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ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ! КОНКУРС-2018!

ЦIЛИТЕЛЬ

Передплатний індекс: 

Передплатіть вже сьогодні!
Зробіть подарунок 

своїм близьким!
Умови конкурсу

 для передплатників 
дивіться на сторінці 16.

90219
 Оформити передплату 

можна в будь-якому поштовому 
відділенні «Укрпошти»

Квитанція
на сторінці16

Всеукраїнське видання

ВАШІ ЛИСТИ

ЗДОРОВ’Я

ЦЕ ЦІКАВО

КУЛІНАРІЯ

Продовження — на стор. 4

Продовження — на стор. 8

Продовження — на стор. 11

Продовження — на стор. 13

ШАНОВНІ І ЛЮБІ 
ЧИТАЧІ!

Ми дуже цінуємо і любимо 
кожного з вас. У кожен номер 
газети весь наш невеликий ко-
лектив вкладає Любов, Силу, 
Радість, Душу і ще багато по-
зитиву. Тому що по-іншому не 
вміємо. Думаємо, що ви це від-

чуваєте і знаєте. Якщо ви читає-
те цю газету, значить, вона вам 
потрібна і зовсім не випадково 
потрапила вам до рук.

Кількість передплатників — 
це віддача за нашу працю. Буде-
мо раді бачити саме вас в рядах 
читачів нашої спільної газети 
«Пантелеймон» у 2018 році! 

Зробіть 2018 рік 
особливим для себе 

і своїх друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЛИВИЙ 2018 РІК!

Передплатити газету «Пантелеймон цілитель» на 2018 рік можна до 15 грудня 2017 р.

БУТИ ЛЮДИНОЮ.
Давайте робити ВАЖЛИВІ, а не термінові справи

Ми щодня спостерігаємо, як 
люди поспішають зробити тер-
мінові справи. Перебуваючи в 
такій повсякденній гонці, деякі 
не встигають усвідомити, що 
їхнє життя проходить, на жаль, 
у термінових, а не у важливих 
справах. Адже, якщо запитати 
цих людей, що для них важ-
ливо, виявиться, що вони хо-
чуть любові, уваги, розуміння, 
щастя ... Але більшість із них, 
зациклилися на вирішенні на-
гальних матеріальних проблем, 
живуть і не помічають, що по-

руч знаходяться люди, які по-
требують  уваги або захисту ... 
А це дійсно важливо.

Я хочу поділитися досвідом, 
як допомогти людям долати пе-
решкоди системи, а також як, 
об'єднавшись, цілеспрямовано 
можна і потрібно творити до-
бро.

Протягом декількох років 
поспіль, приїжджаючи в моє 
рідне місто, можна було спо-
стерігати абсолютно жахливе 

життя молодої людини. В одно-
му з будинків, у під'їзді (і біля 
нього) проживає хлопець на 
ім'я Сергій. Він буває неадек-
ватний: може щось говорити 
уявному співрозмовнику або 
жахливо кричати, обхопивши 
голову руками, а може година-
ми стояти в легкому взутті під 
дощем і снігом, дивлячись у да-
лечінь.

 
(Продовження — на стор. 3)

Щоранку, виходячи з дому, більшість із нас потрапляє в кру-
гообіг важливих або невідкладних справ. У одного дзвонить 
телефон, і він стрімко поспішає кудись у справі. Іншого викли-
кає начальство з вимогою негайного виконання його доручень. 
Третій згадує, що забув щось зробити вчора, і не знає, як йому 
все встигнути ... Все, як у знайомій пісні у виконанні Валерія 
Леонтьєва: «І всі біжать, біжать, біжать, біжать, біжать, біжать, 
біжать... »

ОСНОВНІ ХВОРОБИ 
СИЛЬНОЇ 

ПОЛОВИНИ ЛЮДСТВА: 
аденома, простатит, 

еректильна 
дисфункція.

ЩО РОБИТИ?

Мої роки — 
моє багатство

Досвід тих, хто 
зрозумів        

 суть  життя…
Справжнім джерелом є роботи 

людей, що мають внутрішній век-
тор розвитку, які працювали над 
собою, і досвід яких дійшов до на-
ших днів. До таких авторів можна 
віднести Джалаледдіна Румі, пер-
ського поета-суфія, який жив в 
XIII столітті в Малій Азії.

Як харчуватися в 
Різдвяний піст 
Найпоширеніша старовинна 

страва для посту — тюря — хо-
лодна їжа з підсоленої води зі 
шматочками хліба і ріпчастою 
цибулею. 

Певне психологічне на-
лаштування створювалось у лю-
дини, що постить, вдячне прий-
няття найпростішої їжі. 

Від щирого серця бажаю 
всім-всім, щоб ваші душі ніко-
ли не знали старості, щоб в них 
завжди цвіли яблуневі сади, 
а по весні солов'ї співали нам 
дзвінкі пісні. Адже наші душі 
вічно молоді. Для нас, пенсіо-
нерів, ця тепла і добра газета 
— як справжня подруга...
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ПОСПІШАЄМО ДОПОМОГТИ

«Дружно жити — горя не знати». (Прислів'я)

ВІД РЕДАКЦІЇ

ПЕНСІЯ ВИПЛАЧУВАЛАСЯ 
НЕЗАКОННО

Формально в цьому випад-
ку правда на боці Пенсійного 
фонду. Ми не знаємо точно всіх 
обставин справи, але з упев-
неністю можна сказати, що при 
призначенні пенсії пенсіонер 
зобов'язується повідомляти до 
Пенсійного фонду про всі факти, 
які можуть вплинути на розмір 
пенсії, в тому числі про звіль-
нення, і тим паче — прийняття 
на роботу. Це зобов'язання про-
писано в самій заяві на призна-
чення пенсії, і дуже часто пенсіо-
нери підписують його, навіть не 
читаючи.

Пенсії за вислугу років не 
призначаються тим, хто продов-
жує працювати за фахом. Також 
права на дострокову пенсію не 
мали працюючі жінки, які хотіли 
піти на пенсію за віком у 55 років 
після підвищення пенсійного 
віку в 2011 році. Якщо такі жінки 
після виходу на пенсію влашто-
вувалися працювати, то виплата 

пенсії зупинялася до досягнення 
нового пенсійного віку.

ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ТРЕБА ПОВІДОМЛЯТИ ДО 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

У будь-якому випадку, коли 
людина досягла пенсійного віку, 
але продовжує працювати, то 
вона втрачає право на підви-
щення пенсії у зв'язку зі збіль-
шенням прожиткового мінімуму 
або індексацією. Якщо вчасно не 
повідомити про офіційне пра-
цевлаштування, то цей факт рано 
чи пізно все одно стає відомим 
працівникам Пенсійного фонду. 
В такому випадку з'ясується, що 
пенсіонер або незаконно отри-
мував пенсію, або отримував її в 
підвищеному розмірі. Надмірно 
отримані суми пенсії з вини пен-
сіонера потім, як правило, утри-
муються з пенсії. Тим паче, що ви 
самі підписали заяву на утриман-
ня переотриманих сум.

Величина такої великої суми 
заборгованості може бути пов'я-

зана якраз із тим, що ви, досяг-
нувши пенсійного віку, написа-
ли заяву на перехід на пенсію за 
віком. Залишаючись на пенсії за 
вислугу років, ви знову влашту-
валися працювати вчителем, а 
значить, взагалі не мали права 
отримувати на той час пенсії за 
вислугу років.

Можливо, вам не варто відра-
зу погоджуватися і писати за-
яву на утримання, а спробувати 
оскаржити таке рішення у вищій 
інстанції або в судовому поряд-
ку. По суті, ви вже досягли на той 
момент пенсійного віку і могли б 
спокійно влаштуватися на робо-
ту, проте не «витримали» необ-
хідних формальностей. Це ще раз 
підкреслює важливість і необ-
хідність повідомляти Пенсійний 
фонд про працевлаштування. 
А ще краще, перед тим, як піти 
на роботу, будучи вже на пенсії, 
заздалегідь проконсультуватися, 
як працевлаштування вплине на 
виплату пенсії?

Сергій Коробкін, 
незалежний 

консультант 

Хочеться, щоб домашні рос-
лини радували нас і в холодну 
пору року, тому багато квітни-
карів посилено підгодовують їх 
добривами. Однак найчастіше 
виходить цілком протилежний 
результат. Щоб зелені вихован-
ці були весь рік здоровими, по-
трібно знати, як правильно їх 
годувати.

 Не можна удобрювати 
рослини, пересаджені в новий 
грунт, раніше ніж через 2 місяці, 
оскільки у свіжому грунті вже 
містяться поживні речовини, а 
їхній надлишок призведе до за-
гибелі квітки.

 Перш ніж вносити піджив-

лення, полийте ґрунт звичайною 
водою — це допоможе зберегти 
рослину в тому випадку, якщо 
добриво виявиться занадто кон-
центрованим.

 Удобрювати рослини в 
осінньо-зимовий період потріб-
но дуже обережно і в значно 
меншій кількості, ніж улітку.

 Якщо на трикотажі є 
рельєфний візерунок, гладити 
його не можна, щоб не втра-
тив форми. У такому випадку 
пом'ятий виріб можна відпари-
ти, трішки обприскати водою 
і тримаючи праску у висячому 
положенні якомога ближче до 
поверхні виробу.

 Щоб нейтралізувати за-
пах тютюну на трикотажі, виріб 
потрібно замочити в розчині 
яблучного оцту: 3 ст. ложки на 1 
літр води. Якщо річ із трикотажу 
темного кольору, її можна пере-
сипати зернами кави і загорнути 
в щільний пакет на ніч. Це ней-
тралізує запах тютюнового диму.

 Неприємний специфіч-
ний запах вовняного трикотажу 
після прання можна усунути, 
змішавши сіль і кілька крапель 
ефірної олії кедра або кипариса. 
Покладіть суміш до тканинного 
мішечка і зберігайте її в шафі по-
руч з вовняними речами.

Грамотно вести домашнє 
господарство — це щоденна 
праця, але наші поради допом-
ожуть швидко з ним упоратися.

1. Трапляється, що ящики в 
шафах перекошуються і пога-
но висуваються. Полагодити їх 
нескладно. Для цього вийміть 
ящик повністю з пазів і добре 
протріть напрямні і боковини 
ящика звичайною парафіновою 
свічкою. Потім вставте ящики на 
місце. Ви переконаєтеся, що піс-
ля такої процедури вони легко 
висуватимуться і засуватимуть-
ся. Якщо така ж проблема вини-
кає, коли ви відкриваєте склянну 
дверку в книжковій шафі або 
гірці, акуратно змастіть вазелі-
ном нижню межу рухомого скла.

2. При склеюванні двох де-
талей міцність з'єднання збіль-
шиться, якщо використовувати 

як наповнювач для клею вату. 
Промажте клеєм поверхні , що 
сполучаються, покладіть на одну 
з них тонкий шар вати так, щоб 
він просочився клеєм. Потім за-
тисніть склеювані деталі. Після 
висихання клею виступаючу по 
краях вату обріжте.

3. Під час свердління отворів, 
розташованих близько один від 
одного, перемичка між ними 
легко порушується, і робота тоді 
йде нанівець. Щоб цього не ста-
лося, в уже просвердлений отвір 
вставте відповідний по діаметру 
стрижень.

ЗДРАСТУЙТЕ, 
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Як минув тиждень? Як ви 
зустрічаєте зиму, перший сніг? 
Що хорошого сталося з вами за 
ці дні, поки ми не зустрічалися 
на сторінках газети?

Сьогодні захотілося поділи-
тися з вами однією історією з 
реального життя, що надихає.

«На час ремонту переїхав до 
брата і його дружини. У них є се-
мирічний син. Кумедний, але при 
цьому спокійна і розважлива ди-
тина, хоча, звичайно, мислення у 
нього просте і ясне (для його-то 
віку). Інші кричать, впадають 
в істерику, лякаються, якщо 
батьки лаються, а цей незворуш-
но підходить під час скандалу (і 
мій брат, і дружина його — обоє 
холерики ті ще), бере батьків за 
руки і каже: «Навіщо сваритися, 
коли можна просто дивитися на 

небо?» — і веде їх до вікна милу-
ватися фарбами заходу».

Дуже добрі почуття про-
буджує ця маленька розповідь. 
Адже один теплий промінчик 
може зігріти дуже багатьох.

А й справді, навіщо сварити-
ся? Скільки вже написано в різ-
них книгах, газетах, та що вже 
там — хіба ми з вами не знаємо, 
як погано себе потім відчуваєш 
після сварки? На душі кішки 
шкребуть, навіть якщо залишив-
ся правий і «виграв» суперечку. 
Так навіщо було починати?

Відомо, що результат будь-я-
кого спору передбачений ще до 
його закінчення, адже наші сві-
домості об'єднані однією спіль-
ною системою, і коли двоє людей 
вирішують посперечатися, то 
Системі відомо, хто і скільки ви-
тратить емоцій, хто «переможе», 
а хто «програє», і т . д. І вона, об-
разно висловлюючись, просто 

дивиться на тих двох, які спе-
речаються і просто витрачають 
свої життєві сили, щоб комусь 
щось «довести». Ось і вся схема.

Поспостерігайте за собою: 
що ви відчуваєте перед тим, як 
почати суперечку або вступити в 
неї? Під час суперечки зупиніть-
ся і подивіться на себе збоку — 
що відчуваєте, навіщо хочете 
продовжити суперечку і так далі. 
Це дуже цікавий процес пізнан-
ня себе. Це і є створення свого 
щасливого майбутнього, яке, як 
відомо, ми будуємо прямо зараз, 
кожної миті!

Хороших вам днів і тепла в 
душі! Милуйтеся небом, сон-
цем, снігом, опалим листям і 
найголовніше — любіть один 
одного!

Із повагою, Анна,
співробітник газети

 «Пантелеймон»

ЩОБ РОСЛИНИ 
ЦВІЛИ ВСЮ ЗИМУ

ЯК ДОГЛЯДАТИ 
ЗА ТРИКОТАЖЕМ?

ТРИ ПОРАДИ МАЙСТРУ

ЧОМУ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ВИМАГАЄ 
ПОВЕРНУТИ ГРОШІ?

«Я народилася 4 жовтня 1957 року. Вчителька. У 2011 році пішла на пільгову пенсію. У 2015 році у віці 
57 років 9 місяців (законний вихід на пенсію жінок 1957 року народження — 56 років 6 місяців) вийшла на 
роботу вчителем, будучи вже пенсіонеркою за віком. Я не знала, що потрібно писати заяву до Пенсійного 
фонду, мені ніхто про це не казав. У грудні 2016 року під час ревізійної перевірки Пенсійного фонду вияви-
ли, що немає заяви. Через мою юридичну некомпетентность і під тиском працівників Пенсійного фонду я 
написала заяву про повернення незаконно отриманих грошей.

Сума, яку потрібно повернути, — 9000 (дев'ять тисяч) гривень. З моєї мізерної пенсії щомісяця утри-
мують 300 гривень за незрозуміло чию провину. Уже рік утримують, залишилося виплачувати ще 2 роки. 
Порадьте, що робити. Чия в цьому вина? Що мені робити?

                                              Степанія Кушнір, с. Антонівка, Вінницька обл.»
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

МАГАЗИН – ТЕСТ 
НА СОВІСТЬ

Цікавий експеримент затіяв 
житель одного з сіл в Хакасії: 
він відкрив магазин без про-
давця. Покупець приходить, 
бере товар, а гроші кладе в 
спеціальний ящик.

Власник пекарні до цього 
віддавав товар в магазини на ре-
алізацію. Вартість буханця при 
цьому збільшувалася в півтора 
раза. Тоді Олександр Ісаков вирі-
шив продавати хліб сам. А щоб 
не піднімати ціну, відмовився від 
продавця.

Чесними, за спостереження-
ми підприємця, виявилися 99% 
жителів селища.

Цього року географію свого 
експерименту Олександр Ісаков 
вирішив розширити. Найближ-
чим часом ще два таких же ма-
газини він збирається відкрити в 
сусідніх селищах.

Безкорисливі вчинки на бла-
го розвитку духовно-морально-
го суспільства ще раз показують, 
що такі цінності, як доброта, 
чесність, взаємодопомога, не 
втратили своєї актуальності сьо-
годні і, як крапля за крапелькою, 
набирають величезну посудину 
глобальних творчих змін на всій 
планеті.

Валерія Рябко

ДОПОМОГА 
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ

Іноді буває і так, що літні 
батьки не встигають за мін-
ливим сучасним життям і гу-
бляться в різних ситуаціях. 
Тоді обов`язок дорослих дітей 
— взяти на себе частину їхніх 
турбот. Потрібно придбати літ-
ній людині мобільний телефон 
і навчити її ним користуватися. 
Домовитися, що у певний час 
батьки виходитимуть на зв'я-
зок. Навчити спілкуватися че-
рез Скайп, якщо батьки живуть 
в іншій країні. Постійний зв'я-
зок необхідний і тим, і іншим. 
Знаючи, що в обох сім'ях все в 
порядку, жити спокійніше.

Якщо батьки розуміють не 
все, не треба злитися і думати, 
що вони роблять так спеціально, 
щоб зіпсувати дорослим дітям 
життя. Слід пам'ятати, що в літ-
ньому віці значно знижується 
здатність до адаптації, і люди-
на дійсно втрачає можливість 
вчитися з легкістю. Потрібно 
спокійно пояснити кілька разів. 

Якщо ж це не допомагає — зми-
ритися, не доводити ситуацію до 
конфлікту: тільки терпіння та 
увага дорослих дітей до літніх 
батьків допоможуть їм почувати 
себе комфортно.

НІХТО НЕ ЗАМІНИТЬ 
БАТЬКІВ

Обов'язково потрібно пам'я-
тати, що батьки будуть з дітьми 
не завжди. А тому слід цінувати 
кожну мить, проведену з ними, 
закриваючи очі на дрібні нега-
разди. І ще: турбота про літніх 
батьків — дещиця в порівнянні 
з життям, яке вони подарували 
дітям.

 Ірина Лобусова

(Закінчення. Початок на стор. 1)

Хлопець виріс у цьому бу-
динку, бігав і грався з іншими 
хлопцями, начебто, нічим не 
відрізняючись. Але з роками у 
підлітка стали проявлятися змі-
ни психіки.

Подорослішавши, Сергію до-
велося вести самостійне життя. З 
сусідами він завжди привітний, 
намагається якось прикрасити 
свій побут, зносячи з сусідніх 
сміттєвих баків непотрібне ін-
шим начиння, харчується в ос-
новному харчовими відходами з 
цих же баків. Зрідка з'являється 
його недбайливий батько і пу-
скає сина до квартири. Сергійову 
пенсію по інвалідності отримує 
теж він.

