б статися.

Те саме стосується наших цінностей. Чому б не спробувати задуматися про них, 
написати у стовпчик, спробувати кожну на смак та чесно зізнатися собі, що ось ця — 
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дуже потрібна, а ця — вже давно має бути на смітнику і взагалі, вона була нав’язаною 
іншими.

Це гарна звичка — регулярно питати себе: як я зараз? Що для мене важливо? 
Куди я рухаюся? На що спираюся?

Життя — це не скульптура, яку можна один раз досконально виліпити, а потім 
ходити милуватися і протирати пил ганчіркою. Воно живе, пульсує, змінює напрямок 
і показує цікавезне кіно тим, хто вміє зняти шори та бачити.

Поглянь на літо. Воно не бухтить, що ось так йому не підходить, а ось це воно не 
пробувало і не буде. Воно вже зібрало велику миску абрикосів та буде варити з них 
джем. Вперше. Бо минулого року то було зовсім інше літо. 



Місто втомилося. Воно ледве дихало від задушливого смогу, бруду 
під ногами, метушні та жадібності.

Кожен вечір воно чекало хоч на кілька годин нічної тиші, мріяло ли-
шитися наодинці зі своїми думками, міркувало про те, як добре було б 
обнулитися та видихнути накопичене напруження...

Але на зміну денному борсанню приходив шум нічних клубів, скрип 
автомобільних покришок і п’яні крики. Місту ніяк не вдавалося натис-
нути на паузу.

Його жителі, засмикані великими можливостями та фінансовою 
кабалою, платили своєю енергією за життя в столиці та, ніби зомбі зі 
скляними очима, продовжували біг по колу.

Був у міста лиш один улюблений момент, що дарував маленький 
перепочинок та очищення. Час перед світанком.

Завмирали острівки вцілілої природи. Затихали в неспокійному сні 
нічні працівники та гуляки.

Місто робило глибокий вдих і на кілька секунд затримувало дихан-
ня, зупиняючи думки... А з видихом просиналося сонце й літо запрошу-
вало місто в новий день.
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Натхненний мегаполіс усміхався і намагався подарувати жите-
лям свіжість і надію хоча б на ранок...

Ця магія доступна кожному, варто лише прокинутися раніше та 
разом з літом обійняти своє втомлене місто... 



Усе має дві сторони медалі.
Успішна реалізація, окрім прибутку, задоволення та визнання, включає багато 

нав чання, праці та самовдосконалення.
Щасливі стосунки сповнені компромісів, вміння слухати і чути, безкорисних дій.
Написаній книжці передує ідея, сумніви, сміливість і щоденні кроки до мрії.
Подорожі по світу — це клопітка підготовка маршрутів, переїздів, готелів, фі-

нансів.
Навіть гарне здоров’я і зовнішність — це не тільки вроджені дані, а й регулярна 

турбота й вивчення інформації.
Спокійний розум і вміння керувати своїми думками, емоціями — результат меди-

тації та пізнання своєї природи, що теж потребує часу і практики.
І так з усім.
Не варто нікому заздрити.
Подумай, чого ти хочеш і що для цього робиш.
І, якщо маєш мету, почни прямо зараз. Це літо створене для щастя та дій. 
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Як складно — дати людині отримувати свій досвід. Не лізти з не-
проханою допомогою. Мовчати, коли не питають. Пам’ятати, що ти не 
можеш знати, як краще іншому.

Це тільки здається, що збоку нам видніше, як треба жити, яким тре-
ба бути. Однак це омана.

Ми не знаємо, які уроки має пройти людина у цьому втіленні. Ко-
мусь для розвитку потрібна і хвороба, і бідність, і різні складнощі.

Ми не знаємо, що вона вже пережила, і не розуміємо, що те, що в 
неї є зараз, — це найкращий варіант, якщо врахувати всі пазли її буття.

Ми забуваємо, що потрібен час, щоб із кокона з’явився метелик, 
квітка розпустила пелюстки, а у кошенят відкрилися очі. І, якщо фор-
сувати цей процес, можна нашкодити. Людині теж потрібен час для 
трансформації і власне бажання, інакше це не працює.

Ми дивимося на світ крізь призму своїх історій. Торкаємося ними 
один одного, переплітаємо долі, вирішуємо писати спільну історію або, 
навпаки, ділимо її на шматки. 
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Однак слід пам’ятати, що ця історія у кожного своя. І від неї залежить вибір, який 
ми робимо. І ніхто не зробить цей вибір за нас, і ми не можемо робити його за іншого.

Жити своє життя і дозволити людям жити своїм. Чому б не спробувати таку стра-
тегію цього літа?

Побачиш, з’явиться дуже багато часу і енергії для власних справ! 



Любе Літо... Якось так сталося, що вже половина твоїх соковитих днів позаду. Час 
невпинно крутить колесо життя і невблаганно ріже тебе товстими шматками.

Я знаю, що не маю втручатися в реальність, але можу посилювати з нею контакт. 
Я можу зустрічати світанки, можу бачити, як зріють ягоди та проростають насінини 
усвідомленості в мені самій.

Я можу трішечки сповільнюватися й питати себе: як ти зараз? Чи туди йдеш?  
Чи з тими?

Я можу нарешті наважитися на те, що давно просить реалізації, та зробити ма-
ленький перший крок.

Я можу почати збирати твої подарунки — засушити квіти, наморозити ягід, сфо-
тографувати цінні моменти, записати важливі усвідомлення... І хоча це не втримає 
час, я знаю: холодною зимою теплі спогади зігрівають не гірше, ніж імбирний чай.

Літо, мені так добре з тобою... Ти тільки не поспішай, чуєш? 
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Моє життя більше не буде таким, як 
раніше. На свято середини літа я отри-
мала подарунок: тепер у нас є гамак.  
І це краще, ніж килим-літак. Він дійсно 
змінює рівень свідомості. Лягаєш і... всі 
думки, турботи зникають... Є тільки ти, 
вітер у волоссі та лагідні сонячні про-
міні, що цілують у ніс і малюють ласто-
виння на чолі.

Ми йшли до цього не один рік. Спо-
чатку навіть думки про гамак не було. 
Потім почали хотіти його, але пасивно. 
Потім не знали, де повісити. Потім ні-
коли було.... Ну, ти знаєш, як це буває 
зазвичай.
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А одного дня я побачила його в багажнику нашого авто! І зовсім скоро чоловік 
своїми вмілими руками закріпив його в садочку.

Думаєш, це так просто: ліг собі та лежи, а потім починай гойдатися? Е ні... Спо-
чатку мені кожні п’ять хвилин щось треба було зробити, і я мусила вставати. Потім 
виявилося, що мене трохи вкачує.

Роблю висновок, що у всьому потрібне тренування, тому ставлю собі амбітну 
ціль — лежати в гамаку якнайчастіше.

