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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

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.

Чудодійний 
сироп від аллергії 

і бронхіту 
Це природний засіб — кра-

щий захист від алергії, грипу, 
кашлю, астми та інших захворю-
вань дихальних шляхів.

Допомагає запобігти грипу, 
багатий на антиоксиданти, лікує 
грип, бронхіт, застуду, ефектив-
ний в лікуванні астми та алергії.

ЗДОРОВ’ЯПродовження — на стор. 4

Які страви
приготувати на 

Новий рік
Ви вже почали складати 

меню та підбирати рецепти 
на Новий рік 2018? Я почала і 
поспішаю поділитися своїми 
ідеями. Хочеться приготувати 
цікаві і незвичайні новоріч-
ні страви. І, звичайно ж, це 
простіше зробити всім разом! КУЛІНАРІЯПродовження — на стор. 8

      ЩАСТЯ — 
ЦЕ ВИБІР 

Кожен день — це дар. 

І поки я живий, я фоку-
суватиму увагу на тому хо-
рошому, що несе мені новий 
день, а також на щасливих 
спогадах, які я накопичив до 
нинішнього дня.  

ЖИТТЯПродовження — на стор. 11

Перемога   
можлива 

лише через 
Любов

Борис Смирнов був людиною 
дуже цілеспрямованою, він не до-
зволяв собі відхилятися від про-
блеми, якою займався. Одним із 
його улюблених прислів'їв було 
таке: «Не розкидатися! Взявся за 
справу — доведи до кінця». СУСПІЛЬСТВОПродовження — на стор. 14

Після виходу передачі 
«ЛЮДИНА ПОРУШУЄ 
ЗАКОНИ ФІЗИКИ». Над-
природний експеримент 
«ПІРАМІДА» деякі гля-
дачі звернулися до нас із 
питанням, що вони від-
чувають реально вплив 
піраміди, дивлячись в 
екран моніторів. Питання 

звучало просто: «Чи може 
Піраміда впливати дис-
танційно через цифрові 
передавачі? Тобто через 
відеокамери, які зніма-
ють, через ноутбук. Це 
реально, чи це фантазія 
людей?» Так, відповідь 
ми знаємо, але хотілося б 
систематизувати її, тобто 

провести маленький ба-
нальний експеримент для 
того, щоб напрацювати 
якусь певну статистику. 
Тому всіх бажаючих ми 
запрошуємо взяти участь 
у цьому експерименті.

Суть його полягатиме в 
простому... 

Докладніше читайте 
на стор. 2

УНІКАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ВСІХ!
НАУКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ALLATRA SCIENCE 

Знання «СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ АЛЛАТРА» відкрили  новий етап в ро-
звитку експериментальної фізики. 11 листопада 2017 року відбулася презентація 
та тестування новітнього науково-експериментального апарату «ПІРАМІДА», 
що дає колосальні можливості для вивчення феноменів свідомості і Особистості 
(як спостерігача поза тілом). Відео цього сенсаційного експерименту за лічені дні 
переглянули десятки тисяч людей.
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НАУКА

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

Інтенсивний розвиток 
«СПОКОНВІЧНОЇ ФІЗИКИ 
АЛЛАТРА» почався в 1996 
році. І перше ознайомлення з 
цими знаннями дало розумін-
ня, наскільки вони архіваж-
ливі для всього людства. Але 
не секрет, що в той же час вони 
і дуже небезпечні: оскільки в 
споживацькому товаристві всі 
передові технології можуть ви-
користовуватися далеко не в 
мирних цілях. Тому ця інфор-
мація тривалий час широко не 
розголошувалася, але науко-
ва робота на основі цих знань 
не припинялася. Згодом стало 
зрозуміло, що потрібно ство-
рювати такі умови, де можуть 
об'єднатися прогресивні вчені 
з усього світу, причому не тіль-
ки в галузі фізики, а й суміжних 
наукових напрямків.

Ознайомитися з текстом і 
відеоверсією доповіді можна на: 

https://allatra-science.org/

НАУКОВО-ЕКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНИЙ  ПРОЕКТ 

«ПІРАМІДА»

Знання «СПОКОНВІЧНОЇ 
ФІЗИКИ АЛЛАТРА» відкрили  
новий етап в розвитку експери-
ментальної фізики. 11 листопа-
да 2017 року відбулася презен-
тація та тестування новітнього 
науково-експериментального 
апарату «ПІРАМІДА», що дає 
колосальні можливості для 
вивчення феноменів свідомості 

і Особистості (як спостерігача 
поза тілом). Відео цього сенса-
ційного експерименту за лічені 
дні переглянули десятки тисяч 
людей.

ІЗ ФІЛЬМУ «ЛЮДИНА ПОРУ-
ШУЄ ЗАКОНИ ФІЗИКИ. 

НАДПРИРОДНІЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА» 

(Відео на каналі «АЛЛАТРА ТВ» 
від 14.11.2017):

І. М. ДАНИЛОВ: «Ця про-
грама дуже цікава сама по собі, 
спрямована на вивчення нашої 
свідомості, на реакції нашого ор-
ганізму тощо, на аналогічні речі. 
Те, що вона повинна навіть у цій 
конструкції бути набагато силь-
нішою, ніж дзеркала Козирєва, 
це 100 відсотків.

Щоб ви розуміли - 11 торів у 
двох режимах, ну і величезний 
вольтаж в розбігу 72 вольта. Це 
інструмент для вивчення. Те, що 
воно впливає, — впливає, воно 
працює — працює, навіть без 
всяких цих електронних при-
бамбасів, хоча електроніка тут 
насправді не така складна, як 
складна сама конструкція.

Цей процес дуже пов'язаний з 
тією гіпотезою, яку ти розповідав 
із фізики (зі Знаннями, викладе-
ними в доповіді «Споконвічна Фі-
зика АллатРа» — прим. ред.). Це 
езоосмічна решітка, рух, все це 
накопичення.

Порушує закони фізики? Так, 
порушує. Але не ті закони фізи-
ки, які в дійсності існують. Тому 
мета повинна бути у вас, хлопці 
— не пошук могутності якогось 
земного, а вивчення роботи люд-
ської свідомості, тобто, як воно 
впливає на фізику, які зміни 
йдуть. І знову ж, по роботі опе-
ратора на передачу знаків, тобто 
телепатичні можливості.

У чому сенс цього проекту?  
Можна довести на банально 
простих експериментах: те, що 
у нас існує свідомість і де вона 
розташована.

Це реальні суб'єктивні речі, 
які дійсно працюють: наша сві-
домість — вона заспокоюєть-
ся, Особистість отримує певну 
ступінь свободи. Звідси і цей 
ефект на торі, як розповідав Ко-
стянтин.

Чому у нього це сталося? 
Тому що ми включили  якраз п'я-
тий, шостий тор. Ще раз кажу: 
це низ навершя і вершина самої 
піраміди, а ось між ними якраз 
і знаходиться те, що називаєть-
ся первинною свідомістю, тому 
і почуття легкості, свободи, як 
при якісній духовній практиці 
виникає. Цей апарат насправді 
дає розуміння, для чого потріб-
ні були піраміди».

Унікальні експерименти, що 
здійснюються з використанням 
апарату «Піраміда» активно ре-
алізуються вже зараз, доклад-
ніше про це розповість офі-
ційний координатор проекту і 
дійсний учасник МГР «АЛЛА-
ТРА» ЗАХАР КРАВЧЕНКО: Ця 

установка цікава тим, що вона 
дозволяє вивчати особливості 
септонного поля. Навіть сама 
геометрія цього апарату — вона 
унікальна, оскільки практично в 
точності повторює енергетичну 
конструкцію людини, що і задає 
певні коливання в септонних по-

лях і так далі. При проходженні 
через езоосмічну решітку. За-
безпечуючи так звану фантом-
ну тягучість. Цей експеримент 
під назвою «Піраміда» дозволяє 
отримати науково-експеримен-
тальні підтвердження тих тео-
ретичних основ, які викладені 
в Доповіді «СПОКОНВІЧНА 
ФІЗИКА АЛЛАТРА», показані 
в відеоверсії цієї доповіді. Мета 
даного проекту — це вивчити 
роботу свідомості — реакції ор-
ганізму при взаємодії з цим апа-
ратом. Що дозволяє не просто в 
теорії, а на практиці показати ло-
калізацію такого поняття польо-
вої структури, як свідомість — 
первинна і вторинна свідомість 
людини.

Цей проект абсолютно від-
критий для всіх бажаючих. 
А  також ми будемо з радістю 
співпрацювати з усіма вченими 
та фахівцями з різних галузей 
науки. Кожен може зареєструва-
тися на сайті allatra-science.org, 
заповнити форму і взяти участь 
у міжнародному науково-дослід-
ному проекті «Піраміда».

Науково-експерименталь-
ний проект «Піраміда» по-
роджує величезний інтерес 

широкої публіки та наукової 
громадськості. І це природно, 
адже це унікальне обладнання 
не має аналогів у світі і дозво-
ляє проводити надприродні 
дослідження свідомості поза 
тілом. 

ПОРУШУЮЧИ ЗАКОНИ
 ФІЗИКИ. ВІДКРИТИЙ 

ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА». 

ПРО МОЖЛИВІСТЬ 
НЕМОЖЛИВОГО 

(Відео на каналі «АЛЛАТРА ТВ» 
від 05.12.2017)

І. М. ДАНИЛОВ: Добро-
го дня! Після виходу передачі 
«ЛЮДИНА ПОРУШУЄ ЗАКО-
НИ ФІЗИКИ». Надприродний 
експеримент «ПІРАМІДА» дея-
кі глядачі звернулися до нас із 
питанням, що вони відчувають 
реально вплив піраміди, дивля-
чись в екран моніторів. Питан-
ня звучало просто: «Чи може 
Піраміда впливати дистанційно 
через цифрові передавачі? Тобто 
через відеокамери, які знімають 
через ноутбук. Це реально, чи це 
фантазія людей?» Так, відповідь 
ми знаємо, але хотілося б систе-
матизувати її, тобто провести 
маленький банальний експери-
мент для того, щоб напрацюва-
ти якусь певну статистику. Тому 
всіх бажаючих ми запрошуємо 
взяти участь у цьому експери-
менті.

Суть його полягатиме в про-
стому... 

Продовження на стор. 13

НАУКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ. ALLATRA SCIENCE
У 2014 році у відкритому доступі була опублікована наукова доповідь Міжнародної групи вчених 

«АЛЛАТРА САЄНС — СПОКОНВІЧНА ФІЗИКА АЛЛАТРА». У ній в доступній для широкого загалу 
формі викладена унікальна інформація про походження та будову елементарних частинок, про пер-
шооснови, з яких складається матерія, про взаємозв'язок елементарних частинок і космології в світлі 
теорії єдиного поля, про електромагнітні та гравітаційні взаємодії, про альтернативні джерела енергії 
і т. д. Показано важливість, масштабність і своєчасність новітніх знань в галузі фундаментальної та 
прикладної фізики. Наведено відповіді на основні, раніше невирішені питання сучасної фізики і дані 
відповідні пояснення.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО
ПОРАДА 2. Бажано довго не 

поміщати ялинку в теплу кім-
нату до того, як ви її прикраша-
тимете. Тому, якщо ялинка ку-
плена заздалегідь, її зберігають 
обгорнутою в папір на балконі. 
Внісши її в будинок, відразу не 
розгортайте, а поступово зігрій-
те до кімнатної температури, 
інакше може швидко обсипати-
ся хвоя. Нижній зріз на стовбурі 
оновлюють і роблять рівним, 
додають у воду, в яку буде по-
ставлено деревце, таблетку ас-
пірину, дрібку солі та ложку цу-
кру. Аспірин не дає розвиватися 
гнильним бактеріям, а сіль і цу-

кор забезпечують харчування. 
Час від часу воду підливають, 
ємність повинна бути завжди 
повною.

Ялинку з поліетилену і 
полівінілхлориду, зняту з антре-
солей, перш ніж встановити в 
кімнаті, пилососять. Мити її не 
слід, інакше можуть заіржавіти 
металеві стрижні, що служать 
основою для гілок і стовбура.

ПОРАДА 3. Ще один спосіб 
створення живильного та збері-
гаючого розчину для ялинки та-
кий: в 3 л води додати приблизно 
по 5 г лимонної кислоти та жела-
тину, а також неповну столову 
ложку товченої крейди. У міру 
випаровування води доливайте 
її до потрібного рівня.

ПОРАДА 1. «Довгостоян-
ня» ялинки багато в чому зале-
жить від її здоров'я. Вибираю-
чи новорічне дерево, зверніть 
увагу на стовбур. Бажано, щоб 
він був товстим і, як і гілки, 
покритий голками. Гілки на 
стовбурі повинні рости досить 
часто. Про хороший стан ялин-

ки свідчить пружність її гілок, 
колючість і темно-зелений (але 
не жовтуватий!) колір хвої, 
переважно не надто великої. 
Важливо, щоб гілочки ялинки 
гнулися, а не ламалися і не об-
сипалися, оскільки навіть не-
давно привезене з лісу дерево 
може бути сухим. 

ЯК ЗБЕРЕГТИ НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ
Як продовжити життя лісової гості? Як зробити, щоб чудова 

ялинка простояла у нас вдома протягом усіх свят? Кожна сім'я 
по-своєму відповідає на ці питання. Ось кілька перевірених ре-
цептів, якими можна скористатися.

Побачивши біду, на допо-
могу людям приспіли жителі 
сусідніх будинків, а також і 
зовсім незнайомі жителі се-
лища, які після трудового 
дня поверталися додому. Ви-
носили вціліле майно (меблі, 
техніку, одяг), розби-
рали завали. Наступ-
ного після пожежі 
дня прийшли не мен-
ше 10 чоловіків, які 
допомогли вивезти 
будівельний мотлох.

Мешканців постраждало-
го будинку поселили сусіди: 
молоду сім'ю з дитиною у од-
них сусідів, старше покоління 
— у інших. Будучи простими 
людьми, які заробляють на 
хліб чесною працею, господарі 
постраждалого будинку зіт-
кнулися з непростим завдан-
ням його відновлення.

Сусід Миколи запропону-
вав рознести листівки зі звер-
ненням до всіх жителів сели-
ща Клавдієво з проханням не 
залишатися осторонь і допом-
огти своїм односельцям — не 
обов'язково грошима, а просто 
фізичною працею або будівель-
ними матеріалами. Було надру-
ковано і роздано 1500 таких 
листівок.

 Примітно, що співробітни-
ки друкарні VRM (відділення на 
Позняках у Києві), прочитавши 
це звернення, перейнялися  й 

самі запропонували надрукува-
ти тираж за собівартістю. За що 
їм окрема подяка. 

Крім того, на прохання про 
допомогу відгукнувся настоя-
тель храму Успіння Пресвятої 

Богородиці в смт Клавдієво 
— панотець Роман. Він попро-
сив односельців не залишатися 
байдужими до біди, звернув-
ся до парафіян храму, а також 
керівника місцевого благодій-
ного фонду з проханням надати 
необхідну допомогу. Основним 
завданням було оперативно до-
нести персональне звернення 
з проханням про допомогу до 
кожного жителя селища.

Як з'ясувалося пізніше, дуже 
багато людей просто не знали 
про пожежу, але звістка про 
те, що трапилося у односельця, 
не залишила байдужими дуже 
багатьох. Буквально в той же 
день, коли листівки потрапили 
до поштових скриньок, жителі 
селища почали телефонува-
ти, приходити, приїжджати та 
пропонувати свою допомогу.

Люди допомагали фінан-
сово, були і ті, хто допомогли 
будівельними матеріалами — 

кілька кубів лісу, цвяхи, плівка, 
скоби для крокв, різальні кола 
для болгарки, патрони, цеглу, 
цемент, листи гіпсокартону — 
люди ділилися тим, що у них 
було в господарстві.

Приходили люди 
і пропонували фізич-
ну допомогу. Одна 
людина прийшла до-
помагати сусідам у 
свою відпустку, від-
клавши всі свої спра-

ви. Інша відпросилася з робо-
ти на кілька днів. Один муляр, 
який пропрацював на будівни-
цтві 35 років, погодився допом-
огти зробити кладку цегли.

