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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!

З НОВИМ 2018 РОКОМ 
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Будемо дуже раді 

зустрітися з вами в 
наступному році!

Спасибі вам за все!

Все починається 
з любові

Рубрика "З піснею по життю" 

ДЛЯ ДУШІПродовження — на стор. 16

Народні 
рецепти здоров’я 

Поради читачів про лікуван-
ня таких хвороб як: грип, ка-
шель, радикуліт, сів голос, пля-
ми на шкірі, харчові отруєння, 
дифтерія.

Рослини, які допоможуть 
кинути палити, важливість по-
зитивних емоцій для здоров'я і 
багато іншого!

ШАНОВНІ 
І ЛЮБІ ЧИТАЧІ!
Рік, сповнений глобальних 

подій і змін, підходить до сво-
го завершення. Людство зараз 
знаходиться на Перехресті, 
і щодня кожен із нас може з 
відкритим серцем робити свій 
вибір, тим самим робити влас-
ний внесок у глобальний хід 
подій.

Зміни клімату набирають 
обертів. І яким буде результат 
цих подій, залежить, в тому 
числі, від кожного з нас. Адже 
всі хочуть жити в гармонії, у 
світі, в якому Любов і Совість 
стоять на першому місці. За-
раз відповідальність лежить на 
кожній людині, і від кожного 
з нас, хто живуть, залежить, 
яким буде наше майбутнє.

За ті подарунки, які остан-
нім часом приніс нам світ Ду-
ховний, слів подяки недостат-

ньо. Знання вже дані, і Правда 
була відкрита. Кожен із нас 
тримає в руках ключ до роз-
криття Вічної Радості, ключ до 
отримання реальної свободи. І 
як його використовувати, зале-
жить від кожного з нас!

Любов є всюди, а ми — як 
її іскорки. Той, хто прийме цей 
світ, стає його носієм! У всіх 
нас є потенціал — стати Світ-
лом і принести у світ краще в 
нас. Просто дихати любов'ю і 
вдячністю і пропускати потік 
доброти крізь себе. Тоді ми не 
тільки побачимо, скільки хо-
роших людей нас оточує, а й те, 
наскільки прекрасні вже відбу-
ваються зміни, і самі за своєю 
ініціативою зможемо докласти 
руку до творчих справ і почати 
діяти! Адже в Єдності — ре-
альна сила! Тільки той подолає 
шлях, хто не сидить і чекає, а 
діє. Дорогу здолає той, хто йде!

Рігден Джаппо сказав: «Гід-
ний поваги той, хто живе і діє 

заради своєї душі і духовного 
майбутнього всього людства».

Дорогі друзі, бажаємо вам 
всім прекрасних різдвяних 
свят, наповнених любов'ю і 
гармонією! Давайте всі разом 
увійдемо в Новий рік Єднан-
ня, з відкритим серцем і щи-
рою радістю.

Щиросердно бажаємо всім 
нашим читачам, їхнім роди-
чам, друзям і знайомим відчу-
ти їхню внутрішню силу і роз-
крити найпрекрасніший скарб 
— Любов. Бо той, хто прийняв 
Світло, стає його носієм.

«Кожен, хто чує, Поклика-
ний, а разом —  є сила, здат-
на змінити весь світ». (Рігден 
Джаппо).

Бажаємо вам приємних 
і душевних свят від усієї 

редакції газети
 «Пантелеймон»!

ЗДОРОВ’ЯПродовження — на стор. 4

МАЙБУТНЄ МОЖНА 
ЗМІНИТИ!

НАУКА
Продовження — на стор. 13

СВЯТКОВИЙ ДУХ 
РІЗДВА

Різдво Христове — найбільше 
свято, що знаменує собою неви-
мовний дар любові і милосердя 
Божого до нас. Атмосфера всюди 
в ці святкові дні особливо одухот-
ворена, урочиста і радісна. А ми 
знаємо, що глибина людська може 
зустрітися тільки з глибинами Бо-
жими.