Отакі вони, літні подарунки... 



Літо наштовхує на роздуми: чи можливі гармонійні стосунки?
Мені здається, це залежить від зрілості кожного учасника та від того, що ми  

в стосунки вкладаємо та чого очікуємо.
Людина поряд. Ми вважаємо, що вона щось нам винна чи вона нам цікава?
Ми хочемо, щоб вона зробила нас щасливими чи хочемо поділитися з нею щас-

тям, накопиченим у собі?
Ми знаємо, як комусь жити і дуже хочемо його змінити? Чи нам знову ж таки ці-

каво пізнавати світ через іншого та себе поряд з ним?
Для себе я вивела таку формулу гармонії: бути самодостатнім + повага + свобода 

+ підтримка + розмова.
Усе це загорнути в любов. 
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Є в йозі такий філософський принцип буття, як анічча — непостійність, мінливість 
всього проявленого.

І подобається нам це чи ні, але він реалізується у всьому навколо. Змінюється 
погода, курс євро, губляться та ламаються речі, наші стосунки, робота й безліч інших 
факторів перебувають у постійному русі, навіть якщо ми намагаємося зафіксувати їх.

Що тут казати: навіть власне тіло неможливо сховати від змін. Воно худне, глад-
шає, хворіє, одужує, стає сильнішим чи слабшим, старішає та вмирає.

І якщо ми не приймемо цю мінливість, будемо усіма силами стримувати те, що 
нам подобається, страждань не уникнути.

На допомогу приходить усвідомленість. У будь-якій ситуації важливим є те, як 
ми її зустрічаємо, як переживаємо та як відпускаємо. Все минає: і приємне, і болюче.  
І все це грані життя. Різнобарвна історія. Унікальна для кожної особистості й малень-
ка частинка великої мандали всесвіту.

Немає сенсу сперечатися з реальністю, вона все рівно вже відбувається, а ось як 
реагувати — це вибір.

Літо нагадує, що кожен момент — неповторний, будь з ним в контакті, відчувай, 
люби те, що є. 
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Це так цікаво — не вчити, а лиш посвітити ліхтариком, допомогти розправити 
крила.

Бути провідником, а не поводирем.
Не думати, як бути експертом чийогось життя, а залишати це право за людиною 

і щиро цікавитися, чого вона хоче. У захваті спостерігати, як вона сама розплутує 
клубочок і знаходить скарб.

Бачити свою історію в інших і як вони бачать свою в мені. Віддзеркалювати історії 
один одного і реагувати на це відображення. Пам’ятати, що часто це дзеркало криве. 
І йому не потрібно вірити, бо правда зовсім не така. Вона за межами. Краще дивитися 
серцем.

Слухаю літо і відчуваю, як воно проростає в мені... 
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Інколи так трапляється, що я мимоволі підглядаю за чиїмось 
 щастям.

Тато з дитиною. Вони бавляться, і весь світ навколо завмирає. 
Маля сміється, йому безпечно, весело, а батько... просто світиться від 
тієї любові. Він помічає, що я спостерігаю за ними, та підморгує мені  
у відповідь. Я йду далі, зігріта...

Закохані. Такі юні, щирі. Ледь торкаються один одного, але щось 
таке є в їхньому погляді, що буває лише між двома. Я тамую подих та, 
несподівано сама для себе, надсилаю у всесвіт побажання: хай їм буде 
довго добре разом. А вони й не знають про моє існування, в них зараз 
планета лише на двох.

Бабуся продає серветки, зв’язані власноруч. Накрохмалені, склад-
ний візерунок, ціла душа вкладена у той витвір. Мені саме такі треба 
для нового ловця снів. Я обираю, а вона розповідає неквапливо про 
своє життя. Каже, зір упав, пальці болять, але хоче в’язати, скільки 
зможе, щоб внукам придбати гостинці. І усміхається, згадуючи про них. 
І я усміхаюся, бо кожна людська історія — це космос. 
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Артист балету після вистави. Виснажене тренуваннями тіло, пальці ніг зво-
дять судоми, нервове напруження перед прем’єрою — все відходить на задній 
план. Лишаються захоплені оплески глядачів, сльози на обличчі від радості бути 
причетним до таких тонких вібрацій мистецтва та єдність всіх присутніх у залі 
хоча б на кілька годин вистави.

Цих моментів щастя так багато навколо, лише помічай та збирай у скарбничку.
Музикант, що заплющив очі та слухає, як багатотисячний стадіон співає в уні-

сон приспів його пісні, написаної в такий важливий момент життя.
Лікар, що сьогодні зробив диво. І хай це була друга зміна без сну, але вони 

перемогли.
Маленьке кошеня, знайдене людьми-ангелами, тепер має сім’ю та тепле  

ліжко.
Одноокий мопс, врятований з пекла, ніжно сопе під боком щасливої госпо-

дарки, яка знайшла в ньому друга та розраду.
Молода мама, якій вперше наснився той, хто вже не візьме за руку. Але після 

того сну вона раптом відчула, що все добре. І вона ніколи не буде сама. Він там 
наглядає за ними. І вона знову усміхається.



Я відчуваю, як щемить усередині від цих історій, що, 
випадково чи ні, торкаються мене. І я сама сяю від щастя...

А можливо, всі ми так наповнюємося один від одно-
го? Від одного погляду, торкання, доброго слова.

Раптом прямо зараз хтось підглядає за тобою? Усміх-
нися!

Літо, ти чарівне, я пишу ці рядки прямо на ходу, на 
вулиці, бо моя Муза прокинулася і запалює уяву. І в цей 
момент якийсь незнайомий чоловік повертається в мій 
бік і показує мені знак — . Мабуть, він теж щось знає! 



Усе життя — гра. І літо — це така гра в безкінечні дні та зоряні 
ночі. Соковиті фрукти й хрумкі овочі. Ліниві години в гамаку та рап-
тові ідеї. Нові враження та сміливість зробити перший крок.

У грі все можливо, то чому б не спробувати? Легко, не напру-
жуючись, ніби крок за кроком проходиш рівні загадкового квесту.

Вчора закінчила гру «Ловець снів» моя перша онлайн-група.
Це була захоплива тижнева мандрівка, що вмістила кілька моїх 

паралельних життів: звичайне і як Архітектора Сну в нашій пригоді.
Щоденні завдання на світанку. Особливе налаштування на 

кожного учасника, щоб дістати для нього саме ту карту.
Спеціальні запитання, щоб допомогти почути себе й прокласти 

шлях до мрії.
Магія невипадкових картинок, слів та усвідомлень.
Вдячність учасникам за щирість і довіру.
Ця подорож ще пульсує всередині, а я вже в дорозі — мчу на-

зустріч улюбленим Карпатам, смерековому лісу, стрімкій гірській 
річці, тиші й зануренню вглиб себе.
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Їду збирати скарби: цілих три тижні йоги, спілкування  
із Вчителем та однодумцями, прогулянки горами, збирання 
ягід, вечірня ватра, концентрований спокій та усвідомленість.