Взявши до рук молотки та 
пили, чоловіки-пенсіонери по-
чали відновлювати дах. Окрема 
подяка Володимиру Івановичу, 
колишньому вчителю фізкуль-
тури місцевої школи, який та-
кож, будучи на заслуженому 
відпочинку, маючи будівель-
ну освіту і практичний досвід 
будівництва та покрівельних 
робіт, прийшов з пропозицією 
допомогти відновити дах. Чи 
потрібно зазначати, що всі ці 
люди погодилися працювати 
абсолютно безкоштовно!

Окремо заслуговують на 
увагу два цікавих випадки. 
Щиро хочеться подякувати 
жінці-пенсіонерці, яка сама на 
візку привезла мішок цементу, 
який купила для своїх госпо-

дарських потреб і віддала лю-
дям, які опинилися в біді зі сло-
вами: «Вам зараз потрібніше». 
Нічого, крім здивування і не-
підробної поваги, такий вчинок 
не викликає. І інший випадок, 
коли одна жінка, перебуваючи 
в зовсім іншому місті, дізнала-
ся про біду абсолютно незнай-
омих їй людей в телефонній 
розмові зі своїм двоюрідним 
братом, сама проявила ініціати-
ву, попросила реквізити картки 
та перерахувала суму грошових 
коштів, чим дуже здивувала не 
тільки свого родича, а й сім'ю 
Миколи.

Спільними зусиллями за 
один тиждень постраждалий 
будинок отримав абсолютно 
новий дах і димар. Зараз ак-
тивно ведуться роботи з від-
новлення електрики в будинку, 
робляться нова стеля і стіни. 
Впевнена, що до моменту вихо-
ду статті в друк, сім'я Миколи 
читатиме газету «Пантелеймон 
цілитель» з їхньою історією по-
вернення в свій дім. Величезна 
подяка за це всім тим людям, 
які не залишилися осторонь і 
надали посильну допомогу.

ВИСНОВОК

Хотілося б замість епілогу 
до цієї статті поділитися кіль-
кома спостереженнями та мір-
куваннями.

Жителі селища Клавдієво 
не на словах, а на ділі показа-
ли практичний приклад об'єд-

нання людей, а також модель 
поведінки, відмінну від тієї, 
яка прийнята в споживацько-
му форматі суспільства. Кожен 
вніс свій посильний внесок, 
проте найцінніше в цій дивній 
історії те, що люди в непро-
стий час зберегли свої людські 
якості — доброту, моральність, 
духовність.

«Я вважаю людям, але це 
моя думка, просто як лю-
дини, — не варто лаятися, 
не варто сподіватися на 
Того, хто прийде. Тим паче, 
що люди цього не бачать. 
Вони не відчувають цього. 
Тому не треба чекати, що 
хтось прийде і за них щось 
зробить. Потрібно самим 
робити. Потрібно самим 
протягувати один одному 
руки, припиняти сварити-
ся і об'єднуватися. Є люди 
віруючі. Нічого ділити. 
Бог єдиний. І різниці немає,  
якою мовою люди розмов-
ляють тут, у цьому світі. 
Там вони розмовлятимуть 
однією мовою. І це правда. 
Тому завжди можна знайти 
примирення, правильно?» 
(Цитата з передачі «ЄД-
НАННЯ»)

Що б не сталося, які б не 
складалися життєві обставини, 
потрібно зберігати в собі віру 
в хороше, творче, моральне, 
духовне — віру в Бога. Адже 
як казав блаженний Августин: 
«Якщо Бог на першому місці, 
то все інше буде на своєму». 

Важливо, дуже важливо в 
часи змін відчувати внутрішню 
духовну опору — ту ниточку, 
яка пов'язує Людину з Тим, Хто 
створив цей світ, щоб знайти 
себе Справжнього.

Марія Коновалова

ЄДНАННЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА КЛАВДІЄВО
«Дружба силу додає» — цю мудрість народів півночі не на словах, а на 

ділі відчули жителі селища Клавдієво. У житті кожної людини бувають 
періоди, коли відбуваються події, що випробовують її на міцність духу, на 
звання Людини з великої літери.

Сім'я Миколи (жителів селища Клавдієво Бородянського району Київської 
області) — це п'ять осіб: чоловік з дружиною та дитиною, бабуся і дідусь, — 
фактично опинилася на вулиці 9 грудня 2015 року. Дах їхнього будинку за 
лічені хвилини був охоплений полум'ям — загорівся старий димохід. 

 Коли ти бачиш людину в біді, не думай, що Бог 
випробовує тільки її. Це випробування стосується 
і тебе. Як ти поведеш себе щодо неї: допоможеш чи 
відвернешся?
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ЦIЛИТЕЛЬ
ПОРАДИ ЧИТАЧІВ

«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».

«ВИСКОЧИВ» ЯЧМІНЬ? ГОТОВТЕ 
КОМПРЕС ІЗ КАЛЕНДУЛИ

Потрібно взяти 15 квіток рослини (можна засушених), залити 
склянкою окропу — 200 мл, настояти протягом години в щільно 
закритій і загорнутій рушником ємності. Процідити (навіть двічі — 
для впевненості, що нічого з сировини не залишилося).

У готовому настої змочити марлю і прикладати до ока на 20 хви-
лин. Процедуру повторювати 4—5 разів на день. Допоможе!

ГАНГРЕНА — ЦЕ 
НЕБЕЗПЕЧНО!
Лікувати гангрену доречно 

і засобами народної медицини:

 5 ст. ложок подрібнених 
соснових голок (брати молоду 
хвою), 3 ст. ложки подрібнених 
плодів шипшини, 2 ст. лож-
ки подрібненого цибулиння. 
Збір залити окропом (0,7 л). 
Кип'ятити на малому вогні 10 
хвилин. Настоювати протягом 
ночі (хоча б 10 годин) у герме-
тично закритому посуді (мож-
на скористатися термосом). 
Перед вживанням процідити. 
Випити протягом дня малими 
дозами — по 50—75 мл. Курс 
лікування — 4 місяці.

ЛІКИ ДЛЯ 
ШЛУНКА З 

ПІВОНІЇ
Захворювання шлунка на-

родні цілителі здавна лікували 
корнеклубнями півонії.

Потрібно взяти 1 ст. ложку 
сухої подрібненої сировини і за-
лити півлітра окропу. Настояти в 
щільно закритому посуді 30 хви-
лин. Пити тричі на день по 1 ст. 
ложці за 15 хвилин до їди.

 З НИРОК ВИЙДЕ ПІСОК ...
Коли з нирок іде пісок, хворий, звичайно, відчуває біль, іноді 

— просто нестерпний. Охоплює єдине бажання: скоріше б він 
вийшов і біль припинився! 

Цьому посприяє такий засіб: 1 ст. ложку хвостиків полуниці 
(свіжої або сухої; сировину подрібнити) зали-
ти 200 мл окропу. Настояти 20 хвилин. Пити 
теплим тричі на день по 200 мл, щоразу готу-
ючи свіжий настій.

Так само заварюють і п'ють, як чай, де-
ревій, кропиву.

КАШКА  З 
ЧАСНИКУ

При тромбофлебіті, 
підвищеному рівні холесте-
рину в крові слід спожива-
ти кашку з часнику.

На 1 ст. ложку води або 
молока додають один дріб-
но перемелений зубчик 
часнику (головне, щоб не 
зник сік!). Вживати вран-
ці, за 10—15 хвилин до 
сніданку.

Застереження: протипо-
казано при захворюваннях 
нирок!

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград,
  Львівська обл.

Нещодавно потрапив на очі 
матеріал про лікування жолудя-
ми. Для мене це актуально, і я 
збираю різні рецепти фітотера-
пії. Охоче ділюся інформацією 
з іншими читачами. Думаю, про 
лікування жолудями дуба мало 
кому відомо.

Найцінніша складова дубо-
вих жолудів — танін. Ця речо-
вина бореться із запальними 
явищами в організмі людини, 
сприяє зміцненню серцево-су-
динної системи. Корисні якості 
дубових жолудів дуже цінні 
для хворих на цукровий діабет, 
оскільки для боротьби з захво-
рюванням гостро необхідне змі-
цнення захисних сил організму і 
збалансоване харчування в умо-
вах жорсткої дієти.
ВЛАСТИВОСТІ ДУБОВИХ ЖОЛУ-

ДІВ, ЗНАЧИМІ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ:

• Бактерицидні (боротьба з 
вірусами і мікроорганізмами).

• Протипухлинні.
• Стимулюючі роботу нирок 

і органів шлунково-кишкового 
тракту.

Для використання як лікар-
ського засобу жолуді збирають 
в екологічно чистому районі. Їх 
очищають від шкірки, серцеви-
ну висушують у гарячій духовці 
при невеликій температурі. Піс-
ля перемелюють на порошок за 
допомогою кавомолки. Можна 

придбати жолуді в аптечній ме-
режі.

Перед використанням цього 
рецепта рекомендується прокон-
сультуватися з лікарем.

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Жолудевий порошок 

вживають натщесерце по 1 ч. 
ложці перед сніданком, обідом і 
перед вечерею.

• Ті, хто не може використо-
вувати для лікування порошок, 
натирають вміст жолудя на дріб-
ній тертці, беруть аналогічно по-
передньому рецепту.

І порошок, і терті жолуді 
запивають кип'яченою водою. 
Закінчення курсу лікування 
визначається за аналізами крові, 
ефективність його перевірена 
неодноразово на хворих на цу-
кровий діабет.
Ольга Зубенко, м. Кропивницький

 ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТУ ЖОЛУДЯМИ ДУБА

Це природний засіб — кра-
щий захист від алергії, грипу, 
кашлю, астми та інших захворю-
вань дихальних шляхів.

У мене була сильна алергія 
і астма, яка приносила багато 
страждань, і я постійно погано 
себе почував. Пішов до алерго-
лога, мені призначили цілу купу 
ліків, але вони ненадов-
го знімали симптоми, і 
я продовжував хворіти 
знову і знову.

РЕКЛАМА

Здрастуйте, шановна редакціє! Газету «Пантелеймон» читаю давно і інтерес до неї тільки поси-
люється. Це справжня віддушина і добра порадниця на всі випадки життя. 

 ЧУДОДІЙНИЙ СИРОП БУЗИНИ: 
ПОЗБАВИТЬ АЛЛЕРГІЇ, БРОНХІТУ ТА ІНШИХ ХВОРОБ

Мій друг дав мені цей рецепт, 
який використовував вже кілька 
років і успішно лікував ним ка-
шель, грип та застуду. Я спроб-
ував. Результат мене здивував: 
астма і алергія стали проявляти-
ся все рідше і рідше. І зараз я вже 
про них і забув!

Я вирішив поділитися з вами 
цим чудовим засо-
бом. Рецепт дуже 
простий і містить 
тільки натуральні 
компоненти!

ЦЕ ЧАРІВНИЙ ЗАСІБ — 
СИРОП ІЗ БУЗИНИ. Допом-
агає запобігти грипу, багатий 
на антиоксиданти, лікує грип, 
бронхіт, застуду, вірусні та бак-
теріальні інфекції, ефективний в 
лікуванні астми та алергії.

Інгредієнти: 1/2 склянки су-
шених ягід бузини, 3 склянки 
води, 1 склянка натурального 
меду, 2/3 склянки натурального 
яблучного оцту.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
Налийте в каструлю воду і до-

дайте ягоди бузини. Доведіть до 
кипіння і дайте покипіти протя-
гом 30 хвилин на повільному во-
гні.  Настоюйте 1—2 години, потім 
процідіть рідину в окремий посуд. 
Після цього додайте мед і добре 
перемішайте. Потім додайте яблу-
чний оцет.

Перелийте в банку і поставте в 
холодильник. Зберігати можна до 
6-ти місяців.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Дорослим рекомендується 

вживати по 1 ст. ложці на день, 
дітям старше 8-ми років — по 1 
чайній ложці.

Ви можете змішати його з не-
великою кількістю води.

Якщо використовуєте сироп 
для лікування грипу, застуди або 
кашлю, можете вжити таку ж 
дозу, але кожну годину або кожні 
2 години.

Надіслав І. П. Кучеренко, 
Київська обл.
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КОРИСНО ЗНАТИ

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) 

Вікові зміни пульсу особливо 
помітні у дітей. У новонародже-
них малюків серце б'ється удвічі 
частіше, ніж у дорослих. У міру 
дорослішання, становлення адап-
таційних механізмів в організмі 
частота серцевих скорочень 
зменшується і до 12—16 років 
стає, як у дорослих. Після 50-ти 
років, особливо у нетренованих 

людей, що ве-
дуть сидячий 

спосіб життя, серце поступово 
старіє і пульс частішає.

НОРМИ ПУЛЬСУ 
ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

ЧОМУ ПУЛЬС 
ПРИСКОРЕНИЙ?

Під час фізичних наванта-
жень або сплеску емоцій часто-
та серцевих скорочень в нормі 

може збільшуватися в 3—3,5 
рази. Прискорений пульс у спо-
кої (тахікардія) може виникати 
при перевтомі і різних захворю-
ваннях.

ЧОМУ ПУЛЬС 
УПОВІЛЬНЕНИЙ?

Частота серцевих скорочень 
у спокої менше 60 ударів / хвили-
ну (брадикардія) при нормаль-
ному самопочутті свідчить про 

хорошу тренованість організму.
У висококваліфікованих 

спортсменів, що займаються 
плаванням, веслуванням і ін-
шими видами спорту, які вима-
гають витривалості, нормаль-
на частота серцевих скорочень 
може не перевищувати 40 ударів 
/ хвилину.

Якщо пульс уповільнений 
і при цьому крутиться голова, 
швидка стомлюваність, змі-
нюється артеріальний тиск — 
слід звернутися до лікаря.

ЯК ВИМІРЯТИ ПУЛЬС?
Злегка притисніть вказівним 

і середнім пальцями пульсую-
чу артерію (скроневу, промене-
ву, тильну артерію стопи та ін.), 
підрахуйте кількість ударів за 

15 секунд і помножте отримане 
число на 4.

У маленьких дітей часто-
ту серцевих скорочень можна 
виміряти, приклавши долоню до 
грудей малюка.

Серце чуйно реагує на будь-я-
кі зміни (в тому числі положення 
тіла): лежачи частота серцевих 
скорочень повільніша, сидячи і 
стоячи — швидша. Тому щоразу 
вимірюйте пульс в одному і тому 
ж положенні.

Вимірюючи пульс, звертайте 
увагу не тільки на частоту, але і 
на ритмічність ударів, наповнен-
ня судин. У нормі пульс повинен 
добре прощупуватися, бути рит-
мічним, а його швидкість повин-
на відповідати віковій нормі. 

Рівень іншої кислоти — Оме-
га-6 (арахідонової) — не впли-
вав на ймовірність розвитку 
діабету, розповідає Zee News. 
Фахівці відзначають: лінолева 
кислота не утворюється в ор-
ганізмі, а надходить туди з їжею. 
Вона міститься в рослинних 
оліях. Попередні дослідження 
показали, що жирні кислоти 
Омега-6 борються з невралгією, 
запаленням, ревматоїдним ар-
тритом, гіпертонією та іншими 
проблемами.

До речі, до цього співробіт-
ники Університету Британської 
Колумбії виявили: поліненаси-
чені жирні кислоти омега-6 ро-
блять дівчаток ледачими. Вчені 
знайшли кореляцію між сидя-
чим способом життя дівчаток 

у віці 11 років і кількістю полі-
ненасичених жирних кислот 
Омега-6 в їхньому раціоні. Мо-
ноненасичені жирні кислоти з 
сидячим способом життя пов'я-
зані не були.

БАНАНИ І АВОКАДО 
ВРЯТУЮТЬ ВІД 

СЕРЦЕВОГО НАПАДУ ТА 
ІНСУЛЬТУ

До такого висновку дійшли 
співробітники Університету Ала-

бами. Секрет в тому, що банани 
і авокадо багаті на калій, що під-
тримує еластичність артерій.

