
Час зелених 
волоських горіхів

Волоський горіх — одна з тих 
чудодійних рослин, лікувальні 
властивості якої відомі з неза-
пам’ятних часів. Не дарма його 
називають «деревом життя», адже 
ядра волоського горіха, його шка-
ралупа, перегородки і листя допо-
магають практично від усіх хво-
роб і недуг.   

Продовження на стор. 5

ЖИВА РОЗМОВА

Від завідомо 
мертвого 

до вічно живого.
Свідомість і особистість

 «У світі нас вчать лише ро-
зуму, пам’яті, знань і логіці. А 
при пізнанні Істини необхідне 
освоєння піднесеної ступені 
самовдосконалення, усвідомле-
ності і розуміння тих глибин-
них почуттів, які виходять від 
Душі. Адже духовний досвід 
знаходиться поза межами роз-
уму ... »                                                         

Продовження на стор.  13

ЗДОРОВ’Я

ЦІКАВА НАУКА

Австралійські 
фізики довели  

ілюзорність буття
Квантовий експеримент 

вчених з Національного 
університету Австралії під-
тверджує відому теорію про те, 
що реальність не існує до тих 
пір, поки її не зміряє сторон-
ній спостерігач.

Продовження на стор. 15

КУЛІНАРІЯ

Смачні
і швидкі 
рецепти 

Заготовки на зиму, бісквіт 
за три хвилини і міні-піци на 
кабачцi, які оцінять навіть діти! 
Дуже легкий сирний супчик 
дивіться в цьому номері.

Продовження на стор. 8
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 ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ!

ЦIЛИТЕЛЬ

«ЗДРАСТУЙТЕ! А МОЖНА З ВАМИ ПОГОВОРИТИ?»
ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК, ЯКИЙ ВРЯТУВАВ ЖИТТЯ

Згадав днями одну історію 
з життя. Було мені тоді десь 
15-16 років.

Одного звичайнісінького  
вечора, коли я, як завжди, 
лежав на ліжку і дивився те-
левізор, пролунав телефон-
ний дзвінок. На тому кінці 
лінії був голос дівчинки, як 
потім з’ясувалося, моєї ро-
весниці. Перше, що від неї 
почув: «Здрастуйте. А можна 
з Вами поговорити ?!»

 
По телефону я любив роз-

мовляти довгими годинами, 
тому з радістю і цікавістю ска-
зав: «Так. Звичайно, можна!» 
На що вона відповіла, що до 
мене обдзвонила купу людей, 
набирала навмання, потім 
просто тикала пальцем в теле-
фонну книгу і телефонувала. 

Але всі її «посилали»: хтось 
говорив, щоб вона не займа-
лася дурницями, хтось просто 
трубку кидав, інші і слухати 
не хотіли.

ВОНА ПРОСТО 
ПОВІДАЛА МЕНІ СВОЮ 

ІСТОРІЮ
Родом вона не з мого рідно-

го міста (зараз і не пригадаю, 
звідки, та й не так важливо). 
Вона втекла з дому, оскільки 
посварилася з родиною. Згід-
но з розповіддю, її ніхто не ро-
зумів і не слухав. Ні мама, ні 
тато, ні, тим паче, брат. І єди-
не, що вона могла придумати, 
— це втекти з дому і приїхати 
в моє місто. Тут жила її тітка. 
І вона вирішила побути у тіт-
ки, попросивши її не говори-
ти батькам, де вона. І в один 

із важких для неї вечорів вона 
просто взяла телефон і поча-
ла телефонувати всім підряд, 
щоб хоча б  із кимось погово-
рити. 

(Продовження 
читайте на стор. 11)

Бувають дні, коли все йде 
шкереберть, настрій на нулі і 
здається, що ніщо вже не ви-
править ситуації. Але це не 
так! Навіть у безнадійно по-
ганих днів є шанс стати хоро-
шими. Правда, ви повинні для 
цього постаратися. Що вам не-
обхідно зробити?

#1. ЗРОБІТЬ 
ЩО-НЕБУДЬ 
ТІЛЬКИ ДЛЯ СЕБЕ

Кожна людина має потребу 
в особистому просторі — як у 
фізичному, так і в психічному. 
Побудьте на самоті з собою — 
випийте чашку чаю, почитайте 
книгу, погортайте журнал або 
послухайте плеєр. 

(Продовження на стор. 10)

ЯК ЗРОБИТИ 
ПОГАНИЙ ДЕНЬ 

ХОРОШИМ?

ПЕРЕДПЛАТА НА 

ЖОВТЕНЬ
2017

Передплатний індекс: 

Передплатіть вже сьогодні!
Зробіть подарунок

своїм близьким!

90219
 Оформити передплату 

можна в будь-якому поштовому 
відділенні «Укрпошти» 

Всеукраїнське видання
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ПОСПІШАЄМО ДОПОМОГТИ

«Живи, не пишаючись — не впадеш у багно» (Монах Симеон Афонський).

З його слів стало відомо, що 
тільки ті українці, у кого стаж 35 
років і більше, можуть розрахо-
вувати на таку надбавку.

Нагадаємо, що 13 липня Вер-
ховна Рада України в першому 
читанні прийняла законопро-
ект про пенсійну реформу. Цей 
законопроект не передбачає 
підвищення пенсійного віку, але 
вводить певні обмеження щодо 
страхового стажу.

Після вихо-
ду на пенсію в 
1990 році Масако 
всерйоз захопи-
лася комп’ютера-
ми. Вона почала 
самостійно вив-
чати мови про-
грамування. Ва-
каме довела всім, 
що з виходом на 
пенсію можна за-
йнятися новою справою і отри-
мати нову цікаву професію.

— Люди старше 60 років по-
винні освоювати нові знання і 

отримувати нові 
навички для того, 
щоб залишатися 
в тонусі. У міру 
старіння ми багато 
втрачаємо — свою 
половинку, нашу 
роботу, волосся, 
втрачаємо наш 
колишній вигляд. 
Однак, коли ми 
вчимо щось нове, 

чи це гра на піаніно, мови про-
грамування або щось інше, це є 
мотивацією, великим плюсом 
для нас, — розповіла Вакаме.

КОМУ ПІСЛЯ РЕФОРМИ НАЛЕЖИТЬ 
НАДБАВКА ДО ПЕНСІЇ?

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що після 
прийняття пенсійної реформи на надбавку до пенсії можуть роз-
раховувати не всі. 

82-РІЧНА ЯПОНКА РОЗРОБЛЯЄ 
ДОДАТКИ ДЛЯ IPHONE

Жителька Японії Масако Вакаме самостійно вивчила мови 
програмування і тепер розробляє додатки для літніх людей.

Судячи з усього, спочатку Вас 
проконсультували неправиль-
но. Справа в тому, що пенсія за 
віком призначається з дня, на-
ступного за днем досягнення 
пенсійного віку, якщо звернення 
за пенсією відбулося не пізніше 
трьох місяців з дня народження. 
Це передбачено пунктом 1 ча-
стини 1 статті 45 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування». 
Але у Вашому випадку необхідно 

керуватися частиною 3 зазначе-
ної статті, де йдеться не про пер-
винне призначення пенсії, а про 
перехід з одного виду пенсії на 
інший. А переведення з одного 

виду пенсії на інший здійснюєть-
ся з дня подання заяви.

   
ЯК ПЕНСІОНЕРАМ
 УБЕРЕГТИСЯ ВІД 

«ПОМИЛКИ»?
Оскільки відповідну заяву 

ви подали 19 травня, то, згідно з 
чинним законодавством, на пен-
сію за віком Вас перевели саме з 
цієї дати. Таким чином, підстав 
для виплати Вам пенсії за віком з 

більш раннього терміну, на жаль, 
немає.

Теоретично Ви можете іні-
ціювати службове розслідуван-

ня, звернутися зі скаргою, на-
приклад, в обласне управління 
Пенсійного фонду, або подати 
в суд. Але довести, що Ви недо-
отримали частину пенсії через 
те, що Вас неправильно прокон-
сультували, буде вкрай складно. 
Навряд чи деталі Вашої розмови 
з фахівцем Пенсійного фонду 
були якось зафіксовані. Мак-
симум, що можна знайти — це 
точну дату в журналі прийому 
громадян, коли Ви були на кон-

сультації, якщо такий запис ро-
били.

Якщо звернення до вищої 
інстанції не допоможе Вам, то, 
у крайньому разі, це зробить 
більш уважними співробітників 
вашого місцевого управління 
Пенсійного фонду і допоможе в 
майбутньому іншим пенсіоне-
рам уникнути подібної долі.

P.S. На жаль, як показує наш 
досвід роботи, такий випадок 
— не єдиний, адже від поми-
лок ніхто не застрахований. Го-
ловне — вчасно їх виправити. 
Саме тому газета «На пенсії» 
висвітлює широке коло питань, 
присвячених призначенню та 
перерахунку різних видів пен-
сій — за віком, по інвалідності, 
пільгових, за вислугою років. А 
також прагне роз’яснювати вам, 
шановні читачі, ваші права і ра-
дить, що робити в тій чи іншій 
ситуації.

Сергій Коробкін

За метерiалами 
http://napensii.ua/

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, ЩОБ НЕ ВТРАТИТИ ПЕНСІЮ?

«Протягом останніх п’яти років я отримував пенсію по інвалідності. 2-го квітня цього року мені 
виповнилося 60 років. А наприкінці березня я звернувся до Пенсійного фонду, щоб вирішити питання 
з переведенням на пенсію за віком.

Співробітник управління сказала, що протягом трьох місяців я повинен написати заяву, а пенсію 
в будь-якому випадку виплачуватимуть з 2-го квітня. Вона ж порекомендувала мені прийти в трав-
ні. 19 травня я написав заяву, але інший працівник повідомив, що пенсію за віком мені нараховувати-
муть з дня звернення, а не з дати дня народження.

Пенсія за віком у мене більша, ніж за інвалідністю і тому за ці два місяці я багато втратив. Чи 
повинні мені доплатити різницю пенсії за віком та пенсії по інвалідності за квітень і травень?»

Микола Миколайович, отримано електронною поштою

ТЕРМІН ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Надалі нерідко ловите себе 
на тому, що в думках і уяві 
продовжуєте розмову з ва-
шим співрозмовником. Так-
так, ту ж розмову, яка, здава-
лося б, уже й минула давно. 
Але в думках ви продовжуєте 
розмірковувати, у вас знахо-
дяться найбільш щасливі ар-
гументи, ви раптом розуміє-
те, що можна сказати ще раз 
те, і що, сказавши ось так, 
людина б неодмінно з вами 
погодилася або вважала б вас 
розумнішим.

Напевне, така ситуація 
знайома кожному. Але ось що 
цікаво: чи помічали ви, що, 
розмовляючи ось так у своїй 
свідомості з образами людей, 
ви завжди, так чи інакше, 
уявляєте себе саме з кращо-
го боку? Тобто ви говорите 
краще або правильніше, або 
ж переконуєте людину, зму-
шуєте її покаятися, визнати 
вашу правоту — вербально 
або просто психологічно. Ін-
шими словами, в таких ілю-
зорних образах ви завжди 

уявляєтесь в позиції сильні-
шого, висловлюючись відвер-
то, пануючого, що має владу. 
Причому спочатку так може 
і не здаватися. Але якщо за 
такими моментами уважно 
поспостерігати, картина стає 
зрозумілою.

Ось і я, переживши подіб-
не, була просто шокована тим, 
що і справді всі ці розмови з 
людьми в розумі зводяться до 
однієї точки — довести їм, що 
я краща, більш значуща і т. д. 
Іншими словами, проявив-
ся так званий тваринний ін-
стинкт, інстинкт примата. Але 
ж там, де є бажання влади, там 
немає свободи ... Крім того, ще 
більш уважно вивчивши цей 
процес, зрозуміла, що під час 
таких уявлень (а в основному 
вже після них) з’являється від-
чуття якоїсь розгубленості і 
відстороненості; і поки їх в го-
лові своїй прокручувала, ніби 
випала з потоку життя.

І, мабуть, найголовніший 
тут момент: навіть реально 

уявивши в деталях майбут-
ню (або просто придуману) 
розмову, в дійсності (якщо 
так трапиться) вона ніколи не 
буде такою, якою її уявили. У 
вас бувало таке?

І найчастіше сильно за-
смучуєшся, що все сталося 
не так, як уявлялося і очіку-
валося. Загалом, друзі, хоч 
як не крути, а «розмови в 
голові» завжди обертають-
ся банальним обломом для 
Особистості, тобто для мене 
в цьому випадку. І не просто 
обломом, вони несуть істотну 
шкоду. Попросту відбирають 
життя ...

Дорогі читачі! Хочу вам за-
пропонувати поспостерігати 
за такими проявами в своїй 
свідомості. Коли таке відбу-
вається, поставте собі хоча 
б кілька запитань: «Навіщо 
мені потрібна уявна розмова 
з цією людиною? Мені по-
трібна влада чи свобода? Чи я 
просто тут і зараз хочу жити, 
а не існувати, бути з Богом?»

Поділіться своїми спосте-
реженнями, будь ласка. Це 
дуже важливо.

Із повагою, Анна,
співробітниця редакції 
газети «Пантелеймон»

ЗДРАСТУЙТЕ, ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

ВІД РЕДАКЦІЇ

Скажіть, чи траплялося з вами таке: ось поговорили з 
людиною, обговорили якесь животрепетне питання, щодо 
якого, можливо, у вас навіть не до кінця сбігалися думки, і 
так, поміркувавши і подискутувавши, розійшлися. Здава-
лося б, розійшлися — і добре. Та ба! 
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ЦЕ ЦІКАВО

(Продовження. По-
чаток — у поперед-
ньому номері)

Ці витрати часу і 
коштів на навчання 
талановитої молоді 
настільки виправда-
ли себе, що незабаром 
Імхотепу вдалося до-
могтися повсюдного 
відкриття подібних 
шкіл при храмах, де 
стали готувати майбутніх чинов-
ників, законників, докторів. І що 
найцікавіше, туди почали наби-
рати і талановитих, здібних дітей 
з народу. А пізніше відкрилися 
школи і при деяких державних 
організаціях, де здібних дітей 
(навіть із бідних сімей) готували 
до конкретної, заздалегідь обра-
ної самими учнями професії, на-
приклад, скульптора, торговця, 
муляра і так далі.

І що більш здібним і обдаро-
ваним був молодий чоловік, то 
більше його посвячували в по-
глиблені науки. Імхотеп зробив 
так, що молодь була сама зацікав-
лена в тому, щоб знайти міцний і 
якісний фундамент знань. Чому? 
Бо чим талановитішою, про-
фесійною і більш здібною була 
людина, тим держава більше 
відкривала перед нею можли-
востей кар’єрного зростання, 
а це ПОКРАЩУВАЛО УМОВИ 
ЇЇ ЖИТТЯ. Причому револю-
ційним було те, що неважливо 

було, з якої родини 
ти вийшов (бідної 
чи багатої), бо в пер-
шу чергу цінувалися 
твої здібності і ви-
сокі моральні якості. 
Врешті-решт, така 
політика привела 
до того, що ДАЛА 
ЛЮДЯМ РЕАЛЬ-
НУ МОЖЛИВІСТЬ 
ПРОЯВИТИ СВОЇ 

НАЙКРАЩІ ЯКОСТІ І ЗДІБ-
НОСТІ.

Наприклад, навіть простий 
писар, що володіє високими 

моральними та професійними 
якостями, а також організатор-
ськими здібностями, міг стати 
намісником будь-якого міста 
(на кшталт царського губерна-
тора) і навіть нома, тобто увійти 
в привілейований клас. Словом, 
реалізувати себе як Особистість 
завдяки своєму таланту.

Розумієте, що відбувалося ?! 
Здатні люди стали інтенсивно 
висуватися на передній план, 
починаючи від вищих ешелонів 
влади і закінчуючи нижчими, 
починаючи від управлінських 
структур держави і закінчуючи 

наукою, освітою, медициною і 
мистецтвом. У суспільстві стало 
модним бути морально вихова-
ним, ввічливим, розумним, гра-
мотним, ставити перед собою 
високі цілі. А чому? ТОМУ ЩО 
ДЕРЖАВА СТАЛА АКТИВНО 
ЗАОХОЧУВАТИ МОРАЛЬНІ 
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДОСЯГ-
НЕННЯ СВОЇХ ГРОМАДЯН.

Саме завдяки широкій славі 
Імхотепа ідеалом древнього 
єгиптянина став вважатися 
його образ, тобто людина не-
багатослівна, мудра, стійка до 
злиднів і ударів долі, з гумані-
стичними поглядами, глибоко 
людяна, з абсолютною вірою 
в існування душі після смерті. 
Більшість людей наступних по-
колінь (не кажучи вже про тих, 
хто жив у його час) були вихо-
вані на таких популярних при-

слів’ях і висловах Імхотепа, як:

✳ «Краще бути бідним і 
жити в пустелі, але з лотосом 
в душі, ніж бути багатим і 
жити серед людей, але з по-
рожнечею в душі»;

✳ «У волі немає користі 
для людини, коли вона сліпа 
до своєї душі»;

✳ «Заслуги вимірюються 
за діяннями, вчиненими то-
бою»;

✳ «У час випробувань не 
шукай друзів і не проклинай 
ворогів, а надійся на Бога»;

✳ «По рабству тужить 
лише той, хто жадає скинути 
царя, що дав йому свободу»;

✳ «Процвітає той, хто до-
помагає людям, котрі переб-
увають у нужді, а не той, хто 
змушує інших боятися себе».

Гарвардські вчені не-
щодавно з’ясували, що са-
мотнє життя для здоров’я 
людини несе не менше не-
безпек, ніж систематичне 
куріння. З’ясувалося, що 
все залежить від рівня біл-
ка фіброгена, що є вину-
ватцем виникнення тром-
бів у кровоносних судинах. 
Експеримент дослідників 
показав, що у людей това-
риських, що мають стійкі 
дружні зв’язки і хороші 
відносини з ріднею, його 
вміст набагато нижчий, 
ніж у самотніх.

