*Өтініш! Бұл кағазшаны тастамай, оны көбейтіп, басқа адамдарға таратыңыз!!!
Біздің байланысымыз – e- m ai l : zhas yl 21@m ai l .ru

Құрметті адамзаттар мен жерлестер!
Сіздерге үлкен өтініш!!!
1. Табиғатты қастерлеу, аялау, тазалықты сақтау қажет!!!
Оның барлығы адам қолында оны мен сіздердің қолыңызда.
Соңдықтан да әр қашан
Таудың етегінде болсын, жайлауда, кең далада, табиғаттын қай
естеріңізде сақтаңыздар!!!
жерінде болсын, қоқысқа орын ЖОК!!! Қоқысты өздеріңізбен
бірге қалаға алып кетіп жүріңіздер!

2. Сіздерді тамақтандырып жатқан Жер-Ананы
қалай болса, солай джиптердің, машиналардың
күшімен жараламаңыздар!!!
3. Ағаштарға ырым ретінде байланған нәрселержіп, мата немесе пакет үзінділері ағашты
қылкыңдырып өлтіреді екен!!! Табиғат бұған қарсы!!!
4. Отты абайлап жағу қажет!
Қурап қалған және өсіп тұрған ағаш-бұтақтарды, өсімдіктерді табиғатта қалдырыңыз,
себебі табиғат оларды қажет етеді. Отты жағам десеңіз, өзіңізбен бірге арнайы отынды
(саксаул) алып келіп, жағыңыз. Және ошақты үлкен таспен қоршап алу керек. От –
ағаштардан алыстау, немесе ағаш жоқ жерде жағылады. Отты жағып болған соң, оны
дұрыстап өшіріңіздер, жан – жағыңызға қарап, өртенген нәрсе жоқ екеніне көз жеткізіңіз,
абайлаңыздар! Тартылған темекіні, қолданылған сіріңкені, отты міндеті түрде су мен
басып, таптап, көміп тастау қерек!

5. Бұл қағиданы/аксиоманы өміріңізде қолданыңыздар:
табиғатта демалғаннан кейін сол орынды алғашында
қандай болды сол түріне келтіріп кет!
Бұл заң аяғыңыздың астында мыжылып калған шөпке де байланысты. Жер шарымыздың
экосистемасына қастерлей қараңыз!!!

Анекдот : Бір кезде екі ғаламшар кездесіп, біреуі сұрайды: – Қалың
қалай? Сонда екіншісі былай жауап береді: – Қалім нашар – адамдар не
істегісі келсе, соны жасайтын болды – біресе ұрғылайд, біресе соғады,
немесе кесіп, ойып, бетон құйып тастайтын болды – қышынып кеттім
тегі... – А-а-а, сен коңілсізденбе – менде де солай болған. – Одан қалай
кұтылдың? –Бәрі қырылып қалды!
***!!!Өтініш! Бұл кағазшаны тастамай, оны көбейтіп, басқа
адамдарға таратыңыз!!!***

*Өтініш! Бұл кағазшаны тастамай, оны көбейтіп, басқа адамдарды да
таныстырыңыздар!!!
Біздің байланысымыз – e- m ai l : zhas yl 21@m ai l .ru