Численні дослідження по-
казали: коли артерії втрачають 
еластичність, ризик інфаркту та 
інсульту зростає. Фахівці прове-
ли нове дослідження на мишах, 
схильних до серцево-судинних 
недугів через дієти з високим 
вмістом жирів. Гризуни отриму-
вали мало або багато калію. Че-
рез дієти з низьким рівнем калію 
артерії піддослідних тварин втра-
чали еластичність. У мишей, які 
отримували багато калію, втрата 
еластичності була несуттєвою. 
Також у гризунів, в раціоні яких 
було багато калію, аорта виявила-
ся еластичнішою.

 МИ ТАК ВВАЖАЄМО, 
А НАСПРАВДІ …

Народні повір’я та неправильна уява тримаються стійко. Вони 
стали нашою мішенню. Ось які пояснення дають закордонні 
фахівці.

РЕКЛАМА

ЖИРНІ КИСЛОТИ ОМЕГА-6  ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ДІАБЕТУ 2-го типу

Люди з найвищими рівнями лінолевої кислоти (однієї з поліненасичених жирних кислот оме-
га-6) у крові на 35% рідше страждали від діабету 2-го типу, ніж люди з найнижчими рівнями цієї 
кислоти в крові. Це з'ясували фахівці з Австралії, проаналізувавши дані 20-ти досліджень за участю 
39 740 дорослих з 10-ти країн.

Від яєць страждає печін-
ка. Ще одна необґрунтована ле-
генда. Втім, від цього стражда-
ли б, перш за все, англійці, які 
починають майже завжди свій 
день із двох яєць. Навпаки, цей 
продукт, багатий на протеїни 
і мінерали, легко засвоюється 
навіть дітьми. Його також не 
забороняють хворим і тим, хто 
видужує. Якщо смажити його 
в «калюжі» масла або поливати 
майонезом, то воно може стати 
дещо «важким».

Спати на лівому боці дуже 
шкідливо для серця. Положен-
ня під час сну не тягне за собою 
змін у роботі серця, навіть у сер-
дечників. Щоб спричинити змі-

ни в цьому сильному м'язі, треба 
щось більше. Просто коли спиш 
на лівому боці, відчуваєш биття 
серця, що може стати джерелом 
тривоги для стурбованих людей 
або тих, хто страждають  на сер-
цебиття.

Сердечники і астматики не 
повинні займатися спортом. На-
впаки, спорт (помірний) спри-
ятливий і навіть є прекрасним 
доповненням до лікування. При 
серцево-судинних захворюван-
нях спорт покращує роботу і 
силу серця і судин, звідси краще 
постачання крові киснем. При 
астмі він покращує дренаж ди-
хальних шляхів, зменшуючи ча-
стоту криз. 

ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ ПУЛЬС 
У ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ

Пульс (частота серцевих скорочень) непостійний. Він залежить 
від багатьох факторів, таких як вік, стан здоров'я, тренованість 
організму, температура навколишнього середовища і багато ін-
ших. Таким чином, серце допомагає організму адаптуватися до 
різних умов зовнішнього і внутрішнього середовища.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
До уваги літніх людей та не тільки!!!

гіпертонія
астенія
судинні захворювання (серед них — 
атеросклероз)
геморагічний діатез та інші захворю-
вання кровотворення
кровотечі різної природи
гастрит зі зниженою секрецією
ревматизм

тиреотоксикоз (надлишкова виро-
блення гормонів щитовидної залози)
цукровий діабет
алергічні висипки, екземи, скарлати-
на, кору 
погане відновлення уражених стінок 
судин і капілярів
комплексна терапія при онкозахворю-
ваннях

Протипоказання: гіпотонія, підвищена кислотність шлунку, тромбоз, вираз-
кова хвороба, тромбофлебіт, підвищення згортання крові з надлишком вітаміну К. 

Зверніть на це увагу зараз. «Порошок з горобини чорноплідної» - 
це препарат, який допомагає вирішити ці проблеми.

Робіть заказ по телефонам: (066)11-48-240, (063)58-229-39, (068)86-72-862
Вартість «Порошку з горобини чорноплідної» - 295 грн.

ТУ У 15.3-23913766-002:2005. БАД. Не є лікарським засобом. 
Перед використанням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. 

Якщо Вас турбують проблеми:

ДЛЯ АТИПОВОГО 
АУТИЗМУ ХАРАКТЕРНІ:

1. Досить виразні порушення 
соціальної взаємодії.

2. Обмежена, стереотипна, 
повторювана поведінка.

3. Та чи інша ознака аномаль-
ного і / або порушеного розвит-
ку проявляється у віці після 3-х 
років.

Найчастіше атиповий аутизм 
виникає у дітей з важким спец-
ифічним розладом розвитку ре-
цептивної мови або з розумовою 
відсталістю.

Синдром Ретта починає про-
являтися у віці 8—30 місяців по-
волі, без зовнішніх причин, на тлі 
нормального (в 80% випадків) або 
незначно затриманого моторного 
розвитку.

З'являються відчуженість, 
втрачаються вже набуті навички, 
призупиняється розвиток мови, 
протягом 3—6 місяців спостері-
гається повний розпад раніше 
придбаного мовного запасу і на-
вичок. Тоді ж виникають насиль-
ницькі руху «миючого типу» в 
кистях рук. Пізніше втрачається 
здатність до утримання предметів, 
з'являються атаксія, дистонія, м'я-
зові атрофії, кіфоз, сколіоз. Жу-
вання замінюється смоктанням, 
розладнується дихання. У тре-
тині випадків спостерігаються 
епілептиформні напади.

До 5—6 років тенденція до 
прогресування розладів пом'я-
кшується, повертається здат-

ність до засвоєння окремих слів, 
примітивної гри, але потім ознаки 
хвороби знову наростають.

На жаль, сучасна медицина і 
педагогіка не в змозі допомогти 
дітям з синдромом Ретта. Це най-
важче порушення серед РАС, що 
не піддається корекції.

При синдромі Аспергера, як і 
при синдромі Каннера, визнача-
ють комунікативні порушення, 
недооблік реальності, обмежене і 
своєрідне, стереотипне коло інте-
ресів, що відрізняють таких дітей 
від однолітків. Поведінку визна-
чають імпульсивність, контрастні 
афекти, бажання, уявлення, нерід-
ко позбавлені внутрішньої логіки.

У деяких дітей рано вияв-
ляється здатність до незвичайно-
го, нестандартного розуміння себе 
та оточуючих. Логічне мислення 
збережено або навіть добре ро-
звинене, але знання важко репро-
дукуються і вкрай нерівномірні. 
Активна і пасивна увага нестійка, 
проте окремі аутистичні цілі дося-
гаються з великою енергією.

На відміну від інших випадків 
аутизму немає суттєвої затримки 
в мовному та когнітивному ро-
звитку. У зовнішньому вигляді 
звертає на себе відчужений вираз 
обличчя, що надає йому «кра-
сивість», міміка застигла, погляд 
звернений в порожнечу, фіксація 
на обличчях скороминуща. Ви-
разних мімічних рухів мало, же-
стикуляція збіднена. Іноді вираз 
обличчя зосереджено-самозаг-
либлений, погляд спрямований 

«всередину себе». Комунікативні 
функції мови ослаблені, а сама 
вона своєрідна по мелодиці, рит-
му і темпу. Відзначаються тен-
денція до словотворчості, потяг 
до аутистичних ігор. Характер-
на прихильність до дому, а не до 
близьких.

ОСЬ КІЛЬКА ІДЕЙ, ЯКІ 
МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ 

ПОЛІПШИТИ СТИЛЬ 
ВЗАЄМОДІЇ З ЛЮДЬМИ 

З РАС:

1. ВЖИВАЙТЕ 
КОРЕКТНІ СЛОВА

Уважно стежте за тим, за до-
помогою яких слів ви описує-
те людей з аутизмом та інши-
ми розладами, будуть це діти, 
підлітки чи дорослі. Уникайте 
таких слів: «гіперлексик», «ау-
тист». Люди з РАС — це, перш 
за все, люди. Аутизм або син-
дром Аспергера — це певні 
особливості в навчанні людей, 
але це не те, хто вони є. Кожна 
людина з РАС унікальна, і вона 
набагато більше, ніж її діагноз. 

2. УНИКАЙТЕ 
ПСИХІАТРИЧНОГО 

ЖАРГОНУ
Уникайте психіатричних 

термінів, таких як «нав'яз-
ливість», «компульсивність», 
«стереотипність» або «психоз» 
(якщо, звичайно, ви не психіатр 
або інший лікар). Якщо можли-
во, просто потрібно описувати 

те, що ви спостерігаєте, в таких 
виразах, які будуть зрозумілі всім 
людям.

Уникайте слів, які містять 
вашу особисту інтерпретацію 
поведінки. Наприклад, «агресія» 
має на увазі бажання завдати 
шкоди іншій людині.

Якщо йдеться про когось 
старше двох років, то не кажіть, 
що він «вередує». Примхи  ма-
ють на увазі розпещену дитину, 
яка намагається домогтися свого. 
Замість психіатричних ярликів 
намагайтеся описувати поведінку 
раціонально і точно.

 
3. НЕ ОБГОВОРЮЙТЕ 

ЛЮДИНУ 
В ЇЇ ПРИСУТНОСТІ

Люди з РАС можуть ніяк не 
реагувати на розмови людей 
навколо них. Ми не завжди знає-
мо, наскільки вони розуміють 
те, що говориться при них, або 
як вони ставляться до того, що 
інші люди їх обговорюють. Най-
краще припущення — вважати 
за замовчування, що їм диском-
фортно, коли про них говорять в 
їхній присутності.

Адже ми не чинимо так по 
відношенню до інших дітей і до-
рослих без інвалідності. Уявіть 
свою реакцію, якщо ваші колеги 
або члени сім'ї почнуть так само 
обговорювати вас!

(Продовження на стор. 7)

РУБРИКА: ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!
Періодично до нас в редакцію надходять різнопланові питан-

ня від наших читачів стосовно аутизму. Хтось уже зіткнувся з 
цим, а хтось просто цікавиться: «Розкажіть, які вони — діти-ау-
тисти? Як себе з ними поводити, як розуміти?» 

Так, тема серйозна і масштабна, і вона не може розглядатися лише 
в енциклопедичному напрямку. Тут важливі і думки фахівців, і до-
свід сімей, які виховують дітей з ознаками аутизму в характері. Але в 
першу чергу слід розібратися, чи є дитячий аутизм захворюванням. 

Тож перш ніж перейти до 
розгляду теми, трохи пізна-
вальних фактів:

 Аутизм як самостійний 
розлад вперше був описаний Л. 
Каннером у 1942 році, в 1943 р. 
подібні розлади у старших дітей 
описав Г. Аспергер, а в  1947р. — 
С. С. Мнухін.

 Значна частина людей 
(від 25 до 50%) з РАС («розлади 
аутистичного спектру») мають 
супутню розумову відсталість, 
часто у них порушені мотори-
ка і координація, є проблеми зі 
шлунково-кишковим трактом, 
сном. Для них також характерні 

особливості сприйняття інфор-
мації, труднощі з концентрацією 
уваги і дратівливість.

 Аутисти не є божевільни-
ми в звичному сенсі, вони не є 
небезпечними для суспільства 
і не несуть жодної загрози ні 
йому, ні оточуючим, хіба що самі 
собі можуть заподіяти якісь не-
приємності.

 У 2007 році Організація 
Об'єднаних Націй оголосила 2 
квітня Всесвітнім днем поши-
рення інформації про аутизм. 
Це розлад, як заявляють дослід-
ники, можна спостерігати у кож-
ного 68-го жителя планети.

ЯКИМ БУВАЄ 
АУТИЗМ?

Згідно з міжнародною кла-
сифікацією хвороб МКХ-10, 
до аутистичних розладів нале-
жать:

 дитячий аутизм (F84.0) 
(аутистичний розлад, інфан-
тильний аутизм, інфантильний 
психоз, синдром Каннера);

 атиповий аутизм (з почат-
ком після 3-х років) (F84.1);

 синдром Ретта (F84.2);
 синдром Аспергера — ау-

тистична психопатія (F84.5).
Всі ці терміни описують різні 

прояви одного і того ж порушен-
ня.

Зокрема, для синдрому Кан-
нера характерне поєднання на-
ступних основних симптомів:

1. Неможливість встанов-
лювати повноцінні відносини з 
людьми з початку життя.

2. Крайня відгородженість 
від зовнішнього світу з ігнору-
ванням середовищних подраз-

ників до того часу, поки вони не 
стають болючими.

3. Недостатність комуніка-
тивного використання мови.

4. Відсутність або недостат-
ність зорового контакту.

5. Страх змін у навколишньо-
му середовищі.

6. Безпосередні і відставлені 
ехолалії («грамофонна або папу-
гоподібна мова»).

7. Затримка розвитку «Я».
8. Стереотипні ігри з неігро-

вими предметами.
9. Клінічний прояв симпто-

матики не пізніше 2—3 років.

В поле зору фахівців дити-
на зазвичай потрапляє не рані-
ше 2—3 років, коли порушення 
стають досить очевидними. Але 
і тоді батьки часто не можуть 

визначитись щодо  порушень, 
вдаючись до оціночних суд-
жень: «Дивний, не такий, як усі». 
Нерідко справжня проблема 
маскується більш зрозумілими 
для батьків уявними чи реальни-
ми порушеннями — наприклад, 
затримкою мовного розвитку 
або порушеннями слуху.

Ретроспективно нерідко 
вдається з'ясувати, що вже на 
першому році дитина слабо ре-
агувала на людей, не приймала 
пози готовності при взятті на 
руки, а взята — була незвич-
но пасивною ( «Як мішечок з 
піском», — іноді кажуть бать-
ки). Боялася побутових шумів 
(пилососа, кавомолки та т. д.),  
не звикаючи до них з часом, 
виявляла надзвичайну вибір-
ковість у їжі, відмовляючись 
від їжі певного кольору або 
виду. Для деяких батьків такі 
порушення стають очевидни-
ми лише заднім числом при 
порівнянні з поведінкою іншої 
дитини.

ПРО ДІТЕЙ З ДУЖЕ ЧУТЛИВИМ 
СПРИЙНЯТТЯМ СВІТУ
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ 
МУЖЧИНЫ»

ДОДАТКОВИЙ 
ЗАРОБІТОК ДЛЯ 

ВСІХ!

 А ви б хотіли отри-
мувати стабільний 
прибуток в межах 
2000—8000 грн у 

місяць і при цьому 
допомагати іншим?

 Тоді пропонуємо 
вам уже зараз стати 
торговим представ-
ником «БАЛЬЗАМУ 
Болотова» у своєму 
регіоні. Запрошує-
мо всіх бажаючих, 
у тому числі пенсіо-
нерів. 

Уся додаткова 
інформація 

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

РЕКЛАМА

4. НЕ ЗАПИТУЙТЕ, 
А КАЖІТЬ

Коли людині з РАС складно зро-
зуміти чужу мову, виконати ін-
струкції або щось зробити, то не 
піддавайтеся спокусі засипати її 
запитаннями про те, що вона по-
винна зараз робити, що роблять 
інші люди, де їй треба зараз бути 
і так далі. Замість цього скажіть 
їй, що робити, використовуючи 
конкретну і чітку мову. Інструкції 
приведуть до більш ефективних 
результатів, ніж питання.

5. ЗАЧЕКАЙТЕ
Для людей з РАС часто харак-

терна затримка в обробці інфор-
мації. Їм часто потрібні додат-
кові кілька секунд між чужими 
словами і відповіддю. Це озна-
чає, що ми повинні навчитися 
тихо чекати кілька секунд після 
того, як ми щось сказали чи по-
казали, щоб у дитини або дорос-
лого була можливість подумати, 
згадати і відповісти.

Слідкуйте за тим, щоб не до-
давати зайвої словесної інфор-
мації, поки людина обробляє те, 
що ви сказали.

6. НЕ ДОДАВАЙТЕ 
ІНФОРМАЦІЇ: ЧЕКАЙТЕ 

ВІДПОВІДІ
Не піддавайтеся імпульсу 

ставити безліч питань і додавати 
зайву інформацію, коли люди-
на-аутист вам ніяк не відповіла. 

Якщо ви щось сказали чи поста-
вили питання, то почекайте хоча 
б 10—15 секунд і дайте людині 
можливість подумати, обробити 
інформацію і відповісти.