Я ще не знаю, що там попереду, але впевнена, що зберу 
особливі перлини літа...



Коли повертаєшся в місце, де вже був, здається, що час схлопується. Я жила тут,  
у Карпатах, на початку травня, і ось кінець липня, а я ніби й не їхала звідси.

Так само шумить річка, велично хитаються смереки і охоронець бази неквапливо 
розпалює свою цигарку.

Те, що було між травнем і липнем, стискається і перекидається свідомістю в якусь 
окрему шухляду пам’яті. Там на одному рівні лежать спогади минулого року і поза-
вчорашнього дня. То все минуле.

Час любить свободу. Він не підкоряється ні годинниковій стрілці, ні календарю. 
Він грається з нами. То сповільнюється так, що секунди здаються вічністю, то швидко 
сиплеться піском крізь пальці, тільки і встигаєш кліпати очима і ловити за хвіст кольо-
рові дні.

Я прошу час не гортати так швидко сторінки літа. А він хитро дивиться на мене  
і каже: «Не метушися, побудь у моменті, вбери кожною клітинкою цей день — і ти по-
бачиш магію...»
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Бути з дощем. Слухати його шепіт. Підставляти руки під великі 
краплі й умиватися свіжістю. Бачити, як напивається вологою і буяє 
природа.

Пити гарячий чай, кутаючись у ковдру. Спостерігати, як дощ і річ-
ка стають одним цілим, зникають кордони між минулим і майбутнім.

Вода змиває все. Припорошені пилом обіцянки. Забруднені ме-
тушнею мрії. Стоптані стежки надій. Вона стрімко тече, звільняючи 
простір для нового, незвіданого. І більше немає страху зробити невір-
ний крок. Розплющ очі та рухайся вперед.

Літо вмивається рясним дощем, і вже немає жодних перешкод, 
щоб бути щасливим.
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Бережи літо в собі. Ховай його від 
холодного вітру зневаги та пустих обі-
цянок. Не розпорошуй на тих, з ким 
дивитеся в різні боки. Уникай доріг, що 
ведуть у глухий кут. Там йому не місце.

Щодня напувай літо джерельною 
водою істини. Песть барвистими кві-
тами радості й огортай ніжністю. Воно 
палке, мов вогонь, і не терпить льодя-
ного мовчання.

Пам’ятай, що літо — це вибір. 
І якщо ти наважився, то починай діяти 
прямо зараз. Доки не пожовкло листя.
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Гори нагадують, що треба поставити ціль, а потім зосередитися на маленьких 
кроках. Не заглядати, де вже та вершина, бо це втомлює більше, ніж фізичні зусилля. 
Не концентруватися на тому, скільки вже пройшов, а скільки ще лишилося, бо то від-
волікає від цікавого шляху та краєвидів.

Просто йти. Усвідомлювати кожен крок. Розраховувати дихання, щоб сил ви-
стачило і піднятися, і спуститися донизу. Тримати в полі зору тих, хто йде попереду  
та позаду тебе. Вчасно робити зупинки для перепочинку. Пам’ятати, навіщо взагалі 
ти підіймаєшся. Радіти, що літо йде разом з тобою і щедро пригощає ягодами з куща 
та лісовими грибами.

Гори... А хіба в житті не так само?
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Свобода вибору починається з вибору настрою. Це певна внутрішня алхімія. Що-
ранку ми, свідомо чи ні, обираємо, як дивитися на життя та події в ньому. І від цього 
залежить рівень щастя.

Звичка бути похмурим чи веселим потребує однакової кількості зусиль. Усі ми 
знаємо людей, що навіть у складних обставинах зберігають оптимізм та філософське 
мислення.

Знаємо і тих, хто наче має все для комфортного існування, але страждає і концен-
трується лише на тому, чого не вистачає.

Мені здається, щастя пов’язане з глибокою вдячністю за те, що в нас є. Коли на-
вчимося щодня дякувати за все: від народження в людському тілі до можливості за-
йматися улюбленою справою та мати однодумців, зрозуміємо, як багато маємо.

Ми так ретельно обираємо, що вдягти, то чому б не обрати собі настрій для про-
живання неповторних моментів буття?

Хіба можна довго бути насупленим, коли навколо літо?!
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Це літо не потребує ретуші. Жодних фільтрів 
для яскравіших кольорів. Ніякого фотошопу, щоб 
прибрати зморшки біля очей. На зрубі дерева по 
колах можна визначити його вік. Чому ж ми так бої-
мося стати дорослими?

Фальшиві посмішки, позування, намагання ви-
глядати кращим, сильнішим, розумнішим — це зай-
ве. Всі ті інтриги, плітки за спиною, пошук, проти 
кого сьогодні дружимо, — не для мене. Не вмію  
і не хочу.

Бути таким, як ти є зараз. Цінувати кожну зу-
стріч і розлуку. Любити всі свої нерівності, тріщин-
ки, помилки. Збирати перлини мудрості з найрід-
нішими. Плекати тишу в собі. Ловити вітер. Бачити 
головне. Жити.
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Це так важливо: знати свій розмір. І не тільки в магазині одягу та взуття. 
А й у стосунках, праці, в тому, що віддаєш і приймаєш.

Я це зрозуміла не так давно, коли вкотре, виснажена, міркувала, що роб-
лю не так. Я завжди займалася улюбленою справою, більшість часу спілкува-
лася з приємними людьми, однак часто почувалася знесиленою і потребува-
ла відновлення.

І тоді я почула цей вислів: треба знати свій розмір. Всі ми різні, і той об’єм 
справ, що для однієї людини може бути нормальним, іншому буде завеликий.

Завжди будуть ті, в кого більше клієнтів, грошей, проектів, талантів, але... 
тобі жити своє життя, йти своїм шляхом, отримувати свій досвід. І хочеться 
робити це з радістю, без перенапруження. Інакше навіть улюблена справа 
спричинить вигорання.

Тому я вирішила слухати себе і дозувати все — від спілкування до роботи, 
що береш на себе. Як бонус: виявилося, що моя вибірковість у справах при-
звела до більшої ефективності. І хай я не дію на максимумі своїх можливос-
тей, але рівень задоволення життям однозначно вищий.

Літо створене для сповільнення й тихої розмови з собою. Відчуй свій 
розмір.

29.07



Немає нічого абсолютного. І в розпалі 
літа осінь передає привіт жовтим листком.

І наймудріша людина може помиляти-
ся, дратуватися, бути в розпачі.

І посеред теплого дня раптом повіє 
холодний вітер.