Түсіндірмелер:
Қокыс:
а)Тауда болсын, далада болсын, қай жерде болсын немесе паркте жүргенде
қоқыс тастайтын арнайы жерлер жоқ (олар ескерілмеген). Табиғатта қалған қоқысты
қаладағыдай ешкім келіп жинап, алып кетіп жүрмейді!!! СОНДЫҚТАН ҚОҚЫСТЫ
ҚАЛДЫРУ – КОРШАҒАН ОРТА ҰШІН, АДАМ БАЛАСЫ ҮШІН , БҮКІЛ
ТІРШІЛІК ҮШІН ӨТЕ ЗИЯН ЖӘНЕ ҚАУІПТІ!!!
б) Тіпті сондай жерлердің болса немесе ескерілсе де, олар сирек тазаланады,
ал хайуанаттар сол қоқысты үлкен шақырымға алып кетеді, жоғарыдағы а) пунктін
қараңыз.
Қокысты өздеріңізбен бірге қалаға алып кетіңіздер!!!
Кұнарлы жерге зиян келтіру:
Кұнарлы жердің үстінен машина мен кесіп өту – адамның терісін сыпырып
алумен бірдей!
Жол салынбаған жерден жүріп сіз көптеген бұлақтарды, кішкентай аңдардың
індерін, топырақ тіршілігі үшін қажетті кұрттарды құртасыз. Ал шөп, өсімдіктер
туралы айтпасақ та – машина мен басылған шөп, көк жер жылдар бойы жаңарып, өз
күйіне келеді. Егер бірнеше рет оның ұстінен машинаны айдап жіберсе, мүлдем
ешқандай тіршілік қалмай қалады – табиғаттың осы бөлігі өз өмірінінен айырылады.
Ағашқа ілінген жіптер мен мата үзінділері:
Табиғатқа бұл зиянды ғана алып келеді екен!!! Бұл ырым Аллаға да, еш бір
дінге де жатпайтын ырым!!! Ырым қылып, мысалы үйіліп тұрған тастардың қасына
өз тасын коюға болады. Бірнеше жылдан кейін, маташықтар байланған ағаш қурап
қалады. Турасын айтқанда, бұл ырым талай ағаштарды жойды!
Тілегіңіз орындалады деп ойлайсыз ба? Орындалар, бірақ ол ырым тек қасиетті
ағаштарға ғана тән. Бұндай ағаштар санаулы ғана (өз қасиетіне байланысты олар
тәуір болып қалады). Ал егер маташықтар бабамыздың әруақтарына ырымдап
ағашқа ілінсе, ол тек арнайы жерлерде ғана жасалады – жерлеу орнында.
От:
Ошақты таспен қоршап қойыңыз! Отты ағаштан алшақ жерде жағыңыз! Отты
жаққаннан кейін оны (ощақты, оттықты және т.б.) сөндіруді ұмытпаңыз!!! Жақын
жерде жанып кеткен ешнәрсе жоқ па екен, қараңыз! Ошақты, темекі қалдығын,
сіріңкені сөндіріп тастаңыз сумен, ал күлін жерге көміп тастаңыз! Өзіңіздің тірідей
өртеніп кеткеніңізді қаламайсыз ғой? Сондықтан табиғатқа да ондай зиян
келтірмеңіз. Қурап қалған ағаштар, бұтақтар, өсімдіктер табиғаттың өзіне керек...
Өзіңізбен бірге әкелген отынды жағыңыз!
Салыстырыңыздар:
Бул – тіршілік ететін,
құнарлы, сулы жердің көлемі;

Ал мынау - шөлді дала
зонасының көлемі. Табиғатымызды
бағаламасақ, шөлде қаламыз!

***!!!Өтініш! Бұл кағазшаны тастамай, оны көбейтіп, басқа адамдарға таратыңыз!!!***

*Данную листовку пожалуйста размножьте и раздайте большому количеству людей!!!
Для связ и – e -m ai l : zhas yl 21@ m ai l . ru

Уважаемые Люди, сограждане Земли!
К Вам большая просьба!!!
1. Помогите природе избавиться от мусора!!!
Помните!!!

Ни в горах, ни в степях, ни где бы то ни было в природном месте или
парке НЕТ места для мусора!!! Уносите мусор с собой в город!

2. Прекратите травмировать девственную землю и
плодородный покров своими, равно как и чужими
джипами и прочей техникой и вообще каким бы то
ни было способом!!!
3. Прекратите душить деревья ниточками и
тряпочками!!! Природа против этого!!!
4. Очень внимательно пользуйтесь огнем!
Оставляйте живые, сухие и гнилые деревья природе!!! Они ей нужны! Старайтесь
использовать для костров привезенные с собой дрова! Обложите костер большими камнями!
Разводите огонь вдали от деревьев! После использования огня (костры, горелки, сигареты и
прочее) – тщательно затушите огонь!!! Внимательно посмотрите – не загорелось ли что по
близости. Костры, окурки, спички обязательно затушите водой и после затопчите, а угли
закопайте.