Щоразу, коли ви говорите, 
чекайте будь-якої відповіді (не 
обов'язково за допомогою мови), 
перш ніж повторюватися. Важ-
ливо навчити дітей з РАС уваж-
но прислухатися до чужої мови 
щоразу, коли вона спрямована 
до них.

Тут важливо навчити ау-
тистів, що якщо хтось говорить 
з ними, їм потрібно дати якусь 
відповідь, щоб інша людина зро-
зуміла, що її почули.

Якщо розглядати людину 
як повноцінну енергоінфор-
маційну конструкцію (де-
тальна інформація в книзі 
А. Нових «АллатРа»), то без 
наукової термінології можна 
простежити наступне: мо-
зок людини можна уявити, як 
комп'ютер, свідомість — як 
програмне забезпечення, за 
допомогою якого здійснюєть-
ся аналіз всієї інформації, що 
надходить в життя людини, 
а той, хто керує цим проце-
сом, —  особистість людини! 
Саме особистість використо-
вує свою свідомість і вибирає, 
яким чином взаємодіяти з со-
ціумом, яку доречну реакцію 

або поведінку вибрати в тій 
чи іншій ситуації, які навички 
розвивати, куди направляти 
свій інтелект.

7. ДОВОДЬТЕ ДО КІНЦЯ
Не звертайтесь з проханням, 

якщо у вас немає можливості дове-
сти його до кінця і допомогти лю-
дині відповісти, виконати його або 
відмовити вам.

Коли ви повторюєте прохання 
знову і знову, то вона вчиться ігно-
рувати те, що говорять інші люди. 
Людина з РАС може навчитися 
«відключатися» від чужої мови. 

8. ВИГОЛОШУЙТЕ ПИТАННЯ 
І ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ПО-РІЗНОМУ
Переконайтеся, що ви вико-

ристовуєте різний тон голосу для 
питань і інструкцій. Уникайте 
інструкцій з характерними пи-
тальними інтонаціями. Якщо ви 
ставите питання, то тихо чекайте 
відповіді з вичікувальним вира-
зом обличчя.

9. ЯКЩО СТАВИТЕ 
ПИТАННЯ, БУДЬТЕ ГОТОВІ 

ПРИЙНЯТИ БУДЬ-ЯКУ 
ВІДПОВІДЬ.

Не ставте запитання, якщо 
якийсь варіант відповіді для вас 
неприйнятний. Якщо необхідно 
щось зробити, то не питайте ди-
тину чи дорослого, чи готова вона 
і чи хоче вона це робити. Замість 

цього скажіть «Пора...», «Зараз 
ми...» або «Подивися на свій роз-
клад». Коли ви пропонуєте якісь 
варіанти, то говоріть і поводьте 
себе зовсім по-іншому, ніж коли 
просто інформуєте людину про 
те, що зараз відбудеться.

10. НЕ ВТРУЧАЙТЕСЯ 
В КОМУНІКАЦІЮ 

З ЛЮДИНОЮ
Якщо дитина або дорослий 

заговорили з людиною з РАС, то 
не треба одразу ж «встрявати» і 
починати говорити замість неї. 
Просто допоможіть людині з РАС 
так чи інакше відповісти співроз-
мовнику.

Свідомість дитини-аутиста 
настільки чутлива до всіх проявів 
нашого життя, що вона букваль-
но гостро відчуває людський гнів, 
роздратування, злість, хитрість і 
т.д.

Уявіть, ви бачите перед собою 
людину, чуєте, що вона говорить 
і як вона вам посміхається, але 
дитина-аутист бачить не тільки 
образ, але ще і тонко відчуває всі 
справжні емоції і спонукання цієї 
людини.

11. НЕ КАЖІТЬ ІМ'Я 
ДИТИНИ ПЕРЕД КОЖНОЮ 

ІНСТРУКЦІЄЮ
Якщо починати кожну інструк-

цію з імені, то людина може відреа-
гувати тільки на ім'я та пропустити 
зміст інструкції. Вона також може 

почати не реагувати на інструк-
ції, якщо вони не починаються з її 
імені.

Знання про глибинну пси-
хологію  людини, закладені в 
книги А.Нових «АллатРа», 
з легкістю виводять вирі-
шення проблеми дітей з РАС,  
роблячи акцент не на тре-
нування свідомості такої 
дитини, а на більш високий 
і одночасно простий рівень 
— створення сприятливих 
умов для особистості і ро-
звиток її внутрішньої Лю-
бові, тих почуттів, які їй 
ближче, ніж багатьом із нас!

ЯК ВИСНОВОК: Налагодити 
контакт аутиста з соціумом цілком 
можливо і потрібно! Просто не-
обхідно без коливань відмовитися 
від  ілюзій, які терзають, і збудо-
ваних заздалегідь планів на жит-
тя. Прийняти дитину такою, якою 
вона є. І діяти, виходячи з інтересів 
цієї унікальної за своєю природою 
Особистості, створюючи навколо 
неї атмосферу любові і доброзич-
ливості, організовуючи її світ до 
тих пір, поки вона не навчиться ро-
бити це самостійно.

Пам'ятайте, що без вашої під-
тримки дитині з аутизмом не обій-
тися!

Підготував Юрій Клименко, 
за матеріалами сайтів

 http://zsz.pp.ua, http://www.
childneurologyinfo.com, http://outfund.ru
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ЦIЛИТЕЛЬ
КУЛІНАРІЯ

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

 ШВИДКО 

ПРЯНІ ПАЛИЧКИ
Дуже проста в приготуван-

ні закуска, але дуже ефектна та 
смачна. 

Інгредієнти: 1 лист 
готового лист-
кового тіста, 
10 в'ялених 
т о м а т і в , 
20 маслин, 1 
яйце для зма-
щування, про-
ванська суміш 
трав.

Як готувати: 
Тонко розкачати два вели-

ких пласта тіста. Розкласти на 

один пласт тіста в'ялені томати 
та маслини.

Змастити вільне від начинки 
місце збитим яйцем, добре про-
мастити краї. Накрити другим 
шаром тісто, злегка розкачати і 

прибрати в холодиль-
ник на півгодини. 

Дістати напів-
фабрикат із 
холодильни-
ка і нарізати 
смужками.

Викласти їх 
на пергамент, об-

мазати збитим яйцем, 
а потім посипати прованськи-
ми травами та поставити в ду-
ховку хвилин на 20.

СМАЧНО І КОРИСНО

ШВИДКІ 
МАРИНОВАНІ 

ПОМІДОРИ

Цей рецепт хороший для 
тих, кому терміново потрібні 
мариновані помідори. Ці помі-
дори майже не відрізняються 
від помідорів, приготованих 
звичайним способом — з 4 тиж-
нями дозрівання.

Дівчина, яка давала мені цей 
рецепт, запевняла, що помідори 
набувають потрібного смаку вже 
наступного дня після приготу-
вання. Але я про них забула і зга-
дала тільки через 3 дні. Триденні 
помідори були досить гарними.

Є один момент, на який по-
трібно звернути увагу. При 
варінні у помідорів лопається 
шкірка. Наколювання не допом-
агає.

СКЛАД (на 1,5-літрову бан-
ку): помідори, 3 склянки (750 мл) 
води, 4 ч. ложки солі, 1 ч. ложка 
цукру, 4—5 мл 70% оцту, 3—5 
лаврових листів, 10—15 горо-
шин чорного перцю, 5 горошин 
запашного перцю, 1 невеликий 
гострий перець.

У каструлю покласти сіль, цу-
кор, лаврове листя, два види пер-
цю горошком і стручок гострого 
перцю. Влити воду і оцет. Розсіл 
довести до кипіння.

У помідорів зробити вузьким 
ножем прокол по центру (через 
плодоніжки).

Помідори покласти в розсіл і 
кип'ятити 2—3 хвилини (при не-
обхідності перевертати). Помі-
дори викладати частинами — 
так, щоб вони були в каструлі в 
один шар.

Проварені помідори викла-
сти в банку. Коли банка за-
повниться, залити до верху роз-
солом, намагаючись, щоб спеції 
потрапили в банку.

Залишити при кімнатній тем-
пературі. Готовність — наступ-
ного дня.

Н. Сокол

 ЯКЩО ВАМ 
 ПРИСНИЛИСЯ ПОМІДОРИ  

Якщо вам приснилося, що 
ви їсте помідори, то у вас буде мі-
цне здоров'я.

Якщо приснилися помідо-
ри, зростаючі на грядці, такий 
сон обіцяє радість.

 ДЕСЕРТ 

 «БАНАНОВИЙ 
ЧІЗКЕЙК»

Інгредієнти: 0,5 кг нежир-
ного сиру, 6 стиглих бананів, 2 
ст. л. крохмалю, 1 яйце.

Як готувати: Збити яйце, 
сир і крохмаль. Подрібнити 
очищені банани в блендері. Ре-

тельно вимішати тісто та 
викласти у форму. Випікати до 
рум'яної скоринки.

СМАЧНО І БЮДЖЕТНО

СМАЧНИЙ НАПІЙ

Зазвичай як напої більшість просто купують сік і газовану 
воду, але можна приготувати незвичайний напій — тим паче, 
що це досить легко. 

РІЗДВЯНИЙ ЧАЙ 

Додайте в приготований 
чай трохи трав (ви ж сушили 
м'яту, коли було літо? Якщо 
немає, можна купити у відділі 
спецій), а ще зваріть особли-
вий сироп для різдвяного чаю 
— з апельсинів, цедри, гвоз-
дики та імбиру. До речі, від 
запаху цього сиропу не тільки 
кухня, але і весь будинок на-
повниться чудовим новоріч-
ним ароматом.

Тепер ви знаєте, що приготувати на 
Новий рік -2018 і можете скласти до-
кладне меню. Добре продумайте кожну 
страву, вивчіть чужі новорічні меню, і 
у вас вийде чудовий святковий стіл на 
Новий рік чи Різдво! 

Автор: Василина, 
спеціально для http://mirpozitiva.ru/

ВИ ПОВИННІ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО:
При ішемічній хворобі сер-

ця, гіпертонії, атеросклерозі 
не можна їсти копченості, ков-
баси, сири з високим вмістом 
жиру, печінку та продукти з 
неї, жирне м'ясо. Варто обме-
жити себе в яйцях, соліннях, 
консервах. Кращий варіант — 
страви з жирних сортів риби, 
наприклад, сьомги; свіжі і 
варені овочі, фрукти, зелень, 
хліб з висівками. Салати кра-
ще заправляти не майонезом, а 
олією з лимонним соком.  

 ЯК ПРАВИЛЬНО   
 СКЛАСТИ МЕНЮ 

Напевно, у вас теж є власні 
смачні і перевірені рецепти, але 
якщо ви використовуєте нові 
рецепти до новорічного столу, 
то я рекомендую випробувати 
страви, щоб зрозуміти, скільки 
часу вам буде потрібно на їхнє 
приготування.

Постарайтеся врахувати 
смаки всіх гостей. Моя мама 
завжди готувала великий стіл, 
і мені здавалося, що одна і та 
ж страва зустрічалася на столі 
кілька разів — у дитинстві я 
думала, що це потрібно просто 
для краси, а насправді мама по-
вторювала свої кращі рецепти в 
декількох прочитаннях.

Наприклад, один і той же са-
лат міг бути з майонезом, а міг 

бути і незаправлений — серед 
наших гостей не всі їдять май-
онез. Також були варіанти без 
м'яса, риби та інших алергенів. 
Поцікавтеся смаками ваших го-
стей перш ніж складати меню.

Також до новорічного меню 
варто включити прості рецепти. 
Зрештою, готувати звичайний 
буряк із чорносливом — спра-
ва п'яти хвилин, а з'їдають цю 
страву досить швидко. 

Ви вже почали складати меню та підбирати рецепти на Новий 
рік 2018? Я почала і поспішаю поділитися своїми ідеями. Кожній 
господині хочеться приготувати цікаві і незвичайні новорічні 
страви. І, звичайно ж, це простіше зробити всім разом. 

ЯКІ ОРИГІНАЛЬНІ СТРАВИ
ПРИГОТУВАТИ НА НОВИЙ РІК

 ГАРНІР 

Погодьтеся, нерозумно 
ставити на новорічний стіл 
звичайні макарони як гарнір? 
Кілька цікавих гарнірів допо-
можуть внести різноманітність 
в меню на Новий 2018 рік. 

ЦВІТНА КАПУСТА 
ПІД СИРОМ

Інгредієнти: 1 середній ка-
чан цвітної капусти, 3 ст. л. 
рафінованої олії, 1 ч.л.  меленої 
паприки, часник за смаком, 50 
г твердого сиру, сіль за смаком.

Як готувати:
Поставте розі-

гріватися духов-
ку, вам потріб-
на температура 
приблизно 180°C.

Вимийте капу-
сту, видаліть стебла 

і листя, підріжте так, щоб вона 
рівно лежала. Викладіть капу-
сту в форму для запікання.

Натріть на дрібній тертці 
часник, змішайте з олією, па-
прикою та сіллю. Обмастіть 
часниковою олією капусту.

Натріть на дрібній тертці 
твердий сир і посипте капусту. 
Поставте форму для запікання 
в духовку і готуйте близько 1 
години.

Перевіряйте готовність го-
стрим ножем в середині кача-

на — ніж повинен входити 
легко, без хрускоту. 

Ціла капуста 
виглядає дуже 
е ф е к т н о , 
тому розрі-
зати краще 

при гостях, на 
столі.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

ПРАВОСЛАВ’Я
СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ И БОЖА МА-

ТИР. МИЛУВАННЯ. НАДРУКУЙТЕ 
БУДЬЛАСКА В ПАНТЕЛЕЙМОНИ.

Інтерв'ю з панотцем Олегом: «БОГ — ЦЕ ОБ’ЄДНУВАЛЬНА СИЛА, 
а диявол діє за принципом «Розділяй і володарюй»

ІКОНА «ЗНАМЕННЯ» 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Ікона Божої Матері «Зна-
мення» є однією з найбільш ша-
нованих образів у світі право-
слав'я. На святому зображенні 
ми бачимо Пресвяту Богороди-
цю з розпростертими руками, Її 
долоні розкриті в заступниць-
кій молитві. Цей чудотворний 
образ був названий на знак ми-
лості Цариці небесної до про-
стих віруючих людей. Донині 
православні відзначають свято 
на честь вшанування чудотвор-
ної ікони — 10 грудня. 

«Богоматерь «Знамение»... 
конечно же, другого и быть не могло... Светоносная благодать 
Божия. Лоно Матери славянского народа. Радость десная очей 
Твоих, присныи Брат, до сих пор аки Светоч сияет во славу 
Твою, приближая день сый «Азъ есмъ, Азъ быти!»» (Р. Джаппо)

Богородице, Богородице, Матерь света, любви и добра!
Ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора.

Богородице, Богородице, как люблю я Тебя всей душой!
Ты звезда моя, Ты заря моя, ты луч света в жизни земной.

(В. Малишев)

Чиста, щира молитва до образа Пречистої Богородиці допомо-
же зберегти мир у душі.

Лікар — він-таки не бере пі-
гулок і силою НЕ кладе їх до рота 
пацієнтові. Він дає рецепт, а лю-
дина може вживати ліки або від-
мовитися.

Із приводу меж свободи. Хри-
стос нам показує, де свобода, а де 
свавілля. Де є благо, а де гріх. Це 
два світи з дуже тонкою межею. 
Для цього й існують Христос і 
Господь. Адже навіть якщо лю-
дина духовно упала, то вона по-
вертається у свій стан до гріха. І 
Бог Отець через духівника прий-
має занепалу людину. І обіймає. 
І точно так само любить. І далі 
йдуть разом вперед.

 — Як людина може знайти 
свого духовного отця? Як цей 
контакт відбувається?

— По-перше, треба розуміти, 
що найголовніший духовний 
отець — це Бог. По-друге, у кож-

ної людини свій світ, свій світо-
гляд. Це глибоко індивідуально. 
Приходячи до церкви, не треба 
сильно старатися в цій справі, 
їздити по всьому світу ... Бог ба-
чить тебе, бачить твою потребу. 
Будеш гідним духовного настав-
ника — буде тобі. Адже духівник 
повинен бути близьким тобі по 
духу. Тому що 
духівник — 
він і священ-
нослужитель, 
і психолог, і 
конс ультант, 
і лікар. По-третє, щоб відноси-
ни склалися, має обов'язково 
бути довіра. Це основа духовно-
го зв'язку. Якщо немає довіри, 
немає взаємності, немає і пер-
спектив в подібних відносинах. 
Немає любові односторонньої. 
Любов повинна бути взаємною. 