ПРАВОСЛАВ’ЯПродовження — на стор. 9

ЕКСПЕРИМЕНТИ В «ПІРАМІДІ» 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ 

Важливо створити правильні 
умови для реалізації необмежених 
можливостей людини і потрібно 
правильно їх використовувати. По-
трібно краще працювати над собою 
і прагнути змінити те, що вже вирі-
шено наперед. Вирішено наперед — 
це не означає, що воно буде.
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ЦЕ ЦІКАВО

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

— Усі люблять отримува-
ти подарунки: і старі, і малі. 
Але не менше радості і задово-
лення отримує той, хто дарує. 
Саме новорічні та різдвяні 
свята — привід для того, щоб 
не тільки порадіти подарунку, 
але в першу чергу принести ко-
мусь радість. Найбільше цього 
потребують літні люди — наші 
дідусі та бабусі, а особливо ті, 
хто не мають рідних і близь-

ких, які б  зігріли їх своєю тур-
ботою і увагою, — зазначають 
організатори акції.

Одиноким бабусям і діду-
сям можна подарувати: нічні 
сорочки, шкарпетки, посуд, 
комплекти постільної білизни, 
солодощі, календарі, рушники, 
хустки, чашки, ялинкові іграш-
ки та інші новорічні прикраси, 
чисті листівки.

Бажаючі приєднатися до 
акції можуть вказати на па-
пері або листівці, для кого цей 
подарунок — для бабусі чи 
дідуся, і написати побажання  
адресату.

 http://napensii.ua/news/9686-
v-kropivnickom-startovala-

blagotvoritelnaya-akciya-dlya-
odinokih-pensionerov

1. Використовуйте звичай-
ний лейкопластир. Придбати 
його можна в будь-якій аптеці, 
але стежте, щоб він мав грубу ос-
нову з тканини. Візь-
міть пластир і при-
клейте один на носок, 
а інший в ділянці 
каблука. Це недов-
говічний, але дуже 
ефективний спосіб. Якщо немає 
пластиру, можете замінити його 
шматочком повсті.

2. Наждачний папір. Його 
можна використовувати двома 
способами. Для першого візь-

міть дрібнозернистий наждач-
ний папір і ретельно протріть 
ним підошву. Таким чином на 
ній з'являться дрібні зазубрин-

ки, які гальмувати-
муть ковзання. Для 
іншого використо-
вуйте наждачний 
папір і клей. Просто 
приклейте шматочок 

на підошву.
Щоб уникнути клопотів, кра-

ще звертати увагу на якість підо-
шви під час покупки. Для зими 
ідеально підійде рифлена і м'яка 
підошва

Пойдём с тобой купаться
 на рассвете,

Пока над речкой дымки пелена,
Природой нежно 
сотканные сети,

Как паутиной вяжут берега.

Пойдём с тобой тихонечко, 
спросонья,

Лишь ветер зашумит
 в саду листвой,

И нашу дверку еле приоткроет
С прохладной песней, 

самой нам родной.

Я знаю все места в этой округе,
Где ягоды, где вишня, где цветы!

Как славно жить в молитве 
друг о друге,

Как свежи капли утренней росы.

Пока за стенкой 
спят чужие дети,

Лучи в окне играют
 первый джаз.

Чтоб завтра не грустить
 о нашем лете,

Давай в нём будем 
счастливы сейчас.

З поетом Іваном Якимовим 
говорили про поезію, роботу і в 
цілому про сенс життя та його 
цінності.. 

ПРО РОБОТУ
У студентські роки я жив 

на Русанівській набережній, до 
мене в гості часто приходили 
друзі. І перші кроки в творчості 
були якраз на цих дружніх по-
сиденьках. Були гітари у нас 

завжди, пісні співали, вірші чи-
тали один одному.