5. Используйте простую заповедь/ аксиому: Отдохнул
на природе – оставь это место таким, каким оно было
до прихода людей!
Это относится также и даже к примятой траве (да-да и к ней тоже). Относитесь бережно к балансу
экосистем!!!

Анекдот в тему: Встречаются две планеты. Одна спрашивает: Как дела, как
живешь. Та отвечает – ой, все плохо – Люди завелись – что-то долбят, бурят,
сверлят, катают, ставят, бетонируют – ЗУД ужасный… - А-а-а-а, да ты не
переживай – у меня тоже были. – И что? – Перевелись!
***!!! Просьба данную листовку не выбрасывать, а отдать для ознакомления
своим друзьям, знакомым, родственникам и просто другим людям!!!***

*Данную листовку пожалуйста размножьте и раздайте большому количеству людей!!!
Для связ и – e -m ai l : zhas yl 21@ m ai l . ru

Пояснения:
Мусор:
а) Ни в горах, ни в степях, ни где бы то ни было в природном месте или парке
НЕТ (отсутствуют (не имеются) (не предусмотрены и не обслуживаются))) мест, где
можно оставлять мусор!!! А значит мусор там оставлять НЕЛЬЗЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ,
ВРЕДНО И ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!!! (причем как здоровья
животных, так и вашего здоровья, ваших детей и прочих отдыхающих).
б) А даже если эти места и предусмотрены, то вычищаются крайне редко, и
животные успевают растащить всю эту помойку на большие расстояния, т.е. см.
пункт а.
Пожалуйста – уносите мусор с собой!
Порча поверхностного слоя почвы :
Хотите, чтобы с вас содрали кожу – езжайте на джипе по целинной земле и
Вам это обеспечено!
Проехав по земле, а не по дороге – Вы рушите множество микропор земли,
родников и микрородников, нор мелких животных, не говоря о червях. Кроме того
портите травяной слой, который на уплотненной почве восстанавливается
десятилетиями. А если Вы не первый проехали? Или за Вами проедет кто-то еще?
Да – данный участок живой природы будет потерян.
Тряпочки на деревьях:
Природа против этого!!! И религии тоже против! Это обычай, не имеющий
отношения к религии и богу!!! Вам хочется завершить Зиярат (посещение значимого
места)? – положите камушек рядом с другими. Тряпочки все равно долго на дереве
не остаются. Их срывает ветром, а вот высушить ветвь или дерево они успевают, так
что будьте готовы любоваться высохшим растением года через два. И вообще самая
лучшая и надежная память о посещении – это Ваша собственная. Вот и пользуйтесь
на здоровье!!! Вы думаете, что сбудется желание? Это возможно только у
освященных и священных мест и деревьев – таких несколько штук на страну (и
именно благодаря своей святости они не сохнут). Ну а что касается поминовения
усопших – такие места и деревья находятся у соответствующих мест (на кладбище).
Огонь:
Обложите костер большими камнями! Разводите огонь вдали от деревьев!
После использования огня (костры, горелки и прочее) – тщательно затушите
огонь!!! Внимательно посмотрите – не загорелось ли что по близости. Костры,
окурки, спички обязательно затушите водой и после затопчите, а угли закопайте. Ну
ведь вы же не хотели бы сгореть заживо? Так зачем делать такое природе? Знайте,
что живые, сухие и гнилые деревья нужны природе! Честно! Старайтесь
использовать для костров привезенные с собой дрова!
Для сравнения:
Это площадь оазиса Земли
с пресной водой и обильной растительностью;

А это пустыня.
Итак, Хотим в пустыню?