Відомо, що підвищена 
кількість фіброгена в крові є 
небезпечною для організму.

Самотні люди, що рідко 
контактують з оточуючими, 
страждають на 20% вищим 
рівнем фіброгена, ніж їхні 
товариські однолітки.

Виходить, що винуватцем 
погіршення здоров’я самот-
ніх людей є випробовуваний 
ними стрес від відсутності 
спілкування і уподобань, 
постійного відчуття воро-
жості навколишнього світу. 
Успішно організовані со-

ціальні взаємини, навпаки, 
благотворно впливають на 
здоров’я.

 © Хороші новини 
і добрі історії

Капелюх із кишенями для 
зберігання. Мабуть, призначався 
для перукарів.

Джерело: boltai.com

Cat-Mew — пристрій, який виробляє 
звуки кішки, щоб позбавити будинок 
гризунів. 

Прототип першої комп’ютерної мишки, 
яку створив Дуглас Енгельбарт.

ЦІКАВІ ВИНАХОДИ 60-Х РОКІВ ДРУЖБА ЗБЕРІГАЄ ЗДОРОВ’Я 
І ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ

Самотні люди вразливі перед серцево-судинними захворю-
ваннями настільки ж сильно, як курці зі стажем.

ІМХОТЕП. «ДОБРИЙ ДРУГ БІДНИХ ЛЮДЕЙ»
В минулому номері:

Завдяки ініціативі і турботі Імхотепа повсюдно почали відкриватися школи, так звані «Бу-
динки життя», «Будинки Мудрості», і знання стали доступні не тільки привілейованим меншинам. 
Спочатку Імхотеп організував спеціальні школи при дворі фараона, де особисто навчав разом зі свої-
ми помічниками здатну молодь ...

Ти подивися, якими темпа-
ми йде в світі насадження спо-
живчого формату мислення, ще 
трішки і будуть знищені або під-
мінені всі духовні стимули — як 
у суспільстві, так і в свідомості 
індивіда. І, в принципі, швидкі 
темпи повсюдного впроваджен-
ня серед народів по всьому світу 
доступних технічних засобів 
зв’язку, популяризація серед 
людей «допустимої, мінімальної 
грамотності» в цих питаннях 
— це якраз робота глобальних 
провідників Тваринного розу-
му для організації подальшого 

тотального контро-
лю над людством і 
п ідпорядк у в а ння 
останнього його 
Волі. Але в цьому 
ж і слабкість Тваринного ро-
зуму. Людство має унікальну 
можливість використовувати 
ті ж інструменти і підготов-
лену ним технічну базу для 
самоорганізації та об’єднан-
ня, для прямого протистояння 
Тваринному розуму і створення 
вільного суспільства на планеті. 
Зараз є унікальна можливість 
привернути монаду, інакше ще 

трохи — і буде пізно. БО НА 
ВИБОРІ ЛЮДСЬКОМУ ВСЕ 
ТРИМАЄТЬСЯ!

Тож насправді нічого склад-
ного в цьому немає. 
Просто самим людям 
треба активно вклю-
читися в процес пе-
ретворення суспіль-
ства і створювати в 

міру своїх можливостей необ-
хідні умови для освіти народів, 
об’єднання світової спільноти і 
проходження людської цивілі-
зації по духовному вектору ро-
звитку.

ОСНОВНІ УМОВИ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ТАКОГО 

СУСПІЛЬСТВА:
1) підвищення духовної та 

інтелектуальної грамотності лю-
дей;

2) духовне самовдосконален-
ня людини і її активну участь в 
житті суспільства;

3) самостійне об’єднання на-
родів в єдине світове співтовари-
ство;

4) скасування світової систе-
ми влади жерців і політиків;

5) жорстке обмеження ка-
піталізації індивіда;

6) управління суспільством 
має належати тільки самому су-
спільству в цілому;

7) найголовніше — це ідео-
логічне перетворення суспіль-
ства, яке нерозривно пов’язане 
з домінацією як в людині, так і 
в суспільстві моральних цінно-
стей і Духовного начала.

З КНИГИ «АЛЛАТРА»
Зараз у людства з’явився єдиний, реальний шанс врятува-

ти себе і своє майбутнє. Сьогодні Тваринний розум досягає в 
людському суспільстві свого апогею, торжества над людським 
мисленням. 
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Любов — це ... прояв безсмертного начала в суті смертній» (Платон).

Причинами появи цієї грижі 
можуть стати як занадто пасив-
ний (низька рухливість, сидяча 
робота), так і занадто активний 
(професійний спорт, важкі фізич-
ні навантаження) способи життя 
людини. 

СИМПТОМИ  
МІЖХРЕБЦЕВОЇ  

ГРИЖІ:
• біль і відчуття скутості в по-
перековому відділі;
• простріли — гострий біль у по-
переку, що виникає раптово;
• болі при поворотах і нахилах;
• біль, що віддає в сідницю, в ногу 
і далі по нозі до стопи;
• оніміння, печіння, поколювання 
в ногах, «мурашки»;
• в запущених випадках — пору-
шення роботи сечового міхура і 
кишечника, атрофія м’язів ніг, 
параліч.

ЛІКУВАННЯ 
Перш ніж зайнятися ліку-

ванням грижі хребта, потрібно 
пройти ретельну діагностику, 
яка дозволить поставити точний 
діагноз, на основі якого будуть 

вироблені терапевтичні методи. 
Щоб одужання йшло хорошими 
темпами, а призначені вертебро-
логом (лікарем-фахівцем з про-
блем хребта) медикаменти і про-
цедури приносили максимальну 
користь, необхідно лікувати гри-
жу комплексно. 

Для полегшення стану нерідко 
призначають знеболюючі препа-
рати — Ібупрофен і Напроксен. 
Непогані результати дають ліку-
вальна фізкультура, спрямована 
на відновлення м’язового корсету, 
фізіо - та фітотерапія. 

РОСЛИНИ-
ЦІЛИТЕЛІ

При лікуванні міжхребцевої 

грижі здавна використовують олії 
берези, живокосту і звіробою, 
якими розтирають хребет перед 
масажем. 

БЕРЕЗОВА ОЛІЯ  діє  протиза-
пально, протинабряково і знебо-
лююче. Її готують із зібраного на 
початку літа листя, яке поміщають 
у трилітрову банку і заливають 2-3 
літрами рафінованої кукурудзяної  
олії, закривають кришкою і від-
стоюють тиждень на сонечку і два 

тижні в темному місці, після чого 
фільтрують через марлю. 

ОЛІЮ ЗВІРОБОЮ готують зі 
свіжої рослини, яку подрібнюють 
і поміщають в півлітрову банку і 
також заливають олією, потім від-
стоюють 2 тижні в темному місці і 
фільтрують, при цьому олія набу-
ває червоного кольору.

ОЛІЮ ЖИВОКОСТУ  (сти-
мулює регенерацію хрящової тка-
нини): 50 г подрібненого кореня 
настоюють у півлітрі соняшнико-
вої олії протягом 10 днів. У готову 
олію можна додати 1 ч. л. ялицевої 
олії і стільки ж касторової.

При грижі диска застосовують 
і КАЛАНХОЕ. З листка знімають 

плівку 
і при-
к р і -
п л ю -

ють пластиром у ділянці 
локалізації грижі на ніч.

 ЧАСНИК І СКИПИДАРНІ 
ВАННИ 300 г подрібненого час-
нику заливають спиртом (150 
г), настоюють 10 днів в темному 
місці. З цієї маси роблять компре-
си для хребта, накладаючи її під 
плівку на хворе місце і вкриваючи 
теплою хусткою на 40 хвилин.

Такі компреси будуть ефектив-
нішими, якщо їх чергувати зі ски-
пидарними ваннами (на склян-
ку окропу — 100 г саліцилового 
спирту, склянку скипидару і 10 г 
дитячого мила). Курс лікування — 
один місяць.

ЛІКУВАЛЬНА  
ГІМНАСТИКА ПРИ ГРИЖІ

1. Початкове положення: ле-
жачи на спині. Поставте зігнуті в 
ліктях руки близько біля грудної 
клітини. Вигніть груди, роблячи 
ніби напівмісток, затримайтеся 
в такому положенні, опустіться в 
початкове положення, розслабте-
ся. Проробіть так 7-8 разів.

2. Лежачи на спині, зігніть ноги 
в колінах, руки — уздовж тіла. 
Повільно піднімайте таз угору, 
стискаючи сідниці, затримайтеся 
в такому положенні, напружуючи 
м’язи спини і попереку, опустіть-
ся. Виконуйте вправу 6-7 разів.

3. Початкове положення ко-
лишнє. Ноги випрямлені, ви-
тягнуті руки лежать на підлозі. 
Напружуючи м’язи спини, спро-
буйте на кілька сантиметрів під-
нятися над підлогою, спираючись 
на долоні і плечі. Повторіть 3-4 
рази.

4. Початкове положення: ле-
жачи на спині. Руки за головою. 
Одне коліно зігніть, підтягніть до 
грудей, розпряміть, опустіть. По-
вторіть вправу кожною ногою по 
6-7 разів.

5. Лежачи на спині, підніміть 
ліву руку і ліву ногу одночасно 
вгору, затримайте в повітрі на 8 
секунд, опустіть. Те ж виконайте з 
правою рукою і ногою. Повторіть 
6-7 разів.

6. Початкове положення: ле-
жачи на животі. Долоні рук, зігну-
тих в ліктях, притисніть до вух, 
верхню половину тіла підніміть 
угору, затримайтеся, опустіться у 
вихідне положення. Повторіть 5-6 
разів.

7. Лежачи на животі, долоня-
ми рук, зігнутих в ліктях, упріться 
в підлогу на рівні грудної клітини. 
Верхню частину тіла підніміть 
угору, прогніться. Опустіться. По-
вторіть 7-8 разів.

8. Станьте навпочіпки, долоні 
на ширині плечей, дивляться все-
редину. Потягніться тазом назад, 
опускаючись на підлогу, потім 
зробіть рух уперед, так, якби дове-
лося підлазити під низенький пар-
кан, потім акуратно випрямтеся. 
Повторити 8-10 разів.

9. Стоячи рачки, «походіть» 
ліктями по підлозі вперед і назад. 
Спина рівна.

10. Также стоя на четверень-
ках, коленями перемещайтесь по 
полу вправо и влево. Повторите 
4–6 раз.

Також стоячи навпочіпки, 
колінами переміщайтеся по під-
лозі вправо і вліво. Повторіть 4-6 
разів.

Ну і найважливіший момент, 
про який не варто забувати при 
будь-якій хворобі: кожен випа-
док індивідуальний і вимагає та-
кого ж індивідуального підходу в 
лікуванні. Цінуйте своє життя — 
довіртеся досвідченим фахівцям і 
будьте здоровими!

Підготувала Олена Курченко,
за матеріалами www.spina.ua, 

http://vashaspina.ru

У сина грижа поперекового відділу. Допоможіть рецептами і 
порадами, як і де лікувати недугу».

Надія Арсентіївна, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.
.

ГРИЖА ДИСКА В ПОПЕРЕКОВОМУ 
ВІДДІЛІ:  ПРИЧИНИ, 

СИМПТОМИ, ЛІКУВАННЯ
Грижа в поперековому відділі — найпоширеніший вид 

міжхребцевої грижі. Вона зустрічається в 90% випадків захворю-
вання, найчастіше у чоловіків у віці від 30-ти до 50-ти років.

Грижі міжхребцевого диска можуть виник-
нути гостро, після значного навантаження з 
розривом фіброзного кільця і виходом з біль-
шою частиною вмісту диска, і поступово з ви-
ходом за межі фіброзного кільця 
невеликими порціями тканини 
драглистого ядра, що зазнала де-
генеративних змін. У зв’язку з 
біомеханічними особливостями 
хребта основне навантаження до-
водиться на задні структури дис-
ка. Адже попереду (у вентрально-
му напрямку, тобто зверненому 
до черевної поверхні) фіброзне 
кільце досить міцне, та до того ж 
покрите потужною передньою поздовжньою 
зв’язкою. А ось ззаду (в дорсальном напрям-
ку; від лат. dorsum — спина) задня поздовжня 
зв’язка і фіброзне кільце менш міцні. Саме з 
цих причин найчастіше протрузія або грижа 
міжхребцевого диска виникає в задньобокових 

відділах диска.
...За моїми спостереженнями, на жаль, 

практично всі існуючі  зараз методи лікування 
дегенеративно-дистрофічного процесу, в тому 

числі і ускладненого 
грижами міжхребце-
вих дисків, спрямовані 
на усунення больово-
го синдрому. Словом, 
лікують наслідок, а 
не причину! Звертаю 
вашу увагу на наступ-
ний факт. Бувають 
грижі міжхребцевих 
дисків, які не дають 

ніякої симптоматики, так звані «німі» грижі. Як 
правило, вони мають серединну локалізацію. 
Деякі «фахівці», що практикують у галузі вер-
тебрології, помилково вважають, що такі грижі 
абсолютно безпечні і лікувати їх немає необхід-
ності. На жаль, це далеко не так! »

З КНИГИ І. М. ДАНИЛОВА «ОСТЕОХОНДРОЗ 
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПАЦІЄНТА»

«Грижа міжхребцевого диска — це патологічний стан, при якому відбувається прорив 
(екструзія, лат. еxtrudo — виштовхувати; пролапс, лат. рrolapsus — випадання) фрагментів 
дегенерируваного пульпозного ядра за межі фіброзного кільця.

РЕКЛАМА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Надана інформація на сторінках про здоров’я носить ознайомлювальний і просвітницький характер і не призначена для самодіагностики або самолікування. Вибір і призначення лікарсь-
ких препаратів, методів лікування, а також контроль за їхнім застосуванням може здійснювати тільки лікар. Обов’язково проконсультуйтеся з фахівцем. !

 Так само важлива перева-
га рожевих томатів — чудовий 
солодкий смак, незрівнянний 
аромат, висока товарність, рин-
ковий попит. Вже досить давно 
почалося активне впровад-
ження рожевоплідних сортів 
на українські грядки. З огляду 
на популярність і високий по-
пит на рожеві томати, колек-
тив підприємства «Насіння від 
Лазарєвих» не перший рік про-
водить безкоштовну розсилку 
насіння саме рожевоплідних со-
ртів на початку сезону.

У нинішньому не зовсім 
сприятливому сезоні з новинок 
вразив всіх суперскороспілістю 
гібрид рожевого томата Ліга F1. 
Посіяний насінням у відкритому 
ґрунті він почав дозрівати од-
ночасно з тепличними ранніми 
гібридами, які були висаджені 
розсадним способом набагато 
раніше. Велика кількість плодів, 
товарність, невибагливість но-
вого гібрида поставили його на 
перші сходинки в рейтингу гру-
пи рожевоплідних томатів.

Ліга F1 має компактний кущ, 
не вимагає підв’язки та пасин-
кування, плід рожевий, при-
вабливий, щільний, масою до 
100 грамів, з чудовим солодким 
смаком. З усіх перерахованих 

параметрів саме гібрид Ліга F1 
був обраний для безкоштовної 
розсилки насіння.

Для отримання безкоштов-
ного насіння рожевого ультра-
раннього гібрида томата Ліга F1 
і засолювального огірка Спрут 
F1 разом з оновленим каталогом 
надсилайте чистий конверт зі 
зворотною адресою та маркою.

Наша адреса: а / с 44, м. 
Київ, 03083, 

Олена Миколаївна Лазарєва Це однорічна 
трав’яниста рос-
лина поширена 
по всій території 
України, росте 
як бур’ян у по-
лях, біля доріг і 
жител. Тільки не 
лінуйтеся — збе-
райте та лікуйтеся.

Насіння талабану польового 
народна медицина рекомендує 

при гіпертонії, атеросклерозі, 
міокарді, цукровому діабеті, для 
стимуляції статевої функції у 
чоловіків, простатиті і аденомі. 
Порошок плодів з насінням 
вживають по 0,3 г 4 рази на день.

Вишлю безкоштовно зразки 
плодів з насінням. Опис, згідно  
з енциклопедичним довідником 
«Лікарські рослини» 1989 р. в., є 
фото.

Від вас — конверт зі зворот-
ною адресою. Пишіть: а / с 4017, 
Вінниця-37, 21037. Телефонуйте: 
(067) 737-69-43.

Володимир Павлюк, 
66 років, агроном

КОРИСТЬ І СКЛАД
 ЗЕЛЕНИХ ВОЛОСЬКИХ 

ГОРІХІВ
У зелених плодах волоських 

горіхів дуже багато аскорбіно-
вої кислоти — близько 2500 мг. 
Також вони багаті на крохмаль 
і глюкозу, фітонциди, арома-
тичні і ефірні олії. В недозрілих 
горіхах виявлені вітаміни В1, В2, 
Р, Е, каротиноїди, хінін, органіч-
ні кислоти, тріноксинафтами, 
гідроюглони, дубильні речови-
ни, кумарини, таніни, залізо, 
кальцій, йод.

Зелені волоські горіхи в 
свіжому вигляді не вживають, 

але з них готують спиртову 
настоянку, яку використову-
ють при лікуванні шлунка, ди-
зентерії, хвороб сечовивідних 
шляхів. Відвар із зеленого навко-
лоплодника допомагає позбути-
ся глистів (аскарид і солітерів).

Сік з горіхової шкаралупи 
з медом допомагає ПРИ АН-
ГІНІ. Варення з горіхової шкір-
ки рекомендують вживати ПРИ 
ФІБРОМІ, НЕФРИТІ, ПІЄЛО-
НЕФРИТІ. Відвар зміцнює зуби, 
його рекомендують при КА-
ТАРІ ШЛУНКА, НЕДОКРІВ’Ї, 
ХРОНІЧНІЙ ЕКЗЕМІ, ДІАБЕТІ, 
АВІТАМІНОЗАХ.