«Якщо будеш поблаж-
ливий до зла, не помітиш, 
як станеш байдужим до 
добра ...»
(Анастасія Нових «Сенсей-II»)

Періодично хворий хлопець 
пропадає з поля зору, перебува-
ючи на лікуванні в психіатрич-
ній лікарні. Після повернення 
він завжди виглядає акуратним, 
ситим і здоровим фізично. Сусі-
ди іноді діляться з бідним хлоп-
цем всім, чим можуть. Але, ма-
буть, у зв'язку з особливістю 
його психіки Сергій дуже швид-

ко прив'язується до тих, хто про 
нього піклується, і починає їм 
докучати. Не надаючи значен-
ня часу доби, хлопець почи-
нає дзвонити сусідам у двері. У 
під'їзді проживає більшість лю-
дей похилого віку, і вони боять-
ся відкривати Сергію, 
не знаючи про його 
наміри.

«Ефект Сергія» 
чіпає душі тих, хто, ро-
зуміючи суть цінності 
життя, хоче творити 
добро

Небайдужі до біди 
Сергія люди неодно-
разово зверталися в 
різні інстанції (со-
ціальні, медичні, юри-
дичні, ЗМІ), щоб допо-
могти йому потрапити 
під опіку держави або 
просто жити по-люд-
ськи. Кілька років по-
спіль громадяни теле-
фонували і надсилали 
письмові звернення держструк-
турам.

Тим часом люди, що оточу-
ють Сергія, страждали більше 
від докорів сумління і почуття 
провини (від усвідомлення влас-
ного безсилля що-небудь зміни-
ти), ніж від сусідства з психічно 
нездоровим хлопцем.

Я теж вирішила допомог-

ти хлопцеві. Мною були напи-
сані листи на три різних кана-
ли Центрального телебачення, 
звідки вони були перенаправ-
лені в обласні та місцеві органи 
виконавчої влади. На звернен-
ня з приводу Сергійового жит-

тєустрою прийшла відповідь із 
Комітету з праці, зайнятості та 
соціального захисту облвикон-
кому спільно з адміністрацією 
району міста, де на підставі 
грамотно викладених статей 
закону повідомлялося наступ-
не: «... Питання життєустрою 
Божек С. С. знаходиться на 
контролі в... міськвиконкомі. 
Одночасно комітет висловлює 
Вам щиру вдячність за увагу і 

чуйність, виявлену до долі цієї 
людини ... ».

Час швидкоплинний для 
більшості з нас, і, природно, 
всім хочеться, щоб життєво 
важливі питання вирішувалися 
якомога скоріше. Але потрібно, 
щоб ми, перш за все, самі стали 
маяками світла, духовності та 
моральності, щоб в інших лю-
дях помічали цінні якості Душі. 

Люди, що працюють в 
держапараті, знаходяться 
на очах у всіх, і кому, як 
не їм, нести добро в світ 
— бути справжнім при-
кладом людини Честі. На 
щастя, серед чиновників 
є добропорядні люди, 
яким не чужі такі людсь-
кі якості як совість і мо-
ральність.

«Люди хочуть гід-
но виглядати не перед 
Богом, ні перед своєю 
Совістю, а перед ін-
шими людьми. А вся 
причина цього зла 
криється в бажанні 
людському. Адже лю-
дина цінує тільки те, 

що хоче бачити для себе 
цінним. А те, чого вона 
не хоче бачити для себе 
цінним, те і значення для 
неї не  має…»
(Анастасія Нових «Сенсей-II»)

Кілька років поспіль добрі і 
дбайливі люди вперто намага-
лися допомогти беззахисному 
хлопцеві ...

Нарешті, до осені 2016 року 
Сергійове життя все ж змінило-
ся на краще. Особисті зусилля 
кожної небайдужої людини, зви-
чайного громадянина або держ-
службовця, з'єднавшись в єдино-
му потоці добра і участі, зробили 
свою справу. Тепер хлопець живе 
по-людськи.

Напевно, «ефект Сергія» по-
трібен сучасному суспільству 
для того, щоб людина не стала 
байдужою і побачила, скільки 
навколо неї потребують любові 
та турботи, а часом — просто до-
брого слова.

«Бути Людиною, 
жити в ім'я вищих ду-
ховних цілей, надавати 
посильну допомогу людям 
— ось справжні цінності, 
які можна знайти в цьо-
му світі і піти з ними в 
Вічність ...»
(Анастасія Нових «Сенсей-IV»)

Давайте робити 
ВАЖЛИВІ, а не термі-
нові справи. Давайте 
станемо духовними на 
ділі. Давайте будемо чуй-
ними один до одного і, 
крокуючи світлим шля-
хом істинної людської 
любові, станемо твори-
ти Добро.

   Тетяна Брагіна

БУТИ ЛЮДИНОЮ.
Давайте робити ВАЖЛИВІ, а не термінові справи

КОЛИ ДІТЯМ ДОВОДИТЬСЯ ДОГЛЯДАТИ 
ЗА ЛІТНІМИ БАТЬКАМИ

На думку психологів, життя батьків у старості залежить від того, як вони ставилися до своїх ді-
тей, коли ті були маленькими. Більшість не думають про те, що якось вони поміняються ролями і 
дозволяють собі ображати синів і дочок. З віком літні батьки потребують турботи і догляду — так, як 
колись потребували їх безпорадні малюки. Як відбувається зміна ролей і як пережити такий період 
безболісно?



4  №21 (579), 2017www.panteleymon.com



ЦIЛИТЕЛЬ
ТЕМА НОМЕРУ

«Людина з чистим серцем бачить чистоту у всьому. Адже зовнішній світ — це лише віддзеркалення вашого серця. 
Якщо ви наповните його любов'ю, то всюди відчуватимете любов».

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 
ПРОСТАТИТ ВІД 

АДЕНОМИ ПРОСТАТИ?

Простатит, як і аденома про-
стати, що сформувалася, нале-
жать до найбільш патологій, що  
найбільш часто виявляються і 
вражають передміхурову зало-
зу. Ці два захворювання мають 
схожу клінічну картину, але 
ось причини і лікування у них 
досить різні. Про це важливо 
пам'ятати, оскільки невчас-
но і неправильно виставлений 
діагноз може стати причиною 
небажаних наслідків.

Простатит — це не що 
інше, як запалення, розвине-
не в ділянці передміхурової 
залози. 

А ось що стосується адено-
ми простати, то зв'язку із за-
пальним процесом тут немає. 
Це формування в ділянці перед-
міхурової залози — гіперплазія. 
По-іншому це доброякісна пух-
лина простати, точна причина 
розвитку якої залишається до 
кінця невідомою.

Для аденоми характерне її 
виникнення у віці приблизно 
після 40-45 років. Що стосується 
запалення простати, воно може 
бути діагностоване і в більш 
молодому віці, оскільки пов'я-
зане найчастіше з інфекційними 
агентами. До того ж, в основі 
аденоми передміхурової залози 
лежить формування в її ділянці  
вузликів, розростання тканин. 
Простатит такими змінами не 
характеризується.

ВІДМІННОСТІ В 
ПРИЧИНАХ ВИНИКНЕННЯ 

Простатит і аденома проста-
ти не мають загальних причин. 
Існує думка, що перебіг хроніч-
ного простатиту може призвез-
ти до формування аденоми 
передміхурової залози. Однак 
це помилка. Безпосередньо 
аденома сформуватися на тлі 
простатиту (як результат його 
розвитку) не може. Безумовно, 
аденома може бути як супутнє 
захворювання простатиту. 

ЩО МОЖЕ СПРИЧИНИТИ 
ПРОСТАТИТ? 

Найбільш імовірними при-
чинами виникнення запалення 
простати є різні інфекції або 
ІПСШ (що передаються ста-
тевим шляхом), а також бак-
теріальні інфекції, які здатні 
проникнути в ділянку органу 
через сечовипускальний канал. 

Сприятливі фактори виник-
нення цього захворювання:

▶ тривалі стресові ситуації;
▶ сидячий образ життя;
▶ порушення роботи імуні-

тету. 

ЩО ЗДАТНЕ СПРИЧИНИТИ 
ФОРМУВАННЯ АДЕНОМИ 

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ? 

Передбачається, що ця хво-
роба є наслідком гормональних 
перебудов, що відбуваються з 
віком в організмі у чоловіків. 
Отже, простатит і аденома про-
стати, не зважаючи на, здавало-
ся б, наявність можливої подіб-
ності, мають абсолютно різні 
причини виникнення. 

СИМПТОМИ 
ПРОСТАТИТУ 

Існують дві форми запалення 
простати: гостра і хронічна. 

Для гострої форми харак-
терні такі симптоми: 

◆ виникнення прискореного 
і хворобливого сечовипускання;

◆ біль у процесі сечовипу-
скання носить ріжучий харак-
тер;

◆ струмінь стає слабкішим, 
тобто сам процес  виділення 
ускладнюється;

◆ нерідко бувають відчуття 
печіння, дискомфорту в ділянці 
промежини.

У переважній більшості 
випадків гострої форми ура-
ження передміхурової залози 
відмічається підвищення темпе-
ратури тіла. Страждає і загаль-
ний стан чоловіків: турбує слаб-
кість, головний біль. 

СИМПТОМИ ХРОНІЧНОГО 
ПРОСТАТИТУ:

◆ болі при акті сечовипускання;
◆ почастішання позивів;

◆ ослаблення струменя сечі;
◆ наростаюче почуття недо-

статньо повного спустошення 
сечового міхура;

◆ поява виділень із сечовивід-
ного каналу;

◆ формування різних пору-
шень сексуального характеру.

Безумовно, всі ці симптоми не 
можуть не турбувати і не познача-
тися на емоційному настрої. Досить 
часто у чоловіків у таких ситуаціях 
розвиваються депресивні стани. 

ЯКІ СИМПТОМИ ТИПОВІ 
ДЛЯ АДЕНОМИ 

ПРОСТАТИ? 
Простатит і аденома про-

стати мають кілька схожих 
симптомів, однак важливо за-
пам'ятати, що при розвитку 
аденоми хворі не скаржаться на 
біль. Простатит же завжди су-
проводжується хворобливими 
відчуттями під час акту сечови-
пускання. 

 Для перебігу аде-
номи простати, як і 
для простатиту, типо-
вим є поділ на стадії. 

При першій 
стадії  аденоми чо-
ловіків, як правило, 
рідко щось турбує. Іноді вони 
відзначають, що у них почастіша-
ли позиви в нічний час, а також 
натиск струменя став дещо слаб-
шим. 

Для другої стадії  патоло-
гії передміхурової залози типові 
всі перераховані вище ознаки в 
повному своєму розвитку. Саме 
на цьому етапі хворі найчастіше 
і звертаються за консультацією 
до лікаря. 

Третя стадія  є декомпен-
сированою і нерідко може супро-
воджуватися такими небезпеч-
ними ускладненнями, як гостра 
затримка сечовипускання. 

ЯКА РІЗНИЦЯ 
В ЛІКУВАННІ АДЕНОМИ

 І ПРОСТАТИТУ? 

Простатит і аденома проста-
ти мають різні варіанти ліку-
вань. Грунтується це на тому, 
що етиологія їх різна. А отже, 
і лікувати простатит так само, 
як і таку патологію, як аденома 
простати, безглуздо. Звичайно, 
якщо у хворого діагностується і 
простатит, і аденома, що сфор-

мувалася, то в таких випадках 
лікування обох хвороб буде 
взаємодоповнюючим. 

ЛІКУВАННЯ ПРОСТА-
ТИТУ ґрунтується на вживанні 
антибактеріальних препаратів. 
Оскільки саме інфекційний про-
цес у ділянці передміхурової 
залози і призводить до форму-

вання цієї хвороби. Вибір ан-
тибіотика завжди залежить від 
виду збудника захворювання і 
характеру процесу. Для зняття 
болю і зменшення запалення ре-
комендують ліки з групи несте-
роїдних протизапальних. Також 
непогано лікування простатиту 
проводити одночасно зі стиму-
ляцією імунної системи з при-
значенням вітамінів. 

ЛІКУВАННЯ АДЕНОМИ 
також залежить від стадії проце-
су і ступеня ураження передмі-
хурової залози. Для купірування 
дискомфорту рекомендуються 
протизапальні препарати, аль-
фа-адреноблокатори. Нерідко 
призначають і гормональну те-
рапію.

Також лікування аденоми не 
обходиться без вітамінів. Од-
нак найбільш ефективне ліку-
вання, особливо на 2-й і 3-й 
стадії, — хірургічне втручання. 
Грунтується такий вибір терапії 
на тому, що все ж даний тип за-
хворювання — це доброякісна 
пухлина, яку важливо видали-
ти для нормального функціо-
нування таких структур, як 

сечовий міхур, нирки, сечовий 
канал. 

ЯКІ 
НАСЛІДКИ? 

Ще раз акцентуємо на тому, 
що простатит і аденома про-
стати — це захворювання, що 
вражають одну структуру, але 
абсолютно різні за своїми при-
чинами виникнення, симпто-
мами. Тому вони вимагають 
обов'язково грамотне і пра-
вильне лікування. Ніколи не 
можна допускати самостійно-
го лікування цих патологій, 
щоб уникнути небажаних на-
слідків.

Аденома простати вима-
гає негайного лікування при 

її діагностуванні. Оскільки 
пухлинний процес поступово 
збільшується в розмірах, пору-
шуючи функцію не тільки само-
го органу, а й сусідніх структур, 
що небезпечно для здоров'я.

Хронічний простатит 
незмінно призводить до ерек-
тильних порушень. До того ж 
запальний процес в ділянці 
простати може поширитися і 
вище, на нирки. А це вже досить 
серйозні наслідки у вигляді нир-
кової недостатності.

Що стосується порушення 
ерекції, виділяють первинну і 
вторинну еректильну дисфунк-
цію. Первинна (вроджена) ха-
рактеризується тим, що чоловік 
жодного разу в житті не зміг 
здійснити статевий акт. Таке 
трапляється вкрай рідко. Вто-
ринна еректильна дисфункція 
— найчастіший варіант, коли 
до певного часу в сексуальному 
житті чоловіка все було добре, і 
тільки потім з'явилися пробле-
ми з ерекцією.

(Продовження на стор. 6)

Невтішна статистика: після 
40 років тими чи іншими по-
рушеннями потенції стра-
ждають 39% сильної поло-
вини людства, а після 50-ти в 
їхній розряд переходять 69%  
чоловіків.

ОСНОВНІ ХВОРОБИ СИЛЬНОЇ 
ПОЛОВИНИ ЛЮДСТВА: 

АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ, ЕРЕКТИЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ

БЕРЕЖІТЬ ЧОЛОВІКІВ!
За останні кілька років лікарі помітили тенденцію до 

стрімкого поширення так званих «чоловічих захворю-
вань», і що найсумніше — деякі з них стають серйозною 
проблемою для молодого покоління. Оскільки тема делікат-
на, але вимагає в більшості випадків невідкладних рішень, 
давайте детально розберемося, в чому різниця між тим же 
простатитом, аденомою, еректильною дисфункцією і як 
протистояти цим недугам. 
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РЕКЛАМА

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. !

«Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

ДОСВІД ЧИТАЧІВ 

ДОПОМОЖЕ ПИЖМО
Моя мама судоми ніг лікува-

ла пижмом. Бувало, прокинуся — 
бачу: сидить знову на ліжку і роз-
тирає ногу. А потім хтось напоумив 
маму на ніч робити теплі ванни з 
пижма. І краще стало. 

Порада для тих, хто страждає від 
нічних судом. Одного кошика із квіт-
ками на раз вистачить. Залийте його 
1 л окропу, настоюйте 2-3 години. 
Настій потрібно вилити у відро, щоб 
гомілка вся закрилася настоєм. Потім 
іншу ногу так само.

Для кожної ноги робіть ванночки 
по 10-15 хвилин. Через два тижні про 
судоми і не згадаєте. 

Марія

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДЛЯ ВСІХ!
 А ви б хотіли отримувати стабільний прибуток в межах 
2000—8000 грн у місяць і при цьому допомагати іншим?

 Тоді пропонуємо вам уже зараз стати торговим представником «БАЛЬ-
ЗАМУ Болотова» у своєму регіоні. Запрошуємо всіх бажаючих, у тому 
числі пенсіонерів. 

Уся додаткова інформація за телефонами: 
(067) 794-25-27, (050) 271-28-88

м. Тернопіль, 
вул. Митрополита Шептицького, 1Б

тел.: +38067 580 0 580;
+380 0325 43 12 07

www.khmilclinic.com.ua

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ !!!!
Якщо Вас турбують проблеми:

• Порушення потенції
• Короткий статевий акт
• Безпліддя
• Порушення реакції на 
сексуальне збудження
• Розмір статевого органу

Зверніть на це увагу зараз.
Вартість «Мен Суппорт» - 86 гривень.

Звертайтесь за телефоном:  (066) 086-17-10 
(вартість дзвінків згідно з діючими тарифами опертаторів)

Перед використанням ознайомтеся з інструкцією
 та проконсультуйтеся з лікарем. Не є лікарським засобом.

Висновок Державної сані тарно-епідеміологічної експертизи від 09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД.

«Мен Суппорт» - це 
препарат, який 

допомагає вирішити 
ці проблеми.

* Лікування усіх форм безпліддя; 
* Акушерство та гінекологія; 
* УЗД експертного рівня; 
* Лабораторна діагностика; 
* Урологія

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ 

ВАШОГО ЗДОРОВ'Я
Ліцензія №598036 від 10.05.2012 р.

Акредитаційний сертифікат №011488 від 09.09.2013 р. 

ЗУПИНИТИ РУЙНУВАННЯ СУГЛОБІВ ВАМ ДОПОМОЖЕ «ДИКРАСИН»
«ДИКРАСИН» можна 

придбати  
в аптечних установах 

ЦІНА 1 УП. В АПТЕКАХ ВІД 85 ГРН.

або замовити в ДП «Гамай»  
ТОВ «Краків ООД» 

Заявки приймаються за 
вищевказаними телефонами 
щодня, крім суботи та неділі  

з 9-30 до 16-00

(04595) 6-88-59; 
6-54-60; 

093-098-16-63; 
097-221-47-66; 
099-508-73-75

Консультація лікаря  
за цими ж телефонами : 

 понеділок  з 11.00 до 16.00 
 п›ятницю з 10.00 до 13.30

Офіційні сайти:
www.dicrasin.com.ua

www.dicrasin.com

Висновок Держсанепідслужби МОЗ України 
№05.03.02-03 / 53579 від 07.12.2015р. 