***!!! Просьба данную листовку не выбрасывать, а отдать для ознакомления
своим друзьям, знакомым, родственникам и просто другим людям!!!***

*Please copy this leaflet and pass it on to a huge amount of people!!!
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Dear People, Citizens of the Earth!
We have a Request to you!
1. Help nature to get rid of garbage!
Remember!!!

In the mountains, steppes, anywhere in the nature or in parks there is
NO place for garbage!!! Please take your garbage back with you!

2. Stop hurting virgin land and fertile top-soil
with your Jeeps and other machinery or in any
other way!!!
3. Stop smothering trees with your
threads and rags! Nature is against it!
4. Be very careful with fire!!
Leave dry, rotten and alive trees to nature! It needs them! Bring firewood with
you! Put stones around the fire! Make fire away from trees! After using fire
(bonfires, burners, cigarettes, etc.) put it out carefully! Look around attentively –
check that nothing caught fire around. Bonfires, cigarette-ends, matches should
be doused and smothered, the ashes and coals should be buried.

5. Use an easy precept/ axiom: If you had a rest leave the place you used just as it was before people
came!
It concerns the trampled grass as well. Be careful about ecosystems balance!

Anecdote on the subject: Two planets meet. One asks the other: What’s up?
The other answers: Oh, all is bad, people appeared – they hollow, bore, drill, drive,
put, concrete something all the time!!! It’s itching! -Oh, don’t worry, I’ve had
people too… -So what? -Died out!
***!!!Please don’t throw this leaflet away but pass it on for information
to your friends, relatives or just to other people!!!***

*Please copy this leaflet and pass it on to a huge amount of people!!!
To est abl i sh fri endl y rel at i ons – e-m ai l : zhas yl 21@m ai l .ru

Explanations:
Garbage:
a) In the mountains, steppes, anywhere in the nature or in parks there is NO (is not
provided for, is not supposed to be) a place where you could leave garbage. That means
you CANNOT leave garbage their, it is PROHIBITED, DANGEROUS FOR YOUR
HEALTH AND LIFE!!! (not only health of animals, but your health and health of your
kids and relatives as well)
b) even if such places are provided for they are cleaned out very rarely, so animals
can carry garbage away to great distances, i. e. See point a).
Please, take your garbage back with you!
Damage to surface soil layer:
Do you want to be excoriated – take a jeep ride across country and you will be!
Driving on soil, not on the road, you destroy a great number of earth micropores,
springs and microsprings, small animals’ holes, not to mention worms. Besides you spoil
the grass layer that takes decades to be restored on compacted soil. And if you were not
the first? Or someone will follow you? Then this part of wildlife will be lost.
Rags on trees:
Nature is against this! And religions are as well! This is a ritual that has nothing in
common with religion or God! If you want to accomplish a Ziyarat (visiting a significant
place) – then put a stone near the other one. Rags cannot stay on trees for a long time. The
wind blows them away, but still they manage to dry up a branch or a tree, so get ready to
admire dried-out tree in a couple of years. And actually the best and most reliable memory
of the visit is your own! Well use it as you please! Do you think that the wish will come
true? It is possible only with specially consecrated or holy places and trees – they are just a
few for the country (and thanks to their sanity they don’t dry out). Concerning
commemoration of deceased – such places and trees are situated near the corresponding
places (cemeteries).
Fire:
Bring firewood with you! Put stones around the fire! Make fire away from trees!
After using fire (bonfires, burners, cigarettes, etc.) put it out carefully! Look around
carefully – check that nothing caught fire around. Bonfires, cigarette-ends, matches should
be doused and smothered, the ashes and coals should be buried. Leave dry, rotten and alive
trees to nature! It needs them! Honestly! You wouldn’t like to be burnt alive, would you?
Why should you do it to the Nature?
Compare:
This is area of the Earth
oasis with fresh water and rich flora;

And this is desert.
So, would you like to go to the desert?

***!!!Please don’t throw this leaflet away but pass it on for information to your
friends, relatives or just to other people!!!***