Не варто чіплятися за якісь стани, речі, 
стосунки. Все минає. Кожен привіт — це 
прощай, яке чекає на свій час. Будь у мо-
менті.
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Простір наповнюють люди. Ми вже п’ятий раз тут, в Ясінях, і кожна група ство-
рює свою неповторну атмосферу.

Коли ми приїхали на базу, там відпочивали діти. І це було голосно, дзвінко, трохи 
метушливо. Ніби добре знайоме місце, але зовсім інше. Потім вони поїхали, і будинок 
заповнила тиша й стан очікування.

Через кілька днів з різних куточків світу зібралися учасники нашого йога-ретриту 
і розпочалася нова пригода.

Кожна людина — як цікава книга. Зі своїм характером, звичками, розповідями.  
За тиждень ми збагатилися досвідом один одного, відчули єдність вибраного шляху 
та створили разом щось дуже важливе.

Безцінні знання та мудрість від Вчителя, походи в гори, пізні розмови біля ва-
три — щедрі дари цього літа й життя.

Зараз на базі знову тихо. Більшість поїхала додому, ми робимо вдих, видих та 
чекаємо на учасників інструкторського курсу. Аркуш поки що чистий, та вже зовсім 
скоро на ньому з’явиться наступна історія...
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Ранок прокинувся серпнем. Літо вже до-
росле, зріле, пишне. Поглянь, ним просякло 
все навколо: кожна рослина, хмарина, людина. 
Відчуй, як все пульсує, парує, дихає теплом.

Згадай, про що ти мріяв два місяці тому? 
Що обіцяв собі, але досі не розпочав?

Від чого збирався позбавитися, але 
продов жуєш тягнути за плечима?

Які двері хотів відчинити, однак навіть не 
дістав ключ?

Зараз саме час. Вірити, любити, діяти. 
Жити саме тим життям, яке ти відкладав на 
потім. Жити...

1.08



Слова народжуються з тиші. Метушня та напру-
ження не сприяють свіжим думкам, тому треба зна-
ходити можливість обнулитися та вдосталь набути-
ся в спокої.

Інколи слова пручаються та не хочуть лягати на 
папір. Тоді треба обережно підбирати те, що надих-
не, та підслуховувати, про що шепоче Муза.

А буває, слова ллються, як довгоочікуваний літ-
ній дощ після затяжної спеки. Щедро, рясно, змива-
ючи все застаріле.

Злови той момент, коли шум у голові перетворю-
ється на тишу, а потім з неї проростає нова історія...

2.08



Є знання, яке, без перебільшення, змінює життя.
Так трапилося зі мною шість років тому, коли я потрапила на інструкторський 

курс з Ваджра-йоги. Це був повний крах ілюзій та суджень щодо роботи з тілом після 
близько 17 років у спорті й фітнесі.

Це був переворот відносно будови всесвіту, станів свідомості, стосунків і навіть 
простої буденної, житейської мудрості.

З того часу це знання проростає в мені щодня. Коректний підхід до хребта кар-
динально змінив відчуття тіла та його роботу. Медитація допомагає пізнавати свою 
справжню природу. Усвідомлення в побуті — це справжній рецепт щасливого життя.

А ще я отримала величезну дорогоцінність — Сангху. Так в йозі називають коло 
однодумців, що, без перебільшення, стає сім’єю. І це величезна радість — мати змогу 
практикувати разом, обмінюватися досвідом, жити під одним дахом, смажити куку-
рудзу на вогні та співати пісень під зорями.

3.08



Це літо подарувало мені величезний подарунок — можливість місяць жити в Кар-
патах, знову повністю пройти інструкторський курс й навіть трішки асистувати на 
ньому.

Рівень сприйняття інформації набагато глибший, ніж шість років тому. Пласт за 
пластом я рухаюся до себе з величезною вдячністю Вчителям, долі та всім тим об-
ставинам, що привели мене сюди.



Уже не перше літо я помічаю в собі намагання врятувати 
світ.

Мені пощастило із Вчителями, і я отримала знання про 
хребет, підвивихи в якому провокують практично всі захво-
рювання у людському організмі, окрім травм і подібних ви-
падків.

Я отримала можливість дізнатися, що, змінивши рухові 
навички та поправивши спину у грамотного костоправа (лі-
нійним методом, без скручувань), можна звільнити затисну-
тий нерв та відновити роботу певного органу і одужати на-
віть від дуже складних хвороб.

Я маю інструкцію, як поводитися з тілом у побуті та у фі-
зичних вправах, щоб не шкодити спині та, як наслідок, всьому 
організму.

І звісно ж, мені хотілося докричатися до кожного! Розпо-
вісти всім! Врятувати...

4.08



Але це — неможливо. Адже почує лише той, хто слухає. Усвідомить людина, 
 готова до того.

Розбереться та змінить своє життя тільки той, хто зможе стати пустою чашею, 
відкинути всі свої попередні судження та догми, той, хто вміє мислити логічно та хоч 
трохи тямить у біомеханіці людського тіла. А ще той, кому дуже припекло. І то не зав-
жди...

Усім нам — отримувати свій досвід. У когось він болісний, і усвідомлення певних 
речей відбувається через хвороби і біль. Можливо, в цьому втіленні у людини інші 
завдання.

Тому я стримую себе у бажанні рятувати і просто вмикаю свій ліхтарик для того, 
кому потрібно.



Щастя просте. Воно не в складних 
концепціях, ритуалах, аскезах.

Воно завжди поряд, лише розплющ 
очі та вмій любити те, що є.

Це зоряне небо. Смачні млинці на 
сніданок. Усмішка дорогої людини. Під-
тримка рідних. Гарна пісня. Реалізована 
мрія. Таке швидке, але таке щире літо...

Якщо не можеш бути щасливим 
прямо зараз, не сподівайся, що зумієш 
колись.

5.08



Хочеться сісти літу на коліна, заплющити очі та 
попросити заспівати колискову...

«Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота...»
Слухаю, як тріскотить вогнище, лягаю на 

дерев’яну лавку та дивлюся на небо. Таким воно бу-
ває лише в серпні. Бачу Чумацький Шлях і раптом... 
падає зоря! І потім ще одна летить, немов комета 
з хвостом. Чиюсь мрію відправлено на виконання.  
А чиясь збулася прямо сьогодні. І не одна.

Я раптом згадую, що життя таке красиве, варто 
хоч іноді дивитися вгору.

6.08



Сиджу навпроти лісу та дивлюся на дощ. В Кар-
патах це частий гість, однак щоразу він інший, бо 
інша я.

Дощ особливий тут: величний, рівний, мелодій-
ний.

Інколи я серджуся на бешкетника, бо він зму-
шує змінити плани. Часом, навпаки, нам затишно 
разом і так легко дихається. А буває, цей літній дощ 
запрошує танцювати разом з ним, і тоді я біжу на-
зустріч, заплющивши очі, і відчуваю, як саме життя 
сміється разом зі мною.