Виробник ЕТ «Дикрасин-Димитр 
Кристев-Георгі Кристев», Болгарія.

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ   
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ.  

НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ.

«Дикрасин» рослинний 
тонік для тіла – це препарат 
універсальної дії для омоло-
дження шкіри, судин, суглобів і 
зміцнення імунної системи.

«Дикрасин» являє собою 
водно-кислотний настій з іде-
ально збалансованим співвід-
ношенням компонентів, еко-
логічно чистих болгарських 
лікарських трав. При втиранні 
в шкіру він діє як скраб. Знімає 
ороговілі клітини, відкриває 
закупорені пори, тим самим 
сприяє активним речовинам 
легко проникати глибоко в 
тканини і суглоби. Завдяки ан-
тиоксидантній дії вітаміну «Р» і 
таніну зміцнюються кровоносні 
судини, поліпшується крово-

постачання і живлення шкіри і 
тканин навколо суглобів і хво-
рих місць, усуваються запальні 
процеси, розчиняються солі і 
виводяться шлаки, накопичені 
в організмі, захищає хрящові 
тканини від руйнування. Зав-
дяки цьому в більшості випад-
ків починають відновлюватися 
функції суглобів і хребта, по-
ліпшується кровопостачання 
кінцівок при цукровому діабеті, 
стимулюються відновні проце-
си, підвищується тонус, працез-
датність і омолоджується весь 
організм. Одним з головних 
переваг «Дикрасину» є те, що 
він не впливає на артеріаль-
ний тиск, шлунково-кишковий 
тракт, нирки, печінку, що доз-

воляє використовувати «Ди-
красин» людям з «букетом» за-
хворювань.

Рекомендується:
- остеоартрозах різної лока-

лізації (гонартроз, коксар-
троз, плечолопатковий пе-
ріартрит, артроз плечових 
суглобів);

- деформуючому остеоар-
трозі;

- остеохондрозах;
- хворобі Бехтєрєва;
- при больових симптомах;
- облітеруючому ендартареїті;
- діабетичній ангіопатії ниж-

них кінцівок;
- подагрі;
- «п’яточних шпорах».

Клінічні  випробування та ба-
гаторічний досвід підтверджує 
70 % ефективності  Дикрасину 
при його застосуванні. 

«Дикрасин» застосовується 
зовнішньо (докладніше – ди-
віться інформацію до застосу-

вання). Курс прийому – 18 днів. 
На курс необхідно 3 флакона. 
Повторні курси можна прово-
дити через дві неділі. 

При локальному застосуванні 
втирається «Дикрасин» в окремі 
суглоби легкими масажними ру-
хами один раз на день щодня, 
поки не настане полегшення.

Не рекомендовано:
- дітям до 15 років;
- коксартрозі 3-4 ст.;
- при нестабільності в хреб-

цевих сегментах;
- при алергічних, запальних і 

інфекційних  захворюваннях 
шкіри;

- під час вагітності.
Головний висновок: «Ди-

красин» надає багатогранну, 
різнобічну дію на організм. 
Його можна сміливо застосо-
вувати при багатьох пробле-
мах опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної та видільної 
системи, так як зменшується 
навантаження на серцевий м›яз 
внаслідок поліпшення роботи 
капілярів, що виконують функ-
цію «другого серця» людини, а 
також з метою профілактики. 

Використання Дикрасину 
безпечне, ефективне, що дає 
змогу якісно полегшувати 
стан людини.

 Анатолій, 49 років. Хочу поділитися, як я вилікував свої колі-
на. Я зварювальник, багато часу провожу на ногах, на холоді, про-
тягах, в незручному положенні, що призвело до тяжкої хвороби ко-
лінних суглобів. Я довго лікувався, але поліпшення було не тривале 
і знову доводилося приймати дорогі ліки, мазі і т.д. Бувало навіть 
на милиці змушений був ставати. Та одного разу мій друг розповів 
мені про Дикрасин, у нього також були проблеми з суглобами. Він 
почав його втирати. Втер 3 флакони і відчув значне полегшення, 
а згодом втер ще 3 флакони Дикрасину і забув про милиці і болі, 
навіть пританцьовувати почав. Відтоді, як він говорить,  у нього 
завжди є «черговий» флакон Дикрасину. Тож як тільки він  відчуває 
болі в суглобах, негайно втирає Дикрасин. Тому я хочу дізнатися, 
що це за засіб. Розкажіть про корисні властивості Дикрасина.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Людина твердіша  за камінь, ніжніша за  квітку». (Прислів'я)

1. Забезпечити достатній 
вміст у крові цинку, оскільки в 
тканинах передміхурової зало-
зи він перешкоджає запаленню і 
зміцнює місцевий імунітет про-
ти інфекцій. Дефіцит цинку зни-
жує активність сперматозоїдів, є 
ризик прискореного росту аде-
номи, знижується потенція, ак-
тивний хронічний простатит.

2. Забезпечити надходження 
речовин, що володіють розсмок-
туючою дією на передміхурову 
залозу і нормалізують якість і 
вироблення тестостерону.

3. Підтримувати достатній 
рівень натурального вітаміну Е.

 

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОТРИ-
МУВАТИСЯ ЦИХ РЕКОМЕН-
ДАЦІЙ? Можна вживати окремі 
препарати, однак навряд чи 
лікар намагатиметься спеціаль-
но для вас підібрати засоби з пе-
реважно натуральним складом 

(а таких практично немає). У 
підсумку — або доведеться вжи-
вати «синтетику» з мінімальною 
результативністю, або звернути 
увагу на додаткові засоби, засно-
вані на природній ефективності 
і повністю натуральному складі.

Таким унікальним за своїм 
складом, натуральністю та ефек-
тивністю є бобровий мускус. Він 
містить всі перераховані вище 
компоненти, що дозволяють 
ефективно боротися з причина-
ми виникнення простатиту, не 
допускає розвитку запального 
процесу, бореться з наслідками 
(наприклад, сексуальною дис-
функцією).

Цікаво, що в дореволюцій-
ний час статті про мускус були 
включені в офіційні фармако-
пейні видання, а сам мускус ши-
роко застосовувався при різних 
нервових розладах, порушеннях 
статевої функції у чоловіків і жі-
нок, при епілепсії, неврастенії, 
жіночій істерії, зовнішньо — при 
суглобових болях, переломах, 
розтяганнях. У китайській та ти-
бетській медицинах мускус вхо-
див до більш ніж 200 лікарських 
прописів.

На початку 30-х років ми-
нулого століття застосування 
мускусу в медицині стало обме-

женим через знищення поголів'я 
бобрів на території СРСР і від-
сутність промислової заготівлі 
сировини. Повоєнні медичні 
довідники інформацію про му-
скус вже не містили. Але знан-
ня про цей чудодійний продукт 
збереглися в народній медицині 
і передавалися усно.

В наші дні копітке відновлен-
ня поголів'я бобрів і розробка 
гуманного методу отримання 
бобрового струменя без зни-
щення тварин дали можливість 
отримувати мускус найвищої 
якості. Він входить до складу но-
вих вітчизняних дієтичних доба-
вок, зокрема до складу препара-
ту «Мускус Екстракт».

На жаль, простатит, аденома 

простати та порушення ерекції 
в наші дні досить поширені хво-
роби у чоловіків. Але боятися їх 
не варто, оскільки вчасно вияв-
лені патологічні процеси добре 
піддаються терапії і будь-яких 
важких наслідків після себе не 
залишають.

Бережіть себе і своїх близь-
ких! Дбайте про своє здоров'я 
щомиті! 

За матеріалами сайтів: https: 
medicina.ua, https://nethealth.ru/
infographic, https://prourologia.ru 

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ДЛЯ  
ЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

ПРОСТАТИТУ:

«Сам по собі простатит 
не зникне! Ця хвороба до-
сить неприємна, але наба-
гато небезпечніші її наслід-
ки, ніж вона сама:

1 ІМПОТЕНЦІЯ. Пробле-
ми потенції для більшості 

чоловіків є ключовими, оскіль-
ки саме від сексуальної скла-
дової життя багато в чому за-
лежить самовідчуття чоловіка 
як індивідуума. Простатит 
провокує зменшення кількості 
чоловічих гомонів, через що 
лібідо помітно знижується.

2 НЕРВОВИЙ РОЗЛАД. 
Усвідомлення пробле-

ми як такої і постійний дис-
комфорт розхитують психіку 
і провокують стрес, тому для 
поліпшення стану чоловікові 
часто потрібна консультація не 
тільки уролога або хірурга, а ще 
й психотерапевта.

3 Н Е М О Ж Л И В І С Т Ь 
МАТИ ДІТЕЙ. Хоча без-

пліддя не є обов'язковим су-
путником простатиту, в біль-
шості випадків це саме так і 
відбувається. Але ж, згідно зі 
статистикою, близько 45% хво-
рих знаходяться в активному 
репродуктивному віці.

4 ПРОБЛЕМИ З СЕЧОВИ-
ПУСКАННЯМ  зустріча-

ються практично у всіх хворих 
чоловіків і стають джерелом ос-
новних скарг пацієнтів. 

5 АДЕНОМА ПРОСТА-
ТИ І УТВОРЕННЯ КА-

МЕНІВ СІМ'ЯВИНОСНИХ 
ПРОТОК, часто стає причи-
ною для хірургічної операції. 

Рак простати виникає на 
пізніх стадіях простатиту, але 
теж нерідко. Ті чоловіки, які не 
лікують простатит і живуть з 
ним, фактично «грають з вог-
нем». Якщо хочеться жити дов-
го і мати хорошу ерекцію, про-
статит треба лікувати. І робити 
це потрібно якомога раніше ». 

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА ПРОСТАТЫ,  
ИМПОТЕНЦИЯ: ВОССТАНОВИТЬ 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
ОРГАНИЗМА ТЕПЕРЬ  ВОЗМОЖНО!

Статистика – вещь неумолимая. Сколько мужчин средне-
го возраста страдают от простатита, импотенции, сексуальных 
расстройств? Каждый второй. Сколько из них найдут в себе сме-
лость обратиться к врачу? Не больше 20%. Остальные так и будут 
страдать: сначала морально (когда поступят «звоночки» в виде 
ослабевшей сексуальной функции), а затем физически (когда 
начнутся боли и прочие неприятные последствия). 

Можно ли получить помощь при этих болячках? ДА, ЭТО 
ВОЗМОЖНО!

Уникальная информация, содержащая рекомендации в этом 
плане, подробно изложена в книге «Второе сердце мужчины». 
Книга составлялась светилами традиционной и народной меди-
цины. Советы о том, как вести себя при этих заболеваниях и что 
предпринимать, настолько просты, а их эффективность столь 
высока, что вы будете реально удивлены.

1000 человек, воспользовавшись рекомендациями из этой 
книги, остались довольны.

Внимание! АКЦИЯ! До 31.12.2017 г. цена на книгу всего 14 грн.
Заказать книгу «Второе сердце мужчины» можно по телефонам: 

(067) 854-90-60;  (050) 848-97-89;  (044) 238-81-06.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УЗНАТЬ ВСЁ ОБ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ОСНОВНІ ХВОРОБИ СИЛЬНОЇ 
ПОЛОВИНИ ЛЮДСТВА: 

АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ, ЕРЕКТИЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ

(Закінчення. Початок на стор. 4)

СЕРЕД ПРИЧИН, 
ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ 
ДО ЕРЕКТИЛЬНОЇ 

ДИСФУНКЦІЇ, 
ФАХІВЦІ ВИДІЛЯЮТЬ:

▶ захворювання серце-
во-судинної системи: гіпер-
тонія, ішемічна хвороба сер-
ця, атеросклероз, ендатериїт 
і т. д;

▶ ендокринні порушен-
ня: гіпогонадизм (недостат-
нє вироблення статевого 
гормону тестостерону), цу-
кровий діабет, гіпотиреоз, 
гіпо-і гіперплазія наднирко-
вих залоз, пухлина гіпофіза 
(пролактинома) і т. д .;

▶ урологічну патологію: по-
роки розвитку статевих органів, 
захворювання передміхурової 
залози і сечового міхура, нирко-
ва недостатність і т. д.;

▶ неврологічні порушення: 
депресія, епілепсія, хвороба Пар-
кінсона, розсіяний склероз, на-

слідки травми і операції голов-
ного та спинного мозку, малого 
таза і промежини;

▶ побічна дія лікарських пре-
паратів: діуретиків, бета-блока-
торів, антигістамінних препа-
ратів і т. д.

Але буває і так, що 
проблеми в сексуаль-
ній сфері виникають і у 
молодих представників 
сильної статі. 

Найчастіше це відб-
увається через перевто-
му, соматичні захво-
рювання, психологічні 
проблеми. При цьому до 
фахівців з приводу ерек-
тильної дисфункції звер-
таються одиниці.

УРИВКИ ІЗ КНИГИ 
«ДРУГЕ СЕРЦЕ ЧОЛОВІКА»  

(автор — Д. І. Севастьянов, кандидат медичних наук, 
учасник дослідницької групи з розробки препарату 

«Мускус Екстракт»):

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ 
МУЖЧИНЫ»
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Варто зазначити, що причини виникнення алкоголізму, перш 
за все, криються в психології людини. Це найбільш поширена 
причина, по якій можуть пити і чоловіки, і жінки. Людина п'є, 
щоб розслабитися, зняти стрес, піти від проблем. Дози спиртно-
го поступово збільшуються, що і спричиняє пристрасть до ал-
коголю. Серед інших причин алкогольної залежності виділяють 
соціальні, фізіологічні і генетичні.

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО 
За дзвінком до редакції: «Підкажіть, будь ласка, як і де можна 

вилікувати алкоголізм. Також, може, у кого є ефективний досвід у 
цій справі. Буду дуже вдячна.                                                  

                                                                                                      Анна, м. Київ »
Відповісти на це питання лаконічно і конкретно, на жаль, не 

вийде. Справа в тому, що існує безліч методик офіційної і нетра-
диційної медицини, спрямованих на усунення цієї згубної неду-
ги. Є ще більше успішних і не дуже випадків і відгуків стосовно 
лікування алкогольної залежності. Але все це суто індивідуальні 
приклади, орієнтуватися на які немає сенсу, оскільки алкоголізм 
у кожної конкретної людини може викликати зовсім різні причи-
ни: психологічні, фізіологічні, соціальні і навіть генетичні. Щоб 
допомогти собі або близькій людині перемогти цю хворобу, буде 
потрібно немало зусиль. Пропонуємо вашій увазі цікаву статтю 
на цю тему.

АЛКОГОЛІЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА 
СОЦІАЛЬНА НЕДУГА

Алкоголізм — проблема, яка хвилювала людство ще з давніх 
часів. Згідно зі статистикою, сьогодні від алкогольної залежності 
страждають мільйони жителів країн Європи і США. А успішні 
японці займають перше місце по щоденному вживанню алкого-
лю серед 24 країн: КНР, Індія, Індонезія, Таїланд, Великобританія, 
Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, США, Канада, Австралія, 
Росія, Польща, Туреччина, ПАР, Кенія, Нігерія, Мексика, Ко-
лумбія, Бразилія, Аргентина та ін.). Лікарі всього світу б'ють на 
сполох, тому що алкоголізм почав стрімко молодіти: він спостері-
гається у підлітків з 13-ти років. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ 
АЛКОГОЛІЗМУ

Найчастіше причинами пияцтва і алкоголізму є характер і розу-
мові здібності людини, її вміння пристосовуватися до життєвих не-
гараздів. Особистості зі слабкою волею і схильностями до депресії 
найбільш страждають від алкогольної залежності. Вони з усього ро-
блять проблему і страждають в компанії з пляшкою.

Люди з комплексами і невпевнені в собі випивають частіше за 
інших. Така людина сповнена страхів, невпевненості в завтрашньо-
му дні, не вміє заводити нові знайомства і знаходити спільну мову 
з іншими людьми. Щоб набратися хоробрості перед важливою 
подією або побаченням, вона випиває кілька келихів і стає більш 
розкутою, все їй здається більш райдужним.

Серед основних психологічних причин алкоголізму виділяють ба-
жання розслабитися після трудового тижня в колі друзів або на самоті. 
Спиртні напої швидко знімають напругу, втому, піднімають настрій. 
Людина поступово звикає до такого способу життя. Найчастіше люди 
не бачать в цьому проблеми, оскільки це звичний вид відпочинку.

Деякі починають випивати, 
щоб зміцнити здоров'я. У суспіль-
стві поширена помилка про те, 
що за допомогою вина можна змі-
цнити серце і судини. Деякі бать-
ки можуть давати своїм дітям пе-
ред обідом 50 г кагору або сухого 
вина «для апетиту». В результаті 
таке захоплення алкоголем пере-
ростає в хронічну залежність.

СОЦІАЛЬНІ ПРИЧИНИ 
Люди живуть у суспільстві 

і щодня піддаються його тиску, 
тому ще одна поширена причи-
на алкоголізму — соціальна. Її 
аспекти розвитку наступні:

• Традиції вживання алкого-
лю на свята в колі сім'ї і з друзя-
ми. Наші люди звикли відзначати 
важливі події пишним застіллям 
і випивкою. Ці звичаї створюва-
лися протягом багатьох століть 
і продовжують підтримуватися 
сучасним суспільством.

• Погана робота, низька зар-
плата змушують людину дума-
ти про те, що вона не відбулася 
в житті. Постійне нав'язуван-
ня суспільством тих чи інших 
шаблонів, таких як успішність 
і багатство, можуть посили-

ти депресію. Кожному власти-
во порівнювати себе з іншими, 
шукати в собі недоліки і вади. 
Здається, що інші живуть щас-
ливіше і комфортніше. У сучас-
ному суспільстві посилилося 
прагнення до матеріальних цін-
ностей і грошей. На тлі цього 
людина шукає заспокоєння в 
спиртному.

• Важкі професії, пов'язані 
з важким стресом і напругою, 
ризиком для життя, можуть по-
служити фактором розвитку ал-
когольної залежності. Серед них 
виділяють лікарів, працівників 
«швидкої допомоги», поліцейсь-
ких, пожежників та інших. За до-
помогою алкоголю люди намага-
ються забути про те, що сталося, 
розслабитися.

• Серед соціальних причин 
алкоголізму далеко не останнє 
місце займає вплив реклами і 
телебачення. Яскрава і прива-
блива реклама переконує нас в 
тому, що пити — це модно і кру-
то. Найчастіше через цей фактор 
починається пивний алкоголізм 
у підлітків і дітей, з яким важко 
боротися.