Соком зі шкірки лікують за-
студу. Він ефективний при болях 
у кишечнику, нетравленні шлун-
ка. Екстракт соку зелених горіхів 
застосовують ПРИ ВИСИПАХ, 
ЕКЗЕМІ, ВУГРАХ, КОРОСТІ І 
ТУБЕРКУЛЬОЗІ.

Олійна настоянка з зелених 
горіхів допомагає при випаданні 
волосся, захворюваннях нерво-
вої системи, тріщинах при ге-
морої, при варикозі. Настоянку 
використовують для ЗАГОЄН-
НЯ ВИРАЗОК, СВИЩІВ, ПРИ 
ПУХЛИНАХ, НАРИВАХ, ЗО-
ЛОТУСІ.

Із зелених плодів і гасу виго-
товлені бальзам «Тодика» (автор 
М. П. Тодика) і препарат «Тоди-
камп» (автор А. Г. Маленков), 
які  діють протипухлинно при 
онкологічних захворюваннях, а 
також підвищують імунітет.

Настій із зелених волоських 
горіхів вживають ПРИ ПІДВИ-
ЩЕНОМУ ТИСКУ, СЕРЦЕВИХ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ, ПОГАНО-
МУ ТРАВЛЕННІ.

ЯК І КОЛИ 
ЗБИРАТИ

Цвіте горіх у квітні — травні, 
а дозріває повністю в серпні — 
вересні. Тільки лише на зелений 
колір горіхової шкірки орієнту-
ватися не можна, іноді під нею 
ховається горіх з уже досить змі-
цнілою шкаралупою. Тому зелені 
горіхи потрібно перевіряти на 
міцність: в недостиглому вигляді 
ядро горіха біле і дуже м’яке, а 
шкірка і шкаралупа теж настільки 
м’які, що їх можна легко проткну-
ти голкою.

Збір проводять у суху погоду. 
Оскільки зелена шкірка має вла-
стивість забарвлювати все в тем-
ний колір (через йод), то потрібно 
подбати про гумові рукавички. 
Недостиглі горіхи міцно трима-
ються на гілках, тому струсити їх 
не вийде. Для зняття горіхів з де-
рева використовують сходи або 

драбину. Збирають тільки цілі, 
зелені горіхи, без червоточини, 
видимих пошкоджень. Зелені 
горіхи зберіганню не підлягають, 
тому їх потрібно якомога швидше 
переробити. Наприклад, зробити 
екстракт соку із зелених горіхів.

РЕЦЕПТ 1. 500 г промитих 
і обсушених зелених волоських 
горіхів ріжуть на тонкі скибочки і 
складають в суху чисту банку. За-
сипають 1 кг цукру, закривають 
щільним папером і зав’язують 
шпагатом. Ставлять  у холодиль-
ник. Сік, що виділився, і є ліку-
вальним засобом.

РЕЦЕПТ 2.  Для спиртової 
настоянки замість цукру беруть 
спирт. Підготовлені зелені горіхи 
складають в банку і заливають 
спиртом. Ставлять у темне місце 
на два тижні, потім проціджують 
і розливають по пляшках.

Для приготування варення та-

кож годяться недостиглі волоські 
горіхи, які ще м’які і легко ріжуть-
ся ножем. Зелені горіхи зривають 
з дерева, перебирають, добре ми-
ють, а далі діють в залежності від 
обраного рецепта.

Горіхове варення має з’явити-
ся в раціоні тих, хто має ендокрин-

ні порушення, відчуває дефіцит 
йоду або піддавався впливу радіа-
ції. Десерт допоможе при слабкій 
пам’яті, емоційному виснаженні, 
порушенні гормонального фону 
у жінок в період менопаузи. Чай-
на ложка горіхового варення 
наситить організм необхідними 
вітамінами, поліпшить настрій, 
додасть сил і позбавить апатії.

УВАГА! Вся інформація про 
застосування рослин для ліку-
вання носить тільки інфор-
маційний характер. Будь-я-
ке використання трав, як і 
лікарських препаратів, дуже 
небезпечне. Перш ніж викори-
стовувати, обов’язково про-
консультуйтеся з лікарями, 
тому що навіть цілком невинна 
трава може мати побічні ефек-
ти саме для вашого організму. 
Все добре в міру.

СОЛОДКИЙ СМАК 
РОЖЕВИХ ТОМАТІВ

Рожеві томати за багатьма показниками перевершують чер-
воноплодні сорти кількістю вітамінів (C, PP, B1, B6) селену, ліко-
піну та цукрів. Селен не тільки є потужним антиоксидантом, але 
і покращує мозковий кровообіг, допомагає підтримувати імуні-
тет.

ЧАС ЗЕЛЕНИХ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ

Волоський горіх — одна з тих чудодійних рослин, лікувальні властивості якої відомі з незапам’ят-
них часів. Не дарма його називають «деревом життя», адже ядра волоського горіха, його шкаралупа, 
перегородки і листя допомагають практично від усіх хвороб і недуг. Причому використовують не 
тільки стиглі плоди, а й зелені — в стадії молочної стиглості.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ 
Шановна редакціє! Сподіваюся, що читачам вашого видання 

буде цікаво дізнатися про рослину талабан польовий. Зараз час 
збирати плоди з насінням. 

РЕКЛАМА

Томат Лiга F1
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Життя вдалося — це коли ти нікому не заздриш» (Народна мудрість).

ДОСВІД ЧИТАЧІВ

ЛІКИ З ВУЛИКА
Хочу поділитися з читача-

ми «Пантелеймона» рецептами 
лікування проблем з опорно-ру-
ховим апаратом. У самої часто 
затискає нерви, страждаю також 
від міжреберної невралгії, остео-
хондрозу. А рятуюся продуктами 
бджільництва.
Компрес і мазь з прополісу при 

остеохондрозі
Шматочок прополісу розка-

чується  в корж і кріпиться до тіла 
звичайним пластиром. Також на 
основі прополісу можна приго-
тувати мазь: у рівних пропорціях 
змішуються прополіс, мед і со-
няшникова олія. Отриману мазь 
наносять на гірчичники і при-
кріплюють до ураженої ділянки 
хребта.

При відкладенні солей 
у суглобах

Змішайте по 1 ст. л. меду і 
дрібної солі. Нанесіть на лляну 
ганчірку, прикладіть до хворого 
місця, накрийте компресним па-
пером і укутайте вовняною тка-
ниною. Компреси робіть щодня 
на ніч. А вранці обтирайтеся те-
плою водою.

Від болю в спині
Намажте поперек підігрітим 

медом, обмотайте лляною тка-
ниною і залиште компрес на 
ніч, поклавши під спину щось 
зігрівальне. Мед можна змішу-
вати з горілкою і соком алое (1/2 
склянки меду на 3 ст. л. горілки).

Примочки з підмором
Дуже ефективно для хворих 

суглобів застосування примочок, 
заснованих на суміші оливкової 
(можна і соняшникової рафіно-
ваної) олії і подрібненого бджо-
линого підмору.

Т. І. Сергієнко, Київська обл.

КАШЕЛЬ, ДЕ ТИ?
ХВОРИМ НА БРОНХІАЛЬ-

НУ АСТМУ і взагалі кашель 
д о п о м а г а є 
відвар ріпи. 
К о р е н е п л і д 
подрібніть на 
дрібній терт-
ці або м’ясо-
рубці. Потім 
2 ст. ложки маси залийте склян-
кою окропу і поваріть 15 хвилин 
на невеликому вогні. Процідіть. 
Уживайте по чверті склянки 4 
рази на день.

Варену ріпу прикладають до 
хворих місць при подагричних 
болях.

При зубному болю теплим 
відваром ріпи полощуть рот.

Надіслала Ірина Івчук, 
м.Тернопіль

Звичайно, поєднання цих 
компонентів не найоригінальні-
ше, зате дієве. Я намагаюся лимон 
з медом вживати натщесерце, а 
часник їсти з іншими продукта-
ми протягом дня.

Також з цією 
метою ефектив-
ний настій час-
нику і лимона. 
Часник (4 голов-
ки) розділіть на 
зубчики і очистіть, 
лимони (4 шт.) 
Наріжте довіль-
ними шматками, 
не знімаючи шкір-
ки. Все подрібніть блендером, 
помістіть в трилітрову банку і 
залийте прохолодною кип’яче-
ною водою. Закрийте кришкою 
і поставте в темне прохолод-
не місце на три доби. Щодня 
збовтувати вміст банки. Коли 

настій буде готовий, процідіть 
його через кілька шарів мар-
лі, перелийте в чисту пляшку 
з герметичною кришкою і по-
ставте в холодильник.

Людям, які не 
страждають на 
важкі хронічні 
захворювання і 
не скаржаться на 
проблеми з трав-
ленням, рекомен-
дується вживати 
по половині склян-
ки такого настою 
тричі на день за 
20 хвилин до їди. 

Якщо ж у вас слабке здоров’я і є 
проблеми зі шлунком, вживайте 
настій для очищення судин без-
посередньо перед їдою — по 3 
столових ложки.

Ольга Петрівна Зубенко, 
Черкаська обл.

Неалергічний риніт може 
бути спричинений різкими пере-
падами температури і вологості. 
Це проблема, яка доставляє купу 
незручностей, а в деяких випад-
ках може становити серйозну 
небезпеку. Існує безліч запускних 
механізмів, які провокують напа-
ди задухи у людей, які стражда-
ють на астму. Виявляється, пого-
да є одним із них.

«При швидкому диханні в хо-
лодну погоду повітря не встигає 
прогрітися, поки проходить через 
дихальні шляхи», — розповідає 
Девід Хагаман, доктор медичних 
наук, керівник програм, присвя-
чених астмі, синуситу і алергії. 
Внаслідок переохолодження ди-
хальні шляхи астматика реагують 
набряком. Крім того,  встанов-

лено, що під час грози в лікарні 
потрапляє більша кількість па-
цієнтів з нападами астми.

http://www.segodnya.ua

ЧИСТИМО СУДИНИ 
ЛЕГКО І ПРОСТО!

ВЧЕНІ РОЗПОВІЛИ, ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ 
РІЗКІ ПЕРЕПАДИ ПОГОДИ

Щоб очистити судини від зайвого холестерину, не обов’язково 
відвідувати лікаря і навідуватися в аптеку за дорогими ліками. З 
цим завданням чудово справляються перевірені роками природні 
засоби: часник, лимон і мед.

Нерідко люди звинувачують 
у своєму поганому самопочутті 
погоду. Вчені з’ясували, якими 
бувають прояви метеозалеж-
ності і чим можна мінімізувати 
ступінь впливу сил природи на 
самопочуття людини.

У ушной раковины много тайн, о которых 
люди не догадываются. Было время, когда ее 
считали утратившей значение частью тела в 
связи с тем, что она не выполняла никакой 
функции. И только Древний Восток по до-
стоинству оценил ее значение, а современная 
наука (эмбриология) подтвердила это. В дале-
ком прошлом ушная раковина была жаберным 
аппаратом рыб. А так как жабры выполняли 
самую главную роль в жизни рыб (функции 
сердца, дыхания, пищеварения), то Природа 
должна была тщательно обеспечить их совер-
шенным нервным механизмом. И это прои-
зошло. Жабры иннервируются четырьмя 
мощными черепно-мозговыми нервами. В 
процессе эволюции жабры исчезают, и у чело-
века на их месте возникают ушные раковины. 
Не выполняя никаких функций, у них, тем не 
менее, остается могучее нервное обеспечение, 
то же самое, которое есть у жабр рыб.

На ушной раковине более 200 точек аку-

пунктуры. Че-
рез эти точки и 
нервные ство-
лы идет связь с 
головным моз-
гом человека. 
Воздействием 
на эти точки 
иглами дости-
гается могучий 
лечебный эф-
фект.

И, нако-
нец, еще одна 
загадка При-
роды. Ушная 
раковина на-
поминает плод, 
лежащий в утробе матери: головка внизу, нож-
ки вверху, внутренние органы посередине. Но 
удивительно не только это. Расположение то-
чек ушной раковины полностью соответствует 
расположению органов плода. Разгадки этого 
феномена по сей день нет.

И Т О Г
Привычно относящиеся к нашему внешне-

му облику ушные раковины не несут никаких 
функциональных обязанностей (за исключе-
нием того, что являются местом для ношения 
украшений). Но при этом они имеют внутрен-
ние фантастические особенности. Вот они.

ПЕРВАЯ. Количество точек акупун-
ктуры на ушной раковине, играющих пер-
востепенную роль в жизни человека, име-
ют в сто раз большую плотность, чем на  

остальных участках тела.
ВТОРАЯ. Все точки акупунктуры напря-

мую связаны с функцией мозга. Ни один 
известный метод лечения не имеет такого био-
механизма действия, в связи с чем эффектив-
ность воздействия через ушные точки необык-
новенно высока.

ТРЕТЬЯ. Ушные раковины имеют самую 
мощную иннервацию, т. е. нервное обеспече-
ние, одновременно осуществляемое четырьмя 
главными черепно-мозговыми стволами. Всё 
перечисленное делает этот орган уникальным 
для использования его в лечебных целях. Это 
желательно знать всем. 

В течение 35 лет автор успешно 
врачует этим методом бронхиаль-
ную астму и многие другие болезни.

Неразгаданные тайны 
ушной раковины

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

РЕКЛАМА

Комплекс препаратів «Атеро-
фарм» та «Здравофарм» спрямо-
ваний на відновлення організму 
після інсульту.

 Він сприяє відновленню рухових 
функцій, пам’яті та мовлення.  Спри-
яє покращенню кровообігу головного 
мозку, подоланню шуму, головного 
болю. А також сприяє подоланню 
гіпертонії, ішемії, аритмії, стенокардії, 
варікозу, тромбофлебіту, атерослеро-
зу, «Паркінсона», адже він діє на пер-
шопричину захворювань. 

Щоб дізнатися про комплекс, 
отримати консультацію та замовити 
його, звертайтесь за телефонами          

             066-848-40-49 
або 044-209-25-45. 

Для пільгових категорій населення 
надаються знижки до 50%.

ВІДНОВЛЕННЯ 
ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ
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 Є запитання - просто зателефонуйте нам!  (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92

ПОБУТОВІ ПИТАННЯ

ПОРАДИ З 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ХОЛОДИЛЬНИКА:

☑ Правильно укладайте 
продукти: вони не по-

винні загороджувати повітроо-
холоджувач.

☑ Краще зберігати в хо-
лодильній камері гер-

метично упаковані продукти 
(особливо рибні). Погано упа-
ковані продукти виділяють 
зайву кількість вологи, і на 
випарнику повітроохолоджу-
вача  холодильної камери дуже 
швидко утворюється снігова 
«шуба».

☑ Регулярно, відповідно 
до інструкції з експлу-

атації, проводьте розморожу-
вання холодильної камери і її 
дезінфекцію.

☑ Не можна переванта-
жувати холодильну 

камеру продуктами, забивати 
її «під зав’язку», заповнюю-
чи весь об’єм. Не допускайте 
зіткнення продуктів з панеля-
ми холодильної камери. Між 
рядами укладених продуктів 
обов’язково має бути відстань, 
що забезпечує вільну цирку-
ляцію повітря всередині холо-
дильника.

☑Необхідно експлуату-
вати холодильну ка-

меру тільки відповідно до тем-
пературних умов зберігання 
конкретної групи товарів. Не 
можна в холодильній камері з 
температурним режимом —18° 
C зберігати парне м’ясо з тем-
пературою +2° С і використо-
вувати холодильну камеру для 
доморожування продукції. 
Якщо потрібно заморожувати 
або охолоджувати продукцію 
в камерах зберігання, поінфор-
муйте фірму, яка продає холо-
дильне обладнання, щоб уник-
нути в подальшому проблем із 
здійсненням гарантії (вона не 
діє на обладнання, яке експлу-
атується не за призначенням).

У більшості сучасних квар-
тир стоять два лічильника 
для обліку холодної та гарячої 
води. Найчастіше конденсат 
з’являється на склі агрегату 
з гарячою водою. При цьому 

він настільки щільно покри-
ває скло всередині приладу, що 
крізь щільний шар крапель не-
можливо розглянути показни-
ки водоміра.

Більшість власників таких 
водомірів, які зіткнулися з 
проблемою запотівання, почи-
нають думати, що причиною 
всьому — підвищена вологість 
у приміщенні. Тому намагають-
ся посилено його провітрювати 
або ремонтувати систему вен-
тиляції. Однак конденсат про-
довжує збиратися всередині 
приладу, і жодні дії тут не до-
помагають.

На перший погляд здаєть-
ся, що можна просто відкрити 
скло і просушити прилад. Але 
на ділі це виконати не вдастся, 
оскільки агрегат опломбова-
ний, і ані знімати його, ані від-
кривати власноруч не можна.

Насправді така проблема 
з’явилася через розгерметиза-
цію лічильника. Вся справа в 
тому, що в лічильнику в тому 
місці, де встановлено зчиту-
вальний механізм, є спеціаль-
на герметизуюча прокладка — 
вона не пропускає гарячу воду 
всередину приладу. Але якщо 
ця прокладка втрачає свої гер-

метизуючі властивості або де-
формується, то пара осідає на 
склі всередині водоміра.

 
ПРИЧИН ВИХОДУ 

ПРОКЛАДКИ З ЛАДУ 
МОЖЕ БУТИ КІЛЬКА:

1) Втрата еластичності в 
ході тривалої експлуатації лі-
чильника (зазвичай така про-
блема з’являється не відразу, а 
після декількох років експлуа-
тації лічильника).

2) Можливо, деформація 
або розрив прокладки пов’язані 
з виробничим браком (у такому 
випадку ваш агрегат збиратиме 
конденсат практично з першого 
дня установки).

3) Прокладка може зруши-
ти або деформуватися після 

повірки приладу (якщо поміти-
те, що агрегат пітніє після його 
перевірки, то проблема криєть-
ся саме в цьому).