Тому що нерозділена любов при-
речена.

— На страждання?
— Абсолютно правильно. 

Вона безперспективна. Важливий 
момент. Світ сьогодні знаходить-
ся в стані якогось передпсихіч-
ного тотального захворювання. 
Один важливий аргумент: 20 

років тому до 
вищих на-
вчальних за-
кладів найбіль-
ші конкурси 
були на юри-

дичні та економічні факульте-
ти. Побудували ми правову дер-
жаву? Або чи збудували сильну 
економіку? Ні. А зараз великий 
конкурс на факультет психоло-
гії — більшість хоче стати пси-
хологами. Так само, як зараз на 
кожному розі є розважальні цен-

три, так само «на кожному розі» 
будуть кабінети психологів. Всі 
будуть «розбиратися в душі, ліку-
вати її». Це призведе до хвороб-
ливого, в клінічному сенсі цього 
слова, стану суспільства.  

— Зараз більшість  жінок 
ходять у брюках. І це не стіль-
ки форма, скільки комфорт. 
Як бути, коли нав'язується, 
що жінка не повинна ходити 
до церкви в брюках, а тільки в 
спідниці — і все?

— Легше зробити зауваження 
з приводу чогось зовнішнього, 
одягу, наприклад, ніж проявити 
любов, показати Христа з вну-
трішнього боку. Апостол Павло 
пише, що жінці соромно ходити 
в чоловічому одязі. Але апостол 
Павло точно так же пише, що 
розпусники, злодії і так далі не 
успадкують Царство Небесне. 
Якщо ми приймаємо одну части-
ну, то повинні приймати все. А 
то деякі парафії беруть одну ча-
стину і зводять це в ранг релігії, а 
іншу не приймають. Це  неспра-
ведливо.

— Зараз у нас суспільство 
частково розділене: хтось хо-
дить тільки до церкви Мо-
сковського патріархату, хтось 
— Київського, хтось — взагалі 
в секти. Нема єднання, люди 

починають губитися. Що по-
винно відбуватися, щоб не було 
цієї ворожнечі? Бог же все-таки 
один.

— Бог єдиний. І Бог є об'єд-
нувальною силою. Диявол діє за 
принципом «Розділяй і волода-
рюй». Він робить все це для того, 
щоб панувати над тією тери-
торією, де він отримав свою вла-
ду. Розділяється сьогодні все: су-
спільство, люди, серця, уми. На 
цьому відіграють ті, хто прагне 
до влади. Я з багатьма людьми 
спілкуюся, і вони розуміють і 
говорять про те, що найефек-
тивніша сучасна технологія — це 
технологія поділу. Але ця техно-
логія диявольська. Бог об'єднує, 
примирює і дає Любов.

Вчора на вашому місці сидів 
чоловік, який казав, що він ніко-
ли в житті «не піде до Московсь-
кого патріархату». Промовчав і 
посміхнувся, адже я його знаю 
вже близько трьох років. Я вва-
жаю, що завдання приходу — не 
демонструвати про канонічну 
приналежність, а свідчити про 
любов, про Христа.

— Дякую Вам за розмову і 
глибокі відповіді!

Закінчення. Початок у попередньому номері
— Панотче Олеже, але ж часто люди потрапляють в ситуації, 

коли їх свободу обмежують. Все вчення християнства — про об-
меження і покарання. Як зрозуміти, де допустима межа свободи?

— Орієнтиром є Христос. Він же не змушував нікого. Він просто 
говорив тихо, пошепки. Потім кількість Його учнів збільшилася. Хто 
здатний був виконувати заповіді щастя, заповіді блаженства, той і 
пішов за Ним. Той і став щасливим.

Інтерв'ю з панотцем Олегом: «БОГ — ЦЕ ОБ’ЄДНУВАЛЬНА СИЛА, 
а диявол діє за принципом "Розділяй і володарюй"»

Його небесний, ангельсь-
кий погляд, сповнений любові 
і співчуття до стражденних 
людей, пронизує століття і все-
ляє надію в серця на світле, 
щасливе життя в майбутньому. 
Він сповнений глибокого спо-
кою і внутрішньої радості від 
Співпричастя до світу добра, 
гармонії та Досконалості — Не-
бесного царства, в якому він 
перебував ще за життя.

 
Отче мій істиний!

На Тебе Єдиного я сподіваюся,
І молю Тебе, Господи, лише про 

спасіння душі своєї!
Хай буде Воля Твоя свята

Зміцненням моїм на шляху 
цьому,

Бо життя без Тебе — 
мить порожня.

І лише в служінні Тобі — 
життя вічне.

Амінь. 

Ці слова його молитви до 
Отця Небесного пробуджують в 
серці розуміння Всепоглинаючої 
Любові Творця до Своїх дітей і 
наше бажання слідувати смирен-

ню Його Волі, терпляче перено-
сячи випробування земні, запа-
люючи в нас нездоланну тягу до 
Єднання з Тим, Хто є Шлях, Істи-
на і Життя! Спасибі Вам величез-
не за цей щедрий подарунок.

Тепер Ангельський образ 
Святого Агапіта завжди нага-
дуватиме нам про справжнє 
призначення наших душ — єд-
нання з Творцем у своїх серцях, 
і допомагатиме в зціленні недуг. 
Але головне — допомагатиме 
триматися правильного курсу в 

земному житті — творити добро 
і віддавати любов безоплатно, як 
це робив Агапіт Печерський. 

А рука сама вже виводить на 
папір рядки:

Отец Небесный! На Тебя
Я сердцем уповаю,-
Тебе вручаю, я себя,-
Спаси нас, умоляю!
Спаси, молю, людей Земли,
Заблудших, духом павших,
Всех на любовь благослови,
Тебя душой избравших!
Людей сознание просвети,
К Тебе  дай устремльнье
Любовь в сердцах Ты пробуди,-
Путь к новому рожденью!
Что б расцвела в лучах Любви
Земля-планета наша,
Пусть Дух Святой живет 
в крови,
Питая сердец чаши!..
Да будет так, как хочешь Ты,-
Прости людей заблудших!
Любовь в сердцах всех пробуди
Для жизни светлой, лучшей!..

***
Все, що дихає хай 
хвалить Господа!

Миру і Любові всім!  
Тетяна Грідіна, м. Енергодар

"Хочеш Любові Божої — навчися любити. Бо той, 
хто любить, відкинутим бути не може, 

оскільки він вже є". 
Цитата з фільму «Свідомість і особистість. 

Від свідомо мертвого до вічно живого»

ВІН СПОВНЕНИЙ ГЛИБОКОГО СПОКОЮ 
І ВНУТРІШНЬОЇ РАДОСТІ

Здрастуйте, дорога Анно!
Хочу висловити Вам щиру вдячність за дивовижний подарунок — картину художниці і письмен-

ниці Анастасії Нових «Агапіт Печерський», надіслану нам із моєю подругою Наталею разом із кни-
гами ченця Симеона Афонського «Раби розуму і переможці смерті». Із неї на нас дивиться живий 
старець, святий подвижник і цілитель Агапіт Печерський. 

Любов повинна бути 
відповідною. Тому що не-

розділена любов приречена.
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«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)

А тепер хочу звернутися до 
шанованої читачки — Галини 
Миколаївни Одайник, автора 
статті «Все в житті — 
це уроки». Мене так 
вразило її горе, са-
мотність, але разом з 
тим — і її мужність. 
Ви, Галино Мико-
лаївно, не побоялися 
розповісти всім, що 
уроки життя змінили 
Вас не в кращий бік. 
Ви це усвідомлюєте, 
а це вже плюс. Зро-
зумійте, Ви не самот-
ні! Вам є для кого і для 
чого жити. І все мож-
на повернути тільки 
любов'ю, впустивши 
світло до серця та від-
кривши свою душу.

У світі брехні та 

зла поспішайте принести хоча 
б краплю любові, поваги і тепла 
— для цього Бог і створив лю-

дину. Відкинувши лихі наміри, 
на будь-яке зло відповідайте 
любов'ю, завжди привітно по-

сміхайтеся, і все 
зацвіте добротою. 
Якщо Ви захочете 
зі мною поспілку-
ватися, моя адреса і 
номер телефону є в 
редакції.

Шановна ре-
дакціє! Я хочу під-
тримати цю жінку. 
Якщо вона цього 
захоче, нехай дасть 
мені номер свого 
телефону або повну 
адресу.

З повагою, ваша 
постійна читачка 

Ольга М.,
 Рівненська обл.

Дорогоцінні, мудрі наші ре-
дактори! Я безмежно вдячна, що 
прислухаєтеся до думки кожного 
з нас. І тепер завдяки проведеній 
вами анкеті «Читачу, нам потріб-
на ваша порада» з'явилися нові 
рубрики. Як піднімають настрій 
«Добрі і смішні фото» і перли ді-
тей (до яких нам, дорослим, не 
гріх прислухатися!) «Потрібно 
багато-багато разів говорити, 
що любиш. А то люди забувають. 
Варя, 8 років». Як зворушливо і 
геніально просто!

Зазвучали приголомшливі 
пісні в рубриці «З піснею по 
життю». Мені, моїм рідним і 
друзям дуже подобається по-
чута якось пісня «Ми удвох» у 
виконанні Наргиз і Максима 
Фадєєва. Скільки в ній любові, 
пристрасті, вірності! Але, на 
жаль, цей приголомшливий твір 
чомусь рідко звучить по радіо. 
А так би хотілося вивчити сло-
ва і співати для себе, для душі ... 
Якщо це можливо, надрукуйте 
її, будь ласка. Ми всі будемо вам 
дуже вдячні.

І звичайно, як постійна 
читачка (а ми разом з тобою, 
«Пантелеймончику», вже понад 
десять років) я бачу і відчуваю, 
скільки любові, самовідданості, 
позитиву, світла, душевності ви, 

дорогі редактори, вкладаєте в ко-
жен номер газети!

Повірте, цим ви робите  нас, 
своїх читачів, щасливими, радіс-
ними, позитивними і ... добрими! 
Завдяки вашим старанням ми 
змінюємося, ростемо, вдоскона-
люємося, мудрішаємо і радіємо 
життю.

А яке це божевільне щастя, 
коли твої скромні творіння 
раптом з'являються на сторін-
ках улюбленого видання! А 
скільки турботи та уваги ви 
проявляєте до нас, коли прово-
дите такі чудові конкурси! І всі 
вони спрямовані на вдоскона-
лення кожного з нас як Особи-
стості. Ці конкурси допомага-
ють задуматися над глобально 
важливими проблемами: «За 
що ми вдячні життю?», «Тради-
ції добросусідства». І, я впевне-
на, що ще  не таке буде!

І саме зараз вкрай необхід-
но підтримати улюблену газету! 
Вона — немов вогник свічки, 
який освітлює шлях до нового ду-
ховно насиченого життя. І дуже 
важливо, щоб цей вогонь не згас, 
а розгорівся ще яскравіше від по-
лум'я тисячі наших свічок!

Ось і звертаюся я до моїх ко-

лег-читачів і письменників: за-
паліть вогник (а краще два-три!) 
— передплатіть  цю добру, ерудо-
вану, пізнавальну газету! Зараз 
їй дуже потрібна наша допомога 
і підтримка. І нехай для неї і для 
нас цей Новий 2018-й рік стане 
особливим — ще більш багатим 
духовно, а значить, і щасливі-
шим!

Уже передплатила тебе, моя 
безцінна, на цілий рік. Дуже 
хочу підтримати і нашу сільсь-
ку бібліотеку. У ній працюють 
справжні майстри, закохані в 
книгу, — Алла Іванівна Татарчен-
ко та Ніна Іванівна Самсоненко.

Заходиш до них в бібліотеку 
— і немов потрапляєш у казку. В 
одному залі на стінах висять ве-
ликі барвисті картинки-ілюстра-
ції до дитячих і юнацьких книг. А 
на столах, під стіною, — міні-сю-
жети з іграшковими героями з ка-
зок. Ось між ялинками по доріж-
ці котиться Колобок, зустрічаючи 
на шляху вовка, ведмедя, лисицю; 
а поруч — дід, баба, онучка, Жуч-
ка і мишка тягнуть ріпку. А там 
Омелько сидить на печі. Книжеч-
ки лежать на полицях внизу. У 
другій кімнаті на стелажах розмі-
щені книги для дорослих. Тут же 

знаходиться сучасний комп'ютер. 
На стінах — великі стенди, які 
розповідають про життя села, 
про подвиги воїнів-односельчан 
у роки Другої світової війни.

А ще своїми силами створи-
ли наші бібліотекарі справжній 
інтер'єр української хати! З гле-
чиками, вишитими рушниками, 
скатертиною на столі. І навіть ви-
шиту бісером ікону Миколи Чу-
дотворця ви побачите тут. Дуже 
вражає!

І, звичайно ж, до нашої бібліо-
теки з задоволенням ходять і 
старі, і малі. Мені так захотіло-
ся, щоб всі вони обов'язково по-
знайомилися з тобою, «Панте-
леймоне»! Впевнена, що ти нашій 
бібліотеці потрібен, як сонечко!

А ще 18 листопада подарую 
тебе (природно, у вигляді квитан-
ції на півріччя) своїй вірній под-
рузі Тетяні Анатоліївні Паламар 
— до дня її народження. Чоловік 
моєї подруги Микола давно по-
мер (йому не було тоді й 50-ти), і 
зараз Тетянка вдова, але руки не 
опускає. У неї чудові доньки — 
Наталка та Оленка, обидві заміж-
ні. Найбільша радість для Тані — 
її онуки: Антон, Поля і потішний 

однорічний Іллюша. Вірю, що 
всі вони обов'язково полюблять 
тебе, «Пантелеймончику»!

Звичайно, хотілося б зробити 
ще більше для тебе. Але наші пен-
сії, на жаль, особливо не виросли 
(мені додали 170 гривень). Але і 
за це дякую. А передплату через 
півроку постараюся продовжити!

Спасибі, мій друже, що ти 
завжди зі мною, з моєю роди-
ною і друзями! Улюблена моя 
газето, якою ж ти барвистою 
зараз стала — очей не відвести! 
У захваті від твого оформлен-
ня, особливо від світлин і ілю-
страцій,що «розмовляють». 
Вони просто супер! 

Бажаю вам усім здоров'я, 
процвітання і Божого благосло-
вення! 

З любов'ю, ваша навіки Ірина 
Самсоненко, Трепівка,

Кіровоградська обл.

Встречай улыбкой Новый день
И радость раздавай,

В пространство сердцем свет 
пошли —

Им дом свой наполняй!

Всем встречным на твоём пути:
Природе, птицам, детям,
Улыбкой помогай цвести

Родной своей планете!

Благодари за счастье жизнь,
Старайся видеть лишь любовь,

Не осуждать, добро творить,
Пусть Дух питает кровь!

Ты черпай из Вселенской чаши
Добро и красоту,

И будет крепнуть Братство наше
И приближать мечту

О новых, творческих 
свершеньях.

Ведь счастье — отдавать.
Вставай, планета,
С Днём рожденья!

Пойдём же новый день 
встречать!

Тетяна Грідіна,
 м. Енергодар

«ВСЕ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ТІЛЬКИ ЛЮБОВ'Ю...»
Здрастуйте, шановна редакціє улюбленого і єдиного видання «Пантелеймон цілитель»! Я щиро 

вдячна вам за титанічну роботу і за вашу любов до читачів. Особливо мені подобається ваша розмо-
ва з нами «від редакції». Я знайшла для себе там стільки порад, підказок і відповідей на мої питання 
і життєві ситуації. Дякуємо!