• Низький рівень життя, бо-
ротьба з бідністю, погане харчу-
вання і житлові умови, безробіт-
тя призводять до духовного і 
морального падіння людини. 
Вона не в змозі впоратися само-
тужки з проблемами, тому почи-
нає пити від безвиході. У країнах 
з низьким рівнем життя алко-
голізм найбільш поширений, 
ніж в розвинених країнах.

ФІЗІОЛОГІЧНІ 
ПРИЧИНИ

До них належать особливості 
розвитку і будови людського ор-
ганізму. На це може впливати 
перебіг вагітності, процес вино-
шування і пологів.

Алкоголізм в основному ро-
звивається у людей, схильних до 
психіатричних розладів. Нерід-
ко його супроводжують череп-
но-мозкові травми, фізичні не-
доліки та інше.

 «— Якось у парку мою ува-
гу привернув один безхатченко. 
На вигляд років під п'ятдесят. 
Брудний, зачуханний, в порва-
ному одязі. Він ледве волочив 
своє змарніле тіло, збираючи 
пляшки. Коли я з ним розгово-
рився, то здивувався, почувши, 
що йому всього лише сорок один 
рік. І хоча історія його життя 
досить банальна — сім'я, друзі, 
робота, алкоголізм і, як наслідок 
останнього, вулиця і безвихідь, 
— я все ж вирішив йому допомог-
ти. Вивів його на відвертість, і 
він розповів мені, що все життя 
чогось боявся. Спочатку це був 
страх залишитися без роботи, 
без грошей, потім страх, як про-
годувати сім'ю. Він боявся кон-
фліктів з начальством, боявся, 
що його звільнять, викинуть на 
вулицю. Щоб якось звільнитися 

від страху, він став захоплюва-
тися спиртним. Так і пристра-
стився ... Те, що він тимчасово 
забував про свої проблеми, аж 
ніяк не означало, що вони не на-
копичувалися. Один конфлікт 
породжував інший, і все поко-
тилося, як сніжний ком. І як ре-
зультат — те, чого найбільше в 
житті боявся, те і сталося. Він 
виявився безробітним і бездо-
мним.

Зверніть увагу, це класичний 
приклад, що показує феномен 
підсвідомості. Домінуюча думка 
в людині, підкріплена емоціями, 
набуває чинності. Підсвідомість 
старанно і ефективно виконує 
те, у що вірить і в чому переко-
нує сама себе людина ... Причому 
вона знайшла найефективніший 
спосіб, як швидко реалізувати 
цей наказ. Пристрасть до ал-
коголю, чоловік швидко спився, 
втратив роботу, родичі від ньо-
го відмовилися, і в 39 років він 
виявився без житла і засобів до 
існування ... Якби я тоді його не 
зустрів, його б уже давно не було 
в живих, він так би і не дізнався, 
що справжня причина сумних 
подій в його житті полягала в 
ньому самому, а точніше — в 
його думках ».

(З книги А. Нових «Сенсей-III. 
Споконвічний Шамбали»)

ГЕНЕТИЧНІ 
ПРИЧИНИ

Так уже повелося, що погана 
спадковість передається від бать-
ків до дітей, якщо хоча б один із 
них страждав подібним захворю-
ванням. Наприклад, якщо обоє 
батьків були алкоголіками, ри-
зик розвитку захворювання зро-
стає в 5 разів. До цього моменту 
можна додати психологічний 
аспект формування особистості, 
оскільки діти схильні копіювати 
поведінку батьків.

Існує дві групи генів, що 
спричиняють формування ал-
когольної залежності: гени, що 
відповідають за метаболізм ал-
коголю в організмі, і гени, які 
контролюють нейропсихічні 
функції. При вживанні спиртно-
го в мозку формується позитив-
ний ефект «задоволення», тому 
людина не може без алкоголю 
нормально розслабитися і поліп-
шити настрій. 

ЩО РОБИТИ?
Боротьба з алкоголізмом в першу чергу полягає в заходах 

профілактики. У родині, школі і освітніх установах дорослі 
повинні пояснити, наскільки згубно впливає алкоголь на 
організм людини. Батькам не варто випивати при дітях і пе-
ретворювати на традицію прийом спиртних напоїв. Дитина 
повинна бути зайнятою чимось корисним і цікавим, щоб не 
потрапити під вплив поганої компанії.

Якщо людина пристрастилася до алкоголю і це пере-
росло в захворювання, необхідно вчасно почати лікування 
і відновлення. Для цього використовують медикаментозні 
препарати, кодування і психологічну реабілітацію. На цьо-
му етапі дуже важливо надати належну підтримку вашому 
родичу або другу і завжди бути поруч у важкий момент.

Підготував Дмитро Поліщук, за матеріалами сайтів: http://
alcostop.org, http://proalkogolizm.ru

Біохімічні причини ро-
звитку алкозалежності: ре-
човина етанол бере участь у 
хімічних реакціях організму, 
при цьому руйнуючи нервову 
систему і інші органи. 

Тому людина так швидко 
звикає до алкоголю.

Вважається, що людина, 
яку батьки пригнічували в 
дитинстві, найбільш схиль-
на до ризику алкоголізму.



8  №21 (579), 2017www.panteleymon.com



ЦIЛИТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНА КУХНЯ

«Під час спокуси слабкий шукає винного, сильний шукає Бога».  (Святитель Іоанн Златоуст)

МИЛОСТІ ПРОСИМО З НАМИ ЗАГОВЛЯТИ...
27листопада — Пилипові заговини. Це початок Різдвяного «холодного посту». 

Попередня назва посту — «заговини» — в цій традиції перейшла на будь-яку їжу, яка збиралася при 
обходах будинків в заговини на Пилипів піст. На виникнення іншої назви для зібраного — «загушки» 
— поряд зі словом «заговини», можливо, вплинула назва відкритих обрядових коржів з прісного тіста з 
загнутими краями і покладеним в середину сиром — «рогушки». Їх також збирали при обходах будинків 
напередодні Пилипового посту.

На Пилипові заговини прийнято було виносити на двір закуску домовому, щоб водилася худоба. 
Господар з господинею йдуть у двір, стають біля воріт і кажуть: «Цар домовик, цариця домовиця, з ма-
лими дітками, ласкаво просимо з нами заговляти». При цьому, не хрестячись, кланяються до землі на всі 
чотири сторони і повертаються в хату вечеряти. Залишки страви покривають скатертиною і залишають, 
щоб домовому з домовихою було чим заговіти.

Різдвяний піст триває сорок днів. Починається він 28 листопада і закінчується в ніч перед Різдвом 
6 січня.

ПОСТУЙТЕ НА ЗДОРОВ'Я!

Як часто замислюємося ми 
про своє здоров'я? Швидше за 
все, тільки тоді, коли починає-
мо хворіти, кидаємося на пошу-
ки лікаря, шукаємо рецепт чу-
додійних ліків, рятівної дієти ... 
А якщо подумати про здоров'я 
трохи раніше, до хвороби?

Ми сьогодні живемо в важ-
ких умовах — забруднені пові-
тря, вода, продукти. Та й їмо ча-
сто все без розбору. Звичайно, 
існують різні системи, призна-
чені для очищення організму 
від шкідливих речовин, шлаків, 
але не всі вони можуть бути за-
стосовні. Ритм нашого життя 
не дає можливості витримати 
тривалий голод, проблеми і з 
організацією роздільного хар-
чування.

ПІСТ І ЗДОРОВ'Я

У християнському кален-
дарі близько 200 днів відведено 
постам — багатоденним і одно-
денним. Дотримуючись посту, 
людина ніби входить в інший 
душевний стан. Так само, як 
при аутогенному тренуванні, 
вона постійно навіює собі, що 
з суворим дотриманням посту 
в неї додаються сили, їй набага-
то легше дихати, вона стає все 
здоровішою ...  Суворий риту-
ал харчування — це та ж сама 
психотерапія, але підкріплена 
ритмом, визначеним набором 
продуктів. 

ЩО Ж МОЖНА 
ЇСТИ В ПІСТ?

Хліб, бажано грубого по-
молу; каші, зварені на воді без 
вершкового масла; овочі, фрук-
ти, в тому числі сушені; горіхи, 
гриби.

ПОСТИ КОРИСНІ 
КОЖНОМУ

Наш організм «зашлакова-
ний» чужорідними речовинами, 
вдихуваними із забрудненим 

повітрям: свинцем, токсичними 
газами, радіоактивними речови-
нами, які надходять з їжею, нітра-
тами, солями важких металів, пе-
стицидами та іншими хімічними 
речовинами, лікарськими засо-
бами. Пектини і клітковина рос-
линної їжі сприяють зв'язуванню 
і виведенню з організму токсич-
них речовин, накопиченню яких 
сприяє монотонний, стабільний 
склад набору продуктів, які ми 
вживаємо. Надмірна кількість їжі 
призводить до перевантаження, 
перш за все шлунка і серця, скла-
дові її частини надходять у кров і 
забивають всі клітини і тканини. 
Відбувається свого роду «уду-
шення», неповне згоряння і пору-
шується обмін речовин.

Робота серця, печінки, 
шлунка, нирок, внутрішніх за-
лоз повинна бути збільшена за 
рахунок незасвоєних продук-
тів харчування. Відбувається 
своєрідне  «загнивання» і от-
руєння організму. Більшість 
із нас помічають цей процес, 
коли після великого прийому 
їжі напередодні вранці встаємо 
втомлені, мляві, незважаючи 
на нічний відпочинок.

ВИ ВИРІШИЛИ 
ДОТРИМУВАТИСЯ ПОСТУ

Пісна їжа виробляє м'який, 
щадний вплив на функцію ендо-
кринної, нервової, серцево-судин-

ної та інших систем. Вона повинна 
бути трішки недосоленою, овочі 
краще вживати в сирому, напівси-
рому і вареному вигляді. Виклю-
чаються тваринні жири, вво-
дяться рослинні. Слід повністю 
відмовитися від вживання спирт-
них напоїв, а також збуджуваль-
них апетит продуктів і приправ.

Подібне харчування спри-
яє виведенню холестерину та 
інших речовин, що спричиня-
ють атеросклероз, благотвор-
но позначається на функції 
нирок, сечовидільної системи.

В останні десятиліття різко 
зросла кількість хворих з по-
рушенням обміну речовин — 
ожирінням, цукровим діабетом, 
включаючи і приховані форми. 
В піст насичення настає швидше, 
тому відбувається сумарне змен-
шення ваги. Якщо обмежувати 
цукор до 0,5 г на 1 кг маси тіла, різ-
ко знижується його рівень у крові.

Дотримання постів здаєть-
ся важким, але починати необ-
хідно поступово. Перш за все, з 
утримання від тваринної їжі, не 
виключаючи повністю її з раціо-
ну. Вуглеводи можна отримувати 
з житнього хліба, картоплі, рису, 
буряка. Вітаміни є в капусті, ре-
дисці, цибулі, салаті, цитрусо-
вих, бананах.

Виходити з поста також 
потрібно протягом декількох 

днів. Особливо небезпечна не-
стримна обжерливість по закін-
ченню посту — більшої шкоди 
для шлунково-кишкового трак-
ту немає. Виникають болі в жи-
воті, порушення випорожнення, 
загострюються гастрити, коліти 
... Найбільш небезпечний — ре-
активний панкреатит (запален-
ня підшлункової залози). Щоб 
цього не сталося, їсти потрібно 
часто, але невеликими порціями.

НЕ ВСІМ РЕКОМЕНДУЄТЬ-
СЯ СЛІДУВАТИ ПОСТУ. На-
приклад,  тим, хто страждає на 
захворювання органів шлунко-
во-кишкового тракту і цукровий 
діабет, піст може тільки нашкоди-
ти, оскільки рослинний білок за-
своюється гірше, ніж тваринний. 

Можуть не дотримуватися постів 
також вагітні, діти до 7-ми років.

Здавна «... в дні печального 
Великого посту» наші предки 
вживали юшки, полівки, соло-
духу, толокно, вівсяний кисіль з 
олією, печену картоплю, кваше-
ну капусту, солоні гриби, каші. 

Найпоширеніша старовин-
на страва для посту — тюря — 
холодна їжа з підсоленої води зі 
шматочками хліба і ріпчастою 
цибулею. 

Певне психологічне налашту-
вання створювалось у людини, 
що постить, вдячне прийняття 
найпростішої їжі. Крім того, го-
лод — найсмачніша приправа до 
їжі, навіть якщо це хліб з водою, 
приправлений сіллю та цибулею.

ТРІШКИ 
ТРАДИЦІЙ

Правила утримання, вста-
новлені Церквою в Різдвяний 
піст, настільки ж суворі, як і 
Петрів піст. Крім того, в по-
неділок, середу і п'ятницю Різ-
двяного посту статутом забо-
роняються риба, вино і єлей, 
і дозволяється вживати їжу 
без масла (сухоядіння) тільки 
після вечірньої. В інші ж дні 
— вівторок, четвер, суботу та 
неділю — дозволено вживати 
їжу з олією. Риба під час Різ-
двяного посту дозволяється в 
суботні та недільні дні й великі 
свята, наприклад, у свято Вве-
дення в храм Пресвятої Бого-
родиці, в храмові свята і в дні 
великих святих, якщо ці дні 
припадають на вівторок або 
четвер. Якщо ж свята припада-
ють на середу або п'ятницю, то 
дозвіл посту покладено тільки 
на вино і єлей.

Від 31 грудня до 6 січня 
піст посилюється, і в ці дні 
навіть у суботу та неділю риба 
не благословляється. Тим ча-
сом саме на ці дні припадає 
святкування цивільного Но-

вого року, і нам, православ-
ним християнам, треба бути 
особливо зібраними, щоб ве-
селощами, питтям вина і спо-
живанням їжі не порушити 
суворість посту.

Постуючи тілесно, в той 
же час необхідно нам пости-
ти і духовно. «Постящеся, 
братіє, тілесно, постимо і ду-
ховно, вирішимо усяк союз 
неправди», — заповідає Свя-
та Церква.

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ В 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

--------------------РЕКЛАМА--------------------
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

ПРАВОСЛАВНА КУХНЯ
СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ И БОЖА МА-

ТИР. МИЛУВАННЯ. НАДРУКУЙТЕ 
БУДЬЛАСКА В ПАНТЕЛЕЙМОНИ.

ВАЖЛИВО 
КОЖНЕ СЛОВО

Жив-був один дуже запаль-
ний і нестриманий молодий 
чоловік. І ось якось його бать-
ко дав йому мішечок з цвяхами 
і наказав щоразу, коли він не 
стримає свого гніву, вбити один 
цвях у стовп огорожі.

У перший день у стовпі 
було декілька десятків цвяхів. 
На іншому тижні він навчився 
стримувати свій гнів, і з кож-
ним днем число забитих у сто-
вп цвяхів стало зменшуватися. 
Хлопець зрозумів, що легше 
контролювати свій темпера-
мент, ніж забивати цвяхи.

Нарешті прийшов день, 
коли він жодного разу не втра-
тив самовладання. Він розповів 
про це своєму батькові, і той 

сказав, що цього разу кожного 
дня, коли синові вдасться стри-
матися, він може витягнути зі 
стовпа по одному цвяху.

Минав час. І настав день, 
коли він міг повідомити батьку 
про те, що в стовпі не залиши-
лося жодного цвяха. Тоді бать-
ко взяв сина за руку і підвів до 
огорожі:

— Ти непогано впорався, 
але ти бачиш, скільки в стовпі 
дірок? Він уже ніколи не буде 
таким, як раніше. Коли гово-
риш людині що-небудь зле, у 

неї залишається такий же шрам, 
як і ці дірки. І байдуже, скільки 
разів після цього ти вибачишся, 
шрам залишиться.

НЕ ДІМ, А РАЙ!
Один чоловік прийшов до 

Майстра і став благати про до-
помогу:

— Я в розпачі. Я збожеволію. 
Ми всі живемо в одній кімнаті: 
діти, дружина, родичі. Наші 
нерви на межі, всі волають і 
кричать один на одного. Не дім, 
а пекло!

— Чи обіцяєш зробити все 
так, як я скажу тобі? — поду-
мавши, запитав Майстер.

— Клянуся, я зроблю все, що 
потрібно.

— Дуже добре. Скільки у 
тебе тварин?

— Корова, коза і шестеро ку-
рей.

— Візьми їх усіх до себе в кім-
нату. А через тиждень прийдеш.

Учень жахнувся. Але він по-
винен стримати клятву! Він за-
брав тварин до себе в кімнату.

Через тиждень учень прий-
шов до Майстра: на нього було 
важко дивитися.

— Я більше не можу. Бруд! 
Сморід! Шум! Ми всі на межі 
божевілля!

— Іди додому, — сказав 
йому Майстер, — і вистав тва-
рин назад.

Всю дорогу додому чоловік 
біг. Наступного дня він знову 
прийшов до Майстра: його очі 
світилися радістю.

— Яка гарне життя! Тварин 
немає. Тиша, чистота, простір! 
Не дім, а рай! 

http://pritchi.castle.by

РАНКОВІ 
МОЛИТВИ

Вставши після сну, перед 
всякою іншою справою, стань-
те побожно, представляючи 
себе перед Всевидячим Богом, 
і, здійснюючи хресне знамення, 
скажіть: «В ім'я Отця, і Сина, і 
Святого Духа. Амінь».

Потім трохи почекай-
те, поки всі ваші почуття не 
прийдуть в тишу і думки не 
залишать все земне, і тоді ви-
мовляєте наступні молитви, 
без поспішності і зі щирою 
увагою: 

МОЛИТВА МИТАРЯ 
(Євангеліє від Луки, глава 18, 
вірш 13): «Боже, будь милости-
вий до мене грішного». (Уклін)

МОЛИТВА ПЕРЕДНАЧИ-
НАЛЬНА: «Господи Ісусе Хри-
сте, Сину Божий, молитвами 
Пречистої Твоєї Матері і всіх 
святих, помилуй нас. Амінь. 
Слава Тобі, Боже наш, слава 
Тобі ».

МОЛИТВА ДО СВЯТОГО 
ДУХА: «Царю Небесний, Уті-
шителю, Душе істини, що всю-
ди єси і все наповняєш, Скарб 
благих і життя подателю, прий-
ди і вселися в нас, і очисти нас 
від усякої скверни, і спаси, Бла-
гий, душі наші».

ПІСНЯ ПРЕСВЯТІЙ 
БОГОРОДИЦІ: 

«Богородице Діво, радуй-
ся, Благодатна Маріє, Господь 
з Тобою; благословенна Ти 
між жонами, і благословенний 
Плід утроби твоєї, яко Спаса 
народила єси душ наших».