ТИМЧАСОВЕ 
ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

Якщо найближчим часом у 
вас немає можливості зверну-
тися до компанії або органі-
зації, яка надає послуги з во-
допостачання, а вам потрібно 
терміново зняти показники з 
приладу, можете спробувати 
зробити наступне:

- Якщо краплі води на склі 
перетворити на пару, можна 
побачити показники лічильни-
ка. Такий ефект отримують при 
нагріванні водоміра звичайним 

феном. Однак не варто робити 
це дуже часто і тривало, щоб не 
вивести прилад із ладу.

- Якщо кра-
плі води стру-
сити зі скла, то 
конденсат впа-
де, і ви побачи-
те показники. 
Для цього до-
сить постукати по трубах або 
самому агрегату. Але таке мож-
на робити тільки в тому випад-
ку, якщо трубопровід проточ-
ний. Якщо ви стукатимете по 
лічильнику, не перестарайтеся, 
щоб не пошкодити його, інакше 
у вас можуть виникнути про-
блеми з контролюючими орга-
нами.

Зауважте, всі 
п е р е р а х о в а н і 
вище заходи да-
ють лише тим-
часовий ефект, і 
вода через деякий 
час знову збереть-
ся на склі. Щоб 
позбутися води 
назавжди, досить 
просвердлити не-
велику дірочку 
в склі, і водяна 

пара постій-
но випарову-
в а т и м е т ь с я 
і не зможе 
збиратися на 
склі. Якщо ви 
не впевнені, 
що зможете 
зробити це 
акуратно, не 
п о ш к о д и в -
ши лічиль-
ник, краще не 
беріться за цю 
справу.

Як бачите, усунути пробле-
му можна і самому, без викли-
ку фахівця. Однак багато за-
ходів дають лише тимчасовий 
ефект або ставлять під загрозу 
цілісність і працездатність при-
ладу. Більш того, вам доведеть-
ся пояснювати перевіряючим 

органам, навіщо ви просверд-
лили дірку в приладі.

РАДИКАЛЬНЕ 
ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ

Для цього необхідно звер-
нутися в компанію, що виго-
товляла установку водоміра, і 
написати відповідну заяву. Як 
правило, в акті про прийман-
ня робіт передбачається мож-
ливість сервісного обслугову-
вання приладу.

Після отримання та розгля-
ду вашої заявки керуюча ком-

панія надішле 
до вас фахів-
ця, який зніме 
показники з 
агрегату об-
ліку води, 
демонтує лі-
чильник і ви-

дасть вам відповідні папери.
Працівник компанії пови-

нен забрати прилад з собою і 
здати його в сервісний центр. 
Через деякий час вам повідом-
лять результат про придатність 
/ непридатність приладу обліку 
для подальшої експлуатації. 
Якщо відремонтувати виріб не 
вдастся, вам видадуть повідом-
лення про непридатність, на 
підставі якого можете зробити 
установку нового водоміра.

Якщо ж ваш агрегат підля-
гає ремонту, співробітник тієї 
ж компанії зробить установ-
ку відремонтованого агрегата 
на місце. При цьому вам зо-
бов’язані видати свідоцтво про 
повірку. У документі повинні 
бути підпис працівника ком-
панії, яка виконує перевірку, і 

спеціальне клеймо з індивіду-
альним шифром.

Після проведення перевірки 
або заміни лічильника вам не-
обхідно віднести необхідні до-
кументи в ЖЕК або в керуючу 
контору.

 Інформацію підготував 
Володимир Поляков

Киянка Валентина Олексіївна Мартинова, зателефонувавши до редакції, запитує: «Лічильник 
гарячої води почав пітніти. Я звернулася в наше відділення енергозбуту. Там сказали, що прилад 
вийшов із ладу і потрібно купувати новий. Але хіба не існують якісь норми перевірки лічильників? І 
взагалі, в чому може бути причина?»                         На Ваше запитання ми знайшли таку інформацію.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПІТНІЄ ЛІЧИЛЬНИК 
ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Причина несправності —
 розгерметизація приладу

Якщо лічильник гарячої води пітніє, його 
необхідно поміняти

Увага! Не варто ігно-
рувати проблему, адже 
через конденсат ваш во-
домір зовсім може вийти 
з ладу і даватиме неточні 
показники.

Лічильник, що визначає витрати води, є в кожному будинку. Але для того, щоб максимально зруч-
но користуватися приладом, необхідно  раз на місяць знімати з нього показники. В окремих випад-
ках, якщо лічильник гарячої води запітнів зсередини, зробити це неможливо. З цієї статті ви дізнає-
тесь, чому запітнів лічильник і що робити в такій ситуації.
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ЦIЛИТЕЛЬ
ГОТУЄМО З ЛЮБОВ’Ю

«Чому людина приділяє і віддає в своєму житті увагу (яким думкам, уподобанням, бажанням), те і отримує» (Анастасія Нових).

Рецепт на 4 порції. 
Складові: 
Основні: кабачки — 2 шт., 

моцарела — 150 г.
Для томатного соусу: помі-

дори — 4 шт., часник — 3 зуб-
чики, цибуля ріпчаста — 1 шт., 
оливкова олія — 2 ст. л., перець 
чорний мелений, сіль — по щіпці.

КРОК 1. Готуємо томатний 
соус. На сковороду налити олив-
кову олію, розжарити її і викла-
сти нарізані часник і цибулю, 
трішки обсмажити. Потім дода-
ти нарізані свіжі помідори, сіль, 
перець. Все протушкувати, після 
подрібнити блендером — і смач-
ний соус готовий.

КРОК 2. Кабачок нарізати 
кружечками, викласти в форму 
для запікання.

КРОК 3. Змастити трохи то-

матним соусом і зверху посипа-
ти тертою моцарелою. Моцарелу 
можна замінити іншим сиром 
(але з нею буде ніжніше), а то-
матний соус взяти будь-який, 
хоча б кетчуп.

КРОК 4. Підготовлені кабач-
ки поставитии в заздалегідь на-
гріту до 200° С духовку і випіка-
ти до зарум’янювання, хвилин 
15-20. Смачного!

ОВОЧЕВИЙ СУП  
З СИРНИМИ 
КУЛЬКАМИ

Дуже легкий, майже дієтич-
ний супчик. Сирні кульки вихо-
дять такими ніжними, повітря-
ними і прекрасно доповнюють 
смак обсмажених овочів.

 

Інгредієнти: бульйон (або 
вода) — 2,5 л, перець болгарсь-
кий (великий) — 1 шт., морква 
(велика) — 1 шт., цибуля ріп-
часта (середня) — 1 шт., кар-
топля (середня) —5 шт. , сир 
голландський (для кульок) — 100 
г, яйце куряче (для кульок) — 1 
шт., борошно пшеничне (для ку-
льок) — 100 г, зелень (петруш-
ка), сіль, перець чорний, спеції 
(у мене «Літня зелень»), масло 
вершкове (для кульок) — 70 г, 
олія  — 4 ст. ложки.

Спосіб приготування: 
Сир натремо на дрібній тертці, 

додамо вершкове масло (кімнат-
ної температури), борошно, яйце, 
сіль і «Літню зелень». Добре вимі-
шуємо і ставимо на 30 хвилин в 
холодильник.

Моркву натремо на крупній 
тертці, перець наріжемо неве-
ликою соломкою, цибулю — ку-
биками, картоплю — великими 
кубиками. У сковороді розігріє-
мо олію і обсмажимо  цибулю до 
ледь золотистого кольору. Додамо 
моркву і, періодично помішуючи, 
обсмажуємо хвилини 3-4.

Додаємо болгарський перець і 
обсмажуємо ще хвилин 5. Відклю-
чаємо вогонь, додаємо чорний пе-
рець і спеції. Перемішуємо.

У киплячий бульйон (або воду) 
опускаємо картоплю і обсмажені 
овочі. Доводимо до кипіння, во-
гонь зменшуємо і варимо 15 хви-
лин. Тим часом дістаємо з холо-
дильника наше «тісто» і робимо 
невеликі (завбільшки з фундук) 
кульки. Більші не робити, оскіль-
ки  при варінні вони сильно збіль-
шаться в розмірі.

Опускаємо в каструлю «куль-
ки», перемішуємо і варимо хвилин 
10-15. За необхідності досолюємо і 
перчимо.

Наш ароматний суп готовий. 
Відключаємо вогонь і додаємо 
(за бажання) нарізану зелень пе-
трушки.

Дуже шкодую, що не приго-
тувала диво-перець раніше. Це 
шалено смачно! Настійно раджу 
спробувати!

Складові:
Те, що маринуватимемо: пе-

рець болгарський (середні плоди) 
— 5 шт., баклажани (середні) — 
2 шт., кріп — 1 пучок., петрушка 
— 1 пучок, часник (середні голов-
ки) — 2 шт., перець духмяний ( 
горошини) — 3 шт., лавровий 
лист — 1 шт. 

Маринад: вода — 125 мл, цу-
кор — 50 г, сіль — 0,5 ст. л., оцет 
(9%) — 25 мл.

Для смаження: олія (скільки 
буде потрібно).

Всі інгредієнти дані для однієї 
літрової банки. Болгарський пе-
рець миємо, видаляємо насіння. 
Відварюємо в киплячій воді 5 хви-
лин, витягуємо і відкладаємо вбік.

Баклажани чистимо і нарізає-
мо смужками по 0,5 см. Беремо 
олію (ідеально підійде соняшни-
кова олія «Ідеал»). Наливаємо в 
сковороду.

Обсмажуємо смужки бакла-
жанів до золотистого кольору з 
обох боків, трохи присолюючи. За 
необхідності підливати олію. Зе-
лень дрібно рубаємо, часник про-
пускаємо через прес. Зелень і час-
ник гарненько змішуємо в мисці. 

На смужки баклажанів викладає-
мо зелень з часником і звертаємо 
рулетом. Потім цими рулетами 
начиняємо відварений болгарсь-
кий перець. На дно чистої банки 
кладемо лавровий лист і запаш-
ний перець-горошок. Укладаємо в 
банку начинений перець.

ГОТУЄМО МАРИНАД:  
воду з цукром і сіллю кип’я-

тимо, додаємо оцет, заливаємо 
наш перець і ставимо банки сте-
рилізувати (літрові — 40 хви-
лин).

Після закінчення стериліза-
ції банки закатуємо і ставимо 
на зберігання. Закуска чудово 
зберігається при кімнатній тем-
пературі. А коли прийде час, або 
раптом до вас завітають гості, 
або просто захочете з’їсти щось 
солоненьке і смачненьке, то така 
закусочка якраз буде доречною!

Коли вам знадобиться бульй-
он, розведіть 2 ч. л. суміші в 500 
мл гарячої води або додайте в 
м’ясний бульйон. У цій заготов-
ці можете прибрати або додати 
якісь овочі на ваш смак і варію-
вати пропорції.

Інгредієнти: цибуля-порей 
— 1 шт., петрушка — 100 г, 
часник — 3 зубчики, морква — 
200 г, селера черешкова — 200 г, 
помідор (сушений) — 50 г, соєвий 
соус — 1 ч. л., сіль — 200 г, фен-
хель — 200 г.

Всі інгредієнти почистити, 
помити і обсушити. Скласти все 
у кухонний комбайн. Подрібни-
ти до отримання однорідної во-

логої суміші. Додати сіль, соєвий 
соус, перемішати. Розкласти по 
стерилізованим банках. Зберіга-
ти в прохолодному місці до пів-
року. Смачного!

Інгредієнти: яйце куряче — 1 
шт., молоко — 5 ст. л., олія  — 3 
ст. л., какао-порошок — 2 ст. л., 
цукор (4 ст. л. для бісквіта, 3 ст. 
л. для крему) — 7 ст. л., борошно 
пшеничне — 3 ст. л., крохмаль — 
1 ст. л., розпушувач тіста — 1 ч. 
л., вишня (без кісточок) — 100 г, 
сметана — 150 г, шоколад молоч-
ний (для посипання).

У чашці змішайте за допомо-
гою виделки яйце і цукор. Потім 
додайте какао. Борошно, крох-
маль (якщо немає крохмалю, мо-
жете сміливо класти тільки 4 ст. 
л. борошна) і розпушувач добре 
перемішайте. Додайте олію і мо-
локо, розмішайте до отримання 
рідкого тіста.

Тісто вилийте в чашку (ми-
ску) обсягом не менше 500 мл, 
поклавши на дно пергамент.

Поставте в мікрохвильовку 
рівно на 3 хвилини на макси-
мальну потужність (1000 Вт). Та-
кож можете зробити порційно, 
розливши  тісто в чашки.

Усе! Бісквіт готовий, посипте 
цукровою пудрою і подавайте до 
кави або чаю.

Я вирішила піти далі: розрі-
зала бісквіт на 3 частини і зма-
стила коржі збитою сметаною з 
цукром і вишнею. Зверху поси-
пала тертим шоколадом. Вийшло 
дуже смачно.

За матеріалами сайту: 
www.povarenok.ru

ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ  
«ІДЕАЛЬНЕ ОСІННЄ ПОЄДНАННЯ»

Приголомшлива закуска! Два роки тому рецептом зі мною 
поділилася колега. Рецепт був записаний на обривкові  касової 
стрічки і благополучно забутий. І тільки нещодавно я знайшла в 
своєму кулінарному зошиті акуратно складений шматочок касо-
вої стрічки з цим рецептом. 

ЗАГОТОВКА ОВОЧЕВА 
ДЛЯ БУЛЬЙОНУ

Зварити хороший базовий бульйон нескладно, але дуже за-
тратно за часом. Тепер у вас завжди під рукою буде суміш (зауваж-
те, абсолютно натуральна) для приготування базового бульйону 
за одну хвилину.

МІНІ-ПІЦА НА КАБАЧКОВІ

Дуже простий і дуже смачний рецепт! На смак такі міні-піци 
реально нагадують піцу, ідеальні для пікніків і відпочинку на 
природі. Роблю їх постійно, у дітей йдуть на ура!

БІСКВІТ ЗА ТРИ ХВИЛИНИ 
В МІКРОХВИЛЬОВЦІ

Готувала манник у мікрохвильовці за 6 хвилин, а тепер про-
поную вашій увазі бісквіт всього за 3 хвилини! Що сказати: дуже 
смачний і дуже швидко готується. Рецепт знайшла на просторах 
Інтернету.
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ПРАВОСЛАВ’Я

- многодневные и однодневные посты

- двунадесятые и великие праздники

ВЕРЕСЕНЬ
Пн. 4 14 11 18 25

Вт. 5 15 12 19 26
Ср. 6 16 13 20 27
Чт. 7 17 14 21 28
Пт. 1 8 18 15 22 29
Сб. 2 9 19 16 23 30
Вс. 3 13 20 17 24

- сплошные седмицы

1 вересня — Донської ікони Божої Ма-
тері.
2 вересня — проpока Самуїла.
3 вересня — преподобного Аврамія, 
чудотворця Смоленського.
5 вересня — Віддання свята Успіння 
Пресвятої Богородиці.
7 вересня — повернення мощей апо-
стола Варфоломія.
7 вересня — день пам’яті апостола 
Критського.
8 вересня — Стрітення Володимирсь-
кої ікони Пресвятoї Богородиці.
10 вересня — Набуття мощей пpепо-
добного Іова, ігуменa і чудотворця 
Почаївського.
11 вересня — Усікновення глави Про-
рока, Предтeчі і Хрестителя Господ-
нього Іоанна.
12 вересня — перенесення мощeй бла-
говірного князя Олександра Невсько-
го.
12 вересня — Набуття мощeй благовір-
ного князя Данила Московського.
13 вересня — Покладення чесного по-

яса Пресвятої Богородиці.
14 вересня — початок індикта — цер-
ковне новоліття.
15 вересня — пpеподобних Антонія і 
Феодосія Печерських.
20 вересня — передпразнство Різдва 
Пресвятої Богородиці.
20 вересня — святителя Іоанна, 
архієпископа Новгородського.
21 вересня — Різдво Пресвятої Бого-
родиці.
22 вересня — праведних Богоотців Іо-
акима і Анни.
24 вересня — пpеподобного Силуана 
Афонського.
27 вересня — Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього.
28 вересня — великомученика Мики-
ти.
29 вересня — великомучениці Євфимії 
Всехвальної.
30 вересня — день пам’яті святих му-
чениць Віри, Надії, Любові та матеpі 
їхньої Софії.

Церковні пости у вересні 2017 року
У вересні немає багатоденних постів.
Одноденні пости  - 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 27, 
29 вересня.

Читаємо книгу — не просто 
«ковтаємо сторінки», а вдумує-
мося, робимо позначки, потім 
аналізуємо. Так наше життя наб-
уватиме осмисленості і повноти.

Дуже добре, якщо робота дій-
сно до душі, приносить задово-
лення, захоплює. Але навіть якщо 
поки такої немає, будь-яку справу 
можна робити з радістю, якщо 
навчитися бачити в ній приємні 
сторони. Навіть така примітивна 
робота, як прибирання або миття 
посуду, може принести задово-
лення, якщо вона зроблена добре 
і на совість.

Священик 
Павло Гумеров

І ось вона стала сповідатися і 
причащатися щонеділі.

Через рік у неї з’явилася по-
треба у одкровенні помислів 
(хто молиться і часто сповідаєть-
ся, той знає, що це таке). Дів-
чинка стала вести таке уважне 
духовне життя, про яке не підо-
зрюють навіть ті люди, які вва-
жають себе глибоко віруючими 
і церковними. 

Вона стала молитися Ісусо-
вою молитвою («Господи, Ісусе 
Христе, Сину Божий, помилуй 
мя, грішну»), боротися з під-
ступами, прощати образи, тер-
піти все. Протягом декількох 
місяців вона навчилася читати 
і писати. У неї зникли всі оз-
наки дебільності, на обличчі 
зобразилася печать духовності. 
У всьому, що вона говорила і 
робила, було почуття і мірку-
вання. 