За освітою я інженер, закін-
чив КПІ. Працював понад п'ять 
років у великих компаніях. Пре-
красно розумію, як це з дев'яти 
до шести щодня знаходитися в 
офісі. Не шкодую про той час, 
адже натхнення може в будь-я-
кий момент закінчитися, а досвід 
роботи завжди стане в нагоді.

Мене з дитинства 
навчили поважати 

будь-яку працю. 

Минулої весни практично не 
було концертів, виявилося ба-
гато вільного часу. І я, щоб не 
сидіти без діла, вирішив влашту-
ватися в Києво-Печерську лавру, 
в заповідник. Готовий був вико-
нувати будь-яку роботу, хоч під-
логу підмітати. Приніс резюме з 
двома вищими — все, як годить-
ся. У мене запитали: «Ви в курсі, 
що у нас зарплата на цю вакансію 
близько тисячі гривень?» Я по-
думав: «Здорово, ще й платять». 
Але мене не взяли в підсумку.

ПРО ГРОШІ
Потрібно розуміти, що вірші 

— це велика розкіш. І писати їх, 
і читати, і слухати. Бувало, мені 
замовляли написати пісні. Це 
куди складніше, ніж я думав спо-
чатку. Все-таки творчість має від 
серця виходити, а не від потреб 
замовника.

На щастя, все, що я пишу, має 
відгук читачів. Якщо натхнен-

ня зникне, я просто перестану 
писати, нічого страшного. Ще 
дуже важливо розуміти, що я 
ніколи не тримався за місце ар-
тиста або поета. Всі ці статуси 
мене тільки веселять. Поки качає 
— пишу, перестане — займуся 
іншою справою, роботи навколо 
достатньо.

Якби гроші відігравали го-
ловну роль, я б ніколи не пішов 
з офісу і не почав складати вір-
ші. Але при цьому я не на Марсі 
живу. Мені, як і всім, потрібно 
купувати продукти, допомагати 
людям похилого віку, платити 
за комунальні послуги і так далі. 
Загалом, до теми заробітку став-
люся з належною увагою.

Вимоги до самого себе вель-
ми скромні. Як казав Шерлок 
Холмс, це шматок хліба і чистий 
комірець. От і все. Є квартира 
мрії, але вона ніяк не пов'яза-
на з шикарним інтер'єром або 
краєвидом із вікна. У квартирі 
моєї мрії звучить дитячий сміх 
і ... про більше не мрію.

ПРО СЛАВУ
Слава? Я ж не ведучий вечір-

нього випуску новин, яка у мене 
слава? Звичайно, злукавлю, 
якщо скажу, що мені неприємно, 
коли впізнають на вулицях або 
просять сфотографуватися. Вся-
кий раз при таких зустрічах пе-
реконуюся, який у мене уважний 
читач.

Завдання поета XXI століття 
такі ж, як і в XVII, і в XIX століт-

тях — писати хороші вірші. До 
нас були автори, які внесли свій 
величезний внесок в розвиток 
літератури. Вони придумали 
нові форми, рими і образи. Ба-
жано вивчити це докладно, щоб 
створювати щось нове.

У цьому і полягає майстер-
ність — плекати свій матеріал 
з ґрунту минулого, ставати мі-
цною ланкою, продовжуючи 
роботу попередніх поколінь. 
Ніколи не думав про те, що гля-
дачеві цікаво сьогодні і що йому 
буде цікаво завтра. Я просто не 
витрачаю на це часу. Щирість — 
ось єдиний ключ до успіху.