7.08



І раптом посеред різноманіття літніх фруктів та ягід мені захотілося бананів. Так, 
бананів, які я їм всю зиму.

А ще пам’ятаю, в екзотичній Індії був день, коли я вже не пішла на море, а на обід 
замовила картоплю, а не манго.

Вчора піймала себе в соцмережах, сидячи навпроти неймовірного гірського крає-
виду.

Ми звикаємо до всього. Навіть дуже важливого, довгоочікуваного та жадано-
го. І перестаємо цінувати. Втрачаємо сприйняття новачка, дитини, відчуття цікавості  
й захвату.

Ми звикаємо навіть до літа, жаліючись на спеку чи комарів. Бурчимо на кохану 
людину, забувши, чому вирішили бути разом. Знецінюємо свої успіхи, заглядаючи на 
інших.

Ліки від цього — усвідомленість. Пам’ятати, що кожен момент життя неповтор-
ний. Щодня дякувати за те, що маєш, та із захопленням вивчати цей чудовий світ.

8.08



З чого все починається? З ідеї. Щось зробити, кимось ста-
ти... Побудувати будинок, поїхати на край світу чи на сусідню 
вулицю, запропонувати створити сім’ю, відкрити свою справу.

А що таке ідея? Це думка, що з’явилася в той момент, коли 
людина здатна почути, усвідомити її, коли вона може дозволи-
ти собі бути відкритим новому, прийняти виклик.

Іноді ідея миттєво набуває матеріальної форми, реалізу-
ється у щось осяжне. Буває, вона зріє роками і навіть десяти-
літтями, потім починає переливатися новими гранями і наре-
шті сяє у всій красі.

А є ідеї, котрим не судилося втілитись, однак самі по собі 
вони є сенсом, стимулом жити.

Літо ще має для тебе 24 світанки. Один з них — прямо 
зараз. Яка ідея давно стукає у двері? Може, час запросити її  
у своє життя?

9.08



Про що мені написати тобі, Боже? Як звернутися до тебе, щоб не підтримувати 
ілюзорний образ сивого старця на хмарі та його руки, що карають і дають? Може, 
Всесвіт, Вищий Розум, Універсум?.. Давай я пізніше вирішу, а поки поговоримо.

Ні, не переживай, я не буду зараз просити і жалітися, не буду зойкати: «за що» 
і «чому я», не буду випрошувати щастя, здоров’я, багато грошей, кохання і теплого 
містечка в раю на цьому чи тому світі.

Я не збираюся ритуальними позами і свічками зі святих місць замолювати гріхи 
та катувати себе аскезами, суть яких не осягнути. Не буду зачаровуватися, а потім па-
дати вниз, проклинаючи волю твою. Не вмовлятиму придивитися за тими, хто пішов.  
У них там давно свої справи.

Я подякую тобі. За життя. За це літо, сонячний промінь і морську хвилю десь на іншо-
му краї планети. За світло і темряву. За тих, хто поруч, і тих, від кого життя тримає подалі.

За кожен новий вдих і видих, за любов. Любов твою до мене в кожному кроці. 
Єдність всього проявленого.

Дякую, Господи. Я чую шелест твоїх крил поряд... Так, я уявлю тебе з крилами і не 
там, в небі. А тут. Всередині. І цими крилами я піду обіймати світ.

10.08



І був уже цей ранок і цей вечір. 

І я так само ходила по росі, дивилася 
на вогнище і на зірки. 

Ті самі тіні ввижалися мені мільйони 
світлових років тому. 

І тварини, приручені мною, грілися 
біля ватри. 

І моє волосся танцювало з вітром. 

І літо грілося в долонях. 

Все це було, є і буде, доки існує світ...

10.08
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Часто мрії — це тендітні тіні з майбутньо-
го. Одні мають лише розмитий силует, інші 
видаються досить реальними, але варто про-
стягнути руку — розчиняються. А деякі вза-
галі схожі на далекі зірки, що мерехтять крізь 
заплющені повіки.

А моя мрія — вона тут, зі мною. В цьому 
п’янкому гірському повітрі. У величних сме-
реках і кришталевому струмочку. У вранішній 
росі, де в кожній прозорій краплині — цілий 
світ. У практиці йоги, що не закінчується на 
килимку, а плавно перетікає в сніданок і не-
спішний день. У свободі. В тихій радості. В лю-
бові. У кожній миті.

Мабуть, колись я намріяла це літо і це 
щастя. І воно тут. Зі мною.

12.08



Уже тиждень тут, на інструкторському курсі з Ваджра-йоги, студенти 
здають екзамени з практики й теорії, проводять заняття. Готуються, хви-
люються, вперше стають на килимок.

І кожного дня ми оплесками та обіймами вітаємо нового викладача. 
І це величезна радість, адже тепер коректної до хребта йоги по всьому 
світу стає більше! А наша Сангха ширшає!

Це так зворушливо — бути свідком здійснення мрії, бачити, як люди-
на стає на шлях власної трансформації і потім несе світло знання іншим.

Йога — це не акробатичні пози чи відсторонення від соціуму.  
Це усвідомлення. На рівні тіла, розуму, мови.

А з усвідомленості народжується духовність — доброта, відповідаль-
ність, свобода.

І саме так, крок за кроком, світ стає кращим, відбувається еволюція.
Одне літо може змінити все життя. Варто лише прийняти рішення та 

діяти. А Всесвіт допоможе...

13.08



Ще тут... На кілька хвилин ми завмираємо у вже такому рідному просторі, а потім 
перегорнемо і цю сторінку життя.

Здавалося, це буде тривати вічність — ранковий туман, практика йоги, затишок, 
тиша, пізнання, походи в гори, пісні біля ватри, зоряне небо та щастя бути разом  
з однодумцями.

Скоро час йти далі. Наповнені через край, тамуємо подих і натискаємо на паузу, 
щоб кожна клітинка просякла цим досвідом.

Ось він, момент, коли видих закінчився, а новий вдих ще не народився. Всередині 
пульсує кожна зустріч, кожна розмова, теплі обійми.

Ще кілька митей — і вся ця пригода розтане в карпатському повітрі, однак назав-
жди закарбується в серці.

23 дні глибини, після якої народжуєшся новий ти. Немає суму, лише сльози ра-
дості й величезна вдячність долі, Вчителям та цьому літу...

14.08



А тепер уяви, що сьогодні весь світ спостерігає за тобою та готовий взяти при-
клад з твого життя. Як будеш ставитися до себе та до інших? На що наважишся?  
Від чого відмовишся?

Уяви, що твої думки транслюються на великому екрані позаду тебе, — про що  
думав би?