Коли я її бачив, моє серце 
стискалося від гріховності і не-
правди мого власного життя. 
Потім її перевели в інший дитбу-
динок, і ми з нею деякий час не 
бачилися.

Але якось вона приїхала до 
мене і сказала: «Панотче, Ви про 
мене не турбуйтеся, я увесь час 
із Богом. Він не залишає мене 
навіть уві сні ... »

Якщо після цього зберуться 
всі розумники світу і нададуть 
мені найточніші докази того, 

що Бога немає, я з сумом на них 
подивлюся ...

Протоієрей Олексій Грачов

Значення і сутність подіб-
ного відкриття помислів так 
характеризується єпископом 
Ігнатієм (Брянчаниновим): 
«Браття щодня сповідували 
старцеві гріхи свої і найдріб’яз-
ковіші навіть помисли і від-
чуття гріховні, і пропонували 
йому на розгляд свої здивуван-
ня. Це наповнено незвичайною 
душевною користю: жоден под-
виг не умертвляє пристрастей 
з такою зручністю і силою, як 
цей. Пристрасті відступають 
від того, хто без пощади спові-
дує їх».

У тих випадках, коли немає 
можливості відкрити помисли 
духівникові, одкровення помис-
лів може бути і однодумцеві, і 
близькому за духом духовному 
братові.

Взаємне визнання по-
мислів допомагає подолати 
спокуси, що зустрічаються, 
розкрити духовні помилки, 
розпізнати непомічені гріхи 
і слабкості. Разом з тим воно 
веде і до очищення душі.

Тут потрібно відзначити, що 
вже одне щире покаяння і жаль 
за скоєний гріх (або гріхи) навіть 
перед побратимом (за неможли-
вості сповіді у священика) по-
роджує благодать Божу.

Одкровення помислів прак-
тикується і в чоловічих, і в жі-

ночих монастирях, так сестрам 
даються такі настанови з цього 
приводу:

«Сестрам треба говорити, 
щоб все про себе розповідали 

(все, що думали). Якщо одне 
говорити, а інше навмисне при-
ховувати, то не отримають вони 
користі і в тому, в чому відкри-
ваються. Якщо до розповіді 
забувається — то записувати. 
Записувати все треба: і погане, 
і добре, і спокуси, і розради — 
це і є справжнє одкровення. А 
в тому, що одне відкриваєш, а 
інше приховуєш, немає користі. 
То не шкода, якщо знатимуть 

недоліки та похибки твої. Але 
велика шкода, якщо  тебе хва-
литимуть або вважатимуть за 
справну. Одкровення лікує від 
зарази духовної.

Як зауважують преподобний 
авва Дорофей і інші святі отці, 
життя духовне вимагає від тих, 
хто проходить ону одкровення, а 
ти не хочеш писати про себе, зна-
чить, не хочеш мати одкровення. 
Отже, не нехтуй одкровенням як 
вельми важливими ліками від 
зарази гріховної.

Відкривати помисли хай до-
поможе тобі Господь — це ко-
рисно для спасіння душі. Бог 
благословить все відкривати і 
нічого не приховувати, і нама-
гатися слухати матінку. Якщо 
коли на думку прийде, що вона з 
іншими краще займається, то цю 
думку треба відганяти і не віри-
ти їй.

Відкривати помисли духов-
ним отцям або матерям є пере-
каз древній, що  має велику ко-
ристь. Відкривати треба все, що 
бентежить.

Те, що говориться тобі у від-
повідь на твоє одкровення ду-
ховним керівником, нікому не 
треба розповідати, тому що це 
належить до твоєї душі. Хай до-
поможе тобі Господь бачити свої 
гріхи і приносити в них покаян-
ня щире.

Після одкровення відчуваєш 
мир душевний і радість. 

ЩО ТАКЕ ОТКРОВЕННЯ ПОМИСЛІВ

«Отже, зізнавайтеся один перед одним у проступках». (Іакова, 5:16)
Щоб допомогти тим, хто кається в усвідомленні своїх гріхів, у деяких духовно упорядкованих оби-

телях введено щоденне одкровення помислів (викриття думок) своїм духовним отцям і старцям. Цим 
шляхом ченці привчаються до щоденного перегляду своїх гріхів і духовного стану.

ЯК ПОЗБУТИСЯ 
CМУТКУ?

ДІВЧИНКА З ДИТЯЧОГО БУДИНКУ

Людині, яка хоче позбутися 
смутку, потрібно вчитися бачи-
ти сенс і радість в кожнім дні, 
годині і хвилині життя. Йдемо 
на прогулянку — намагаємося 
на все звертати увагу, робити 
спостереження; спілкуємося з 
кимось — прагнемо побачити в 
іншій людині щось хороше, чо-
гось навчитися.

До мене на сповідь прийшла хвора дівчинка років 12-ти з дитя-
чого будинку для розумово відсталих. Вона не могла зв’язати двох 
слів, крутилася, як дзиґа. Її ненормальний погляд, постійні грима-
си, весь вигляд свідчив про «неповноцінність».
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ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

«Якщо людина говорить і діє з доброю думкою  — радість слідує за нею, як тінь, ніколи не покидає» («Дхаммапада»).

ЛИСТ
ДО РЕДАКЦІЇ

Закохуються в дитячих сад-
ках, у вісімнадцять років, трид-
цять, сорок п’ять ... Іноді любов 
поруч з тобою, а ти її не помі-
чаєш, а потім раптом з радістю 
усвідомлюєш: «Ти кохана!»

Шість років тому, в день со-
рокаріччя, коли родичі та друзі 
прийшли мене привітати, перший 
тост сказав мій чоловік. Я, знаючи, 
що «говорити» він не вміє, при-
готувалася почути щось «черго-
во-банальне:«За здоров’я і т. д. ». 
Яке ж було моє здивування, коли 
чоловік, помітно хвилюючись, 
сказав: «Двадцять років тому, коли 
іменинниця погодилася стати 
моєю дружиною, я дав собі слово, 
що постараюся, щоб за все наше 
спільне життя вона не пошкодува-
ла про це своє рішення...»

Я слухала з подивом і задо-
воленням, трохи посміялася про 
себе над подивом гостей (ось так 
мовчун!) і раптом подумала: «А 
я, напевно, все ж щаслива, якщо 
мене кохають ...»

«Кохання, кохана» — ці слова 
залишилися далеко-далеко. Буд-
ні, робота, діти, турбота про них, 
панічний жах, коли вони хворіли 
... А увага чоловіка, турбота про 
мене, про хлопців, живі квіти у 
вазі — все це здавалося само со-
бою зрозумілим: на 8-е Березня 
отримувати букетик ніжних, із 
запахом свіжості,  і таких безпо-
радних пролісків (як тоді, коли 

вперше підійшов і привітав мене 
— однокурсницю — зі святом), у 
день весілля — білі троянди (як 
тоді, коли їхали до Палацу одру-
ження), в день народження — чер-
воні гвоздики. І не тільки квіти в 
домі у свята, а й просто так.

Напевно, частіше відзначала 
про себе увагу інших чоловіків. 
Вона лестила, змушувала відчу-
вати себе «жінкою», бути завжди 
підтягнутою, ошатною. А те ко-

хання, що поруч, —  це так бу-
денно!

Ось уже «підгледіла», як си-
ночок прийшов з дитячого садка, 
став перед дзеркалом — руки по 
швах, якось смішно шаркнув ніж-
кою і каже своєму відображенню: 
«Мене звуть Юра. Дуже приємно 
познайомитися!» «Ну ось, — по-
думалося, —  син уперше зако-
хався, репетирує знайомство».

Потім, коли була в декреті, че-
кала дочку і вирішила порадити-
ся з сином, як назвемо сестричку, 
він відповів: «Наталкою». «Дуже 
гарне ім’я — Наталочка. Буде На-

таля  Коржова!» «Ні-ні, — запро-
тестував син, — нехай буде На-
таля  Горчакова!» «Ну ось, вдруге  
закохався синуля», — подумала 
я і при нагоді попросила вихова-
тельку показати Наталю Горчако-
ву. Побачила і пораділа — чарівна 
дівчинка, у сина гарний смак.

Пізніше зрозуміла, що і до 
доньки прийшло кохання, коли, 
йдучи з роботи, побачила, як 
якийсь хлопчина смикає її за кі-
ски. «Ну навіщо ж так? Ти ж ли-
цар і повинен захищати слабких 
дівчат, а не ображати », — сказала 
я йому.

Потім запитання двадця-
тирічного сина: «Мамо, правда, 
Іринка гарна?» І коли, помітивши, 
як син завмер, чекаючи відповіді, 
сказала: «Звичайно, дуже гарна!» 
— син засяяв: «А яка вона госпо-
диня!»

З’явилася внучка —  найве-
личніше чудо з чудес — маленька 
криклива грудочка, яка вже зараз 
навчилася базікати і старанно 
намагається вимовити букву «р», 
вставляючи її, куди треба і не 
треба. Наталка — студентка, по-
вертається додому з інституту з 
квітами і сяючими радістю очима 
... У них — своє життя, своя лю-
бов. А моє кохання? ..

Якось серйозно захворіла. 
Поруч був чоловік. Бачила, як 
тривожиться він, як намагається 
підтримати, підбадьорити мене, 

як багато працює, щоб заробити 
і дати мені можливість тимчасово 
не працювати, зміцніти, набрати-
ся сил, одужати ...

Цього року я повинна отри-
мати 25-ий раз букет білих тро-
янд. 25 років зі мною поруч мій 
чоловік, мій добрий, надійний 
друг і, виявляється, моє найбіль-
ше  кохання ...

(З ЛИСТА)
Всіх люблю і дякую!
Це було написано давно-давно 

... Пройшли, пробігли роки. Уже 
відсвяткували «золоте» весілля. 
Як і раніше, я отримую квіти не 
тільки у свята, а й «просто так». 
Як і раніше, в день весілля у мене 
білі троянди. Скільки квітів — це 
прожиті разом роки.

Белые розы в день свадьбы 
мне даришь всегда. 

Выросли доченька с сыночком — 
у них свои семьи.

Внуки растут — значит, 
прожили жизнь не зря!

Син Юрій, який смішно чов-
гав ніжкою перед дзеркалом і 
вибирав ім’я ще ненародженій 
сестричці Наталочці, зовсім «до-
рослий», солідний, сивий. Він 
підполковник у відставці, зараз 
захоплюється історією Украї-
ни, та так серйозно! Видав свою 
першу книгу; друга на виході. У 

нього внучка — Сашуня, яка, як 
і її мама Женя свого часу, гордо 
«гарчить» букву «р».

Середній син — Жора —  тру-
доголик, семикласник, із дуже ро-
звиненим почуттям справедли-
вості — справжній Робін Гуд.

П’ятикласниця Маша — «за-
конодавиця моди» в своєму класі, 
дуже добре малює і займається 
вокалом.

У доньки Наталочки двоє 
діток. Танечка — витончена, з 
дивовижними очима русалки 
і чарівною усмішкою. Як і ко-
лись її мама, приходить додому 
з квітами.

Дев’ятикласник Антошка дру-
жить з комп’ютером, насичений 
інформацією та будь-яку тему 
може обговорювати зі «знанням 
справи» годинами. Загалом, ора-
тор!

У них своє життя, своя любов. 
А моє життя? .. Я — мама, бабу-
ся, прабабуся, свекруха, теща і ... 
дружина.

Внуки считают головки 
прекрасных цветов, 

Что о любви говорят 
лучше громких всех слов.
Я благодарна судьбе — 

говорю: «Посмотри! 
Муж подарил мне сегодня 

цветов-очень много».
Дари мне, пожалуйста, белые 

розы еще много-много лет.
Всё доброе в душе храню и за 

любовь бла-го-да-рю!
Шановна редакціє! Спасибі, 

велике спасибі за вашу працю, 
за чудову газету. Після кожного 
прочитаного номера на душі світ-
ло і радісно.

З повагою, 
Ніна Георгіївна Коржова,

м. Київ

Добрий день, шановна Та-
маро Олексіївно! Спасибі, що 
читаєте газету «Пантелеймон» і 
ділитеся хорошими новинами з 
друзями!

На Ваше юридичне запитан-
ня ми просили дати консульта-
цію фахівця, але на цей момент 
немає відповіді, намагаємося 
знайти ще варіанти, як Вам допо-
могти. А на запитання в психоло-
гічній сфері ми давали відповідь 
в статтях газети про дітей і про 
прояв різної поведінки в дитин-
стві. Якщо у Вас залишилися ще 

незрозумілі моменти, напишіть, 
будь ласка, конкретніше запи-
тання до нас у редакцію..

# 2. Не сидіть склавши руки
Якщо у вас не ладиться з ве-

ликим проектом, не зациклюйте-
ся на ньому. Ви можете поверну-
тися до нього пізніше. Займіться 
іншими справами: зробіть дзві-
нок, який давно відкладаєте, на-
пишіть лист, який запланували 
ще тиждень тому, розберіть бар-
дак на робочому місці. Щойно ви 
відчуєте, що ваш день проходить 
не дарма, ваш настрій відразу ж 
поліпшиться.

# 3. Поговоріть з людьми
Якщо ваш настрій на нулі, 

зателефонуйте близькій людині 
— вашій мамі, вашій другій по-
ловинці або вашому другу. Але 
намагайтеся не плакатися в труб-

ку про свої проблеми, навпаки, 
виберіть якусь позитивну тему. 
Запитайте, як пройшли вихідні, 
як справи і не забудьте сказати 
коханій людині, що ви любите її.

# 4. Прийміть ванну
Водні процедури  діють на 

людину заспокійливо. Вони до-
помагають зняти напругу і за-
бути про проблеми. У ванній ви 

очищуєтеся не лише фізично, 
ви змиваєте з себе весь негатив, 
накопичений за день. Душ — це 
чудовий спосіб освіжитися після 
важкого робочого дня, а тепла 
ванна допоможе розслабитися 
перед сном.

# 5. Знайдіть привід 
посміятися
Якщо на вас звалилися про-

блеми і ваш настрій зіпсований, 
немає кращого способу випра-
вити ситуацію, ніж від душі, го-
лосно і заразливо посміятися. 
Веб-комікси, смішні відео на 
YouTube, жарти з другом, забавні 
фотографії ... знайти привід для 
того, щоб повеселитися, не так 
складно.

БІЛІ ТРОЯНДИ

... Зараз весна, і, напевно, тому мені захотілося написати про кохання.
Кохання ... Щоразу, коли воно приходить, здається, що ось це — най-

най справжнісіньке, найбільше. Не завжди воно приносить радість. Іноді 
воно — неждане, непрохане. Муки роздвоєності, непримиренні протиріччя 

між старим боргом, який раніше теж здавався любов’ю, і новим, що тільки народжується, але 
вже таким деспотичним. 

(Закінчення. Початок на 1-й сторінці)
Щодня присвячуйте собі трохи часу. Це допомагає відновити сили, зняти стрес і відволіктися від 

неприємних дрібниць, з якими доводиться стикатися протягом дня.

ЗАПИТАННЯ ДО РЕДАКЦІЇ
«Шановна редакціє газети« Пантелеймон»! Пише вам перед-

платниця Тамара Олексіївна Денисенко. Раніше я вже просила до-
помогти нам в консультації, але чомусь у газеті не було відповіді. 

Мабуть, багато у вас листів із запитаннями. Сподіваюся, цього 
разу ви на моє запитання відповісте.

P.S. Газету передплатила і нашій  подрузі Клиновий Ніні 
Олексіївні.

З повагою, Тамара Денисенко, м. Харків»

ЯК ЗРОБИТИ ПОГАНИЙ ДЕНЬ ХОРОШИМ?
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З ЛИСТІВ

І навіть діти, маленькі індиві-
дууми, прагнуть до цього, по-своє-
му правильно оцінюючи людей, 
що оточують, і світ навколо. Ось 
що вони кажуть про сусідів.

«На моєму поверсі живе дуже 
великодушна і доброзичлива сім’я. 
Це наші сусіди. Маленька донька 
Оксана, тато Сергій і мама На-
таля. Ми часто ходимо в гості 
один до одного, розповідаємо, що 
нового відбулося в нашому жит-
ті. Наші сусіди дуже щедрі: щой-
но приходять, відразу дарують 
якийсь подаруночок. Я люблю 
наших сусідів, моїй родині з ними 
дуже пощастило.                 Олена»

«З нами на поверсі живуть пре-
красні люди. Дуже часто ми ходи-
мо один до одного в гості. Я завжди 
можу попросити у своїх сусідів 
допомоги. Вони ніколи не відмов-
лять.

Мої сусіди дуже доброзичливі, 
завжди чемно і мило спілкуються 
зі мною і моєю родиною. Але сусі-
ди зверху бувають гучними (гучна 
музика або ще щось), але якщо їх 
попросити, вони не відмовлять, і 
ще вибачаться за шум.

Я люблю своїх сусідів, вони чу-
дові люди! Всім бажаю таких  хо-
роших сусідів.

Оксана »

5 ПРИНЦИПІВ 
ДЗЕН, ЯКІ ВАМ 
ДОПОМОЖУТЬ

1Якщо ви любите людину, 
ви не втручатиметеся в її 

особисте життя. Ви  не посмієте 
порушувати межі її внутрішньо-
го світу.

2Перестаньте думати, як 
би отримати любов, і по-

чинайте віддавати. Віддаючи, ви 
отримуєте. Іншого шляху немає.

3Почніть жити. Не почи-
найте готуватися до жит-

тя, яке буде в майбутньому.

4Всі страждання в світі від-
буваються від того, що ви 

повністю забули, що потрібно 
жити, ви стали займатися діяль-
ністю, яка не має жодного відно-
шення до життя.

5Якщо хочете жити, то на-
вчіться одному: приймати 

речі такими, якими вони є, і прий-
мати себе такими, якими ви є.

Я пам’ятаю, якось їй радив 
щось: подивитися на всю цю си-
туацію по-іншому, з іншого боку, 
поговорити з батьками, пояснити 
все. (Плюс, у неї хлопець ще був, з 
яким вони посварилися, і начеб-
то це і стало останньою крапкою 
кипіння).