Універсальність — головна 
перевага круп'яних страв. Вони 
поєднуються з будь-якими про-
дуктами: рибою, грибами, овоча-
ми та фруктами. Майте на увазі, 
що цільні зерна містять більше 
мінералів, ніж очищені або пе-
рероблені. Тому не захоплюйте-
ся кашами швидкого приготу-
вання, а готуйте з натуральних 
круп.

 
ГЕРКУЛЕСОВА З ГОРІХАМИ

Треба: 2 склянки води, близько 
1,5 склянки вівсяних пластівців, 

третину склянки волоських 
горіхів, сіль, цукор — за смаком.

Готуємо: У киплячу воду за-
сипаємо вівсяні пластівці, цукор, 
сіль за смаком, очищені горіхи. 
Варимо 15 хвилин, помішуючи. 
До столу подаємо гарячою.

ТИХВИНСЬКА 
Треба: 0,5 склянки гороху, 1,5 л 

води, 1 склянка гречаного проділу 
(січка), 2 цибулини, 4 ст. ложки 

соняшникової олії.

Готуємо:
1. Горох промиваємо та розва-

рюємо в воді (не підсолюючи).
2. Коли вода на третину ви-

парується і горох буде майже 
готовий, засипаємо  і варимо 
його до готовності.

3. Нашатковану цибулю пі-
дсмажуємо на олії до золоти-
стого кольору.

4. Заправляємо кашу цибу-
лею і солимо. При подачі на 
стіл можна посипати рубаною 
зеленню. 

БИТКИ ІЗ СОЧЕВИЦІ 
Треба: 1,5 скл. червоної сочевиці, 
1 пучок свіжої кінзи, сік одного 

лимона,  1скл. натурального йо-
гурту, панірувальні сухарі, олія 
для смаження, кмин, червоний, 

чорний перець за смаком.

Готуємо:
1. Сочевицю промиваємо, за-

ливаємо холодною водою і зали-
шаємо на 8—10 годин.

2. Воду зливаємо, заливаємо 
свіжу і варимо сочевицю до го-
товності. Готову кашу перети-
раємо в блендері до пюреподіб-
ного стану.

3. Пюре загортаємо в чистий 

шматок марлі і віджимаємо за-
лишки води.

4. Сочевичне пюре, сіль, пря-
нощі і подрібнену кінзу перемі-
шуємо. Формуємо биточки.

5. Биточки обвалюємо в суха-
рях і підсмажуємо на олії.

6. Окремо змішуємо лимон-
ний сік і йогурт.

7. Сервіруємо на стіл: соче-
вичні биточки поливаємо соу-
сом з лимонного соку та йогурту. 

МОНАСТИРСЬКА КАША 

Треба: 1,5 склянки дрібної гре-
чаної крупи (проділу), 1 л води, 

2 цибулини, 2 корені пастернаку, 

2—3 ложки зелені петрушки, 
0,5 ч. ложки чорного меленого 

перцю, 1 ч. ложка солі.

Готуємо:
1. У підсолений окріп кладе-

мо цілу цибулину, дрібно наріза-
не коріння пастернаку і варимо 
5 хвилин.

2. Засипаємо крупу і варимо 
на повільному вогні, помішую-
чи, до повного розварювання.

3. Після цього цибулину вий-
маємо, знімаємо кашу з вогню, 
заправляємо перцем, петруш-
кою, досолюємо і даємо посто-
яти під кришкою 15 хвилин для 
розпарювання.

А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО ...

каша є однією з найдавні-
ших страв людства. Існує дум-
ка, що хліб походить від каші 
— густа, переварена каша була 
прообразом прісного коржа. По-
ступово крупу для такого коржа 
стали подрібнювати, і з'явилося 
борошно, а разом з ним — пріс-
ний хліб.

каша була однією з найго-
ловніших страв. Втім, кашею на-
зивали не тільки круп'яні стра-
ви, а взагалі всі страви, зварені 
з подрібнених продуктів. У ста-
ровинних джерелах згадуються 
хлібні каші, зварені з сухарів, 
рибні каші  і.т.п.

кашу варили з пшона, вів-
са, ячменю, гречки та інших 
круп. Найшанованішою кашею 
була гречана.

КАША — ГОСПОДАРКА СТОЛУ
Різдвяний піст називають іноді круп'яним. 

Господинею столу в цей час є каша.

ПОРАДА ГОСПОДИНІ
Для того, щоб каша не пригоріла, 
її краще варити на водяній бані. 

ПРИТЧІ
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ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

«Живучи на Землі, кожному доводиться вибирати, заради чого жити: заради того,
 щоб стати добривом, чи заради того,  щоб стати світлом добра, і цим світлом світити людям».  (Симеон Афонський)

(Закінчення статті «Сусіди нам 
дані Богом, щоб ми розвивали 
ЛЮДЯНІСТЬ!». Початок — 

у минулому номері)
Коли я вийшла на заслуже-

ний відпочинок, зрозуміла весь 
сенс народної мудрості про те, 
що «всі ми родом з дитинства».

Земля, село, природа мають 
силу тяжіння: невимовну, щем-
ливо-божественну.

Після 35-річного проживан-
ня в столиці сьогодні я знову 
живу в сільській місцевості. Тут 
пройшла моя юність, відбулося 
багато різних подій, змін в сім'ях, 
країні, в серцях людей. Свіжим 

поглядом і зрілим серцем я пе-
режила всі зміни в селі Бабинці 
і з почуттям спокійної радості 
зазначила, як життя нам всім до-
дало не лише років і зморшок, а 
й мудрості: спокійної, розважли-
вої, милосердної, людяної.

Важко змиритися лише з од-
ним — нікому низько вклонити-
ся за ті стіни, дах над головою, 
клаптик земельки, старий сад, 
осиротілі ставки. Царство небес-
не і світла пам'ять всім нашим 
рідним, сусідам, односельцям, 
яких ми любимо і пам'ятаємо.

А поки що про нас, живих. 

Ми й справді змінюємося разом 
з часом, країною, життям. Щось 
змінюється на краще ...

Хороші зміни відбулися все-
редині нас. У цьому, мабуть, є і 
твоя заслуга, наш добрий «Пан-

телеймончику». Ти вчиш нас 
бути щасливими «тут і зараз», 
тому що «завтра» може і не бути. 
Іноді ми буваємо занурені в себе, 
але доброзичливість, готовність 
до взаємовиручки, увага до стар-
ших, милосердя до слабких стало 
якимось буденним, спокійним, 
але важливим покликом сердець 
наших.

Знаєте, що ще мене радує? 
Що сусідські паркани у нас сіт-
часті. Ми можемо легко обмі-
нюватися не тільки знаряддями 
праці, а й урожаєм, розсадою 
овочів і квітів, вареничками, 
та й просто добрим словом.Ми 
будуємо спільні плани, живемо 
надією, що прийдуть кращі часи, 
і ми відновимо зарослі і оси-
ротілі ставки своїх батьків.

А ще в нашому селі серед моїх 
сусідів живуть справжні герої, а 
точніше — героїні. Це самотні 
жінки, яким за 70, 80 і більше 
років. Вони всі підтримують ста-
ру добру традицію, що у дворі 
повинна бути корова-годуваль-
ниця. Які ж красиві і білосніжні 
йдуть корівки повз наші двори 
на пасовище! Це просто поезія 
життя.

Ми щиро вдячні і чоловікам, 
які живуть по сусідству з наши-
ми героїнями, які їх підтримують 
і всіляко їм допомагають. Дякую 
за молочко, яке дають корівки, 
бо вся наша вулиця приходить 
за ним.

А ще ми раді за нашу стар-
шу сусідку, першу вчительку ба-
гатьох з нас, шановну Філіміну 
Антонівну. Це в їхньому дворі 
(вона живе з дочкою), мало не 
єдиних, ніколи не закривається 
хвіртка на засув. У свої 94 роки 
ця чудова жінка не втратила 
інтересу до життя і людей, до 
країни. У свята чи будні ми захо-
димо до її оселі, щоб провідати, 
привітати, а повертаємося від 
неї окрилені, повні надії. Всіх 
нас вона зустріне, пригостить, 
розповість хороші новини про 
країну, розпитає про наше жит-
тя, підтримає, порадить, прочи-
тає нам чужі і свої вірші, заря-
дить нас силою до життя.

Любить наша Філіміна Ан-
тонівна і тебе, «Пантелеймончи-
ку». Раніше читала і записувала 
вірші з газети в записну книжку. 
Зараз у неї оформлена передпла-
та до кінця року.

Ось такі ми, діти Божі: не 
зруйновані цивілізацією, багат-
ством, заздрістю, гординею, ка-
піталізмом, грошима.

Дорогі мої співвітчизники-у-
країнці, дорогі мої сусіди! Всі ми 
з вами добре розуміємо, що по-
трібні один одному для того, щоб 
віддавати все те цінне, що закла-
дено в нас Творцем, — ЛЮБОВ. 
Без неї ми, як мідь  дзвінка!

Шановні читачі! Добросусід-
ство — це, напевно, і наші кроки 
до вічності. І тема добросусід-
ства на сторінках «Пантелеймо-
на», на мій погляд, дуже вели-
ка, цікава, багата і сильна. Вона 
здатна і нас зробити трохи багат-

шими і трохи сильнішими. Роз-
кажіть про своїх сусідів. Давайте 
щиро і щедро нести цей пози-
тив від серця до серця, від дво-
ру до двору, від сусіда до сусіда, 
від країни до країни. Запустіть 
цей вірус Добра і Любові через 
«Пантелеймон» нашим східним 
сусідам — росіянам. І тоді ми, 
українці і росіяни, разом будемо 
дякувати Богові за Його кращу 
в світі зброю — ЛЮБОВ. Тільки 
вона принесе мир на нашу землю 
і планету.

Ваша Р. Д. Костиря,
 смт Бабинці, Бородянський р-н, 

Київська обл.

КОНКУРС 
ПОДОВЖЕНО!

ПРИПИСКА ВІД РЕДАКЦІЇ:

Шановні читачі, учасники 
конкурсу «Традиції добросусід-
ства»! Ми отримуємо від вас ба-
гато дзвінків з проханнями про 
те, щоб ви встигли взяти участь 
у конкурсі. Листів надійшло 
чимало, всі вони дуже цікаві, 
а сторінки газети не вміщають 
всі ці прекрасні розповіді, тому 
з номера в номер ви бачите все 
нові і нові зворушливі і душев-
ні історії. У зв'язку з цим ми 
вирішили продовжити конкурс 
до Нового року. Якраз до свята 
призери отримають подарунки.

Дякуємо вам за такі чудові 
листи, які надихають. Радісно, 
що так багато людей, які несуть 
у своєму житті добро, радість і 
любов! Дякуємо вам, шановні 
читачі !!!

З повагою, редакція газети 
«Пантелеймон»

Настірліво пишу це знову я.
У кожнім звуці — 
стукіт мого серця,
А у рядках — артерія моя,
За них тече життя 
мого джерельце.
Джерельце не глібокеє у дня,
Та спрагу з нього я черпаю,
І люди дякують мені,
Що я їх щедро напуваю.

***
Спогад про добрих сусідів ...
У сувої довгому пливуть думки —
Я згадую всі дні минулі,
Вже кілька літ ростуть садки,
І в них красуються будівлі.
Ми всі робили, як могли,
Коли і як в жітті судилось.
У дружбі й мирі всі жили
І горе з радістю ділили.
Ростили люб'язно діток,

Які, мов птахи, розлетілісь.
Було і «ах», було і «ох»,
Всі молоді були, при ділі ...

У 1957 році нам в селі виділи-
ли ділянки під забудову. Відстань 
між будинками — 15 метрів. На-
певно, це нас і зріднило. Ми по-
будували свою маленьку «бать-
ківщину». На жаль, час пролетів 
сумним пташиним летом ... Але 
ми жили, як одна сім'я.

Пройшли роки ... Нас зали-
шилося сім чоловік, і Бог нам 
послав нових сусідів. Вони, як ті 
зірки, що впали нам з небес: до-
брі, щирі, підприємливі. Я про-
сто не можу про них не написа-
ти. Це подружжя Іван Іванович 
і Ганна Іванівна. У них завжди 
усміхнені та іскристі сонячними 
променями обличчя, від яких віє 

душевним теплом, злагодою та 
смиренністю. Будучи збентеже-
ними буднями і життєвими про-
блемами, вони завжди прийма-
ють у двір своїх сусідів з радістю.

Ці літні світловолосі люди 
завжди прислухаються до нас, 
людей похилого віку. Все під-
мічає їхній погляд, адже й самі 
вони зазнали не одну життєву 
тяжбу, як і всі ми.

Важко жити в сучасному су-
спільстві, але наша невелика 
вуличка слідує давнім дружнім 
традиціям. А все тому, що з нами 
поруч прекрасні люди — наші 
сусіди. Не встигнеш переступи-
ти поріг їхнього будинку, як уже 
запрошують до столу:

«Заходьте, проходьте, сідай-
те за стіл.

Чи чаю, чи кави зварити?
Ходімо у сад. Виноград вже дозрів.
Ось нам посміхаються 

квіти…»
У них можна зайняти майже 

все: дриль, лопату або вила. Не 
встигнеш сказати, навіщо прий-
шов або прийшла, а вони ка-
жуть: «У нас точно є те, що вам 
потрібно». Потім підуть жарти, 
анекдоти ... І посмішка зачаро-
вує всіх.

Буває, торкаємося і серйоз-
них тем, але це ненадовго. Ганна 
Іванівна вміє так переконувати, 
що навіть забудеш про свої бо-

лячки. Ідеш від неї з вдячністю, 
радісний і натхненний. Виходячи 
з двору, кажеш: «Велике вам спа-
сибі за підтримку». А ще вона до-
бре співає:

«А ромашки цвітуть бі-
лим-білим туманом,

Таємниче пливуть у блакить 
неземну.

Я люблю, як колись, ромашко-
вий світанок.

Я люблю, як колись, синьооку 
весну…»

Завдяки оптимізму і підтрим-
ці цієї подружньої пари наша ма-
ленька «батьківщина» живет.

P.S.Шановна редакціє! Я повні-
стю довіряю вам. Як відкоригує-
те, так і буде. Але я не могла не 
написати про таких чудових 
людей. 

З повагою і любов'ю до вас і 
улюбленої газети «Пантелей-

мон цілитель» — Галина Ясюк,  
с.Стайки, Кагарлицький р-н, 

Київська обл.                                                                               

СУСІДИ, МИ ПОТРІБНІ ОДИН 
ОДНОМУ!

16 — Олександр, Ганна, Василь, 
Вікентій, Володимир, Георгій, 
Євдокія, Іван, Ілля, Микола, Се-
мен, Сергій, Світлана, Федір.
17 — Олександр, Григорій, Єв-
генія, Іван, Ілля, Микола, Пор-
фирій, Степан, Федора.
18 — Григорій, Тимофій, Тихон.
19 — Олександра, Анатолій, Ва-
силь, Костянтин, Микита, Ми-
кола, Ніна, Серафима.
20 — Олександр, Олексій, Ан-
тон, Валерій, Василь, Георгій, 
Григорій, Євгеній, Єлизавета, 
Іван, Кирило, Максим, Михай-
ло, Микола, Сергій, Федір, Фе-
дот.
21 — Михайло, Павло.
22 — Олександр, Олексій, Ан-
тон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, 
Костянтин, Семен, Федір.

23 — Олександр, Олексій, Ган-
на, Борис, Денис, Георгій, Іван, 
Костянтин, Михайло, Микола, 
Ольга, Родіон, Серафим.
24 — Вікентій, Віктор, Євген, 
Максим, Степан, Федір.
25 — Олександр, Борис, Володи-
мир, Дмитро, Іван, Костянтин, 
Матвій, Микола.
26 — Антон, Іван.
27 — Олександр, Олексій, Ган-
на, Василь, Віктор, Георгій, Гри-
горій, Дмитро, Костянтин, Ми-
хайло, Микола, Петро, Сергій.
28 — Григорій, Дмитро, Микита, 
Микола, Петро.
29 — Василь, Віктор, Дмитро, 
Іван, Михайло, Микола, Сергій, 
Федір.
30 — Геннадій, Григорій, Захар, 
Іван, Михайло.

ІМЕНИННИКИ В ЛИСТОПАДІ  (16-30)
Привітайте друзів!

«ВОНИ ЗАВЖДИ ПРИЙМАЮТЬ 
У ДВІР СВОЇХ СУСІДІВ З РАДІСТЮ!»
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ЖИВА БЕСІДА

ЕДУАРД АСАДОВ ПРО СЛОВО: 
Слово может согреть, окрылить и спасти,
Осчастливить и льды протаранить.
Слово может нам тысячи бед принести,
Оскорбить и безжалостно ранить.
А поэтому скажем себе сурово:
«Чтобы не было в жизни ненужных бед,
Надо думать, ребята, над каждым словом,
Ибо слов невесомых на свете нет!

Надіслала Маргарита Степанівна Удод,
Полтавська обл.

Газета «Пантелеймон ціли-
тель» зігріває наші душі й сер-
ця, дає нам нові сили для життя. 
Щоразу, коли отримую новий 
випуск «Пантелеймона», для 
душі і серця це свято. Я дуже 
люблю читати газету і завжди 
ділюся нею з друзями. Часто ку-
пую цю добру газету в кіосках і 
дарую друзям. Свої екземпляри 
зберігаю і перечитую по кілька 
разів.

Для нас, пенсіонерів, ця теп-
ла і добра газета — як справж-
ня подруга. Через неї ми може-
мо поділитися своїми думками, 
розповісти про те, що турбує 
душу, прочитати цікаві історії і 
душевні вірші. Улюблена газета 
не дає душі старіти, наповнюючи 
її добром і теплом.

У №13 я прочитала про кон-
курс «За що ми вдячні життю». 
Написала листа і посіла перше 
місце. Моя душа помолодша-
ла років на 20. Я дуже вдячна 
редакції за книги і грошову 
премію. А книга «Притчі» з 

серії книг Анастасії Нових, яку 
я отримала в подарунок, вчить 
нас бачити світ з висоти духов-
ності і повнить душі добром та 
любов'ю.

Велика всім подяка за вашу 
працю і тепло ваших сердець.

Читаючи улюблену газету, 
згадуються поетичні рядки Ро-
берта Рождественського:

«Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего бояться.
Не только грусть мои года,
Мои года — моё богатство…»

Від щирого серця бажаю всім-
всім, щоб ваші душі ніколи не 
знали старості, щоб в них завжди 
цвіли яблуневі сади, а по весні 
солов'ї співали нам дзвінкі пісні. 
Адже наші душі вічно молоді.