ЗДРАСТУЙ, ДОБРА ГАЗЕТО ДЛЯ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ
Дорога редакціє мого неповторного «Пантелеймона цілителя»! Спасибі, що вчите жити справжнім, не «з'їдаючи» себе думками про 

минуле і майбутнє. Вся газета пронизана любов'ю. Любов'ю до Бога, до цього прекрасного світу, до нас, читачів, до всіх створінь, що 
живуть на Землі. Дякую, що поволі вчите не існувати, не скиглити, не догоджати тваринному, а жити з глибинними почуттями, радіти 
та вірити, що Бог любить кожного з нас більше за всіх!
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

РУБРИКА: 
«З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ»

«УДВОХ»

Виконавці: Наргиз, 
Максим Фадєєв

Автор музики: Олег Шаумаров
Автор слів: Наталія Касімцева

Мы можем стать 
с тобой сумасшедшими, 
И нас разместят с тобой 

в разных палатах.
А может, мы с тобой, как два 

гения, 
Как будто два Нобеля лауреата.

Мы можем стать с тобой 
океанами, 

И нас разделят с тобой 
материками. 

Можем стать с тобой вечно 
пьяными, 

А может, мы — ангелы над 
облаками. 

Мы вдвоем, вокруг Солнца на 
Земле день за днём,
И под ярким самым, 

и под дождём вдвоём. 
Всё на свете вместе переживём и 
когда-нибудь в один день умрём. 

Мы вдвоем… 

Мы вдвоем… 

Мы можем снять с тобой фильм 
на Оскара 

И не получить его из-за погоды. 
Мы можем стать с тобой в море 

мокрыми, 
И нас за своих примут 

пароходы. 
Мы можем стать с тобой 

океанами, 
И нас разделят с тобой 

материками. 
Мы можем стать с тобой вечно 

пьяными, 
А может, мы — ангелы над 

облаками. 

Мы вдвоём, вокруг Солнца на 
Земле день за днём,

И под ярким самым, и под дож-
дём вдвоём. 

Всё на свете вместе переживём и 
когда-нибудь в один день умрём. 

Мы вдвоем… 

Мы вдвоём, вокруг Солнца на 
Земле день за днём.
И под ярким самым, 

и под дождём вдвоём. 
Всё на свете вместе переживем и 
когда-нибудь в один день умрём. 

Мы вдвоём…

Мені вже наступного місяця 
виповниться 78 років, і я впер-
ше вирішила взяти участь у кон-
курсі про добросусідство «Літо-
2017». Хочу (газету передплачую 
давно), щоб газета написала про 
нас із Валею Євсеєнковою (м. 
Ясинувата, Донецька обл.), як ми 
ще з дитинства дорожили сусід-
ством. Адже це так здорово, що 
до сих пір ми підтримуємо наше 
добросусідство. Валя вже після 
80-ти років стала поетесою. Її 
вірші, особливо зараз, допомага-
ють виживати і дають величезну 
підтримку.

Про це та інше я і описала в 
своєму об'ємному листі (вийшов 
цілий зошит). Але так вийшло, 
що через хворобу я відправи-
ла його лише 10 жовтня «Екс-
прес-поштою» з повідомленням, 
сподіваючись, що встигну до 24 
жовтня, коли вийде 20-й номер 
газети. 11-го жовтня я зателе-
фонувала до редакції. Мені від-
повіли, що листи не отримували. 
3-го листопада, вже втративши 
надію, (хоча і сама Надія), вирі-
шила знову зателефонувати з 

тим же запитанням. Але, на жаль 
... лист десь зник.

І ще: я завжди передплачу-
вала газету російською мовою, 
№18 прийшов мені  українською. 
Листоноша відповіла: «Це редак-
ція так прислала». Я знову зате-
лефонувала до редакції, і мені 
пообіцяли вислати екземпляр 
російською. Досі немає.

Що ж виходить: хто правий, 
а хто винен? А я страждаю. І як 
же далі мені бути, моя хороша 
газето? Буду сподіватися на від-
повідь хоча б до дня мого на-
родження (10 грудня). Вибачте, 
якщо щось не так. Вже дуже не-
приємно писати такі листи, а їх я 
майже не пишу.

Надія Андріївна Плішива,
м. Бахмут (Артемівськ),

Донецька обл.

          ШАНОВНА 
НАДІЄ АНДРІЇВНО! 

Відразу хочемо сказати, що 
Ваш лист до нас надійшов (на-
решті)! Він чомусь дуже довго 
йшов ... Можливо, були технічні 
неполадки в поштовій службі. Я 
з великим задоволенням прочи-

тала весь зошит з прекрасною 
історією,  такою трепетною та 
надихаючою! Дякуємо за таку 
чудову історію з життя, за чудові 
вірші! Цей лист обов'язково буде 
удостоєно призу від редакції. За-
раз його набирають в текстово-
му варіанті для публікації. Маю 
велику надію, що в наступному 
номері всі ми побачимо Вашу 
історію на сторінках газети. Дя-
кую Вам за терпіння і розуміння!

Що стосується газети, ми 
вже писали раніше, що редакція 
кожен тираж віддає згідно з до-
кументами — чітко на тій мові, 
якій потрібно. Буває, що десь пе-
реплутають в процесі упаковки 
або пересилання, тоді газета до-
ходить до читача не тією мовою. 
Ну що ж, звинувачувати когось 
сенсу немає, адже всі на своїх 
робочих місцях намагаються 
якісно виконувати свою роботу. 
Можемо тільки подякувати пра-
цівникам пошти за таку важливу 
для всіх працю і пробачити не-
доліки. А ми вислали Вам номер 
російською мовою. Можливо, 
пошта зараз завантажена і лист 
ще «в дорозі».

Вітаємо Вас із Днем народ-
ження і з прийдешніми свята-
ми! Всіх Вам благ, здоров'я та 
щастя!

З повагою, Анна Хатімлянська і 
колектив редакції газети 

«Пантелеймон»

З Новим роком вас і з Різдвя-
ними святами вітаю! Добра всім, 
любові і здоров'я, сімейного бла-
гополуччя, миру в ваших душах 
і на землі! Любіть і поважайте 
один одного.

Ви в Новий рік відкрийте 
вікна, двері, впустіть світло і 
доброту. Запаліть свічки не тіль-
ки в вашому домі, але і в ваших 
душах. Вибачте всім своїм воро-
гам, нехай світ добрішим ста-
не. Хай у кожному домі панує 
любов, добро, здоров'я і успіх. 
Надія нехай вас всіх не покидає 
... Що діти, внуки краще жити 

повинні, що вся сім'я повинна 
бути в зборі, щоб істина народ-
жувалася в суперечці ... Міняй-
теся самі, добрішими будьте, 
цінуєте все, що Богом нам дано, 
тоді і в житті можна щось  змі-
нити ... Прошу вас: всі задумай-
теся про це! Нехай у вашому 
житті не буде так, як у байці: «У 
винного завжди безневинний 
винен!». Посмішкою і добром 
себе винагородите ви стократ!

З повагою і любов'ю, 
Олександра Адамчук,

смт Кельменці,
Чернівецька обл.

ЩАСТЯ — ЦЕ ВИБІР
Маленька історія з життя

прожила з ним 70 років, недав-
но померла, що спричинило 
необхідність переїзду в пан-
сіон для престарілих. 

Після багатогодинного 
очікування в вестибюлі пансіо-
ну старенький щиро посміхнув-
ся, коли почув, що його кімната 
готова.

Поки ми йшли до ліфта, я 
стала описувати йому кімнату з 
прекрасними фіранками на вік-
нах. «Мені вона подобається!» 
— заявив старенький з ентузіаз-
мом восьмирічного хлопчика, 
якому подарували цуценя. «Але 
ви ж не бачили кімнати! Заче-
кайте!»

«Це не має значення, — ска-

зав він у відповідь. — Щастя — 
це те, що ти вибираєш заздале-
гідь. Подобається мені кімната 
чи ні, не залежить від того, як 
розставлені меблі. Вся справа в 
моєму виборі. Я вирішив її по-
любити. Це рішення, яке я прий-
маю щоранку. Я можу провести 
весь день в ліжку, нарікаючи на 
обмежені можливості мого тіла. 
А можу встати і дякувати за ті 
можливості, які у мене ще є! 

Кожен день — це дар. І поки 
я живий, я фокусуватиму ува-
гу на тому хорошому, що несе 
мені новий день, а також на 
щасливих моментах, які я на-
копичив до нинішнього дня. 

Старість — як банківський 
рахунок: отримуєш те, що вкла-
дав. Тому збирайте побільше 
щастя в банк спогадів. Спасибі 
вам і за ваш внесок на мій раху-
нок. Я продовжую накопичува-
ти! ... Живіть просто. Віддавайте 
більше. Чекайте менше».

КРИК ДУШІ...
Здрастуйте, вельмишановна Анно! Мені чомусь здається, що 

Ви мені допоможете, почувши мій «крик душі». Я розумію, що тих, 
хто пише до редакції вашої прекрасної газети, дуже багато, але я 
постараюся описати коротко.

«ЗАПАЛІТЬ СВІЧКИ НЕ ТІЛЬКИ В ВАШОМУ 
ДОМІ, А Й У ВАШИХ ДУШАХ»

Шановна редакціє, дорогі читачі! Зробивши річну передплату 
для територіального центру для людей похилого віку та одино-
ких людей, я також передплатила газету і для себе. Тому що без 
вашого доброго «Пантелеймона» стане самотньо.

92-річний чоловік, що 
зберіг витонченість і гідність, 
щодня до 8-ми годин ранку 
охайно одягнений, поголений 
і причесаний, незважаючи на 
повну сліпоту. Дружина, яка 
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

Також у територіальному 
центрі надається ряд послуг. В 
установі є кімната для дозвіл-
ля, де жителі села збираються 
на чаювання, спілкуються, 
читають, дивляться телеві-
зор. Також у терцентрі можна 
отримати комплекс фізіопро-
цедур, зокрема, є масаж, про-
грівання, ароматерапія, кис-
неві коктейлі.

МАГНІТНІ БУРІ 
ГРУДНЯ

У грудні на українців че-
кають відразу кілька потуж-
них магнітних бур.

Магнітні бурі в цьому мі-
сяці слід очікувати з 11 по 13 
грудня. Тривалі сонячні вітри 
негативно вплинуть на здо-
ров'я та самопочуття людей.

А ось найпотужніша 
магнітна буря атакує Землю 
18 грудня. Вона буде одноден-
ною, але досить сильною. Тому 
треба бути готовим до різкого 
погіршення самопочуття.

Лікарі радять максималь-
но дотримуватися правильно-
го режиму дня, вчасно лягати 
спати, збалансовано і регуляр-
но харчуватися. Важливо уни-
кати гострого, алкоголю, 
краще скоротити вживання 
солодкого.

Голодувати при бурях теж 
не треба. Власне, як і переїда-
ти. Виснажливі тренування 
бажано відкласти, легкі впра-
ви на всі групи м'язів будуть 
доречними.

Важливо в ці дні не прово-
кувати конфліктів.

«Вовняний будинок» — це 
реміснича майстерня двох місце-
вих майстринь  —Оксани Русу та 
Світлани Кожухар.

ГОСПОДИНІ 
ЕКСКЛЮЗИВНОЇ 

МАЙСТЕРНІ

Світлана Кожухар уже на 
пенсії. Своє захоплення ручною 
роботою вона пронесла через 
усе життя. Ось уже близько 30 
років вона працює, застосовую-
чи гобеленову техніку. Килими 
з національними орнаментами 
ремісниця тче, використовуючи 
дерев'яні рамки та ткацькі вер-
стати. Крім заняття килимар-
ством, майстриня викладає в 
дитячій художній школі. Її учні 
із задоволенням приходять до 
«Вовняного будинку», щоб поба-
чити нові експонати.

Кілька років тому у Світлани 
Кожухар склався творчий тан-
дем з молодою колегою — Ок-
саною Русу, яка вже 10 років за-
ймається валянням із вовни. За 
допомогою цієї техніки майстри-
ня створює жіночі прикраси, фі-
гурки людей, тварин, казкових 
героїв, композиції в народному 
стилі, а ще — одяг та сумки. До 
того ж, рукодільниця пише каз-
ки, в яких всі герої «оживають». 
У неї навіть є власна книга руч-
ної роботи з ілюстраціями.

Нерідко майстрині об'єд-
нують дві техніки для виготов-

лення незвичайних 
речей. Одним із та-
ких предметів став 
рюкзак. Його основа 
— повстяна, звале-
на, а верхня частина 
виткана в гобеленовій 
техніці. Матеріали 
для роботи майстрині 
замовляють і в Мол-
дові, і за кордоном. 
Наприклад, для валяння Оксані 
потрібна непрядена вовна, яку 
на території Молдови не виро-
бляють, а ось Світлані для тка-
цтва підходить місцева.

Близько півроку тому Русу 
дізналася про давнє рукоділля — 
виготовлення ляльок-мотанок. 
Це стало її новим захопленням.

СЕКРЕТИ 
ЛЯЛЬОК-МОТАНОК
Призначення ляльки-мотан-

ки — бути оберегом. У них все 
символічно, все має сакральне 
значення. Вони ніколи не зшива-
лися, в основному рвалися, тому 
їх ще називають ляльки-рванки. 

Раніше їх часто робили з ношено-
го одягу. По-перше, тому що в ті 
часи не було достатку тканин. А 
по-друге, тому що ношений одяг 
володів сильною енергетикою. 
Лялька, зроблена з такого одягу, 
вже, по суті, була оберегом. Зби-
ралися ляльки без ножиць і гол-
ки. Окремо вишити фартушок 
або призібрати голкою спіднич-
ку — будь ласка. Але до виробу 
вони просто прив'язувалися або 
намотувалися. Вважалося, що 
колючо-ріжучі предмети здатні 
нашкодити ляльці, а значить, і її 
господарям.

Ще одна важлива особ-
ливість: лялькам-мотанкам ніко-
ли не малювали обличчя. Замість 
обличчя намотували хрест. Відо-
мо, що очі є «дзеркалом душі». 
Очі на сакральній ляльці не зо-
бражувалися, оскільки люди 
вірили, що в очі може влетіти 
душа. А хрест на обличчі ляльки 
вважається символом гармоні-
зації духовного (вертикальна 
лінія) і тілесного (горизонтальна 
лінія), небесного і земного, чо-
ловічого і жіночого начал.

У «Вовняному будинку» живе 
велике «сімейство» мотанок. Ку-
бишка-травниця наповнена ліку-

вальними травами і покликана 
приносити здоров'я в дім. А ось 
Зерновушка привертає достаток, 
«стежить», щоб у домі ніколи не 
закінчувалася їжа. З немовлям — 
матінка-годувальниця: допома-
гає мамам у турботах про діток. 
Є навіть купчиха-успішниця — 
помічниця тих, хто займається 
бізнесом. Її неодмінний атрибут 
— сумка через плече. Якщо з'яв-
ляється якийсь дохід, купчисі 
потрібно віддячити, покласти в 
сумочку подарунок — грошики, 
намистинку, стрічку.

Свої унікальні роботи Світ-
лана Кожухар і Оксана Русу 
представляють на фестивалях, 
виставках, ярмарках в Прид-
ністров'ї і в Молдові. А в пла-
нах — зробити «Вовняний 
будинок» більш затишним і 
привабливим. 

ЗАПРОШУЮТЬ 
НА СВЯТА

Майстерня Оксани Русу та 
Світлани Кожухар рясніє ори-
гінальними речами ручної ро-
боти і цінними старовинними 
експонатами. Нещодавно вона 
була внесена до реєстру пам'яток 
Молдови. Сюди можна приїхати 
на екскурсію, взяти участь у май-
стер-класі, відсвяткувати разом 
із місцевими жителями народні 
свята — Жайворонки, Масляну, 
Мерцишор. Всі свята приурочені 
до проводів зими і зустрічі вес-
ни. Тож буде час підготуватися.

Олена Мандражі, 
Одеса—Кишинів

http://napensii.ua/articles/3028-
unikalnyy-dom-s-sherstyanym-

harakterom

СОЛЯНА КІМНАТА ДОПОМОЖЕ 
ПІДТРИМАТИ ЗДОРОВ'Я

У територіальному центрі соціального обслуговування 
в селі Оскол Ізюмського району відкрили соляну кімнату. У 
цьому центрі створені всі умови для відпочинку літніх людей, 
тут же можна отримати комплекс фізіопроцедур. Відкриття 
соляної кімнати — дуже важлива подія для жителів. Тепер 
не потрібно їхати за корисною процедурою до санаторіїв або 
лікарень великих міст. Причому кімнату можуть відвідувати 
не тільки підопічні терцентру, а й школярі. 