Як би ти виглядав, коли б дізнався, що хтось медитує на твою красу?
Щодня ми отримуємо величезний скарб — 24 години нової доби. І в нас є ви-

бір, чим їх наповнити. Спробуй пам’ятати, що немає окремого тебе на рівні Всесвіту, 
Люби. Надихай.

Усвідомленість допомагає цінувати миті життя й насолоджуватися кожною  
краплиною неповторного літа...
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Я завжди вважала себе морською дівчинкою і сумувала, коли надовго розлучала-
ся із солоною стихією. Зараз я теж мрію про це побачення, однак частина мого серця 
належить горам.

Учора був особливий день перед від’їздом. Рожевий світанок, оповитий кришта-
левою тишею. Похід з панорамою на Чорногірський хребет, де всі думки зупиняються 
від такої величі природи. Солодка ожина та малина. Купання в Черемоші під гурко-
тіння грози. Тепла літня злива. Найсмачніші у світі налисники й райдуга від одного 
краю світу до іншого. Хмаринки, що танцювали прямо перед нами і створювали не-
ймовірне кіно під назвою «щастя моменту».

Тут не потрібні маски. Ти повертаєшся обличчям до самого себе і ясно бачиш, що 
весь світ — це і є ти. Вільно дихати, любити те, що робиш, та нести світло — якщо пи-
сати план на майбутнє, хай він буде таким.

Час їхати додому. Відчуваю, що ми повертаємося іншими. Дякую, літо, дякую, 
 Карпати...
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Якщо настрій — це певна хімія, коктейль з нейромедіаторів, то чому не обирати 
свідомо його склад?

Учора повернулися у місто — задушливе, метушливе, втомлене та брудне після 
сильної зливи... Великий контраст після неймовірних гірських пейзажів. Можна поча-
ти сумувати, що подорож скінчилася, що тут не так гарно, і знайти ще багато приводів 
для бурчання.

Однак я обираю щастя. З цікавістю дивлюся на нову картинку за вікном, радію 
зустрічі з близькими та котами, насолоджуюся улюбленим домашнім ліжком і спо-
стерігаю, як всередині народжується імпульс до дій!

Подорож — це величезний ресурс, а особливо йога-подорож, а особливо разом 
з найріднішими людьми та Вчителем! Хтось привіз додому ягоди та гриби, а я на-
збирала повні кошики спокою, усвідомленості й любові до життя. Вистачить надовго,  
і поділитися є чим.

У мене ще є кілька ковтків літа, і я обираю насолоджуватися ними!
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Солодкий смак спогадів чи гіркота 
помилок?

Бездонний океан натхнення, куди хо-
четься зануритися знову і знову? Чи тем-
ний ліс, який краще обходити десятою 
дорогою, щоб не накликати біду?

Пробачити, забути і відпустити на-
завжди? Чи розплутувати клубок життя 
безкінечну кількість разів?

Яку історію шепоче твоє минуле? Яке 
літо ти хочеш пригадати?
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Куди ми так поспішаємо? Не встигне народитися дитина, їй заглядають у рот, 
шукаючи зуба. Ставлять на слабенькі ніжки, щоб пішла раніше за сусідського, не розу-
міючи, що спочатку має сформуватися хребет і м’язи. Мордують раннім інтелектуаль-
ним розвитком, не даючи розвинутися емоційній сфері.

Те саме ми, дорослі, робимо із собою. Не маємо терпіння дочекатися, доки вирос-
те посіяна насінина, розквітне мудрість, достигнуть плоди докладених зусиль.

Невблаганно женемо себе нагайкою за уявною морквиною, не помічаючи, як 
втрачається розуміння, навіщо це. Так і хочеться спитати: куди біжимо? Швидше ста-
ти на ноги, швидше вирости, швидше постаріти, швидше вмерти?

Коли довго не був у місті, бачиш, яким високим темпом воно живе, змушуючи без 
упину крутити хом’ячкове колесо. 
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Швидка їжа, швидка доставка, швидкі гроші, швидкі стосунки... Вище... більше... 
сильніше...

Куди веде цей шлях? Чи заберемо хоч щось із собою? Гроші, машини, квартири, 
дипломи та кубки? Чи будемо на порозі до іншого світу шкодувати саме за цим?

Нічого матеріального не заберемо. Лише усвідомлення є тим, що візьме дух, по-
лишаючи фізичне тіло. А усвідомлення не любить метушні та перенапруження. Воно, 
навпаки, про slow life. Про вміння бути в моменті, бачити красу світу, насолоджувати-
ся тим, що є, діяти з любові та бажання допомагати, адекватно оцінюючи свої мож-
ливості.

Перший марафонець помер невдовзі після фінішу. А у тваринному світі швидко 
бігають лише хижак та його жертва, бо такі закони природи. Куди ж поспішаєш ти, 
людино? Чи не забула ти насолоджуватися мандрівкою під назвою «життя»?

Сьогодні дванадцята неділя літа, лишилася всього одна. Чи встиг ти головне — 
бути щасливим?



Я довго йшла до своєї золотої середини. Спо-
чатку був спорт, і, хоча я ніколи не була амбітною 
щодо змагань та перемог і більше любила сам про-
цес тренувань, повірила, що немає успіху без на-
пруження, розвитку без болю та результату без 
того, щоб віддавати всю себе.

Далі все було м’якше, однак теж багато-бага-
то контролю та надмірних зусиль. Цей принцип 
ще довго жив у мені та керував не тільки тим, як я 
ставлюся до власного тіла, а й життєвою стратегі-
єю в цілому. Я сама обирала складні завдання, бра-
ла на себе забагато і потім, попри все, виконувала, 
виконувала, виконувала...

Де тонко, там рветься — де є перекоси, там 
травми тіла, психічне вигорання та нерозуміння, 
що я роблю не так. Де цілковитий контроль — там 
втрачається краса спонтанності й легкості життя.
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Йога вчить серединному шляху в усьому, і тепер я розумію, що 
це те, до чого я завжди підсвідомо прагнула.

Не обов’язково виснажувати себе тренуваннями, роботою, сто-
сунками. Баланс між напруженням і розслабленням допомагає на-
солоджуватися самому і бути корисному для інших.

Літо ще тут, і воно шепоче: відчувай, спостерігай, радій — і ти 
знайдеш свою золоту середину.



Здавалося б... Навіщо тобі різноманіття? Зробив би нас однаково красивими, ба-
гатими та добрими. Стільки проблем зникло б, жили б спокійно, без сварок.

Уяви, немає заздрощів, болю, розлук... Лише любов і порядок. Рожевий світ, де 
однакові обличчя усміхаються один одному щоранку, а за вікном — вічне літо.

Розумію. Ми такі різні, бо так ти пізнаєш сам себе. І тобі потрібен різний досвід.  
І немає кращого чи гіршого. І не треба нікого засуджувати, бо невідомо, ким ми були 
минулого разу і що вироблятимемо наступного. Можна лише подякувати, що маємо 
непогане втілення, та цінувати його.