А цей вірш я написала для моїх 
друзів-«пантелеймонівців».

«Не пущу!»

Ко мне старость стучится,
Закрываю окно.
Она в дверь прорывается,
Не пускаю её!
Не пущу! Не пущу!
Уходи от меня.
Я ещё всё сумею,
Я ещё всё смогу.
Могу петь, танцевать,
И в гости бежать.
И с друзьями встречаться,
И стихи им читать.
А газету любимую
На ночь читаю.
Свою душу и сердце
Добром наполняю.
Рано с солнцем в парк
На прогулку спешу.
Там мне птицы поют,
Силы к жизни дают.
И тебе не угнаться за мной,
Не догнать!
Потому что в душе
Мне всегда 25!

З повагою і любов'ю до вас, 
Людмила Михайлевська, 

м. Київ

Шукайте спілкування і під-
тримки в сусідах, друзях. Ідіть до 
них з відкритою і чистою душею, 
вони відгукнуться і зрозуміють. 
Не живіть за принципом «Моя 
хата скраю ...»

У нашому районі (Кельме-
нецький) є село Комарове. Жила 
зі своїми батьками дівчинка Олен-
ка. В один злощасний день в їхній 
будинок прийшла біда ... У Оленки 
виявили пухлину головного моз-
ку. Потрібна було термінова опе-
рація в Москві, в Інституті ней-
рохірургії. Батьки були в розпачі 
... Ми порадилися з донькою (вона 
була однокласниця Оленки) і за-
йнялися збором грошей. У школі 
діти віддавали навіть той дріб’я-
зок, що батьки дали їм на снідан-
ки. Я пішла до односельців. І ви 
знаєте, відгукнулися всі ... Зібрав-
ши певну суму, цим всі односельці 
внесли частинку своєї доброти ...

Операція пройшла вдало, була 
тривала реабілітація ... Олена ви-
росла і вийшла заміж. Всупереч 
суворим заборонам лікарів наро-
дила дочку. Її попереджали, що 
вона може померти при пологах. 
Але у неї настільки була жага до 
життя, віра в Бога, і у неї все вий-
шло. А односельці своєї мізер-
ною часткою доброти допомогли 
відродитися двом життям. Тепер 
у неї доросла дочка, навчається у 
вищому навчальному закладі. А 
Олена (Олена Вікторівна) продов-
жує жити, любити життя і свою 
сім'ю.

 Якщо б люди на нашій планеті 
стали добрішими, не замикалися 
в собі, переглянули своє життєве 
кредо, може, припинилися б тоді 
ворожнеча та війни?

Почніть кожен із себе. Сусіди 
підтримають, і ці тепло, доброта, 
взаємодопомога підуть по ланцю-
жку. Адже тільки це врятує  нас і 

допоможе вистояти у важкі часи 
чвар і ненависті.

Люди, не робіть помилки: «Що 
це час такий!» Ні, це ми втрачає-
мо віру в любов і взаємодопомогу. 
Вірте в себе і не забувайте, що ми 
всі прості грішні люди на цій зем-
лі, і що ми народжені для любові.

Вірте в добро, будьте друж-
ними, не вбивайте себе хворо-
бами (адже люди злі, заздрісні 
хворіють частіше).

«Чтобы жить, собери свою 
волю в кулак, 

Иди только вперёд, преодолей 
все барьеры, не зная преград.

Мир жесток? Так сожги эту 
злобу своим сердцем горячим…

И восстань из руин своей пагуб-
ной жизни.

Ты живи, не убей в себе личность…
Твоё тело — это маленький храм,
В нём душа, тебе данная Богом,
Береги и очисти его, 
Ты прости всех врагов, 
Не простишь, себе сделаешь 

больно…
Полюби себя сам, научись ува-

жать,
И тогда тебя тоже полюбят.
Подарив тепло и добро, ты по-

веришь в себя, 
Проживая свою жизнь, ты поймёшь, 
Что ты Человек, ты рождён 

для любви и добра…
Ты живи с огоньком доброты, 
Даже если «сгоришь»,
То любовь и добро возродятся 

из пепла!»
З повагою, Олександра Адамчук, 

Чернівецька обл. 
P.S. Цей лист на конкурс. 

Якщо я заслужу якесь місце, 
хочу, щоб ці гроші пішли на 
вашу газету. Тому що вона стала 
моїм надійним і вірним другом. 
Я про неї всім своїм знайомим 
розповідаю. І більшість пообіця-
ли , що з початку року обов'язко-
во передплатять.

Підкинули у двір зятя і дочки 
кошеня — маленьке, худеньке, 
безпорадне, біленьке, від страху 
і голоду відчайдушно кричить. 
Поклав його зять на долоньку 
(якраз воно там і помістилося), 
розглянув його і сказав: «Назве-
мо тебе Бостон. Відгодуємо і го-
сподиню знайдемо ».

Бостон виявився дуже грай-
ливим, забавним кошеням. Єди-
не, що він був жахливим ненаже-
рою. Коли йому давали поїсти, 
він лапою тримав їжу, гарчав 
на уявних ворогів, які могли за-
брати шматочок, і з жадібним 
бурчанням швиденько все з'їдав. 
Вигодували Бостона.

Знайома дочки підказала 
адресу самотньої жінки, яка 
хотіла завести кошеня. Привезли 
підкидька новій господині. Ма-
люк відразу підбіг до неї і став 
тертися об її ноги.

— А як звуть малюка?
— Бостон!
— Бостон! — жінка ахнула, 

сіла на стілець і заплакала: — Бо-
стон! Ти до мене прийшов ...

З подивом дивилися мої діти 
на жінку.

А вона і розповіла цю історію: 
«Коли мені було 45 років, я, 
успішна бізнес-леді, що не обтя-
жена сім'єю (діти дорослі, у них 
своє життя), поїхала в Америку. 
Там познайомилася з амери-
канцем з Бостона. Я його стала 
називати «Бостон». Видавець, 
дуже діловий, успішний, краси-
во залицявся. Я закохалась. Він 
відповів мені взаємністю. Наші 
зустрічі були, як казка. Сплеск 
нерозтраченої ніжності, любові 
... Вам, напевно, смішно — це 
в 45-то років! Але повірте, все 
навколо через це почуття було 
прекрасним. Я літала, як на кри-
лах, відчувала себе зовсім мо-
лодою, легкою. Ми вирішили 
одружитися, але ... Він захворів, 
невиліковно ... Коли він почув 
вирок, попросив, щоб я поїхала. 
Йому залишалося жити зовсім-
зовсім недовго. Я хотіла залиши-
тися. Він не дозволив. «Я не хочу, 
щоб ти бачила мене слабким, 
безпорадним. Пам'ятай мене 
сильним, люблячим, здоровим».

Напевно, я могла залишитися 
без його дозволу, але ... зляка-
лася. І дозволила себе вмовити. 

Поїхала. Через два місяці його не 
стало ... І ось це кошеня Бостон. 
Чому Бостон? Це — як звісточка 
від люблячої душі».

Чому зять назвав кошеня так, 
він і сам не міг пояснити. А кіт 
Бостон з господинею дуже под-
ружилися. Він ходить «хвости-
ком» за нею і виходить з дому 
тільки за своїми «котячими по-
требами». Коли господиня готує, 
Бостон уважно стежить за її дія-
ми. Варто їй присісти на диван, 
кіт тут же стрибає до неї на колі-
на і «включає» свою котячу «сим-
фонію-бурчання» і підставляє 
свою голівку під ласкаву долонь-
ку господині. Часто довго-довго, 
не відриваючи очей, дивиться на 
господиню, лиже їй руки.

Ось така історія. А може, це 
історія кохання?

Ніна Георгіївна Коржова, 
м. Київ

«МОЇ РОКИ — МОЄ БАГАТСТВО»
Добрий день, шановні працівники такої доброї і щирої газети 

«Пантелеймон» і дорогі друзі-«пантелеймонівці»! 

ПОДАРУВАВШИ ТЕПЛО І ДОБРО, 
ТИ ПОВІРИШ В СЕБЕ 

Дорогі мої «пантелеймонівці», шановні читачі! І знову в своєму 
реальному оповіданні хочу підкреслити, що тільки доброта, увага 
односельчан, сусідів врятує наш світ. Не давайте зачерствіти своє-
му серцю до чужої біди. Ми живемо в такий час, коли люди пере-
стають вірити в безкорисливе добро і допомогу. Неправда! Треба 
жити з надією в душі, що не всі люди зачерствіли і огрубіли ...

МОЖЕ, ЦЕ ІСТОРІЯ КОХАННЯ?
Дорога редакціє! Я вам дуже вдячна, що надрукували мої 

розповіді «Три мушкетери» і «Білі троянди». Я їх написала з ва-
шою допомогою, тому що ви запропонували знайти в житті щось 
світле і радісне. Посилаю вам ще одну історію.

«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 



12  №21 (579), 2017www.panteleymon.com



ЦIЛИТЕЛЬ
ІНТЕРВ’Ю

«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

УБИЙ НЕВІРНОГО В СОБІ

Катерина Бичкова: — Чому 
ж терористи в усьому світі 
прикриваються ісламом? Адже 
звідкись взялося поняття «іс-
ламський тероризм»... 

Валерія Порохова: — Всі 
світові релігії названі іменами 
їх явителів: буддизм, зороа-
стризм, іудаїзм, християнство. 
Єдина релігія, яка вже в назві 
несе чітко сформульований 
сенс, це іслам. Тлумачний ара-
бо-арабський словник (а так 
само англо-англійський, фран-
ко-французький і т.п.) дають 
словникове значення цього 
слова: світ, спокій, безпеку, 
помірність виключно в усьому. 
І коли мас-медіа говорять про 
ісламський тероризм, ісламсь-
кий екстремізм, вони повин-
ні розуміти, що при перекладі 
кальки «ісламський» на будь-я-
ку іноземну мову, зокрема, на 
російську мову, ми отримує-
мо: «мирний; безпечний теро-
ризм; помірний екстремізм », 
що, безумовно, стає філологіч-
ною дурницею, нісенітницею і 
красномовно свідчить про ди-
вовижну безграмотність та не-
освіченість міжнародних ЗМІ. 
У тому ж словнику ми знахо-
димо одне-єдине значення сло-
ва «мусульманин»: людина, що 
повірила в Бога, або просто — 
віруючий.

Пророк Мухаммад сказав: 
«Тільки-но мусульманин здійс-
нює вбивство однієї-єдиної не-
винної душі, він перестає бути 
мусульманином і ніколи не від-
чує запаху Раю».  

І тут мені б хотілося додати: 
вбивця  перестає бути і іудеєм, 
і християнином. Вбивця пови-
нен бути притягнутий до суду. У 
зв'язку з цим важливо підкрес-
лити, що коли ЗМІ називають 
терориста «мусульманином або 
шахідом», вони, з одного боку, 
дискредитують ці два слова, які 
надзвичайно значимі для кож-
ного мусульманина, з іншого ж 
— шанують і славлять цього те-
рориста в очах його спільників і 
їхніх сімей.

 — Але не будете ж Ви запе-
речувати, що є в Корані і такі 
поняття, як «джихад» — «свя-
щенна війна з невірними»?

— У дуже багатьох ісламсь-
ких філософів «убий невірного» 
тлумачиться тільки одним чи-
ном — «невірного в собі». Того 
невірного, який всередині тебе. 
Словом, джихад — перемога 
над собою, психологічна кате-
горія. Перегляд поняття «джи-
хад», переклад його з площини 
особистої старанності людини 
в площину збройної боротьби з 
невірними, в тім числі з мусуль-
манами, які не поділяють їхніх 
поглядів, стверджує невластиве 
ісламу право на непокору, бунт, 
смуту (фітна). Стверджує пра-
вомірність фітни, хоча в Корані 
декларується, що «фітна гірше 
за смерть». З ура-
хуванням того, 
що виконавці те-
рактів — вихідці 
з мусульманських 
країн, вони реаль-
но загрожують і 
мусульманам, і Іс-
ламу в цілому.

— «Коли 
вони вас не зро-
зуміють, вам 
миру не запропо-
нують і не втри-
мають рук від 
вас, хапайте їх і вбивайте ...».

— Початок цього коранічного 
вірша такий: «Бийся за Господні 
справи лише з тим, хто бореть-
ся з тобою, дозволеного грань 
не переступай, якщо ворог твій 
припинив війну, зброю склади». 
І далі: «У релігії немає примусу, 
кличте до Бога мудрістю і кра-
сою мовлення, переконуйте нез-
годних м'якістю промов. А якщо 
вони вас не зрозуміють, скажіть 
«салам алейкум» і йдіть ». І тіль-
ки після цього процитовані вами 
слова. Коли миру не пропонують 
і опускаються до рукоприклад-
ства, потрібно захищатися. Але 
не нападати!

— Ісламісти, які дотриму-
ються радикальних поглядів, з 
Вами б не погодилися. Я маю на 
увазі ваххабітів ...

— Місія шейха Мухаммеда 
Абдул Ваххаба наприкінці XVIII 
століття була жорстко обмежена 
тією територією, тим національ-
ним менталітетом і тим часом: 
араби вже відійшли від кораніч-
ного ісламу, віддалися спокусам 
і розпусті. Ваххаб прийшов, щоб 
повернути їх на правильний 
шлях, тобто на Господню дорогу. 
Ідеологія була прекрасною, але 
стратегія — огидною і кровопро-
литною. Вона себе вичерпала.

Імпорт цієї віджилої релігій-
ної доктрини успішний лише в 
тих країнах, де цивілізаційний 
рівень надзвичайно низький. 

Їм здається, що вони борються 
проти невірних, а насправді — за 
різницю в рівні життя. Необхід-
но вміти відокремлювати релігію 
від політичних рішень.

До речі, неправомірне пов'я-
зування релігії людини з гео-
політичними та фінансово-еко-
номічними інтересами владних 
структур, спроби нав'язати віру-
ючим людям відповідальність 
за безвідповідальну поведінку 
їхніх «одновірців», пов'язування 
поведінкової лінії людини, що 
сповідує нормативи своєї релігії, 
з кривавою стратегією терори-
стів «від релігії» можуть стати 
ідеологічним інструментом між-

цивілізаційного протистояння і 
запустити механізм глобальної 
міжрелігійної конфронтації.

— Звідки ж беруться «наре-
чені Аллаха» — шахидки, яких 
на смерть благословляють, 
можливо, самодіяльні духовні 
наставники?

— Шейхи і мулли, що гово-
рять про «дівчаток в раю», — це 
зовсім не мусульмани, і пропові-
дують вони не зовсім, або зовсім 
не те, що є істинним ісламом. Що 
стосується слів Мухаммеда про 
недопущення тероризму в ісламі, 
то ці слова розсипані по багатьох 
хадисах (розповідях або перека-
зах). Ось один із них: «Воістину, 
той, хто вбив себе (навмисно), 
буде покараний вогнем, в якому 
він оселиться назавжди» ...

Правовірні — це не 
тільки мусульмани. До 
людей християнської 
та іудейської конфесій 
в Корані звернення, як 
до високоповажних лю-
дей, яким було послано 
Писання. І Всевишній 
говорить: «Я залишаю 
монастирі і церкви, 
синагоги і мечеті, де 
ім'я Бога поминається 
сповна».

У КОГО БІЛЬШЕ ПРАВ?

— Прийнято вважати, що 
жінки в ісламі не мають прав. 
І четвертою дружиною стане, 
і, якщо захоче розлучитися, не 
отримає нічого, і навіть в ме-
четі не може знаходитися поряд 
з чоловіком ... 

— Ця думка — стереотип, по-
роджений, знову ж таки, цілко-
витим невіглаством. Ніде жінка 
не має стільки прав, скільки в 
ісламі. Коли вона з ніг до голо-
ви виряджається в одяг чорного 
кольору, знайте, що колір цей 
жодного відношення до Корану 
не має. Всевишній говорить: «Я 
вам дав повну гаму фарб, яку 

ви повинні використовувати». І 
«вбирайтеся в прикраси та най-
ошатніший одяг» ...

До речі, араби все більше 
дотримуються четвертої сури 
Корану: «Якщо відчуваєте, що 
справедливості ви до них не 
берегтимете, беріть в дружини 
лише одну». Тут  йдеться про 
майнову рівність. Можливість 
полігамії передбачена в винятко-
вих випадках. Наприклад, якщо 
жінка не може народити дітей, 
якщо виникає психологічна або 
сексуальна несумісність з чо-
ловіком. Він продовжує сімейне 
життя з першою і бере другу дру-
жину. Але відсоток таких шлю-
бів у країнах Сходу надзвичайно 
низький. А в таких країнах, де 
жінки більш емансиповані, як 
Сирія, Ліван, Йорданія, Ірак, за 
рідкісним винятком багатожон-
ство практично відсутнє.

І ще один цікавий факт. Коли 
жінка з арабської сім'ї виходить 
на роботу, то вся її зарплата йде 
їй в кишеню, минаючи сімей-
ний бюджет. Виходить, що жін-
ка-мусульманка набагато більш 
повноправна, ніж християнка ...

Якщо ж говорити про різні 
приміщення в мечетях, то так 
влаштовано тому, що коли жінка 
робить суджут (земні поклони 
під час молитов), то піднімає ду-
почку, а чоловік не повинен ба-
чити її в такій позі. От і все. До 
речі, в багатьох мечетях жіночі 
половини встелені килимами 
або мають підлоги з підігрівом.

— Але чому жінки все одно 
носять хіджаб? 

— Думаю, причина в клі-
маті. Були ми з чоловіком в 
Еміратах, їхали в машині з Ду-
бая в Абу-Дабі 156 кілометрів 
абсолютно пустельним степом. 
Машина закупорена так, що 
уявити не можна. А у нас пі-
сок в носі, в очах, у складках 
одягу. Як він туди потрапляє? 
Ось тому вони і закриваються 

Трапляються теракти, терористи підриваються на власній бомбі. Чому мусульмани так 
легко розлучаються з життям? І чи заохочує їх в цьому іслам?

«Людина, яка скоїла вбивство невинної душі, навіть однієї-єдиної, ніколи не відчує запаху раю. «І не убий ти душу, 
що Господом твоїм освячена була». Так написано в Корані », — впевнена Валерія Порохова, перекладачка Корану на 
російську мову, з 2000 р. президент міжнародного фонду «Міжконфесійна злагода і стабільність ».