УНІКАЛЬНИЙ БУДИНОК З «ВОВНЯНИМ» ХАРАКТЕРОМ
Сьогодні ми з задоволенням розповімо вам про незвичайний «вовняний будинок», який знахо-

диться в маленькому молдавському містечку Слободзея.

МУДРІ ЦИТАТИ

ЩО ТАКЕ ЩАСТЯ

Тільки щасливе серце 
по-справжньому може любити, бо 
справжня Любов — це повнота і 
надлишок щастя, що поширюєть-
ся на все живе. Щоб стати щасли-
вим, потрібно бути сміливим, бо 
абсолютно щасливі тільки сміливі 
душі. Бути сміливим — це зна-
чить бути смиренним і мужнім, 
бо тільки смиренність нічого не 
боїться, тому що завжди три-
мається за Бога. 

Істинне щастя і чистота сер-
ця невіддільні один від одного: 
чим чистіше серце, тим більше в 
ньому щастя і тим щасливішою є 
така людина, тому що божествен-

на благодать у всьому підтримує і 
зберігає її життя.

      (Монах Симеон Афонський)

НАХИЛИ
Притча

Якось  учні прийшли до старця 
і запитали його:

— Чому погані нахили легко 
опановують людиною, а добрі — 
важко і залишаються неміцними 
в ній?

— Що буде, якщо здорове на-
сіння залишити на сонці, а хворе 
зарити в землю? — запитав ста-
рець.

— Добре насіння, що залишене 
без ґрунту, загине, а погане насін-
ня проросте, дасть хворий паро-
сток і поганий плід, — відповіли 
учні.

— Так чинять люди: замість 
того, щоб потай творити добрі 
справи і глибоко в душі ростити 
добрі початки, вони виставляють 
їх напоказ і тим гублять. А свої 
недоліки і гріхи, щоб їх не побачи-
ли інші, люди ховають глибоко в 
душі. Там вони ростуть і гублять 
людину в самому її серці. Ви ж 
будьте мудрими.

ТИ ГІДНИЙ

Не перед людьми потрібно до-
водити, що ти в чомусь кращий за 
інших, а перед Богом, що ти гід-
ний бути прийнятим в духовний 
світ, що ти гідний, щоб твоя Осо-
бистість перебувала в Вічності як 
зріла Духовна Істота.

(Із книги «АллатРа»)
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1. Відкрийте браузер. Залежно від того, який встановлений 
на Вашому комп'ютері, його значок може виглядати ось так: 

Нам потрібен один із них — будь-який.

2. В адресний рядок введіть таку адресу: www.youtube.com. Зараз завантажиться YouTube.

3. У пошуковому рядку YouTube задайте назву потрібного відео або теми відео. Наприклад: «Порушуючи 
закони фізики. Відкритий експеримент «ПІРАМІДА». Про можливість неможливого».

4. Натисніть на значок збільшувального скла біля введеної вами назви. За-
раз завантажується потрібне відео.

5. Перед вами відео, яке ви шукали.

6. Для того, щоб почати перегляд, натисніть на відео або на його назву.
7. Насолоджуйтесь переглядом.

13

«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

НАУКА

Початок на 1-2 стор.
...Суть його полягатиме в 

простому. Ця Піраміда буде ак-
тивована на максимально по-
зитивний, підкреслюю, макси-
мально позитивний вплив. Плюс 
ми запросимо Оператора (люди-
ну, яка сідає в Піраміду, — прим. 
ред.), досить досвідченого, біль-
шість його знають (людина, яка 
брала участь в першому фільмі 
про Піраміду) — Андрія. Його 
завдання — посилити вплив 
Піраміди, теж максимально по-
зитивно. Завдання, яке ми стави-
мо перед нашими глядачами, які 
виявлять бажання взяти участь у 
цьому експерименті, дуже про-
сте: рівно 20 хвилин людина пе-
ребуватиме в Піраміді, піраміда 
буде включена, ще раз підкреслю, 
винятково на позитивний вплив. 
Оператор перебуватиме в духов-
ній практиці або медитативній 
(кому як приємніше чути), це 
теж все винятково позитивний 
вплив. Завдання просте — від-
чути (або спробувати відчути) 
— чи є вплив чи ні. І після цього 
відписатися на пошту проекту: 
piramida@allatra-science.org — 
що в дійсності відчули. Це займе 
всього лише 20 хвилин часу.

Для того, щоб ніхто не го-
ворив, що це навіювання, що 
якийсь фокус у словах, у грі слів, 
в якихось дзеркалах незрозумі-

лих, або ж це ефект плацебо, і 
люди самі придумали, ми зро-
бимо простіше. Запросимо Ан-
дрія, він займе місце в Піраміді, 
включимо цей пристрій на пози-
тивний вплив. Залишимо камери 
і всі звідси вийдемо. Рівно на 20 
хвилин. Тобто не буде жодного 
впливу, крім робочої Піраміди. 
Після цього трохи поговоримо, 
ну і зробимо відповідні виснов-
ки, після того, як ви надішлете 
свої відповіді на пошту, якщо є 
таке бажання, звичайно.

Хочу підкреслити: людям, які 
знаходяться в алкогольному або 
наркотичному сп'янінні, я б не 
радив брати участі у цьому екс-
перименті. 

(Оператор сідає в Піраміду, 
включається апарат

 і потрібні тори).

Отже, ми включили наш апа-
рат в максимально корисну дію. 
Це активація передніх торів — 
для тих, хто в курсі, а для тих, 
хто не в курсі — це дійсно пози-
тивний вплив і в фізичному, і в 
духовному плані. Про решту по-
говоримо пізніше. Хоча хотіло-
ся б сказати для початку, що це 
унікальна можливість для тих 
людей, хто вважає себе духовни-
ми людьми, просто перевірити 
себе. Чому? Тому що людина ду-
ховна, вона, перш за все, відчу-
ває духовний вплив. Ось для вас 
шанс, так само і для інших.

Ми залишаємо вас із Пірамі-
дою, з Оператором. Що з цього 
вийде, ми подивимося за резуль-
татами, які ви нам надішлете. 

(Всі виходять із зали. Минуло 
20 хвилин. Всі повертаються. 
Виключається апарат, тори. 

Оператор виходить з Піраміди).

Дякуємо тим, хто вирішив 
взяти участь в експерименті. Що 
ще хотілося б сказати? Що чудо-
во проводити такі експерименти 
тому, що їх можна багаторазово 
повторювати. І ще одне маленьке 
«але». Цей експеримент ви може-
те повторювати вдома неоднора-
зово, і бажано так зробити тим, 
хто хоче дійсно взяти участь. 
Протягом хоча б декількох днів, 

або як буде вам зручно, спроб-
увати в різних режимах, тобто 
вдень, ввечері, вранці — у кого 
як виходить. Чому? Тому що в 
різний час доби вплив іде різний. 

Найкраще вплив починаєть-
ся приблизно з 00:30 до 03:00 
ночі (це орієнтовно). Але як вам 
зручно. У будь-який час, якщо 
людина дійсно розслабиться 
і спокійно дивитиметься, при 
цьому не треба нічого. Не тре-
ба нічого собі вселяти, не треба 
ні на що звертати уваги — про-
сто посидіти і поспостерігати за 
своїм тілом, за своїми почуттями 
— що відбувається в цей момент.

 
Поспостерігати за своїми 

думками: «Чи замовляв ти дум-
ки, які приходять до тебе чи ні?». 
Що відбувається на фізичному 
рівні. І ось ці спостереження, 
особливо, якщо відчуваєте ре-
альний вплив, який ви не «за-
мовляли» (тому що свідомість 
наша, вона теж програмована: 
якщо ми хочемо щось відчути 
— ми відчуємо, якщо не хочемо 
щось відчути — ми не відчуємо). 
А тут якраз треба бути макси-
мально об'єктивним — бажано, 
щоб ви були максимально об'єк-
тивними. Тоді і результат буде 
об'єктивним. Дякую за участь!

Не полінуйтеся, це цікаво! 
Ми обов'язково опублікуємо 
результати

ШАНОВНІ 
ЧИТАЧІ! 

Запрошуємо вас до участі в 
цьому унікальному експери-

менті! Сподіваємося, що у вас 
знайдеться можливість через 
Інтернет подивитися це відео 
на YouTube-каналі «АЛЛАТРА 

ТВ» або на сайті allatra.tv.
 (Детально про те, як легко 

самостійно знайти потрібне 
відео в Інтернеті — дивіться 

коротку інструкцію з ілюстра-
ціями нижче). Якщо ж у вас 
немає доступу до Інтернету, 

то можна попросити у сусідів, 
друзів або дітей скачати його 
і привезти вам для перегляду 

на флешці.

Якщо ви хочете взяти участь 
в експерименті, дивіться це 

відео і надсилайте відгуки на 
електронну пошту: 

piramida@allatra-science.org
або листом до редакції газети 

за адресою: 
07300, а/с 155, м. Вишгород 

(позначка на конверті 
«Експеримент Піраміда»). 

Ваші листи і відгуки гля-
дачів, які взяли участь в екс-
перименті, ми опублікуємо на 
сторінках газети. Це дуже ціка-
во пізнавати себе!

ЯК ШВИДКО І ЛЕГКО ШУКАТИ 
ПОТРІБНЕ ВІДЕО НА YOUTUBE 
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Розповідають, що на замов-
лення одного імператора напи-
сав художник чудовий краєвид. 
Довго милувався ним замовник, 
а потім запитав, куди веде стеж-
ка. «Не знаю. Піду, подивлюся 
», — відповів художник і зник 
за деревами. Такою стежкою до 
Індії для багатьох ашхабадців 
стала «Махабхарата». Грандіоз-
ний епос, енциклопедія життя 
і вірувань ведичної епохи, ска-
зання про земне життя Крішни, 
які одухотворили культуру світу, 
як і античні міфи Греції, про-
тягом століть сприяв розвитку 
релігійно-філософських ідеалів 
і принципів в Індії. Роль цього 
епосу порівнянна з роллю Но-
вого Завіту в християнстві. Тим 
художником був ашхабадський 
нейрохірург Борис Леонідович 

Смирнов, який перекладав на 
російську мову ведичні оповіді 
Індії.

За своїм вихованням, за спо-
собом життя і стилем роботи 
Борис Леонідович належав до 
кращого покоління російських 
лікарів. Я добре уявляла його 
батька, земського лікаря, їхню 
квартиру, їхню київську лікар-
ську практику, друзів, черпаючи 
образи в основному з відомих 
творів Михайла Булгакова, де 
відбився Київ тієї епохи, вражен-
ня потім збагатилися яскравими 
картинами їхньої екранізацій.

... Після закінчення гімназії 
Смирнов вступає  до Військо-
во-медичної академії Петер-
бурга. А коли почалася Перша 
світова війна, пішов військовим 
лікарем до діючої армії. Якщо 
в ці роки соціального розлому 
Булгаков зробив свій головний 
і остаточний вибір — залишив 
професію лікаря і цілком при-
святив себе літературній пра-
ці, то Смирнову, який з юності 
тягнувся до психофілософських 
знань і побудував собі індивіду-
альну схему освіти, куди входив 
санскрит і деякі древні і нові 
мови, стали йти до рук книги, 
які висвітлюють життя з нових, 
ще неосвоєних точок зору.

Коли з громадянської вій-
ни військовий лікар Смирнов 
пробирався до Києва до бать-
ка, на одній зі станцій в завалах 
книг наткнувся на санскритсь-

ко-російський словник. Біль-
шість зараз пишуть, що цією 
книгою була «Бхагаватгіта». (Я 
наводжу, як мені здається, більш 
точні відомості, відомі мені з ди-
тинства і з бесід з його пасинком, 
теж нейрохірургом Юрієм Воло-
буєвим).

Трагедія громадянської війни 
переростала в трагедію револю-
ційних подій. Б.Л. Смирнов був 
засуджений до розстрілу. У той 
період він вже багато усвідомив 
про свій духовний шлях: «Ми 
поставлені в 
інші умови, і в 
них доводить-
ся нам жити і 
працювати, і я 
глибоко пере-
конаний, що 
тільки ті умо-
ви, в яких пе-
ребуває ця лю-
дина, і потрібні 
для її духовного розвитку ... Че-
рез страждання лежить Шлях до 
Богопізнання ».

Тоді все скінчилося заслан-
ням на 7 років в Йошкар-Олу. 
Борис Леонідович сприйняв це 
як подарунок долі. Адже він по-
трапляв в умови, коли міг без 
перешкод займатися медициною 
і перекладом «Бхагавадгіти», шу-
каючи взаємодії зі Всевишнім. 
Борис Леонідович до цього часу 
вже прочитав древнє писання 
індусів російською і німецькою. 
Побачив істотну різницю пе-
рекладачів у розумінні змісту. 

Із пошарпаною книжкою з ро-
звалів лихоліття він уже не роз-
лучався.

У 1935 році закінчилося за-
слання. У столицю і Санкт-Пе-
тербург йому дороги були за-
криті. Смирнов їде до Туркменії, 
спочатку йому дозволяють жити 
і працювати в віддаленому рай-
центрі, але з часом він переїжд-
жає в Ашхабад. Там у міській 
лікарні «Червоний хрест» та-
лановитий лікар відкриває від-
ділення нейрохірургії, захищає 

спочатку кандидатську, а потім 
і докторську дисертації. У 1938 
році вже професор, завідувач 
кафедри нервових хвороб Тур-
кменського державного медич-
ного інституту.

ІЗ ЧОГО ПОЧАЛОСЯ 
ЗАХОПЛЕННЯ ДРЕВНІМ 
ІНДІЙСЬКИМ ЕПОСОМ

Повернемося до дитинства 
Бориса Леонідовича. Як не важ-
ко діставалися гроші земському 
лікарю Л. В. Смирнову, не еко-
номила сім'я кожну копійку, а 
все ж виписали зі Швейцарії гу-

вернантку. Сини Леоніда Васи-
льовича і Софії Митрофанівни 
знали французьку та німецьку, в 
гімназії вивчали давньогрецьку 
та латину. Борис Леонідович із 
дитинства звик до мов. Де б він 
не був, возив із собою словники. 
До яких обставин не потрапляв 
би, до яких міст не закидала б 
його доля, скрізь вивчав місцеві 
мови.

Поки Ольвіопольський полк 
стояв у Польщі, Смирнов вивчав  
ідиш і польську. Приїхавши до 
Ашхабаду, він спочатку взявся 
за освоєння туркменської, яку 
опанував досконало. Він знав та-
кож англійську, іврит, італійську, 
іспанську ... І, звичайно, санс-

крит!

Смирнов був чо-
ловіком дуже цілеспря-
мованим, він не дозво-
ляв собі відхилятися від 
проблеми, якою займав-
ся. Одним із його улю-
блених прислів'їв було 
таке: «Не розкидатися! 
Взявся за справу — дове-

ди до кінця ».

***

«Щоб наблизитися до вічного 
життя, треба перемогти це жит-
тя. Перемога над життям можли-
ва тільки через Любов ». Це його 
слова.

До початку Другої світової 
війни Смирнову п'ятдесят років. 
Борис Леонідович працює як 
консультант-нейрохірург у го-
спіталях, а також оперує. У ці ж 
роки він першим почав операції 
з усунення грижі міжхребцевого 
диска. 