Минали дні, ми спілкувалися. 
Якось думали навіть зустрітися. 
Але так щось і не зрослося. І біль-
ше не планували. Якось  вона ска-
зала, що вирішила все ж зателе-
фонувати мамі. І зателефонувала. 
Повідомила, де вона, що з нею все 
в порядку, що вона скучила і хоче 
з мамою про все поговорити. Ска-
зала, що вдячна мені за спілкуван-
ня, і що якби не я, то, може, її вже 
й не було б на світі цьому. Бо  роз-
думувала  вже про суїцид, мовляв, 
і дерево вже знайшла. Але після 
спілкування зі мною щось зміни-
лося у неї, вона передумала і вирі-
шила зателефонувати батькам.

Приїхали вони всією роди-
ною. І хлопець її теж приїхав. Всі 
були раді зустрічі. І вона, і сім’я. 
Вона поговорила з мамою, все їй 
розповіла. І вони поїхали назад. 
Додому.

Через якийсь час вона знову 
мені зателефонувала. Уже з дому. 

Сказала, що у неї все добре. Все 
налагодилось. Ми обмінялися по-
штовими адресами (не електрон-
ними, а фізичними), щоб спису-
ватися. Але так жодного разу і не 
писали. І життя потекло в старому 
руслі.

Я іноді згадував цей випадок. 
Мені було цікаво, що це було, ким 
вона була, що з нею тепер ... Я ві-
зуально пам’ятаю навіть блокнот, 
в якому записував її адресу. Але 
самого блокнота знайти не можу. 
Та й чи треба?..

Минуло багато років. Досвід і 
знання, отримані за цей час, та й 
вік, кажуть, наскільки це все було 
смішно і наскільки це все незначне 
тепер, з висоти 30 років. Але тоді 
це була ціла катастрофа для неї.

Я не пам’ятаю слів. Але пам’я-
таю почуття, які були у неї на той 
час. Я знаю, це було щиро. Хоча 
мені деякі «розумні» психологи 
і говорили, що справжні суїцид-
ники ніколи не розповідають про 

свої плани. Хто знає? Може так, а 
може, й ні. Але в тому віці це було 
дуже важливо і серйозно. І могло 
призвести до дуже плачевних на-
слідків.

БАЙДУЖЕ, 
ХТО ТИ І ДЕ ТИ

Неважливо, знайома перед то-
бою стоїть людина чи ні. Важли-
вий тільки внутрішній стан. Щире 
бажання творити добро і допом-
агати не для галочки, а тому, що 
хочеться, тому, що так правильно, 
тому, що по-іншому бути не по-
винно. Це всього один приклад з 
життя, довжиною в два тижні. І 
який результат ...

Але що заважає всім і завжди 
так жити? Не думати тільки про 
себе і про те, що я отримаю за це. 
Не слухати тих, хто говорить, що 
тобою користуються, що ти нічо-
го не зможеш, не гідний і так далі. 
Що заважає бути самим собою, 
собою істинним, щирим, чесним 
і відкритим? Адже це насправ-
ді так легко і так радісно. Я знаю 
різницю між «бути відкритим» і 
«закритим». І скажу щиросердно, 
що більше я закриватися не хочу, 
адже бути відкритим — це так 
просто!

Автор: Олександр

Педагог із 46-ти річним ста-
жем приїхав з сільської глибинки 
на зустріч зі своєю юністю. Його 
зустріли через 50 років в провін-
ційному райцентрі на Поліссі.

Психолог за професією, він 
швидко оглянув зустрічаючих. 
Літні зморшкуваті обличчя ви-
промінювали світло вічної душев-
ної молодості. Звідки вона з’яви-
лася тут, на шкільному подвір’ї? 
Адже в сірих буднях життєвих 
можна втратити навіть хороші і 
добрі людські почуття. А він, му-
дрий дідусь, неабияк пізнав ці 
втрати. Особливо болісно, коли 
втрачаєш близьких ...

Один мовчазний колишній 
учень не промовив жодного слова. 
Тому він в першу чергу зацікавив 
психолога. Він не втручався в роз-
мови і виступи 19-ти присутніх 
тут, а заховався в себе, ніби зану-
рився в свою душу.

Пізніше в розмові наодинці 

він повідав ко-
лишньому вчи-
телю про те, що 
переніс інсульт, і 
що довго довело-
ся виходити з цієї 
хвороби. Коли мова відновилася, 
прокинувся і інтерес до оточую-
чих його рідних і просто знайо-
мих. «Ніби вдруге народився на 
світ», — поділився він наболілим 
зі своїм учителем. Душа його ніби 
засяяла по-новому. Про таких 
кажуть: повернувся з того світу. 
Йому ще важко говорити, але він 
спілкується. Є сенс жити!

З Іваном Петровичем було 
четверо вчителів: ще вчительки 
математики, біології та трудового 
навчання, музики і співу. На об-
личчях у всіх борозенки зморщок 
часу (про внутрішні хвороби ніх-
то і не говорить у своїх виступах: у 
кожного свої болячки). І тільки за-
лишаючись наодинці, вони зачіпа-

ють цю тему. З відкритими душа-
ми сповідаються, як пастирю, 
своєму вчителю.

А він і сам пе-
реніс 5 операцій 
різної тяжкості. 
Носить у своєму 
тілі вже другий за 
рахунком кардіо-
стимулятор. Ще, як 
бачите, і на зустріч 
приїхав, подолавши 

42 кілометри від дому. Спонукали 
до цього його добра душа і пам’ять 
про школу.

19 людських доль сиділи за го-
стинним столом. 19 світлих душ 
з’єдналися в цей день, пообіцяв-
ши ще зустрітися в майбутньому, 
через п’ятиріччя. Побілений си-
виною сільський учитель нічого 
не обіцяв, тому що тільки Бог знає 
про його земний шлях.

 Світлі душі колишніх випуск-
ників, напевно, ще довго перебу-
вали в кафе «Зустріч», коли Ігор 
Петрович повертався в свою бу-
денність.

Ранок, 16 липня, неділя.
Павло Іванович Шесталюк,

с. Хворостів, Волинська обл.

Народилася в місті, 
та люблю я село.

Хіба можна його не любити?
Його чисті криниці 
з ясним джерелом,

Із полями, з волошками в житі.
З чарівними піснями

 дзвінких солов’їв,
З білим цвітом гнучкої калини, 

З ясним садом, що випестив 
й душу зігрів,

З п’янким запахом 
груші і сливи.

Білу хату, заквітчану, 
мов у вінку,

З чорнобривців, 
жоржини і м’яти,

До порога стежину 
струнку і гнучку,

Гурт курчаток 
жовтеньких завзятих.

І вранці раненько 
ген-ген на зорі

Над дахами димок пролітає,
Немов білі хмаринки 

великі й малі,
Що пропахли дощем і врожаєм.

Вже матуся зварила 
духмяний куліш 

І млинців напекла цілу гору…
Пахне святом в селі. 
Я вклоняюсь хутчіш

Кожній хаті, кожному двору.
«Моє джерело»

25.07 2017 р.
Галина Ясюк,

с. Стайки, Кагарлицький р-н, 
Київська обл.

СВІТЛІ ДУШІ
Івану Петровичу вже понад 78 років. Погодьтеся: критичний, 

але поважний чоловічий вік, оскільки не кожен 
представник сильної статі доживає до нього.

«МОЄ ДЖЕРЕЛО»

ДІТИ ПРО СУСІДІВ
Цінність хороших відносин з сусідами була зро-

зумілою завжди і у всіх культурах. Така людська при-
рода, що нам важливі комфорт, затишок і доброта по-
всюдно, де б не перебували, хоч би що робили.

«ЗДРАСТУЙТЕ! А МОЖНА З ВАМИ ПОГОВОРИТИ?»
ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК, ЯКИЙ ВРЯТУВАВ ЖИТТЯ

(Закінчення. Початок — на 1-й стор.)
Може, тітка була не вдома, а може, вона з нею просто не хотіла говорити. Не знаю. Чи не питав. І ось вона 

натрапила на мене. Я не можу сказати, як довго ми спілкувалися з нею. Може, тиждень, а може, і два. Я не знав 
її номера (визначника тоді ще не було), вона сама телефонувала мені в домовлений час. І ми просто розмовля-
ли. Говорили довго. Час і більше. Не пам’ятаю, про що саме ми розмовляли, але, здається, про все. 
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ЦIЛИТЕЛЬ
ВІДПОЧИВАЄМО І ПІЗНАЄМО

«Я не можу зберігати вірність прапору, якщо не знаю, в чиїх він руках» (Пітер Устинов).

КОЖЕН ЧУЄ ТЕ, ЩО ХОЧЕ ПОЧУТИ :) 
Діти говорять ...
Лікар приходить до хворого малюка. Бачить — його молодша 

сестричка бігає по підлозі босоніж.
— А ну, красуню, одягни тапочки, а то захворієш.
Після того, як  лікар пішов, мати зауважує, що дівчинка все ще 

бігає босоніж.
— Ти чула, що лікар сказав?
— Так, він сказав, що я красуня.

РОЗКОПАНИЙ 
БОРДЮР

Найпростіший варіант, який 
не потребує жодного вкладен-
ня матеріальних засобів, — це 
розкопаний бордюр. Все, що 
потрібно, — викопати У-подіб-

ну траншею на глибину, харак-
терну для виду ґрунту і склад-
ності кореневої системи газону. 
Прибрати з траншеї все сміття, 
каміння, залишки коренів і за-
мульчувати траншею торфом 
або деревною тріскою. Підріза-
ють такий бордюр садовим но-
жем, лопатою або плоскорізом 
Фокіна.

БОРДЮРНА 
МОЗАЇКА

Такий спосіб створення 
бордюру явно сподобається 
садівникові. Потрібно розподі-
лити рідкий розчин по краях 
клумби і, поки він не застиг, 
прикрасити його будь-якими 
красивими дрібничками: різно-

кольоровими скельцями, камін-
чиками, битою керамічною 
плиткою і т.д. Головний плюс 
такого бордюру — унікальність, 
адже навряд чи знайдеться 
клумба з ідентичним малюнком 
на бордюрі.

ЦЕГЛЯНИЙ 
БОРДЮР

Бордюри для клумби з цегли 
можна часто бачити на садових 
ділянках. Не найкращий деко-
ративний спосіб прикраси, але 
дуже простий. Недолік цегля-
ного бордюру — швидке руйну-
вання цегли в землі під впливом 
морозу. 

БОРДЮР З ПРИРОДНОГО 
КАМЕНЮ

Безсумнівно, це дуже гід-

на прикраса для вашого саду. 
Простота її створення дозволяє 
побудувати його власноруч за 
невеликий проміжок часу. За 
камінь можна використовува-
ти черепашник, граніт, вапняк, 
піщаник, мармур. Кладка може 
бути як «суха», так і за допомо-
гою цементного розчину.

Зрозуміло, що бордюр, по-
саджений на цемент, буде мі-
цнішим і убезпечить клумбу від 
бур’янів. Для його створення 
необхідно вирити траншею під-
ходящої ширини, залити в неї 
розчин, посадити на розчин при-
родний камінь і зазори так само 
замазати розчином. Можна при-

красити їх камінчиками, це ще 
більше змінить клумбу.

ПЛЕТЕНИЙ БОРДЮР ІЗ 
ВЕРБОВИХ ГІЛОК

Такий бордюр ідеально під-
креслить всю красу вашого 
саду, надавши йому затишок і 
домашнє тепло. Вам будуть по-
трібні: дерев’яні чурбаки, рівні 
палиці і велика кількість вербо-
вих прутів однакової довжини.

Для початку по всьому пе-
риметру клумби вкопують чур-
баки —  на відстань, відповідну 
довжині вербових прутів. Між 
чурбаків вкопують палички 
на однаковій відстані одна від 
одної. Тепер приступаємо до 
вплетених вербових прутів 
між палицями і чурбаків. Для 
надійності кінці прутів можна 
прихопити цвяхами до палиць 
і чурбаків.

Таким чином, в результаті 
повинно вийти плетіння, як у 
кошика. Продовжуємо процес 
плетіння по всьому периме-
тру — і бордюр готовий. При 
бажанні можна зняти кору з 
прутів і обробити спеціаль-

ним засобом, що захищає від 
пошкодження комахами і по-
ганими погодними умовами. 
Хоча такий бордюр зовсім не 
вічний, але прослужить він 
вам не один рік, а його краса не 
зрівняється з жодним із інших 
бордюрів.

ПСИХОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ,
 ЯКІ МОЖУТЬ ЗМІНИТИ

 ВАШЕ ЖИТТЯ
(Продовження. Початок — у попередньому номері)

Чому лише «можуть»? Тому що зараз вам належить прочи-
тати статтю, яка матиме цінність тільки в разі практичного 
застосування. Установки, про які зараз ітиметься, дуже схожі 
на принцип, за якими ми нарощуємо наші м’язи. Від вашого 
розуміння і прийняття цієї інформації  залежатиме дуже багато 
чого.

УСТАНОВКА №2
Момент, коли ви хочете при-

ступити до виконання дії, але в 
вас прокидається лінь, є для вас 
спонукальним чинником до ви-
конання дії.

Ви вирішили почитати книгу. 
Раптово з’являється купа при-
чин цього не робити. Саме в цей 
момент ви різко беретеся за чи-
тання книги.

Ви вирішили піти на пробіж-
ку, але вас так і манить затишне 
ліжко. Що ж ... Ви в прямому сен-
сі говорите своєму ліжку: «Спа-
сибі, що прямо зараз змушуєш 
мене вийти на пробіжку». Після 
цього одразу йдіть.

Знову. Що частіше ви при-
ступаєте до дії, то швидше на-
рощуєте свої м’язи. Що частіше 
ви здаєтеся, то складніше буде 
перемогти наступного разу. Все 
просто. Відчули приплив ліні — 
сказали спасибі за це і приступи-
ли до дії.

УСТАНОВКА №3
Будь-яка дія, навіть невдала 

— це вже перемога. Будь-яка без-
діяльність — це поразка і разом 
з тим, додатковий привід і заряд 
енергії для перемоги над собою в 
наступній ситуації.

Щоразу, коли ви робите дію, 
вам не гарантована удача. Однак, 
сам факт дії — це вже величезна 
перемога.

Ніхто не гарантує вам по-
саду після дзвінка в компанію. 
Але навіть після відмови ви по-
дивитеся на себе і побачите, що 
нічого поганого не сталося. Вас 
могли навіть «послати», але ви, 
як і раніше живі і найголовніше 
— ви діяли.

Що ж в разі бездіяльності? У 
жодному разі себе не лаяти. Такі 

ситуації повинні послужити для 
вас зарядом для здійснення май-
бутніх дій. Головне тут — не за-
йматися самообманом і не гово-
рити собі, що наступного разу ви 
точно щось зробите.

ПІДІБ’ЄМО 
ПІДСУМОК:

Установка №1
Момент, коли ви відчуваєте 

страх перед будь-якою дією, є 
для вас спонукальним чинником 
до виконання цієї дії.

Установка №2
Момент, коли ви хочете при-

ступити до виконання дії, але в 
вас прокидається лінь, є для вас 
спонукальним чинником до ви-
конання дії.

Установка №3
Будь-яка дія, навіть невдала 

— це вже перемога. Будь-яка без-
діяльність — це поразка і разом 
з тим додатковий привід і заряд 
енергії для перемоги над собою в 
наступній ситуації.

Для цих установок чудово 
діє наступний принцип. Ви в 
буквальному сенсі дякуватиме-
те своїм страху і ліні — за те, що 
вони спонукають вас до дії.

«Я боюся зайти до начальни-
ка в кабінет — чудово, спасибі 
тобі, страху, це саме те, що я за-
раз і зроблю».

«Мені лінь прибрати в кім-
наті —  чудово, спасибі ліні, я 
приступаю до збирання прямо 
зараз».

Запам’ятайте головне: страх 
і лінь перед виконанням певних 
дій говорять про те, що саме ці 
дії важливі для вашої роботи над 
собою.

САД-ГОРОД БОРДЮРИ ДЛЯ КЛУМБИ 
СВОЇМИ РУКАМИ

Коли ми створюємо клумбу, більшу частину уваги приділяємо 
її наповненню. Безумовно, квіти, що ростуть у клумбі, швидше 
кидаються в очі, але важливим елементом вважається і бордюр 
клумби. Необов’язково купувати готові бордюри, адже існує купа 
варіантів створення їх своїми руками.
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ЖИВА РОЗМОВА

(Примітка щодо скорочень 
в тексті: ведуча Тетяна — Т; 
Ігор Михайлович Данилов — ІМ; 
Жанна — Ж; Володя — В; Андрій 
— А).

Т: Доброго дня, дорогі друзі! 
Упродовж життя змінювали-
ся умови життя суспільства, 
цивілізації. Але незмінним зали-
шається одне — сама людина, її 
внутрішня подвійність і питан-
ня істинного сенсу її перебуван-
ня тут. Цим сенсом життя в усі 
часи було і залишається Духовне 
звільнення, яке досягалося че-
рез практичний досвід пізнання 
себе, своєї істинної суті, а також 
шляхом вдосконалення в духов-
них практиках. Тема 
нашої нинішньої пере-
дачі: «Свідомість і Осо-
бистість. Від свідомо 
мертвого до вічно Живого».

***
 Т: Сьогодні моїми співроз-

мовниками є: Ігор Михайлович 
Данилов, Жанна, Володя і Ан-
дрій.

Ігоре Михайловичу, піс-
ля перегляду циклу передач 
«Істина на всіх одна» з Вашою 
безпосередньою участю люди 
з різних країн світу надіслали 
дивовижні відгуки. Ці відгуки 
різноманітні, але, що важливо, 
більшість із людей, що пере-
глянули особливо попередню 
передачу, вперше в житті відчу-
ли Ваше мовчання, духовно на-
повнене, на абсолютно новому 
для себе рівні духовного сприй-
няття. Більшість із них відчу-
ли, що таке глибинні почуття, 
те безмежне духовне, частина 
якого є в них самих.