ПРО КРИТИКУ
Рідко, коли критика буває по 
суті. В основному, якісь емоційні 
оцінки. Сам нікого не критикую 
і вважаю цю справу марною тра-
тою часу. Мені здається, краще 
свою енергію витрачати на ство-
рення чогось нового.
Я не розголошую свою оцінку 
чужої творчості. Тому що ко-
жен створює так, як вважає за 
потрібне. Не подобається — 
зроби краще. Але не говори, що 
зроблено погано. І хочу, щоб 
так само ставилися до мене. 
Якщо комусь щось не подо-
бається в моїй роботі, нехай 
зроблять краще. Я із задово-
ленням прийду, сяду в першому 

ряду і уважно послухаю.
У мене є люди, думкою яких я 
цікавлюся. Але до цих оцінок я 
звертаюся сам. Кажуть, до речі, 
щоб я більше розповідав про 
себе в процесі виступу. Просто 
розмовляв із залом. Тому що в 
основному ті, хто приходять на 
концерти, знають мої вірші, а ось 
особистих історій не вистачає.
Можливо, спробую формат, 
коли у глядачів буде хвилин 15 
для того, щоб поставити питан-
ня. На квартирнику, коли там 
було до 100 чоловік, ми з групою 
практикували таку форму.

— Що Вам потрібно для щастя?
Щоб мої любі і близькі люди 
були здоровими і щасливими. Як 
у «Міміно»:

— Мені потрібно заїхати до дру-
га в інше місто і передати дитячу 
іграшку.

— Почекай, але це ж зовсім не по 
дорозі.

— Слухай, якщо я це зроблю, 
моєму другові буде приємно. 
Якщо йому буде приємно — мені 
буде приємно. А якщо мені буде 
приємно, то я так тебе довезу, що 
і тобі буде приємно.

Побажання читачам — 
здоров'я і щастя!

ЯК ЗРОБИТИ ПІДОШВУ НЕСЛИЗЬКОЮ?У КРОПИВНИЦЬКОМУ СТАРТУВАЛА БЛАГОДІЙНА 
АКЦІЯ ДЛЯ ОДИНОКИХ ПЕНСІОНЕРІВ

Як стало відомо, жителі обласного центру можуть порадувати 
самотніх людей похилого віку новорічними подарунками в рам-
ках благодійної акції «Старість — на радість». Акція стартувала 
наприкінці листопада і триватиме до 5 січня 2018 року.

Способи, які ми вам запропонуємо, абсолютно нескладні та до-
ступні кожному.  

ІВАН ЯКИМОВ: 
«ЩИРІСТЬ — НАЙЦІННІШЕ, ЩО Є В ЖИТТІ»

Іван Якимов — людина, яка пише в римі 16 рядків, вважає слова найціннішим, що є у нього в 
житті, по-особливому любить листи, американо з молоком і чай з бергамотом. Намагається не чи-
тати новини і мріє нарешті купити посуд на свою кухню. Пише книги. У грудні вийшла його перша 
збірка віршів.

Атмосфера Іванових літературних читань — його візитна картка. Від недавнього часу послухати 
його «вживу» можуть не тільки кияни. Напередодні Нового року Іван читав вірші в Дніпрі та Одесі..
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ДОБРІ СЛОВА

Чи замислювалися ви, 
друзі, над тим, що, крім 
інформації, любовних 
зізнань, філософських 
міркувань, листи несуть 
в собі ще й цілющий за-
ряд, мають яскраво ви-
ражений терапевтичний 
ефект? З давніх-давен 
люди лікувалися і грязя-
ми, і мінералами, аро-
матами і музикою, і мо-
литвою. Виявляється, 
можна також лікувати-
ся і листами.

Ось вам приклади. В моєї под-
руги склалися непрості відноси-
ни з однією людиною. Ситуація 
була тупикова, безвихідна та без-
надійна. Вона тиснула, забирала 
спокій і здоров'я. Подруга скар-
жилася на те, що все у неї валить-
ся з рук, вона стала дратівливою і 
ніщо її не радувало.