А знаєш... Добре, що не зробив однаковими. Це було б так передбачувано. Ти зна-
єш, що нам насправді треба. Те, що й тобі. Бо ми і є ти. І це літо — найкращий доказ.
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Гей, літо! Ти, виявляється, ще той авантюрист! Я ж думала, основні принадливі 
моменти вже позаду і ми з тобою тихенько, як щаслива подружня пара з багаторіч-
ним досвідом, добудемо останні 10 днів. Будемо гойдатися в гамаку та доїдати со-
лодкі кавуни. Таке собі літо на пенсії. Спокійне, виважене, задоволене.

А ти, виявляється, приготувало мені рюкзак, намет, спальник і бонусну зустріч з 
горами? Кличеш мене в захопливу пригоду, знаючи, що мені не стане сил відмовити?

То що ж, час у дорогу! Несподівана мандрівка — не менш приємна, ніж заздале-
гідь спланована. Такий собі елемент хаосу в красивій структурі життя. Поїхали, до-
рогеньке!
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Малюй візерунки на піску, будуй по-
вітряні замки, лови краплі літнього дощу  
в долоні.

Ризикуй.
Хай зірки догорають і падають, списа-

ний віршами зошит перетворюється на попіл,  
а стосунки завмирають у німих фотокартках.

Відпускай.
Не біда, що листя жовкне та нова весна 

ще не скоро. Подивися, летить пір‘їнка: вона 
легка, не поспішає, не метушиться.

Не сумуй, що вода, вогонь і час усе роз-
чинять. Не намагайся стримати. Світ доско-
налий. Потрібне трапляється вчасно. Відпус-
ти. Заплющ очі.

Будь.
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Розкажи мені свою історію. Як ти ріс. Кого 
любив. Про що мріяв.

Заспівай пісню.
Відкинь усі маски та ролі і згадай, як це — 

просто бути. Коли не треба вдавати із себе кра-
щого і сильнішого. Коли можна лишатися невин-
но оголеним, без страху бути осміяним.

Просто відчуй, що ти таким і був завжди, доки 
не поринув у сон ілюзорних ідей і не повірив, що 
з тобою щось не так.

Розмалюй цей літній день яскравими барвами 
і відпусти вільною птахою в небо. Танцюй. Свят-
куй життя.
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Неможливо силою вичавити із себе книгу, 
новий проект, дружбу чи кохання.

Спочатку треба сформувати плодючий ґрунт. 
Виростити в собі людину, спеціаліста, друга, 
партнера, митця. Так, щоб внутрішня чаша напов-
нилася і захотілося ділитись.

Потім варто посадити насінину: мрію, ціль, 
бажання. Регулярно поливати, плекати, звільня-
ти від бур’яну свої думки та наміри. Забезпечити 
захист тендітній рослинці від шкідників-критиків  
і буревіїв-сумнівів.

І коли настане зрілість і час збирати плоди — 
наповнити все це вдячністю та відпустити.

Літо робить саме так, спостерігай!
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Нас формує оточення, а ми формуємо його. Мені 
подобається метафора, ніби людина — це огірок, що 
плаває в певному розсолі та сам набуває його якостей.

Тому є сенс обирати тих, з ким регулярно спілку-
єшся, адже з часом ти стаєш одним з них.

Разом з тим, я помічаю, що, коли сама займаю-
ся чимось цікавим, важливим і натхненним, навколо 
з’являються чудові люди-однодумці.

Це літо нагадало мені, як важливо частіше бувати 
зі своїми людьми. Дякую та радію...
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Легко любити літо юним, коли воно ледь проросло зі свіжої весни, бринить про-
холодною росою та палко цілує найкоротшими ночами. Коли все ще попереду.

Приємно любити літо соковитим, щедрим на фрукти й овочі, просоченим соло-
ним морем, величними горами та свободою. Коли здається, що так буде завжди.

Звично не рахувати туманних світанків, збирати повні торбинки його подарунків 
і відмахуватися від спеки, забуваючи, що вона так швидко минає.

А ти полюби літо таким... За п’ять хвилин-днів до осені. Вицвілим і трохи зів’ялим. 
Постарілим на три місяці й згорбленим від багатого врожаю. Зі зморшками на почор-
нілих полях і першими прохолодними світанками.

Прислухайся до нього серцем. Відчуй вдячність. Обійми міцно-міцно та пообіцяй 
бути вірним собі й не забувати те важливе, що ти усвідомив цього літа.
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Розсипатися на маленькі шматочки 
і потім складати новий варіант себе, як 
мозаїку...

Хай розбите й склеєне вже не буде 
таким, як нове. Однак крізь тріщинки по-
трапляє світло — співав мудрий Леонард 
Коен.

Спочатку промінь хаотично блукає 
кутками, шукає тих, хто вижив. Далі зігрі-
ває теплом паросток чогось нового. А по-
тім перетворюється на прожектор, який 
підсвічує шлях у глибину, до себе.

Літо має 232 480 хвилин для щастя й 
пізнання. Як ти використав більшу части-
ну? Що зробиш із найсмачнішим шматоч-
ком, що залишився?
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Свобода. Така важлива цінність. Дати свободу собі, зазирнути вглиб і запитати: 
чого я хочу? Куди йду? Що для мене важливо? Хто зі мною поряд?

Бути вільним — означає відкинути забобони та вирізняти, що — твоє, а що — ні, 
й обирати. Кожну секунду брати відповідальність на себе та діяти. Навіть, якщо це 
страшно й незвично.

Не менш важливо пам’ятати, що твоя свобода закінчується там, де починається 
свобода другої людини. Поважати іншу думку, навіть коли вона кардинально відріз-
няється від твоєї.

Шукати баланс між «Я» та «Він», намагаючись зберегти свободу обох, — висока 
майстерність. Та це легко, коли поважати іншого та пам’ятати, що насправді ви єдині.

Для мене свобода — це ще й подорожі. Кожна мандрівка — як маленьке життя. 
Завжди повертаюся оновленою, адже подорожую не тільки в зовнішньому просторі, 
а й всередині себе.
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Кілька днів тому стався зсув ґрунту та розмило єдину дорогу, по 
якій нам їхати. П’ять сіл лишилися відрізаними від цивілізації, і ми не 
знали, коли нам вдасться вибратися, і готувалися змінити плани. Од-
нак щойно все вдалося — свобода!

Їду додому іншою, з новим сприйняттям світу й себе в ньому. Гори 
закарбувалися в серці та наповнили глибоким спокоєм.

Осінь вже дихає літу в спину вечорами. Та воно вільне, як вітер, 
ось-ось полетить у нову подорож. Чи навчився ти в нього бути таким?