ІМ: Це та невід’ємна частина, 
яка повинна домінувати у всіх 
людей. Це природний стан для 
нормальних людей.  

Т: І ось вони відкрили це в 
собі це глибинне розуміння суті 
без слів, яке разюче відрізняєть-

ся від звичного мислення і робо-
ти свідомості.

ІМ: Значить, не все втрачено.

Т: Причому радісно, що біль-
шість відзначили той момент, 
що найголовніший діалог дійсно 
відбувався не за допомогою слів, 
а на рівні глибинних почуттів. І 
після розмови порівнювали те, 
що відбувалося, з якимось від-
криттям джерела або з океаном 
безмежної радості ...

ІМ: І ось що цікаво. Мені ча-
сто більшість ставили питання 
про єдину мову або як прамову. 
Але нас зрозуміли на минулій 

передачі люди, які абсолютно 
не знайомі з тією мовою, на якій 
ми розмовляємо. Я маю на увазі 
вербально. 

Т: Такий момент цікавий ... 
люди після перегляду передач 
перейнялися глибоким сенсом 
своєї релігії, її основ, важливі-
стю тих духовних знань, які пе-
редавалися через її пророків. І 
знайшли для себе той початко-
вий опорний крок у духовному, 
з якого і починається розуміння 
основ їхніх релігій і вірувань ... З 
цього приводу хотілося б зачита-
ти кілька листів.

«Бісміллягі ррахмані 
ррахім! (В ім’я Аллаха Все-
милостивого і Милосердного) 
ДжазакумуЛлаху Хайран (Хай 
нагородить вас Аллах благом).

Тема дуже актуальна сьо-

годні. Передача зробила дуже 
сильний вплив. У ній є глибо-
кий сенс для розуміння моєї 
релігії, мого шляху. Переданий 
він через плід чесності. В одно-
му з хадисів Пророк (мир йому 
і благословення Аллаха) пові-
домляється зі слів аль-Хасана 
ібн Алі, що посланник Алла-
ха (мир йому і благословення 
Аллаха) сказав: «Залиш те, в 
чому ти сумніваєшся, на ко-
ристь того, в чому немає сум-
нівів. Воістину, правдивість 
— це спокій, і воістину, брех-
ня — це сумнів».

БаракаЛлаху фікум (Хай 
благословить вас Аллах)».

І ось другий 
лист, який прий-
шов зовсім з іншо-

го кінця землі:  

«Я християнка. Читала 
Біблію і все намагалася уяви-
ти, де ж знаходиться це неви-
диме Боже небо, ця реальність 
духовна, а не матеріальна. Як 
туди потрапити? З чого почи-
нався перший  намір, перший 
крок істинного шляху святих 
Отців? Мої розуміння від роз-
уму були розпливчастими і не-
визначеними. І тільки сьогодні, 
завдяки цій незвичайній пере-
дачі, я без слів зрозуміла всю 
глибину і простоту почуття 
Божої благодаті. Ось вже воі-
стину як в Біблії сказано: «Не 
бачило око, не чуло вухо і не 
приходило те на серце людині, 
що приготував Бог люблячим 
Його». Зараз, слухаючи в Церк-
ві проповідь, читаючи Біблію, 
стала розуміти всю глибину 

і істинність Учення Христа, 
яке Церква вручила нам. Я 
зрозуміла, що таке «Царство 
Боже всередині вас є». Я зро-
зуміла слова Ісуса Христа, 
коли Він відповів: «Царство 
Моє не від світу цього».

Т: Ігоре Михайловичу, ось ці 
та інші листи висвітлили клю-
човий момент: з чого в ідеалі 
повинно починатися практич-
не розуміння знань будь-якого 
духовного шляху, що приво-
дить до Бога, — із практичного 
зіткнення зі своїми глибинни-
ми почуттями. Сьогодні дуже 
багато шаблонно і байдуже 
ставляться до своїх релігій, 
просто як до традиції. Немає 
в суспільстві розуміння люди-
ною себе, важливості життя 
Духовним Світом. У кращому 
разі люди намагаються вивчити 
свою релігію, але на основі уяв-
лень своєї свідомості ...

ІМ: Ось тут є маленьке «але»: 
вивчення релігії — це одне, а 
шлях до Бога — це інше. Всі 
релігії хороші, ми вже про це 
говорили і не раз, немає пога-
них релігій, і всі вони ведуть до 
Бога. Але питання в тому, що 
хоче людина, що вона вибирає. 
Багатьом подобається просто 
брати участь в релігії, як в теа-

тральній дії, просто бути учас-
ником. А більшість  прагнуть 
до Бога. І різниця тут істотна. 
Якщо люди йдуть в якусь релі-
гію для того, щоб на них сусіди 
косо не дивилися, це одне. А 
якщо вони йдуть в релігію для 
того, щоб через неї прийти до 
Бога, це зовсім інше. І ось тут 
слід сказати, що всі релігії об’єд-

нані одним змістом, а зміст про-
стий — шлях до Бога.

Т: Ігоре Михайловичу, в 
передачах Ви говорили, що 
будь-яка релігія містить зерна 
знань, і щоб іти по шляху, що 
приводить до Бога, потрібно 
хоча б на практиці зрозуміти, 
що є інше сприйняття — чут-
тєве, сприйняття глибинними 
почуттями ... Ігоре Михайло-
вичу, ось у світі налічується 
близько трьохсот релігій. І ко-
жен у своїй релігії говорить, що 
саме його шлях до Бога єдино 
правильний і правдивий.

ІМ: Це говорять люди від 
розуму. Це якраз говорять ті, 
хто веде людей як Сусанін у 
болото, з якого вони нікуди не 
потраплять. А справжні люди, 
які пізнали самі цей шлях, які 
йдуть по ньому, вони ніколи 
так не скажуть. У всіх справж-
ніх релігіях (не тих, що люди 
придумали штучно, а дійсно 
справжніх) всі, хто досягав цьо-
го шляху, вони розуміють, що у 
всіх релігіях є одне зерно — це 
шлях до Бога. А все інше — це 
культура, це спадщина і багато 
інших атрибутів, прийнятних 
для тих чи інших народів, але 
не більше. За фактом, все це 
один шлях.

Т: Чому, Ігоре Михайловичу, 
взагалі шлях до Бога розділе-
ний на стільки релігій?

ІМ: Свідомість завжди 
поділяє, вона не може по-іншо-
му: боротьба за владу, бороть-
ба за домінування над кимось. 
Це матерія, це закони матерії, 
в цьому суть: розділяй і воло-
дарюй, тому люди розділяють. 
А ось якраз ті, хто досягають 

р о з у м і н н я , 
ті, навпа-
ки, прагнуть 
об’єднувати. 

Т: Ігоре 
Михайловичу, 
а з чим стика-
лися Пророки, 

приходячи в цей світ?

ІМ: З тим же, з чим стика-
ються і зараз: з людьми ... і їх-
ньою свідомістю.

Далі буде...
Текст передачі «Свідомість 

і Особистість. Від свідомо 
мертвого до вічно Живого» під 

редакцією Анастасії Нових

«  Багатьом подобається просто брати участь 
в релігії, як в театральній дії, просто бути    

              учасником. А більшість  прагнуть до Бога. 

«Будь-яка релігія містить зер-
на знань, і щоб іти по шляху, що 

приводить до Бога, потрібно хоча б на 
практиці зрозуміти, що є інше сприйнят-
тя  — чуттєве, сприйняття глибинними 
почуттями...

ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО 
ДО ВІЧНО ЖИВОГО.

СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ

«У світі нас вчать лише розуму, пам’яті, знань і логіці. 
А при пізнанні Істини необхідне освоєння піднесеної сту-

пені самовдосконалення, усвідомленості і розуміння тих 
глибинних почуттів, які виходять від Душі. Адже духовний 

досвід знаходиться поза межами розуму ... »
(З книги «АллатРа»)
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З ЛИСТІВ

«Для великих справ необхідна невтомна постійність»  (Вольтер).

ПРИЄМНІ ПОДЯКИ

1 вересня — Андрій, Микола, Ти-
мофій, Текла, Феофан.
2 вересня — Віктор, Володимир, 
Дементій, Іоанн, Максим, Никон, 
Тимофій, Феодор.
3 вересня — Олександр, Васса, До-
рофій, Єфрем, Марфа, Павло.
4 вересня — Олександр, Олексій, 
Василь, Гаврило, Іван, Михайло, 
Феодор, Фелікс.
5 вересня — Єфрем, Іван, Іриней, 
Микола, Павло.
6 вересня — Арсеній, Георгій, Пе-
тро.
7 вересня — Варфоломій, Володи-
мир, Єпіфан, Іоанн.
8 вересня — Адріан, Віктор, Дми-
тро, Георгій, Марія, Наталія, Пе-
тро.
9 вересня — Олександр, Анфіса, 

Володимир, Дмитро, Іван, Ми-
хайло, Никон, Степан.
10 вересня — Анна, Василь, Геор-
гій, Демид, Іван, Іларіон, Макар, 
Микола, Павло, Сергій, Стефан, 
Феодор, Феодосій.
11 вересня — Іван.
12 вересня — Олександр, Гри-
горій, Данило, Єлизавета, 
Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, 
Макар, Никодим, Павло, Петро, 
Федір, Яків.
13 вересня — Олександр, Воло-
димир, Геннадій, Дмитро, Іван, 
Михайло, Мирон.
14 вересня — Наталія, Семен.
15 вересня — Анатолій, Віктор, 
Володимир, Ксенія, Леонід, Ми-
хайло, Микола, Павло, Петро, 
Степан, Федір, Пилип, Юліан

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

Скучила і рада знову чита-
ти «Пантелеймон». Вдячна всій 
редакції за працю, за ідеї і такі 
цікаві матеріали. Здоров’я вам, 
успіхів і сімейного благополуччя!

З повагою, Людмила 
Євтушенко (Сухар у 

минулому),
Дніпро-

петровська 
область.

«Кожна людина, що 
з’являється в твоєму 
житті, всі події, які з то-
бою відбуваються, — все 
це трапляється з тобою 
тому, що це ми притягли 
їх сюди. І те, що зробиш 
з усім цим далі, ти виби-
раєш сам ... »

(Річард Бах) 

«СПІВЧУТТЯ є найго-
ловніший і, можливо, єди-
ний закон буття всього 
людства».

(Федір Михайлович 
Достоєвський)

 НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ 

Щоб зрозуміти, 
в чому ж суть лю-
дини, треба хоча б 
на мить забути про 
розбіжності, адже 
будь-яка теорія і 
будь-яка віра вста-
новлюють цілий Ко-

ран непорушних істин, а вони 
породжують фанатизм. Можна 
ділити людей на правих і лівих, 
на горбатих і не горбатих, на фа-
шистів і демократів — і будь-я-
кий такий розподіл спростуєш. 
Але істина, як ви знаєте, — це те, 
що робить світ простішим, а аж 
ніяк не те, що звертає його в хаос. 
Істина — це мова, що допомагає 
осягнути загальне. Ньютон зовсім 
не «відкрив» закон,  що довго за-
лишався таємницею, — так тільки 
ребуси вирішують, а те, що зробив 
Ньютон, було творчі-
стю. Він створив мову, 
яка говорить нам і про 
падіння яблука на га-
лявину, і про схід сон-
ця. Істина — не те, що 
доказово, істина — це 
простота.

До чого сперечатися про іде-
ології? Будь-яку з них можна 
підкріпити доказами, і всі вони 
суперечать один одному, і від 
цих суперечок тільки втрачаєш 
будь-яку надію на порятунок лю-
дей. Але ж люди навколо нас, по 
всіх усюдах, прагнуть до одного і 
того ж.

Ми хочемо свободи. Той, хто 
працює киркою, хоче, щоб у кож-
ному її ударі був сенс. Коли кир-
кою працює каторжник, кожен 

її удар тільки принижує каторж-
ника, але якщо кирка в руках до-
слідника, кожен її удар піднімає 
дослідника. Каторга не там, де 
працюють киркою. Вона жахлива 
не тим, що це тяжка праця. Катор-
га там, де удари кирки позбавлені 
сенсу, де праця не єднає людину з 
людьми. А ми хочемо втекти з ка-
торги.

В Європі двісті мільйонів 
осіб безглуздо животіють і раді б 
відродитися для істинного буття. 
Промисловість відірвала їх від 
того життя, яке веде покоління за 
поколінням, селянський рід, і зам-
кнула в величезних гетто, схожих 
на сортувальні станції, забиті низ-
ками чорних від кіптяви вагонів. 
Люди, поховані в робочих сели-
щах, раді б прокинутися до життя.

Є й інші, кого затягла нудна, 

одноманітна робота. Їм недо-
ступні радості першовідкривача, 
віруючого, вченого. Дехто уявив, 
ніби підняти цих людей не так 
уже й важко, треба лише одягну-
ти їх, нагодувати, задовольнити 
їхні повсякденні потреби. І по-
троху виростили з них міщан у 
дусі романів Куртеліна, сільських 
політиків, вузьколобих фахівців 
без будь-яких духовних інтересів. 
Це люди непогано навчені, але до 
культури вони ще не долучилися. 

У тих, для кого культура зводить-
ся до затверджених формул, уяв-
лення про неї вкрай убоге. Остан-
ній школяр на відділенні точних 
наук знає про закони природи 
набагато більше, ніж знали Декарт 
і Паскаль. Але чи здатний школяр 
мислити, як вони?

Всі ми — хто смутно, хто ясні-
ше — відчуваємо: потрібно про-
кинутися до життя. Але скіль-
ки відкривається помилкових 
шляхів ... 

Звичайно, людей можна на-
дихнути, обрядивши їх в якусь 
форму. Вони стануть співати вой-
овничих пісень і переломлять хліб 
в колі товаришів. Вони знайдуть 
те, чого шукали, відчують єднання 
і спільність. Але цей хліб принесе 
їм смерть.

Можна відкопати забутих де-
рев’яних ідолів, можна 
воскресити старі-пре-
старі міфи, які, зле, чи 
добре, себе вже показа-
ли, можна знову всели-
ти людям віру в пангер-
манізм або в Римську 
імперію. Можна запа-

морочити німців пихою, від того, 
що вони — німці і співвітчизники 
Бетховена. Так можна закрутити 
голову і останньому сажотрусові. 
І це набагато простіше, ніж у са-
жотрусів пробудити Бетховена.

Але ці ідоли — ідоли м’ясоїдні. 
Людина, яка вмирає заради нау-
кового відкриття або заради того, 
щоб знайти ліки від тяжкої неду-
ги, самою смертю своєю служить 
справі життя. Можливо, це і кра-

сиво — померти, щоб завоювати 
нові землі, але сучасна війна руй-
нує все те, заради чого вона ніби-
то ведеться. Нині 
йдеться вже не про 
те, щоб, проливши 
трохи жертовної 
крові, відродити 
цілий народ. З тієї 
години, як зброєю 
стали літак і іприт, 
війна стала просто 
бійнею. Вороги 
ховаються за бе-
тонними стінами, 
і кожен, не вмію-
чи знайти кращий 
вихід, щоночі шле 
ескадрильї, які 
підбираються до 
самого серця ворога, обрушують 
бомби на його життєві центри, 
паралізують промисловість і засо-
би повідомлення. Перемога діста-
неться тому, хто згниє останнім. 
І обидва супротивники гниють 
заживо.

Світ став пустелею, і всі ми жа-
даємо знайти в ній товаришів. Але 
щоб знайти це тепло, щоб пліч-о-
пліч спрямуватися до однієї і тієї 
ж мети, зовсім нічого воювати. Ми 
обмануті. Війна і ненависть нічого 
не додають до радості загального 
стрімкого руху.

Чого заради нам ненавидіти 
один одного? Ми всі заодно, від-
несені однією і тією ж планетою, 
ми — команда одного корабля. 
Добре, коли в суперечці між різ-
ними цивілізаціями народжуєть-

ся щось нове, більш досконале, але 
жахливо, коли вони пожирають 
один одного.

Щоб нас звільнити, треба 
тільки допомогти нам побачити 
мету, до якої ми підемо пліч-о-
пліч, з’єднані узами братерства, 
— але тоді чому б не шукати 
такої мети, яка об’єднає всіх? 
Лікар, оглядаючи хворого, не 
слухає стогонів: лікарю важливо 
зцілити людину. Лікар служить 
законам загального. Їм служить 

і фізик, який виводить майже 
божественні рівняння, в яких 
разом визначено сутність атома і 
зоряної туманності. Їм служить і 
простий пастух. Варто тому, хто 
скромно стереже під зоряним 
небом десяток овець, осмислити 
свою працю — і ось він уже не 
просто слуга. Він — вартовий. А 
кожен вартовий відповідальний 
за долі імперії.

Ви думаєте, пастух не прагне 
осмислити себе і своє місце в жит-
ті? Коли ми обдумаємо свою роль 
на землі, нехай найскромнішу і не-
помітну, тоді лише ми будемо щас-
ливі. Тоді лише ми зможемо жити 
і вмирати спокійно, бо те, що дає 
сенс життя, дає сенс і смерті.

Надіслала Є. Котікова, 
викладач італійської, 

перекладач

«МИ — КОМАНДА ОДНОГО КОРАБЛЯ»

Надсилаю вам уривок, який мені відразу спав на думку, щойно я побачила цю рубрику. 
Третій параграф із глави VIII «Планета людей» Екзюпері.

«СКУЧИЛА ЗА 
«ПАНТЕЛЕЙМОНОМ!»

Доброго вам здоров’я! У зв’язку з переїздом два роки не перед-
плачувала вашу газету. Вчора отримала перший номер. Супер!!! 
Приємно була здивована форматом обкладинки. Дякую за цікаві і 
слушні статті. Особлива подяка за фото до статей.