Я порадила подрузі писати 
листи. Так, писати, складати в 
конверти і зберігати де-небудь 
у заповітному місці, під рукою, 
до слушного часу. Вона скори-
сталася моєю порадою, і коли та 
людина (з якою і були напружені 
стосунки) була проїздом у нашо-
му місті, віддала їй всі листи, а 
потім говорила мені при зустрічі: 
«Мені стало так легко, ніби впала 
стіна або розімкнулися кайдани! 
Я знову відчула, що живу, і на-

віть мій тиск нормалізувався».
А ось ще приклад. Якось до 

мене зайшов мій колишній учень 
і з гіркотою розповів про те, що 
на його друга вночі напав нарко-
ман, затіялася бійка. Міліція, як 
водиться, забрала всіх, і хлопець, 
по суті, потерпілий, отримав 
термін. Будучи людиною емоцій-
ною, вразливою, потрапивши, 
самі розумієте, в яке оточення, 
він був на межі нервового захво-
рювання. Я в свою чергу запро-
понувала: «А нехай він пише ли-
сти. Благо, це не забороняється». 

І що ви думаєте? Зустрівши 
через півтора року друзів випад-
ково в парку, один мені сказав: 
«Дякую за тодішню пораду! Я не 
зламався, не втратив себе завдя-
ки тому, що писав листи. Вони 
були моїми ліками».

Тож, як співається в пісні: 
«Напиши мне письмо — Хоть 

две строчки всего…»
Більшість мені скажуть: 

«Адже можна взяти мобільник, 
послати СМС-ку?». Ні, друзі. Це 
зовсім не те! Адже лист — ек-
склюзивно, в ньому є і таємниця, 
і особлива чарівність. І нехай він 
із часом пожовтіє, але в ньому за-
лишиться аромат душі людини, 
яка написала його. Лист — для 
когось втіха, для когось рецепт 
від болю і душевного, і тілесного. 
Це своєрідна медитація, яка зні-
має напругу, заспокоює серцеву 
бурю! «…Я к Вам пишу — чего 
же боле?..»

Навіть якщо людина на-
пише в листі прості рядки: 
«Ми всі живі і здорові, чого 
і вам бажаємо», це, по суті, 
програмування себе на жит-
тя і здоров'я. А що в цьому 
світі може бути дорожчим, 
ніж здоров'я тіла та душі?

Тож, люди, пишіть один од-
ному листи: втішні, жалісливі і 
на кілька рядків, в прозі і у вір-
шах! Нехай заворожують вони 
шелестом сторінок, зачаровують 
візерунковим почерком, оп'яня-
ють неповторним ароматом. Не-
хай тішать вони серце і лікують 
душу. Нехай несуть потужний 
заряд Надії, Любові і Добра!

З побажанням здоров'я 
і натхнення Алла Церіх, 

м. Біла Пристань

ДОБРІЙ ГАЗЕТІ ДОБРІ СЛОВА

ВСІМ ЗДОРОВ'Я, МИРУ І 
БЛАГОСЛОВЕННЯ 

ГОСПОДНЬОГО!

Шановна редакціє газети 
«Пантелеймон цілитель», здра-
стуйте!

Зовсім недавно випадково 
дізналася про цю газету. Дуже 
шкода, що не раніше. Зміст її 
близький мені за духовними і ме-

дичними статтями, та й за іншим 
пізнавальним матеріалам. Тепер є 
вашим передплатником і вдячним 
шанувальником.

Вітаю редакцію, а також пе-
редплатників цієї чудової газети з 
наближенням Різдва Христового! 
Бажаю всім здоров'я, миру і благо-
словення Господнього!

У подарунок — мій вірш «До-
рогому Спасителю».

ДОРОГОМУ СПАСИТЕЛЮ
Рожденье Твоё славили волхвы,

И Свет неведомой Звезды
Спасенье людям нёс, 

а мир не знал,
Иных богов в молитвах

 прославлял.

Ты безоружным в злобный 
мир пришёл.

Одной любовью путь к сердцам 
нашёл,

И среди ненависти и насилья
Не применил могущества 

и силы.

Благословенна та земля,
Те горы, кровли, берега,

Где Ты ходил, молился, жил,
Где Истине Святой учил!

И Рождество Твоё, 
и Крестный путь!

То неотъемлемо, то навсегда,
То — наша, человечества, 

судьба!