Хочу поділитися секретом. У кожного з нас є в ки-
шені золотий ключик, що відкриває дверцята до ней-
мовірної енергії.

Ключик цей зветься натхненням. І йому під силу 
пробудити ресурси, що дрімають усередині, розпали-
ти вогонь творчості, розправити втомлені крила.

У метушні ми можемо забути про те, де лежить 
цей ключик та чи є він у нас взагалі. І життя тоді стає 
сумним і сірим, нічого не радує, нічого не хочеться.

Тому так важливо черпати натхнення у всьому! 
Не чекати особливого випадку, не жалітися, що немає 
часу, а роздивитися навколо й побачити, яким пре-
красним і досконалим є світ!

Прямо зараз озирнися! Милуйся небом і сонцем, 
радій літньому дню, знайди калюжу чи хмару незвич-
ної форми та напиши про них розповідь чи намалюй 
картину!
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А ще ж ми самі можемо стати джерелом натхненням для інших. Варто пам’ятати 
про це, коли здається, що твоє існування не має сенсу. Живи, пізнавай, розповідай... 
Можливо, це подарує комусь усмішку чи ідею вже сьогодні!

Зараз хочу закохатися у своє місто, бо щось воно зовсім вивітрилося з мене.  
За останній місяць була в Києві кілька днів і навіть не зрозуміла, що то між нами було.  
А коли повернулася в гори, все ніби знову стало на свої місця.

Уже так звикла до неймовірних краєвидів, безмірного простору, повітря, що мож-
на різати на шматки та ласувати ним цілодобово.

У той же час відчуваю, що відпочила, наповнилася, наситилася аж до краю і тепер 
хочу творити й діяти!

Вирішую зберегти гори як внутрішній ресурс свободи та ловити натхнення в місті, 
бо любити те, що є зараз, — то найкраща стратегія.

Літо надихає бути щасливим. Чому б не продовжити це і надалі?



92 дні я збирала перлини літа. Хапала за хвіст важ-
ливі думки, замальовувала словами цінні моменти, роз-
кладала у барвисті мішечки тендітні мрії та наповнювала 
їх сміливістю.

Всього було вдосталь: сонця, гір, йоги, знань, друзів, 
сім’ї, добра, любові, тиші й краси.

Їмо з моїм особливим Літом солодкі груші та горта-
ємо фотографії, перечитуємо тексти, згадуємо емоції та 
усвідомлення.

Сьогодні — остання перлина, і я наповнюю її вдячніс-
тю й присутністю.

Вдячність близьким, друзям, Вчителям — саме ви по-
дарували мені стільки тепла, мудрості й любові. Буду грі-
тися всю осінь та зиму.

Вдячність усім, хто читав, підтримував, коментував 
перлини. Це так надихало, адже бути корисним — велика 
радість!
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Присутність — це та важлива спеція, яка робить страву під назвою «життя» най-
кращим делікатесом.

Бути в моменті, цінувати важливе, радіти простим речам — про це всі мої 92 пер-
лини. Збираю їх у намисто та йду з моїм Літом насолоджуватися цим днем і запро-
шувати в місто Осінь. Цього року я готова до зустрічі з нею, бо зрозуміла, що немає 
поганого сезону для щастя!





Ольга  
БаталОва

Привіт! Я — Оля. Щаслива жінка, дружи-
на, мрійниця.

Люблю подорожі, тишу і теплі зустрічі  
з близькими. 

Обожнюю гори, море, надихаюсь велич-
чю природи. 

Третина цієї книги була написана в Кар-
патах. Перлини літа пронизані гірським пові-
трям, неосяжними просторами та свободою. 
Хотілося поділитися чистотою моменту «тут 
і зараз» та надихнути насолоджуватися про-
стими радощами життя.

Особлива подяка у створені цієї книги 
ілюстратору — Літі Ахметовій. Вона передала 



в малюнках саме те, що ховалося між рядками. Це така магія — бачити, як тексти пе-
ретворюються на образи і народжується нова історія...

Також дуже дякую Юлі Дворецькій за редагування і дизайн. Книга вийшла такою 
собі затишною «цукерочкою», як каже сама Юля. Я уявляю, як читач бере її в руки, 
гортає сторінки та мріє про щось хороше...

Дякую моєму чоловіку, батькам, Вчителям, друзям і однодумцям. Люди — це ве-
личезний скарб мого життя! І я не втомлююся дивуватись їх красі та глибині...

Радію, коли можу допомагати іншим бути здоровими, красивими, гармонійними.

Мої напрями діяльності:
•	 Письменниця, автор книг «Подорож до себе: здорової, красивої, гармонійної»,  

«Казки маленькому Я», «Дванадцять намистин».
•	 Інструктор Ваджра-йоги.
•	 Ведуча трансформаційної гри «Ловець снів».
•	 Арт-коуч і ведуча творчих зустрічей для жінок.
•	 Косметолог і майстер з приготування натуральної косметики.

www.olhabatalova.com
olha.batalova@gmail.com



лІта  
аХМЕтОва

Всім привіт! Мене звати Літа, я люблю жит-
тя, гори, усе, що одухотворює, і особ ливо серед 
усього виділяю Живе Слово. 

По життю займаюся ілюстрацією, фотогра-
фією та дизайном. 

Мені пощастило зустріти Олю і ще більше 
пощастило працювати над ілюстраціями до «92 
перлини літа». Це книга про спокій, добро, про-
сті істини, тихі радощі і щастя, сховане у проме-
нях світла, де час уповільнюється, а вічність роз-
криває свої простори.

Цю книгу можна цитувати і цитувати, і з ре-
чень литиметься золото. Я безмежно вдячна Олі 



за можливість співтворчості та велетенську роботу, яку вона зробила починаючи з 
першого рядка.

Я одразу закохалась у тексти, тому працювалося над книгою легко. Мені близь-
кий простір, описаний у книзі, і я розділяю повністю авторську любов до світу, схова-
ну між рядками. 

Не всі образи далися мені з першого начерку, деякі доводилося перемальову-
вати і перемальовувати. Втім Оля дуже терпляче чекала, мовляв, «щоб без поспіху  
і з любов’ю».

Сподіваюся, вам сподобається і ви знайдете у книзі те, що давно шукали (я своє 
знайшла). А між тим ми з Олею готуємо для вас нові сюрпризи.

Слідкуйте за нами.
Відкрита до співтворчості: 
instagram.com/totemusart
facebook.com/lita.akhmetova
instagram.com/litayeah
 +38 093 381 29 92
lita.akhmetova@gmail.com 



Мої  
перлини

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Літературно-художнє видання

Баталова Ольга Миколаївна

92
перлини літа

Художник Літа Ахметова
Верстка й коректура Юлія Дворецька

Підписано до друку 28.11.2018
Формат 70х100/32. Гарнітура Bliss Pro 

Ум. друк. арк. 5,52 