ІМЕНИННИКИ У ВЕРЕСНІ  (1-15)

... Щоб зрозуміти людину, її потреби і прагнення, осягнути саму її суть, не треба протистав-
ляти одна одній ваші очевидні істини. Так, ви маєте рацію. Логічно можна довести все, що завгодно. Має рацію навіть той, хто у всіх неща-
стях людства надумає звинуватити горбатих. Досить оголосити війну горбатим — і ми відразу запалимося ненавистю до них. Ми почнемо 
жорстоко мститися горбаням за всі їхні злочини. А серед горбанів, звичайно, теж є злочинці.

«Щоб нас звільнити, треба тільки до-
помогти нам побачити мету, до якої 

ми підемо пліч-о-пліч, з’єднані узами бра-
терства, — але тоді чому б не шукати такої 
мети, яка об’єднає всіх?
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ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

(Продовження. Початок у по-
передніх номерах)

Абсолютно очевидно, що саме 
глобальне потепління, яке 
з кожним днем прогресує, 
призводить до таких пла-
чевних наслідків. І вчені, 
з тривогою спостерігаючи 
за глобальними процесами 
танення льодів в Арктиці, 
Гренландії та Антарктиді, 
приходять до невтішного 
висновку, що в найближчі 
кілька років  на людство 
чекає підйом рівня вод 
Світового океану мінімум 
на 7 метрів. А коли розтануть по-
лярні льодові шапки, ця цифра 
збільшиться до 60-70 метрів.

Зверніть увагу, що саме по 
собі танення льодовиків тягне за 
собою збільшення парникового 
ефекту. Справа в тому, що кри-
жані покриви нашої планети ві-
дображають частину сонячного 
світла. Без цього тепло затриму-
ватиметься в атмосфері Землі в 

більшій мірі, тим самим додатко-
во сприяючи підвищенню серед-
ньої атмосферної температури. 

А площа Світового океану, що 
збільшується внаслідок танення 
льодів, і  води якого поглинають 
тепло, тільки погіршить ситуа-
цію.

Журнал National Geographic 
вже запропонував своїм читачам 
карту світу після танення всіх 
льодовиків. Треба відзначити, 
що, незважаючи на жахливі на-
слідки запропонованої моделі, 

згідно з якою вода поховає під 
собою Данію, Естонію, Нідерлан-
ди, значну частину Європейської 

частини Росії, половину 
України, всі прибережні, 
тобто найбільш  густона-
селені території планети, 
журналісти все ж  поберег-
ли  свою аудиторію і дещо 
прикрасили жахливі ре-
зультати майбутньої ката-
строфи.

Не варто забувати, що 
вода має масу. Йдеться про 
мільярди і мільярди тонн. І 

вся ця громадина зробить знач-
ний тиск на тектонічні плити, 
чиї поверхні вона займатиме. А 
те, як себе поведе кожна окремо 
взята плита, передбачити вкрай 

важко. Тому не варто міркувати 
лінійно і розраховувати висоту, 
на якій знаходиться ваше рідне 
місто над рівнем моря, в надії, 
що «пронесе». Мовляв, та що 
там сім? Нам і 70 метрів не за-
грожують! Так може міркувати 
лише наївне дитя. Адже вода, 
зайнявши лише частину площі 
тектонічної плити, може призве-
сти до того, що остання повні-
стю опуститься на кілька сотень, 
а то і тисяч метрів нижче свого 
нинішнього рівня. А якщо взяти 
до уваги, що набирає оборотів 
тектонічна активність планети, 
то наслідки можуть виявитися 
абсолютно непередбачуваними. 
Зараз ясно тільки одне: вже че-
рез кілька років суші залишить-
ся набагато менше, ніж усім нам 
хотілося б.

(Далі буде)
В’ячеслав Громов, 

військовий аналітик

Благо, що сучасна наука вже в змозі вирішити всі питання 
щодо описаної проблематики. І питання ціни нині зовсім не 
актуальне, бо на кону — питання виживання.

Читайте про ефективні шляхи вирішення цих проблем у «До-
повіді про клімат».

ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ. АНАЛІТИКА-3
(Фрагмент статті «КЛІМАТИЧНИЙ АПОКАЛІПСИС НЕМИНУЧИЙ)

 Дослідники намагалися по-
вторити відомий експеримент, 
який лежить в основі передба-
чення квантової фізики про при-
роду реальності. Згідно з цим 
передбаченням, немає жодної 
реальності до тих пір, поки ми її 
не зміряли.

У простого обивателя ця теза 
спричиняє відчуття «стійкого 
марення». Втім, це не заважає 
фізикам активно експерименту-
вати в цій сфері.

РЕАЛЬНІСТЬ 
НЕ ІСНУЄ

Дослідники задалися про-
стим, на перший погляд, питан-
ням. Якщо йдеться про об’єкт, 
який може вести себе або як 
частка, або як хвиля, то в який 
момент часу об’єкт «вирішує», 
як саме поводитися? Згідно з 
загальною логікою, об’єкт по-
винен бути або часткою, або 
хвилею за своїм походженням, а 
отже, не має значення, хто про-
водить вимірювання або спо-
стереження за об’єктом, оскіль-
ки його природа від цього не 
зміниться.

Але відповідно до квантової 
теорії, це не так. Квантова теорія 
припускає, що результат зале-
жить від того, як об’єкт вимірю-
вали наприкінці його шляху. І 
група австралійських фізиків в 
ході свого експерименту знай-
шла докази того, що все відбу-
вається саме так.

«Наше досліджен-
ня доводить, що 

вимір вирішує все. 
На квантовому рівні 
реальність не існує, 
якщо ви її не бачите»,  

— робить висновок 
керівник дослідження Ендрю 
Траскотт, фізик з Австралійсько-
го національного університету в 
Канберрі.

Вперше подібний експери-
мент був запропонований аме-
риканським фізиком-теорети-

ком Джоном Уілером у 1978 році. 
Зараз він відомий в науці як екс-
перимент Уілера з відкладеним 
вибором. Уілер пропонував ви-
користовувати промені світла, 
відбиті дзеркалами, але в ті часи 
технології не дозволяли прове-
сти такий експеримент у повній 
мірі. Майже 40 років по тому гру-
па австралійських дослідників 
змогла реалізувати ідею експери-
менту Уілера з використанням 
атомів гелію, які взаємодіють з 
лазерними променями.

Дослідники помістили ато-
ми гелію в стан, який дозволяє 
спостерігати квантові ефекти на 
макроскопічному рівні, а потім 
видалили всі атоми, крім одного. 
Цей єдиний атом потім пропу-
стили між двома лазерними про-
менями, які виступали в тій же 
ролі, в якій дрібна сітка виступає 
для променів світла. Тобто в ролі 
нерівномірної решітки. Потім на 
шляху атома була додана друга 
така «сітка».

Це призвело до спотворення 
шляху атома, він вирушив обо-
ма можливими шляхами так, як 
це зробила б хвиля. Іншими сло-
вами, атом проходив два різних 
шляхи. Але при повторному екс-
перименті, коли друга «сітка» не 
була додана, атом вибирав лише 
один можливий шлях. На думку 
дослідників, той факт, що друга 
«сітка» була додана вже після 
того, як атом перетинав перше 
«роздоріжжя», передбачає, що 
атом, образно кажучи, так і не 
визначився зі своєю природою 
до того, як піддався спосте-
реженню (або вимірюванню) 
вдруге.

Словом, якщо взяти той 
факт, що атом вибирав певний 
шлях на першому роздоріжжі, 
експеримент доводить, що май-
бутні вимірювання можуть 
впливати на минуле атома, по-
яснює керівник дослідження 
Енді Траскотт. «Атом не здій-
снював шлях між умовними 
точками А і B, — каже він. — 

Тільки після вимірів у кінцевій 
точці спостереження ставало 
зрозуміло, чи повів себе атом, 
як хвиля, розділяючись по двох 
напрямах, чи як частка, виби-
раючи один».

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?
Незважаючи на те, що все це 

звучить дико для неознайомле-
ної людини, автори дослідження 
кажуть, що експеримент є під-
твердженням того, що реаль-
ність не існує, поки ми її не спо-
стерігаємо.

Це одна  із основних тез 
квантової теорії. Саме її ней-
мовірність, з точки зору обива-
теля, для якого дощ не перестає 
йти, навіть якщо ти закриєш 
очі, щоб не бачити його, ро-
блять квантову теорію «відірва-
ною від реальності». Уявний 
експеримент Уілера, так само 
як і практичний експеримент 
Траскотта, що підтверджує 
його, поки ставляться лише до 
квантового рівня.

У той же час дехто з філосо-
фів вважають, що навіть буду-
чи непридатною до макрорівня, 
квантова теорія може бути ко-
рисною для обивателя, оскіль-
ки (будучи грубо сформульо-
ваною) говорить, що світ є в 
точності таким, яким ми його 
бачимо.

Джерело: Новий Час

МАТРИЦЯ ВІДПОЧИВАЄ. 
 АВСТРАЛІЙСЬКІ ФІЗИКИ ДОВЕЛИ  

ІЛЮЗОРНІСТЬ БУТТЯ

Квантовий експеримент вчених з Національного 
університету Австралії підтверджує відому теорію про 
те, що реальність не існує до тих пір, поки її не зміряє 
сторонній спостерігач.

Доповідь «Про 
проблеми і 

наслідки гло-
бальної зміни 

клімату на 
Землі. Ефек-
тивні шляхи 

вирішення цих 
проблем »

БЕЗПЕКА — ЦЕ 
ВЗАЄМОПОВАГА ЛЮДЕЙ 

ОДИН ДО ОДНОГО

www.allatra-science.org

«Фізика АллатРа» — в до-
повідях «Споконвічна фізика 
АЛЛАТРА» і «Про проблеми і 
наслідки глобальної зміни клі-
мату на Землі. Ефективні шля-

хи вирішення 
цих проблем».
Замовити ви-
дання можна за 
телефонами: 
(050) 271- 28- 88; 
(067) 794-25-27

Код: Физ_4515   
Цiна: 170 грн
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ДЛЯ ДУШI

Щоб замовити книги і товари для здоров’я, телефонуйте:
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КАТАЛОГ НКК «Нові знання» - в ПОДАРУНОК!

ПЕРЛИНИ 
МУДРОСТІ

«Є три речі, про які потріб-
но пам’ятати завжди, а саме: 
«я не  думатиму ні про що, 
крім Бога; я не  робитиму 
нічого без дозволу Бога; 
я спрямовую до Бога всю 
свою увагу ».

(Сатья Саї Баба) 

«Якби люди прагнули удо-
сконалювати себе замість 
того, щоб рятувати весь 
світ, якби вони намагали-
ся домогтися внутрішньої 
свободи замість того, щоб 
звільняти все людство, — 
як багато вони зробили б 
для дійсного звільнення 
людства».

(Стародавня китайська 
мудрість)

«Справжній сенс життя — 
любити».            (П. Мамонов)

«Між стимулом і нашою ре-
акцією на нього завжди є 
час. За цей час ми вибирає-
мо, як реагувати. І саме тут 
лежить наша свобода».

(Віктор Франкл) 

ПРИТЧІ для кожного, хто 
хоче  ЖИТИ

«ПРИТЧІ» З КНИГ 
АНАСТАСІЇ НОВИХ

Обкладинка: тверда
Сторінок: 288
Код: Нов_4865  
Цiна: 140 грн
Притчі, зібрані в цій книзі, 

вчать читача, як піднятися над приземленою самістю, побачити 
світ з висоти духовного погляду без упередженості і матеріальних 
шор, як відчинити Ворота своєї Душі для любові і добра, для вход-
ження в справжній стан духовності, подолати твердь матеріально-
го мислення, відкрити для себе безмежну сферу пізнання Істини.
Книга рекомендована для людей, що пізнають себе або які виріши-
ли стати на шлях свого духовного розвитку.
Духовний розвиток людини — це шлях, який веде нас від складно-
го і приводить до простого. Це шлях повернення всіх нас до своєї 
істинної природи.
Пізнати його глибше, осягнути, що сенс духовного розвитку люди-
ни — в її внутрішніх змінах, допоможуть притчі з творів сучасного 
автора Анастасії Нових, яка стала популярною завдяки серії книг 
«Сенсей», що стали бестселером. Автор у доступній для читача 
формі розповідає про можливості жити тільки в моменті «тут і за-
раз», в якому відбуваються справжній рух і вибір.

СИНДРОМ 
МІНЛИВОГО ЧАСУ

Мало хто знає про таке понят-
тя, як «синдром мінливого часу». 
Проте, такий синдром відчувають 
на собі безліч лю-
дей.

Для літньої лю-
дини одним із най-
більших страхів 
є не встигнути за 
часом, не впора-
тися з ним. Люди 
старшого віку ча-
сто говорять про 
те, що все стало іншим. Інші мага-
зини, люди, на рекламних вивісках 
написано те, про що вони не чули 
ніколи в житті. По телевізору зву-
чить багато незрозумілих слів. 
Більшість  говорять про те, що 
сучасний сленг * змушує їх відчу-
вати дискомфорт при перегляді 
телепрограм і навіть у спілкуванні 
з молодшими родичами, знайо-
мими, сусідами. Так само важ-
ко звикнути до реальності, коли 
молоді люди, що живуть в одній 
квартирі з людьми старшого віку, 
багато часу проводять на самоті, 

за комп’ютером або телефоном, 
без кінця листуючись з кимось, 
кого вони і в очі не бачили.

Все це неприємно, але не смер-
тельно. Життя не стоїть на місці, 

і в цьому є свій плюс. А 
звикнути можна до всьо-
го. Але біда в тому, що 
людині у віці адаптація 
до мінливих обстави-
ни властива менше, ніж 
людям більш молодим. 
Що ж робити в такому 
випадку?

АДАПТУЄМОСЯ 
ДО НОВОГО ЖИТТЯ

Вчіться жити по-іншому, не 
так, як раніше.

☑ ПОРАДА 1. Не бійтеся! 
Якщо ви чогось не розумієте або 
не знаєте, нічого страшного в 
цьому немає. Якщо в бесіді зву-
чить незрозуміле для вас слово, 
не соромтеся запитати, що воно 
означає. Ви не повірите, в який 
глухий кут може поставити ва-
шого співрозмовника, що козиряє 
своєю сучасністю, таке просте пи-

тання! Уточнювати щось, питати, 
вчитися — не ознака боягузтва і 
слабкості, а ознака зрілого розвит-
ку досвідченої особистості. Тому, 
якщо ви попросите уточнити ін-
формацію, будете в більш вигід-
ному становищі, ніж 
той, хто використовує 
слова, не знаючи їх-
нього змісту.

☑ ПОРАДА 2. 
Проявляйте поблаж-
ливість. Можливо, 
ви й не зрозумієте, 
як можна помирити-
ся або посваритися з 
коханою людиною, тикаючи паль-
цем в клавіатуру телефона, і чому 
з цього приводу можна дуже силь-
но засмутитися. Просто прийміть 
як факт, що це є. Не вчіть своїми 
правилами тих людей, які звикли 
жити по-іншому. Але й не слідуй-
те їхнім правилам, якщо ці пра-
вила завдають вам незручність 
і дискомфорт. Наприклад, якщо 
ви звикли читати паперові газе-
ти — читайте і нікого не слухайте. 
Повірте, душевний комфорт наба-
гато дорожчий.

☑ ПОРАДА 3. Вчіться. Вчити-
ся можна в будь-якому віці. Зараз 
існує величезна кількість курсів 
для літніх людей, є і Університети 
третього віку. Там ви отримаєте 
можливість не тільки спілкувати-

ся зі своїми одноліт-
ками, але і придбаєте 
нові знання.

***
Старший вік — 

прекрасна пора не 
тільки для того, щоб 
отримати нові знан-
ня, а й щоб втілити 
їх у життя. Переваги 

тут очевидні: у вас є не тільки віль-
ний час, а й досвід, що дозволяє не 
наробити тих помилок, від яких не 
застраховані молодші люди.

* Сленг — набір особливих слів 
або нових значень уже існуючих 
слів, що вживаються в різних гру-
пах людей (професійних, громад-
ських, вікових і так далі).

Ірина Лобусова http://napensii.ua/
articles/2882-horosho-uzhe-bylo-ili-kak-

privyknut-k-sovremennoy-zhizni
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ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

ЛЮБІ НАШІ ПАНТЕЛЕЙМОНІВЦІ!
Ми щиро сподіваємося на те, що наша з вами газета 
«Пантелеймон» робить світ хоч трішечки кращим.

Якщо у вас є бажання і можливість підтримати газету, 
щоб про неї дізналося ще більше людей, можна стати 
представником газети у Вашому регіоні.
Ми надрукували барвисті плакати і можемо вислати 
Вам їх для того, щоб розмістити інформацію про га-
зету в людних місцях вашого міста.
Запрошуємо всіх бажаючих! 

Подробиці можна дізнатися за телефонами: 
(044) 224-43-88; (063) 169-00-40;  
(098) 074-18-15; (066) 202-63-92

Вартість передплати 
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У будь-якому від-
діленні «Укрпошти»!

Шановні читачі! Надсилайте ПРИВІТАННЯ 
зі святами вашим друзям і близьким ЗАВЧАСНО на 
пошту: а / с 155, м. Вишгород, Київська обл., 07300. 
Будь ласка, вказуйте чітко ПІБ і дату народження

 іменинників (можна з фото). 

ДОБРЕ ВЖЕ БУЛО, АБО ЯК ЗВИКНУТИ ДО СУЧАСНОГО ЖИТТЯ?
З роками ми всі виразно змінюємося. Хтось продовжує вести активне соціальне життя: зустрічається з друзями, освоює Інтернет, 

стежить за подіями в країні і світі. А хтось, навпаки, замикається в собі, вважаючи, що краща частина життя прожита, і йти в ногу з 
часом не виходить. Як змусити себе жити по-новому?

Газета «Пантелеймон цiлитель» ◆ Адреса для листів: 07300, Київська область, м. Вишгород, а/с 155  
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