ПЕРЕКЛАДАЧКА КОРАНУ: 
«НІДЕ ЖІНКА НЕ МАЄ СТІЛЬКИ ПРАВ, 
СКІЛЬКИ В ІСЛАМІ»
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 

результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

ІНТЕРВ’Ю

тканиною повністю. Але це не 
єдина причина. Моя подруга 
в Сирії каже: «Лера, подивися, 
яка у мене шкіра — справжній 
шовк!». Я ж тиждень походжу 
відкритою — і в'яне ...

Коран наказує лише наступ-
не: «Накидайте шаль на голову 
і розріз грудей». І, звичайно, 
варто приховувати сексуаль-
ну красу, уникаючи прозорого 
і обтягуючого одягу. Але ще 
задовго до Корану христия-
ни завжди прикривали голову. 
Підтвердження цьому знаходи-
мо в класичному живописі, де 
всі російські дівчата-христи-
янки в кокошниках, зі щільно 
закритою головою.  

— Ваша версія Писання на-
зивається «Переклад змістів». 
Тому що в трактуванні деяких 
понять все ж можливі варіан-
ти?

— Коран звучить арабсь-
кою мовою, яка суттєво відріз-
няється від сучасної розмовної 
арабської. Інколи це призводить 
до мимовільного спотворення 
змісту слів, як і рівень культу-
ри тлумачів. А тим часом вва-
жається, що перекладач Вічної 
Книги повинен бути фахівцем 
у десятках наук. Напевно, тому 
найвідоміші вчені не ризикували 
доводити ідентичність оригіналу 
та свого перекладу. Знаменитий 
перекладач Корану англійською 
мовою вчений-арабіст Мар-

мадьюк Пікталл назвав свій 
варіант «майже буквальним». 
Наш сходознавець Гнат Крач-
ковський зовсім заборонив дру-
кувати свою роботу під назвою 
«Коран». Ось і моя — «Переклад 
змістів».

Коли я почала свої дослід-
ження, то виявила, що існують 
106 перекладів Корану англій-
ською мовою, 
трохи менше ста 
— на французь-
ку та німець-
ку. А російсь-
кою мовою є 
лише дев'ять 
(!). А насправді 
є 22-мільйон-
на мусульман-
ська діаспора і 
6 0 - м і л ь й о н н а 
російськомовна 
мусульманська 
громада! Я вирі-
шила перевести 
Коран російсь-
кою, щоб росій-
ськомовні читачі отримали 
інші уявлення про віру в Бога і 
познайомилися з унікальними 
за красою складання віршами 
Корана. Для цього просиділа за 
письмовим столом в Дамаску 12 
років. 

— Чому в Сирії? 
— Бо ще в 1975-му вийшла 

заміж за Мухаммеда (випускника 
факультету шаріату Дамась-
кого університету, який на той 

час був студентом, а потім — 
аспірантом МІБИ. — Ред.). Тож, 
якби не він, читати Коран мені  
навіть на думку не спало б. Ми 
— потомствені дворяни з Царсь-
кого Села. Були дуже близькими 
до імператора і хрещені в Цар-
ськосільському Катерининсько-
му соборі — там же, де і чотири 
дочки Миколи II. За радянських 
часів тата (напівнімця-напіван-

глійця) розстріляли, я народила-
ся на засланні в Комі. У Москву 
ми з мамою повернулися в хру-
щовську відлигу ... Коли Мухам-
мед зробив пропозицію, я йому 
навідріз відмовила. Але він взяв 
академічну відпустку в інсти-
туті і вистояв її у мене в під'їзді 
в Сивцевому Вражку ... А коли 
вже після весілля мова заходила 
про релігію, що було досить рід-
ко, я завжди говорила одне і те ж: 
«Сонечко, ось у тебе — своє, а у 

мене — своє ». Так тривало років 
десять ... Коли ж я вперше про-
читала Коран англійською мо-
вою, то була захоплена ним. 

Ось як Лев Толстой сказав: 
«Прошу вважати мене пра-
вовірним магометанином». 
Так і я можу сказати: «Прошу 
вважати мене правовірною му-
сульманкою». А ви знаєте, що, 

будучи відлученим 
від Церкви, великий 
письменник був по-
хований по-мусуль-
манському?

А Кейт Мор (ла-
уреат Нобелівської 
премії з медици-
ни з Канади, автор 
підручника з ембріо-
логії, за яким навча-
ються лікарі в усіх 
медичних універси-
тетах світу. — Ред.) 
якось мені зізнався, 
що якщо б прочи-
тав Коран 20 років 

тому, то і відкриття своє зробив 
би на 20 років раніше. І це ска-
зав католик! У Корані говорить-
ся, що «людина народжується з 
суміші і росте в трьох середови-
щах і трьох тьмах». Відносно не-
давно було встановлено вчени-
ми-медиками, що стінки жіночої 
матки складаються з трьох видів 
тканини ...

Океанолог Жак Ів Кусто (до 
речі, він сповідував іслам) бачив 

під водою косяки риб, які на-
чебто натикаються на невиди-
му стіну, розвертаються і виру-
шають у зворотному напрямку 
— туди, звідки прийшли. По-
яснення також знайшов у Ко-
рані, де сказано, що є природні 
перешкоди в воді, що стоять на 
розділі «солодкої і солоної води».

Коли ви почнете з розумін-
ням читати Коран, то будете 
приголомшені його відповідні-
стю науковим знанням. 

Якось після чотиригодин-
ної лекції в Академії наук у залі 
встав 70-річний поважний ака-
демік і сказав: «Якщо це Коран, 
то я мусульманин».

ДОСЬЄ

Валерія Порохова — випуск-
ниця державного педагогічного 
інституту іноземних мов, має 
диплом філософського факульте-
ту. Професор 4-х міжнародних 
університетів, академік. Наго-
роджена Духовним управлінням 
мусульман медаллю «За духов-
не єднання» (1998), Почесним 
знаком академії «За заслуги в 
розвитку науки» (2000), Між-
народним міжакадемічним сою-
зом при ООН — орденом «Зірки 
Вернадського» першого ступеня 
(2000) і удостоєна вищої нагоро-
ди ісламського світу «Хранитель 
Священного Корану».

 Катерина Бичкова
http://www.aif.ru/society/

religion/1011401

Справжнім джерелом є роботи 
людей, що мають внутрішній век-
тор розвитку, які працювали над 
собою, і досвід яких дійшов до на-
ших днів. До таких авторів можна 
віднести Джалаледдіна Румі, персь-
кого поета-суфія, який жив в XIII 
столітті в Малій Азії. На сторінках 
його книги «Скарби спогадів» є 
безліч цікавих прикладів, які до-
помагають і надихають в духовній 
роботі над собою і в розумінні суті 
життя.

Поглянувши, про що писав, і чим 
жив чоловік в XIII столітті, я для себе 
отримав додаткові усвідомлення і 
асоціації. Мені сподобався приклад 
порівняння гріха з неприємним за-
пахом, що стимулює стежити за ду-
ховною гігієною: 

«Запах гордині, жадібності і 
хтивості видасть тебе, як з'їдена 
цибуля, коли ти заговориш. Ба-

гато молитов відкидаються через 
їхній запах; зіпсоване серце про-
являє себе на мові. Але якщо твої 
наміри чисті, Бог сприймає на-
віть незграбні вислови».

А в наступній фразі йдеться про 
зрілість Духа, як про основу позбавлення 
мирських прихильностей: 

«Сей світ подібний до древа, а 
ми — напівдозрілий плід на ньо-
му. Незрілий плід міцно три-
мається за гілку, оскільки через 
свою незрілість він не готовий для 
палацу. Коли плід дозрів, солодкий 
і соковитий, він, закусивши губу, 
послаблює свої лещата. Коли рот 
підсолоджений блаженством, мир-
ське царство втрачає свою прива-
бливість. Міцна прихильність до 
миру вказує на незрілість. Поки 
ти зародок, ти зайнятий кровос-
санням».

З давнини йдеться про матеріальний 
світ як світ ілюзій, і у Румі теж є асоціації 
щодо цього: 

«Цей світ — сон. Не дай собі 
бути обдуреним. Якщо уві сні ти 
втрачаєш руку, це не завдає шко-
ди. У снах не наноситься справж-
ньої шкоди, якщо тіло знівечене 
або розсічене на двісті шматків. 
Пророк сказав про цей світ, що 
здається реальним, що це лише 
сон сплячого. Ви приймаєте це як 
ідею, але духовний мандрівник ди-
виться на цю істину відкритими 
очима. Ви спите серед білого дня; 
не стверджуйте, що це не сон».

Далі буде...
allatravesti.com

ДОСВІД ТИХ, 
ХТО ЗРОЗУМІВ        

 СУТЬ  ЖИТТЯ…
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ВІД ЛЮДЕЙ ДО ЛЮДЕЙ

«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

— Надія ?! Надія — всьо-
го-на-всього порожній звук, — 
сумно сказав чоловік. І раптом 
став журитися, виливаючи всю 
свою гіркоту. — Мене ніхто не 
розуміє: ні друзі, ні колеги, ні 
родичі! Навіщо тоді жити? Чому 
комусь щастить, а таким, як я, 
дістаються одні неприємності? 
Напевно, я чимось гірший за 
інших. Навіщо продовжувати 
жити, якщо світ такий ворожий 
до мене? Якщо навіть вона від 
мене пішла ... Життя втратило 
для мене будь-який сенс. Хіба 
ви можете відчувати такий ду-
шевний біль, як я? Біль, що по-
жирає мене зсередини, розри-
ває на частини? Для мене життя 
– це страждання. І ніхто, ніхто 
не зможе мене відговорити ... Я 
хочу померти.

 — Ти хочеш померти? 
А що ти зробив у цьому 
житті? Ну, помреш ти 
зараз, а далі?

— Я не  страждатиму.
— Не страждатимеш?! Ти га-

даєш, там тобі буде спокійно? 
Ти думаєш, там зможеш вивіль-
нитися від згустку свого зла, від 
згустку свого болю? Наївний чо-
ловіче! Там тобі буде ще гірше. 
Бо все, що домінує в тобі зараз, 
там примножиться. Тут у тебе є 
ШАНС, а за межею залишиться 
лише плід твого вибору. Що по-
сієш те й пожнеш…

— Все це софістика. Просто 
слова, за якими порожнеча. Коли 
я засинаю, мені добре. Коли я 
прокидаюся, мені погано. Я хочу 
заснути спокійно, навічно, і мені 
буде там добре. А твої слова — 
всього лише слова.

— Всього лише слова ?! — 
Сенсей взяв його за руку і різко 
смикнув. — Тоді пішли в реаль-
ність.

При цих діях Сенсея чоловік 
немов відключився. По тілу різ-
ко пробігла судома, голова мля-
во впала на подушку.

Все зникло. Тільки почут-
тя нескінченності і безмежної 
свободи повністю охопило сві-
домість. Безтурботність, спокій 
тішить своїм гармонійним віян-
ням з усіх боків. Яке блаженство! 
Немає тіла, немає проблем, не-
має страждань. «Це, напевно, 
рай! Я вільний, нарешті вільний! 
» — зазвучала довгоочікувана 
арія десь зсередини невидимої 
свідомості. Але раптово пролу-
нав мелодійний голос з нізвідки: 
«Наївний чоловіче, хіба ти віль-
ний ?!»

Сталося щось жахливе. Ку-
дись невблаганно потягнуло 
проти волі, всупереч бажанню 
залишитися в цьому блаженно-
му стані. Яке потужне тяжіння! 
Неначе хтось розтягує твою сві-
домість, розпластує на чомусь 
дуже схожому на тебе. Зі страш-
ним болем знову проявляється 
весь минулий негатив, але не 
фрагментальний, як в остан-
ні хвилини буття, а жор-
сткий, тотальний, немов за 
все життя, сконцентрований 
в якомусь жахливому, боліс-
ному згустку переживань, не-
нависті, зла, страху.

«Невже знову повертаються 
старі страждання ?! Але, Боже 
мій, наскільки вони стали важ-
кими, нестерпними! Які пекучі 
душевні муки тиснуть непо-
сильним тягарем!» Задушливе 
почуття безвиході, страх, паніка. 
Збільшується трагедія невідво-
ротності процесу, що відбуваєть-
ся. «Але що це? Не може бути ... 
Зовсім немає життєвих сил! А 
як же придушити страждання!» 
Гостре почуття  душевного болю. 
І жодної краплі життєвої 
сили, щоб щось змінити!

Страх наростає, немов 
снігова лавина. Душевний 
біль багаторазово поси-
люється. «Але хіба стільки 
було його при житті? Ні, ні 
... Не може бути ... Ці тонкі 
оболонки-Особистості, ті, 
хто піді мною, — це їхній 
біль! Але чому ж мені так 
боляче?.. Та це ж я сам! Який же 
гнітючий цей негатив, який біль 
виходить з нього ... Я цього не 
винесу, я більше не можу!.. »

«Де я? Дивно ... Біль начеб-
то відпустив, але страждання 
душі залишилися. Душі?! О, 
Боже, так вона зовсім поруч! Ось 
вона, тремтить під шаром тон-
ких оболонок, немов під тонкою 
плівкою мильної бульбашки. Як 
явно відчувається коливання 
її вічності і спокою ... Як вона 
близько і як недосяжно! Ней-
мовірна туга по справжньому 
дому! Адже не вистачає всього 
лише краплі життєвої сили, щоб 
зануритися в рідну вічність, на-
завжди позбутися  терзаючих 
мук ... Наскільки відчутний цей 
чуттєвий контраст... Ні, в душі 
немає страждань, там — Бог, там 
— спокій, там немає місця болю. 
Біль весь у мені ... »

Пролунав гучний дитячий 
плач. «Де ж я? Невже в тілі дити-
ни?! У новому тілі?» Але радість, 
що було охопила, тут же зміни-
лася тягарем і пригніченням. По 
тілу малюка пробігла судома. 
«Але як же нестерпно боляче! Що 
це?!» «Важка форма ДЦП ... — ба-
гатозвучним відлунням сказав 
високий чоловік у білому халаті 

якійсь жінці, що схилилась над 
дитиною. «Не може бути! Дитя-
чий церебральний параліч?! Не 
може бути!» Сильна судома знову 
скрутила беззахисне тільце.

«Який страшний біль! О, Го-
споди, за що? Занадто багато не-
гативу?! Невже моя крапля була 
останньою в чаші рівноваги? Що 
я накоїв! Яка страшна плата за 
моє минуле! Який же я дурень, 
що все життя замикався в собі, 
в своєму Его! І що тепер? При 

ясній свідомості на все життя 
замкнений в цьому безпорад-
ному тілі?! Що ж я накоїв?! Я ж 
сам знищив себе, увігнав у більш 
тяжкі умови існування. Я прив-
ніс в себе ще більше страждань.

Але ж душа так близь-
ко... О, Господи, прости!!! 
Ти завжди був зі мною 
поруч, а я ... Прости!!! 
Як же нерозумно і марно 
я розтратив Твій без-
цінний дар — Життя, 
як мізерно мало зробив 
доброго, щоб хоч трохи 
наблизитися до істинно 
вільної Твоєї Вічності... 
Якою цінною, вияв-
ляється, кожна прожи-
та секунда життя ... Як 
соромно і боляче за втра-
чений рятівний Шанс… 

Що ж тепер робити, коли 
сили і можливості залишилися 
в безповоротному минулому?! 
А в цьому лише болісне спогля-
дання тих же самих своїх дурних 
помилок, тільки вже повторюва-
них новою Особистістю, її зро-
стаючою злістю, яка ще більше 
посилює страждання полоне-
них в ній Особистостей. А вони 

в свою чергу посилюють її 
страждання своїм болем. 
Сутність без життєвої сили, 
як же це жахливо! Все відчу-
ваю, переживаю, страждаю 
всередині своєї нової Осо-
бистості, а змінити нічого не 

можу ... Немов зачароване коло, 
коло пекла, в яке я загнав себе 
своєю дурістю, і яке стане тепер 
для мене спопеляючою вічністю 
... Смерть, виявляється, не рятує 
від болю, вона лише посилює 
те «внутрішнє», що ти накопи-
чив за Життя. Господи! Прости 
мене... Прости, якщо зможеш...»

У цей момент щирого каяття 
щось неймовірно могутнє і силь-
не почало витягати його сутність 
з інвалідного тільця дитини. На-

силу відірвавшись від 
цієї матерії, знову ви-
никло відчуття небува-
лої свободи і легкості. 
Але при цьому зберігся 
страх знову опинити-
ся неспроможним спо-
стерігачем життя своєю 
суттю.

Потім чиясь по-
тужна, невидима сила 
знову стала заганяти 
його в інше тіло. Але яке 
щастя — це було його 
власне тіло! 

Він відчув запах життя, від-
чув, як опустився в ліжко і з'єд-
нався зі своїм здоровим тілом, в 
якому могутнім потоком вирува-
ла молода кров.

І все це неймовірне пережи-
вання, оволодіння своєю ко-
лишньою повнотою життєвої 
сили охопило його розум. Він 
раптом з величезним полегшен-
ням зрозумів, що він ЖИВИЙ, 
що він у своєму рідному тілі, і в 
його руках творча сила життя. 
І головне — не все ще втрачено 
для власної душі, для звільнен-
ня тих його Особистостей, які 
відчувають неймовірний біль, 
будучи заручниками свого вибо-

ру. У ньому зайнялося величезне 
бажання ЖИТИ, ЖИТИ з кори-
стю для людей, для своєї душі. 
Любити заради Любові і жити 
заради Любові до всього сущого! 
Усвідомивши це, він пережив не 
просто радість, а радість тих, хто 
томився в ньому вже вічність в 
оболонці власного пекла, з тугою 
і каяттям споглядаючи через її 
прозору стінку рятівний ковчег 
Душі. І він відчув рух цього мо-
гутнього ковчега, на якому він є 
капітаном, який взяв курс у віч-
ність Творця.

Чоловік відкрив очі. Він поди-
вився на того, Хто тримав його 
за руку. 

В Його очах він по-
бачив сяйво Великого 
Світу, в променях якого 
відбивався і блиск його 
душі. Він зрозумів, Хто 
перед ним, і в цей момент 
усвідомив всю повноту 
Божого дару у вигляді на-
даного йому Шансу.

 Вперше в житті він відчув 
справжнє почуття повноцін-
ного всеосяжного щастя. Не в 
силах висловити його словами, 
він міцно стиснув в подяці руку 
Тому, Хто висвітлив йому Шлях. 
І Той, розуміючи його без слів, 
відповів таким же щирим по-
тиском, немов бажаючи капітану 
щасливого плавання. У цю мов-
чазну мить було сказано все, що 
неможливо висловити словами, 
бо це було справжнім спілкуван-
ням душ.