16 — Андрій, Гаврило, Георгій, 
Єфрем, Іван, Микола, Федір.
17 — Олександр, Олексій, Ана-
стасія, Василь, Геннадій, Дми-
тро, Катерина, Іван, Кіра, Мико-
ла, Серафим, Юлія.
18 — Анастасій, Геннадій, Гурій, 
Захар, Ілля, Сергій.
19 — Максим, Микола.
20 — Антон, Василь, Григорій, 
Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, 
Павло, Петро, Сергій.
21 — Анфіса, Кирило.
22 — Олександр, Ганна, Василь, 
Володимир, Єфросинія, Соф-
рон, Степан.
23 — Олександр, Олександра, 
Олексій, Анатолій, Ангеліна, 
Анна, Григорій, Євгеній, Єв-
докія, Іван, Костянтин, Лав-
рентій, Михайло, Микола, Пе-
тро, Сергій, Степан, Тетяна, 

Фекла, Фома, Яків.
24 — Вікентій, Данило, Омелян, 
Іван, Никифор, Микола, Никон, 
Петро, Терентій.
25 — Олександр.
26 — Олександр, Олексій, Ар-
кадій, Арсеній, Василь, Володи-
мир, Григорій, Євгеній, Омелян, 
Іван, Микола, Яків.
27 — Микола.
28 — Олександр, Василь, Іларіон, 
Павло, Степан, Трифон.
29 — Огій, Олександр, Аркадій, 
Володимир, Ілля, Макар, Мико-
ла, Павло, Петро, Семен, Софія.
30 — Олександр, Данило, Денис, 
Іван, Микита, Микола, Петро, 
Сергій, Степан.
31 — Віра, Віктор, Володимир, 
Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, 
Микола, Севастян, Семен, Сер-
гій

МИ З ВАШОЮ 
ГАЗЕТОЮ ТРІШКИ 

РОДИЧІ

Христос ся рождає! Великий 
вам привіт із Прикарпаття!

Пише вам пенсіонерка з міста 
Тисмениця. Мені вже 66 років, 
народилася я 1 грудня 1951 року. 
Ваш журнал «Пантелеймон» пе-
редплатила вперше. Отримавши 
перший номер, весь прочитала і 
багато цікавого дізналася. Спо-
добалося мені це видання. Ду-
маю, що і всі інші номери теж 
будуть цікавими.

Я і моя сім'я маємо вулич-
не прізвисько на кшталт назви 
вашого журналу. Мого прадіда 
звали Пантелеймоном, і нас (а це 
вже четверте покоління) всі на-
зивають «Пантелеймонові пра-
правнуки». Тож ми з вашим жур-
налом трішки родичі. Я хотіла б 

бути учасником вашого конкур-
су, тільки не знаю, чи вчасно до 
вас надійде мій лист.

Бажаю вашому виданню ба-
гато шанувальників з різних ку-
точків України.

З повагою до вас, Романна Йо-
сипівна Дзіворонюк,  

м. Тисмениця,
Івано-Франківська обл. 

РАЗОМ ЧИТАЄМО 
«ПАНТЕЛЕЙМОН»
Шановні «пантелеймонів-

ці»! Вітаю вас із прийдешнім 
Новим 2018 роком! Бажаю, щоб 
у вас було все так, як ви хоче-
те. Я передплачую вашу газету 
кілька років, тому що вона мені 
дуже подобається.

Мене залишила моя дружина, 
пішла в інший світ ... Але у мене є 
подруга, з якою ми разом читає-
мо «Пантелеймон». І ось я вирі-
шив зробити їй подарунок, щоб і 
у неї була своя газета. Листоноша 
приноситиме її разом із пенсією.

Якби вдалося виграти ком-
плект для здоров'я чоловіків 
«Мускус», я був би дуже радий.
З повагою, ваш передплатник В. 

Д. Павлюк,
Харківська обл

ІМЕНИННИКИ У ГРУДНІ (16-31)
Привітайте друзів!

«Люди різних релігій черпатимуть з різних джерел: 
індійці — з Бхагавадгити, християни — з Єван-

гелія, з послання ап. Павла. Але все це форма! Дивно, 
що за цією формою завжди впізнається сутність, яка 
безумовна і єдина. Мені здається, що це є найбільш важ-
ливим свідченням про правильність взятого, хто шукає 
напрямку. Якщо він приходить до Єдиного, про який го-
ворять Упанішади, він зуміє знайти Його в усіх формах, 
якими б вони не здавалися різними».

«ПЕРЕМОГА МОЖЛИВА ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ЛЮБОВ»
Про життя і творчість видатного санскритолога Бориса Смирнова  

КРАЩИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ «МАХАБХАРАТИ» І «БХАГАВАТГІТИ»

Борис Леонідович Смирнов 
(15 грудня 1891, село Козляничі 
Сосницького повіту Чернігівської 
губернії — 2 травня 1967 Ашха-
бад) — лікар і санскритолог. Ака-
демік Академії наук Туркменської 
РСР. Перекладач філософських 
текстів «Махабхарати», пере-
клав близько 23000 шлок.
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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)

***
 У 1948 році на Ашха-

бад обрушився страшний земле-
трус. Коли Бориса Леонідовича 
звільнили з-під плити, він тут же 
кинувся назад до завалу ... ряту-
вати переклади«Махабхарати».

Ось що говориться в статті з 
«Науки і життя», неповний фраг-
мент якої я маю, він починаєть-
ся з руйнівного ашхабадського 
землетрусу 1948: «Удвох вони 
витягли Людмилу Ерастівну 
з-під уламків, привели до тями. 
Борис Леонідович сказав: «Юра, 
біжи до друзів, збирай тих, хто 
живий, на площу Карла Марк-
са — там організуємо госпіталь. 
А я зараз ... » І він поліз кудись 
під обрушений дах, за рукописом 
своїх перекладів. А потім велів 
прийомному синові, який став 
теж лікарем, збирати медичні ін-
струменти. Разом вони вируши-
ли на центральну площу міста і 
на канцелярських столах почали 
оперувати. Там уже був доцент Г. 
А. Бебурішвілі. Прийшли про-
фесора-хірурги М. І. Мостковий 
і І. Ф. Березін. Ввечері та вночі їм 
світили факелами, а вони оперу-
вали і оперували. Честь і слава 
таким професорам!.. »

У жодній статистиці немає, 
скільки за ці дні і ночі було зро-
блено Борисом Леонідовичем 
операцій, скількох він врятував 
від смерті! І хіба один цей епізод 
із життя Смирнова — не подвиг? 
Але Смирнову і цього було мало! 

ОДИН НА ОДИН 
З «МАХАБХАРАТОЮ»
А тепер про «Махабхарату». 

Мало хто уявляє собі, що зна-
чить взятися за її переклад. На-
писана вона двовіршем — шло-

ка. Як підрахували фахівці, в 
ній близько 100 000 шлок. І хоча 
традиція російських перекладів 
епосу налічує близько двохсот 
років, повного його перекладу 
немає досі.

Зі ста тисяч шлок-двовір-
шів «Махабхарати» Борис Ле-
онідович переклав з санскриту 
близько двадцяти трьох тисяч. 
Видавництво «Ілим» почало пу-
блікувати переклади «Сказання 
про Нале» і «Бхагавадгити». У 
кожному випуску були введення, 
примітка, тлумачний словник, 
бібліографічний покажчик са-
мостійної наукової і художньої 
цінності.

Але суть багаторічної роботи 
Бориса Леонідовича полягала не 
тільки в створенні 
підрядника, і на-
віть не в майстерні 
його обробці, хоча 
обидві ці задачі 
вирішені блискуче. 
Справа в іншому. 
«Махабхарата» — 
текст особливий. На 
відміну від давньогрецького епо-
су він насичений філософськими 
відступами, що представляють 
величезну цінність для розумін-
ня світогляду древніх індусів, 
древніх народів взагалі. У ньому 
сконцентровані мудрість тися-
чоліть, уявлення про Всесвіт, про 
людину і суспільство того часу.

Щоб піднятися до рівня 
справжнього перекладача «Ма-
хабхарати», треба і самому стати 
філософом, бути знавцем Плато-
на і Аристотеля, Лао-Цзи, Кан-
та і Гегеля. Смирнову належало 
проаналізувати численні філо-
софські та релігійні тлумачення 
«Махабхарати», про яку існує 

неозора багатомовна література 
різного штибу і напрямків. При 
цьому важливо було не впасти 
вам під чужий вплив, зберегти 
власне — наукове! — бачення 

епосу і філософське його тракту-
вання, що відповідає часу. Б. Л. 
Смирнов досяг успіху і в цьому.

«Сучасна культура зайшла 
в глухий кут «інтересів розу-
му» ». Цей глухий кут, ця криза 
відчувається усіма. Настане мо-
мент, коли людство підійде до 
нової задачі, до розвитку свого 
духовного життя », —говорив з 
упевненістю Смирнов і прагнув 
своєю працею наблизити цей 
момент.

***
Академік Смирнов так і не 

побував у далекій країні, яку 

давно полюбив. Він не бачив 
її храмів, не був присутнім на 
їхніх пишних церемоніях. Але 
якось радіо донесло до його слу-
ху святкові піснеспіви з індійсь-
кого храму в дні пам'яті Ганді. 
У ці недовгі хвилини ефіру він 
зрозумів, що осягнув дух ори-
гіналу «Махабхарати», вловив 
ритм санскриту, розмір і мело-
дику стародавнього письма. У 
цьому новому ключі він зробив 
останній, сімнадцятий, переклад 
«Бхагаватгіти», найвдаліший пе-
реклад цього безсмертного літе-
ратурного пам'ятника.

***
У 1956 році Борис Леонідович 

вийшов на пенсію, будучи ака-
деміком Туркмен-
ської академії наук, 
коли вже зробив 
149 великих ней-
рохірургічних опе-
рацій і опублікував 
74 наукові роботи, 
а під його керів-
ництвом були за-

хищені 15 дисертацій. Нарешті, 
можна було цілком присвятити 
себе перекладам і духовній ро-
боті. Все більше і більше у лю-
дей пробуджувалась свідомість 
до духовного життя, вони гру-
пуються навколо Бориса Леоні-
довича. Ім'я перекладача стало 
відомо серед сходознавців і санс-
критологів усього світу.

ПЕРЕКЛАДИ Б. Л. СМИРНОВА 
ВИКЛИКАЛИ ІНТЕРЕС

 ФАХІВЦІВ: 
«Ваша робота над «Бхагавад-

гітою»і великим епосом Індії є 
найбільшим внеском в радян-
ську індологію, і в Індії зробила 

належне враження». (Ю. М. Реріх, 
завідувач відділом індології Інститу-
ту сходознавства).

«Ця гігантська праця під 
силу тільки цілому інституту» 
(Р. Я. Ульяновський, заступник 
директора Інституту сходозна-
вства).

«Ви робите благородну, важку 
і вкрай потрібну справу ... Ди-
вуюся, як Ви чудово чітко, пра-
вильно і поетично бездоганно 
схоплюєте дух оригіналів. Ми всі 
схиляємося перед Вашою мужні-
стю, самовідданою відданістю 
науці і дослідницькою творчі-
стю» (Е. А. Макаєв, санскритолог, 
професор МДУ ім. Ломоносова).. 

***
Смерть Бориса Леонідовича 

настала від гострої серцевої не-
достатності ... хворів він недов-
го. Помер, немов зрозумівши, що 
виконав задумане, і наказавши 
собі довше не жити.

Подвиг в ім'я науки — інак-
ше не скажеш. Він зробив його 
в ім'я високої і світлої мети, його 
надихав дух «Махабхарати», об-
разами якої він постійно жив. 
Людиною був дуже скромною, 
вегетаріанцем і зовні став дуже 
схожим на Ганді.

Директор Культурного цен-
тру Джавахарлала Неру сказав: 
«Це був не тільки перекладаць-
кий подвиг. Я думаю, що Смир-
нов вніс величезний вклад не 
тільки в переклади, а в самі по-
шуки сенсу буття ».

««Що ви робитимете, воля ваша. Мені ж, людині по 
відношенню до вас старій, хай буде дозволено сказа-

ти, як каже батько синові: «Як би ти фактично не вирі-
шив, вирішуй не в ім'я себе, а в ім'я Боргу, в ім'я Його Свя-
те». І якщо до глибини душі ви керуватиметеся таким 
становищем, життя виправдає ваше рішення і ство-
рить необхідні умови для здійснення ».

БЛАКИТНА ЛАГУНА 
(ІСЛАНДІЯ)

Цей геотермальний курорт 
з'явився завдяки діяльності лю-
дини. Поруч із ним знаходить-
ся електростанція, що постачає 
енергією Рейк'явік. Вода з елек-
тростанції стікала вниз і накопи-
чувалася на плато з вулканічної 
лави. Протягом багатьох років 
вона насичувалася мінеральни-
ми солями і кремнеземом, тут 
з'явилися синьо-зелені водо-
рості, що володіють лікувальни-
ми властивостями.  

КОЛОДЯЗЬ ТОРА 
(ОРЕГОН)

Таку назву це незвичайне 
місце отримало на честь скан-
динавського бога дощу і бур. Ко-

лодязь являє собою кам'яну лій-
ку, заповнену водою, яка йде на 
кілька десятків метрів углиб. Що 
знаходиться на її дні, досі невідо-
мо, оскільки  навіть найдосвід-
ченіші аквалангісти не ризику-
ють спускатися туди — заважає 
сильна течія. Якщо до Криниці 

Тора прийти за годину до при-
пливу, то можна побачити, як 
вода з величезною швидкістю 
рухається в гігантську воронку, 
а потім «вистрілює» вгору 6-ме-
тровим фонтаном бризок.

    
РАЙСЬКІ, АБО НЕБЕСНІ 

ВРАТА (КИТАЙ)
Печера з такою назвою вва-

жається найвищою в світі. Вона 
з'явилася в 263 році, коли вели-
чезний шматок скелі зруйну-
вався, створивши величезну по-

рожнину. Над печерою постійно 
висить хмара туману, що надає 
їй таємничого вигляду. До під-
ніжжя Райських врат ведуть 999 
сходинок. Щоб всі бажаючі змог-
ли побувати біля Райських воріт, 
китайці побудували найдовший 
у світі фунікулер і найвищий від-
критий ліфт.

   
 ДОРОГА ГІГАНТІВ 

(ІРЛАНДІЯ)

Це прибережна місцевість 
складається з 40 тисяч базальто-
вих колон, які з'явилися в резуль-
таті багаторічних вивержень вул-
кана. Найбільша з них досягає 12 
метрів у висоту.

А ВИ ЗНАЛИ, ЩО…

1 Що освіченіша людина, то 
менша ймовірність захво-

рювань мозку. Інтелектуальна 
активність викликає виробни-
цтво додаткової тканини, що 
компенсує хвору.

2 Заняття незнайомою 
діяльністю — кращий 

спосіб розвитку мозку. Спілку-
вання з тими, хто перевершує 
вас за інтелектом, також є силь-
нодіючим засобом розвитку 
мозку.

3 Регулярне моління зни-
жує частоту дихання і 

нормалізує хвильові коливан-
ня головного мозку, сприяючи 
процесу самозцілення організ-
му. Віруючі люди ходять на 36% 
рідше до лікаря, ніж інші.

ДОРОГА В НЕБО: НЕЗВИЧАЙНІ МІСЦЯ ПЛАНЕТИ
На нашій планеті є безліч дивовижних місць, які, на жаль, не всі можуть побачити на власні очі. Ми 

пропонуємо вам здійснити віртуальну подорож найкрасивішими місцями Землі.
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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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«Блажен, кто выбрал цель и 
путь. И видит в этом жизни 

суть».
(Фрідріх Шеллінг, філософ)

«У діалозі з життям важли-
ве не його питання, а наша 

відповідь».
(Марина Цвєтаєва, поетеса)

«В мир пришел я, но не 
было небо встревожено.

Умер я, но сиянье светил не 
умножено.

И никто не сказал мне, 
зачем я рождён,

И зачем моя жизнь второ-
пях уничтожена».

(Омар Хайям, учений, 
персидський поет, філософ)

«В чому сенс життя? Служи-
ти іншим і робити добро».

(Арістотель, давньогрецький 
філософ і вчений)

«Життя має в точності ту 
цінність, якою ми хочемо 

його наділити».

(Інгмар Бергман, сценарист і 
режисер театру і кіно)

ДОБРІ ФОТО

У ДІАЛОЗІ З ЖИТТЯМ ВАЖЛИВЕ НЕ ЙОГО 
ПИТАННЯ, А НАША ВІДПОВІДЬ

Життя і його сенс — дуже філософська тема. Її можна 
обговорювати довго. Як то кажуть, скільки людей, стільки 
й думок. А ось що думали про це відомі люди.
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