Чоловік швидко схопився з 
ліжка і, покидавши свої речі в 
якийсь пакет, побіг до виходу з 
палати.

Микола Андрійович, не ро-
зуміючи, що могло статися з 
пацієнтом за хвилину безпам'ят-
ства, крикнув йому вслід:

— Гей! Стій! Ти куди?
Чоловік озирнувся, окинув-

ши його щасливим поглядом, і 
поспішно повернувся до лікаря. 
Потиснувши йому з почуттям 
вдячності руку, він промовив:

— Лікарю, Ви не уяв-
ляєте, скільки мені тре-
ба встигнути зробити 
в житті! Лікарю, Ви не 
уявляєте собі, що таке 
ЖИТТЯ! ЖИВІТЬ, ліка-
рю!
З цими словами він вискочив 

з палати.
(Уривок із книги Анастасії 

Нових «Езоосмос»), 
прислала Клименко О.В.

У КНИЖКОВІЙ ПОЛИЦІ

«ЖИТТЯ ВТРАТИЛО ДЛЯ МЕНЕ ВСЯКИЙ СЕНС ...»
 ...Він раптом зрозумів, що ЖИВИЙ !!!  
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ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

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».

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

Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

... Об'єднавши науковий 
потенціал світового суспіль-
ства, можна прискорити 
вивчення стратегічно важ-
ливої для виживання люд-
ства науки — СПОКОНВІЧ-
НОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА, що 
відкриває багатогранні пер-
спективи в науках, що да-
рує перемогу над будь-якою 
хворобою, можливість от-
римання необхідної енергії 
буквально з повітря, продо-
вольства і води — з просто-
го з'єднання елементарних 
частинок. А в найближчій 
перспективі — створення 
будь-яких живих і неживих 
об'єктів (що вже сьогодні 
підтверджує низку успішних 
експериментів у цій галузі).

Це докорінно змінить 
ставлення кожної людини 
до самого змісту свого жит-
тя, приведе до розуміння 
найбільш раціонального її 
використання для свого ду-
ховно-морального преобра-
ження. Кожна людина здат-
на допомогти в цій справі і 
донести цю інформацію до 
свого оточення.

--------------------------
Дивіться відео-версію 

Доповіді «СПОКОНВІЧ-
НА ФІЗИКА АЛЛАТРА» 
в Інтернеті на каналі  
«АЛЛАТРА ТВ».

НАСТАВ ЧАС ВСІМ ЛЮДЯМ СВІТУ 
ОБ'ЄДНУВАТИСЯ!

(Уривок статті «КЛІМАТИЧНИЙ АПОКАЛІПСИС НЕМИНУЧИЙ»)

Слева — Великобритания, беженцы из стран Азии требу-
ют установления в стране закона Шариата. Справа — Вен-
грия, беженцы требуют, чтобы их пропустили в Германию.

Карикатура 
«Сучасне суспільство»

(Закінчення. 
Початок — у попередніх

 номерах)  
Факти – уперта річ, і прихо-

вати їх неможливо. На їхньому 
фоні постає лише одне зако-
номірне питання: чому ми досі 
живі? Адже простіше виграти 
джек-пот в лотерею, ніж нашій 
цивілізації проскочити повз 
прийдешні події.

Існує очевидна закономір-
ність ходу геополітичних подій, 
які розвиваються прямо пропор-
ційно збільшенню кліматичної 
ситуації на планеті.

За останні три роки в краї-
ни ЄС з Азії та Африки нагна-
ли натовп біженців-іновірців. 
Загальна їхня кількість близько 
чотирьох мільйонів осіб. Але 
ми вже спостерігає-
мо катастрофічний 
результат цього три-
ваючого експери-
менту. Насильство, 
грабежі, боротьба за 
територію і небажан-
ня спільно уживати-
ся. Але ж змістилося 
всього лише кілька 
мільйонів людей. 
Що ж станеться, коли майбутні 
кліматичні катаклізми змусять 
мільярди бігти з насиджених 
місць? Адже дуже скоро людство 
буде вимушене виживати на на-
багато меншій площі суші, ніж у 
нього є зараз. Це ж буде божевіл-
лю подібне.

Політики ж замість того, щоб 
консолідуватися для вирішен-
ня проблеми навислої загрози і 
почати робити конкретні захо-
ди, з новою силою розпалюють 
у суспільстві конфлікти і нена-
висть. На сцені міжнародного 
геополітичного театру розігру-
ють нові постановки: кольорові 
революції в усьому світі; криваві 
бійні на Україні і в Сирії; чис-
ленні терористичні організації, 
що діють по всьому світу; шоу- 
«ідіот» Трамп; жорсткий міжна-
родний економічний і політич-
ний пресинг Росії.

Відбувається банальне зами-
лювання очей, щоб приховати 
від людей правду. Об'єднатися 
політикам практично неможли-
во! В ім'я утримання в своїх ру-
ченятах ілюзії влади вони готові 
йти на все і до кінця. Істебліш-
мент живе в реаліях голлівуд-
ського блокбастера «2012»: «нас 
врятують ...», «ми виживемо ...» 
І будують свої підземні міста і 
ковчеги ... Ось де справжня уто-
пія!

Раз політики, яких люди оби-
рали і яким на час делегували 

владні повноваження, не хочуть 
нічого робити для прийняття 
екстрених заходів з порятунку 
людства, значить, ми повинні їх 
спонукати до цього.

Планета на межі грандіоз-
ної катастрофи. І лише дурень 
може сподіватися, що цей вже 
падаючий меч омине наші шиї. 
В першу чергу на державному та 
міжнародному рівнях необхід-
но визнати сам факт наявності 
глобальної кліматичної загро-
зи. Провести комплекс заходів 
з інформування та адаптації 

населення до нових реалій. На 
міждержавному рівні почати 
консультації з розробки «Кліма-
тичного навігатора» — глобаль-
ного плану з порятунку цивіліза-
ції і виживання людства в нових 
геофізичних і кліматичних умо-
вах.

Всі сили міжнародної гро-
мадськості, весь науковий і 
технічний потенціал цивіліза-
ції необхідно направити на ро-
зробку і введення технологій з 
видобутку прісної води і вироб-
ництва продуктів харчування 
в важких кліматичних умовах. 
Технологій з очищення та зне-
зараження води, опріснення со-
лоних вод. Новітніх технологій, 
пов'язаних з виробництвом мед-
препаратів і медичним обслуго-
вуванням. Час вводити альтерна-
тивні види безкоштовної енергії. 
Також необхідно потурбуватися 
про створення умов для майбут-
ніх біженців. Благо, що сучасна 
наука вже в змозі вирішити всі 
питання з описаної проблемати-
ки. І питання ціни нині зовсім не 
актуальне, бо на кону питання 
виживання.

В умовах, що склалися на 
міжнародній арені, необхід-
но змусити працювати і сум-
лінно виконувати свої функції 
політичного імпотента — ООН. 
Всім країнам без винятку необ-
хідно сісти за стіл переговорів і 
домовитися про введення най-
жорстокішого мораторію, міні-

мум на 50 років (!), на будь-які 
війни — як економічні, так і 
політичні. Негайно зупинити 
всі без винятку військові кон-
флікти на планеті. Припинити 
діяльність, а в разі неможливості 
знищити всі без винятку теро-
ристичні організації. У разі не-
покори, відмови виконувати ці 
вимоги або порушення їх — опе-
ративно і жорстко карати всіх 
винних. Час припиняти ці ігри-
ща за рахунок людських життів. 
Досить з'ясовувати відносини, 
хто в пісочниці головний і чия 
лопатка красивіша!

Природно, ці рішен-
ня торкнуться інтересів 
багатьох приватних 
осіб і фінансових груп. 
Тому також необхідно 
ввести жорсткі обме-
ження на капіталізацію 
однієї людини на рік 
і припинити надна-
живу. Всі надлишкові 
кошти направляти на 

розвиток технологій та створен-
ня умов для виживання цивілі-
зації в нових умовах. Бо вже зав-
тра грошові знаки знеціняться 
повністю, і лише шматок суші, 
ковток води і окраєць хліба ма-
тимуть цінність, не більше того. 
При цьому всі без винятку пере-
буватимуть в абсолютно однако-
вих умовах.

На жаль, часу для адаптації і 
прийняття оперативних рішень 
залишається критично мало. Го-
ловне, щоб не було занадто піз-
но.

Слід різко змінити глобаль-
ну інформаційну політику, фор-
мат подачі і якість матеріалів в 
медіа-просторі. Зобов'язати на 

державному рівні ЗМІ інформу-
вати людей про майбутні події, 
роз'яснювати, що відбувається, 
не просто закликати до терпи-
мості, а реально виховувати її, а 
також взаємовиручку в ім'я ви-
живання. Тому що ситуація, яка 
назріла вже, на жаль, неминуча.

Змінити мислення швидко 
не вийде, надто довго людей ко-
дували установками на знищен-
ня. Все вимагає певних зусиль, 
роз'яснень та демонстрації пози-
тивних прикладів поведінки.

Необхідно заборонити де-
монстрацію і зйомку фільмів, 
що пропагують насильство у 
всіх проявах. Досить лякати лю-
дей зомбі-апокаліпсисом і по-
пуляризувати сценарії всіляких 
«Божевільних Максів». До чого 
це призводить, ми всі прекрас-
но знаємо, і трагедія в Новому 
Орлеані 2005 року засвідчила 
нам всю «красу» цих технологій. 
Замість деструктивних фільмів 
знімати навчальні, науково-по-
пулярні фільми, спрямовані на 
підготовку людей до майбут-
ніх подій, в яких роз'яснювати 
правила поведінки, алгоритми 
спільних дій і взаємовиручки, а 
також техніки безпеки. Створю-
вати художні фільми і телепере-
дачі, що демонструють лише по-
зитивні приклади поведінки та 
зразки вчинків людини високої 
моралі і моральності.

Всі ці заходи необхідно зро-
бити невідкладно, поки є шанс, і 
ще трохи часу, який йде безпово-
ротно. Бо ситуація погіршується 
з кожним днем, і далі буде тільки 
гірше.

Якщо ми не реалізуємо всі 
ці заходи, у нас не залишиться 
жодного шансу на виживання. 
Нас чекає тотальна війна на ви-
нищення всіх проти всіх. Пом-
ножаться «Божевільні Макси», 
конкуруючі банди виродків, які 
вбивають дітей за ковток води. 
На жаль, але на цей момент люди 
вже перебувають на межі дна! 
Занадто довго політики і релігій-
ні діячі роз'єднували людей.

Настав час всім людям світу 
об'єднуватися. Бо сьогодні пи-
тання виживання наднаціо-
нальне — це питання виживан-
ня людства.

В'ячеслав Громов, військовий 
аналітик



16  №21 (579), 2017www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

ПРИЗОВИЙ ФОНД 
КОНКУРСУ

Серед передплатників 
НА РІК будуть розіграні:

• Головний приз — ХЛІБО-
ПІЧКА

• 10 грошових призів по 400 
гривень

• 5 комплектів для здоров'я 
чоловіків «мускус»

• 10 комплектів книг 
• 5 фенів
• 2 шт. ваг підлогових

10 відривних сувенірних 
календарів «Ваш особливий 

рік»

Серед ПІВРІЧНИХ перед-
платників будуть розіграні:

• Головний приз – ПАРОВА 
ПРАСКА

• 10 грошових призів по 200 
гривень

• 10 комплектів книг
• 3 комплекти для здоров'я 

чоловіків «МУСКУС»
• 3 зволожувача повітря
• 2 міксера

ДЛЯ ДУШІ

ПЕРЕДПЛАТІТЬ «ПАНТЕЛЕЙМОН»!
Щастя в кожен дім!

Душевний і корисний подарунок для мам, тат, бабусь і дідусів!

КОНКУРС ДЛЯ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ!
«ВАШ ОСОБЛИВИЙ 2018 РІК!»

ПРАВИЛА КОНКУРСУ 
«Ваш особливий 2018 рік!»:

1. Передплатіть на весь 2018 
рік або на 1-е півріччя 2018 
року  газету «Пантелеймон» на 
будь-якій мові (укр., рос.).

2. Передплатіть на весь 2018 рік 
або на 1-е півріччя 2018 року  
газету «Пантелеймон» бібліо-
теці, школі, рідним або друзям 
(згідно з описом номінацій).

3. Надішліть до редакції копію 
або оригінал абонементів на 
передплату: вашого і для тих, 
кому зробили  подарунок, а 
також опис (кому ви перед-
платили і чому) — до 15 січня 
2018 роки (адреса: а / с 155, м. 
Вишгород, 07300).

4. Візьміть участь в розіграші 
призів.

5. Отримайте гарантовані призи!

Адреса для листів: а / с 155, м. Вишгород, Київська обл., 07300. Позначка на конверті «Конкурс-2018».  

Призи будуть розіграні 31 січня 2018 року, а списки переможців будуть опубліковані в газеті «Пантелеймон».

Якщо є питання, будемо раді відповісти з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 12:00. 

 (044) 224-43-88; (098) 074-18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92 

• Примітка: зовнішній вигляд призів, фірма і модель можуть 
відрізнятися від їх зображення в рекламних матеріалах.

Зробіть 2018 рік 
особливим для себе 
і своїх друзів разом 

з газетою «Пантелеймон»!

Шановні читачі! Оголошуємо 
такий довгоочікуваний кон-
курс серед передплатників на 
газету «Пантелеймон» — «Ваш 
особливий 2018 рік»!

В этом году предлагаем кон-
курсные рубрики-номинации:

 Підтримую  
бібліотеки і школи!

 Піклуюся про  
рідних і друзів!

 Несподівана передплата!  

Що означають ці рубрики і 
які приємні подарунки чекають 
призерів?

Номінація 
«Підтримую 

бібліотеки і школи»
У кожному населеному пункті є 

бібліотека і школа. Якщо ви хочете 
зробити їм приємний подарунок, 
передплатіть газету «Пантелей-
мон» на півроку або на рік.

Надсилайте до редакції копії пе-
редплатних квитанцій: вашої і тих, 
які зробили в подарунок.

Також напишіть короткий опис 
до них — тобто кому вони були 
зроблені, що вас до цього спо-
нукало.

ГАРАНТОВАНИЙ ПРИЗ:  сувенір-
ний блокнот і ручка + участь в основ-
ному розіграші призів.

Номінація 
«Піклуюся про 

рідних і друзів»
У цій номінації беруть участь 

всі, хто зробить дійсно цікавий 
і турботливий подарунок своїм 
близьким або друзям — перед-
плату на газету «Пантелеймон» на 
півроку або на рік. Надсилайте до 
редакції копії передплатних  кви-
танцій: вашої і тих, які зробили в 
подарунок, і короткий опис, тобто 
кому вони були зроблені, що вас 
до цього спонукало.

   Кількість надісланих кви-
танцій враховується при розі-
граші призів. 

ГАРАНТОВАНИЙ ПРИЗ: Комплект 
брошур по здоров'ю + участь в ос-
новному розіграші призів.

Номінація 
«Несподівана передплата»

У цій номінації беруть участь всі, 
хто подарує передплату на газету 
«Пантелеймон» (на півроку або на 
рік) несподівано, тобто незнайом-
цеві або в як сюрприз улюбленому 
педагогу, сусідці поверхом нижче 
і так далі. Наскільки вистачить ва-
шої фантазії, ну і, звичайно, нес-
подівані зустрічі і подарунки.

Надсилайте до редакції копії 
передплатних квитанцій: вашої і 
тих, які зробили в подарунок і ко-
роткий опис до неї — тобто, кому 
вона була зроблена, що вас до 
цього спонукало.

ГАРАНТОВАНИЙ ПРИЗ: брошура 
з саморозвитку + участь в основному 
розіграші призів.
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ВІТАЄМО!

      Щиро вітаємо нашу добру, світлу, мудру
 і гостинну сусідку

ФІЛІМІНУ АНТОНІВНУ ВЕРЕЩИНСЬКУ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Вітаємо 
з Днем народження 

РАЇСУ ЮХИМІВНУ 
ХІМІЧ!

Вона у нас найдобрі-
ша матуся, щира бабуся 
і ласкава прабабуся. За 
фахом — педагог, має 
феноменальну пам'ять, 
віруюча, є прихожанкою 
нашого храму Іоанна Бо-
гослова. 

Ваша передплатниця 
Ніна Нашкань

21 ВЕРЕСНЯ

 1 ЛИСТОПАДА

    94 роки — це мало чи багато? Скажу так: це досить, якщо 
прожити їх з людьми і для людей.

За професією Філіміна Антонівна — вчитель молодших 
класів. Сьогодні двері її будинку відкриті для всіх, як колись 
на відкритих уроках. Ми йдемо до неї поплакатися в жилетку, 
а внуки наші йдуть за професійними і мудрими порадами.

Бережи, Господь, нашу улюблену сусідку і подаруй їй про-
вести ще багато-багато уроків Доброти.

З повагою, Р. Д. Костиря, с. Бабинці, Київська обл.

З Днем народження 
вітаю мою сусідку

 МАРІЮ ВАСИЛІВНА БЕЗУС 
(22 жовтня)

 і її внучку ЯНОЧКУ(8 жовтня) 

У святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:

Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!

Хочу через нашу газету привітати з 
Днем народження мою подругу і дуже 

хорошу людину —  
НІНУ ЄГОРІВНУ ДЕРКУЛЬСЬКУ! 

збирає нас, своїх друзів, у себе на дачі. Скільки незабутніх зу-
стрічей вона нам подарувала, дуже смачно готує (а які пироги 
пече!). До речі, вона передплатниця газети «Пантелеймон».

Ми, всі її друзі, вітаємо Ніну Єгорівну з Днем народжен-
ня! Бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя, ніколи не 
сумувати і завжди залишатися веселою і потрібною своїм рід-
ним і нам, друзям. Чекаємо нових зустрічей!
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ТТаких людей, як Ніна Єгорівна, не 
часто зустрінеш. Добра, чуйна, чудова 
господиня, любляча мама, бабуся, мудра 
дружина і хороша подруга. Вона часто 

Нина Егоровна!
Гони унылые тревоги,
Беги, покуда 
                       носят ноги,
К родным, на дачу, 
                         на природу.
Не забывай следить за модой.

Пой песни, чуду удивляйся.
В постели долго не валяйся.
Рассветы радостно встречай
Бегущих дней не замечай.

И вот тогда, как говорится, 
И жизнь, и молодость   
                                продлится,

Всё, что задумано, 
                              свершится!

З любов’ю, ваші друзі: три 
Валі, Алла і Люба

P. S. Дякую за надісланий  по-
дарунок за призове місце в 
конкурсі.