Сроднен Ты с нами 
жизнею земной,

Такой нам близкий и родной,
И выше нет у нас святынь,
Хвала Тебе, Иисус! Аминь.

Ірина Олександрівна Кирнос,
Донецька обл.

ГАЗЕТІ «ПАНТЕЛЕЙМОН 
ЦІЛИТЕЛЬ»!

«Пантелеймон целитель» — это 
Для всех добрейшая газета, 

Что, мудрые советы 
предлагая, 

Как врач, собою исцеляет.

Сердца и души грешные, 
в развитии

Судеб духовного открытия, 
Чтоб мы всегда с тобой имели
Здоровый дух в здоровом теле.

И чтоб, идя по жизненной 
дороге,

Мы никогда не забывали Бога!
Газета эта в радости и горе,

Как круг спасательный на море
Бушующей и трудной жизни…

Она — живая летопись Отчизны,
Всего, что нас с тобою 

окружает,
И всё же быть здоровым

 помогает!

И ты, чтоб ничему 
не удивляться,

Спеши сегодня подписаться
На лучшую из лучших эту

Для добрых всех людей газету!

З любов'ю і повагою до вас, 
Борис Музикант— 

ваш читач, поет, член Націо-
нальної спілки журналістів 

України

ЦІЛЮЩА СИЛА 
ЛИСТІВ

«…Письма пишут разные —
Слёзные, болезные,

Иногда прекрасные,
Чаще бесполезные…»

Так, листи пишуть різні. Але не можу погодитися з поетом у тому, 
що писати листи — справа марна. Ні з чим не порівняти відчуття, 
коли відкриваєш конверт, дістаєш написаний від руки лист, читаєш 
— і ніби перекидається незримий міст до людини, що живе за десят-
ки, сотні кілометрів. А коли сам береш папір, ручку і, поміркувавши 
трохи, починаєш писати, як то кажуть, «виливати» свою душу. Ти пи-
шеш, і ніби частина твоїх печалей і тривог переходить на плечі твого 
адресата, тобі стає легше, а якщо дошкуляв якийсь біль, то і він вщу-
хає потроху.

ДЯКУЄМО 

ВІД ВСІЄЇ ДУШІ ВАМ, 

ДОРОГІ ЧИТАЧІ 

ЗА ДОБРІ ТЕПЛІ СЛОВА, 

ЗА ВАШУ ЛЮБОВ!

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ 
КОЖНОМУ, ХТО ЙОГО ЧИТАЄ

Шановні співробітники газети «Пантелеймон»! 
Нехай збудуться всі ваші мрії і бажання. З такою газетою, як 

ваша, не може зрівнятися жодна інша. Тут є все для душі, здоров'я 
і позитивних емоцій. Вона просто продовжує життя кожному, хто її 
читає. А коли її починаєш читати, відірватися неможливо до тих пір, 
поки всю не прочитаєш!

Спасибі вам велике, я передплатила знову на весь рік і буду це 
робити, поки жива.

З повагою, Меженіна, м. Хмельницький

З НОВИМ РОКОМ 
І НОВИМИ УСПІХАМИ!

Добрий день, шановна ре-
дакціє газети «Пантелеймон»!   

Велике спасибі вам за вашу 
працю, за вашу любов до нас, 
ваших читачів. Ми з чоловіком 
пенсіонери, живемо в селі 
Оріхівка, щоразу з нетерпін-
ням чекаємо вашу газету. Пе-
редплачуємо її вже п'ятий рік, 
і вона нам дуже допомагає. А 
взяти участь у конкурсі вирі-
шили вперше.

Вітаємо вас з Різдвом Хри-
стовим, з Новим роком і новими 

успіхами! Всього вам доброго в 
наш нелегкий час.

З повагою, родина Волик, с. 
Оріхівка

СПАСИБІ ЗА ПРЕКРАСНУ ГАЗЕТУ!

Добрий день, дорога редакціє і всі читачі «Пантелеймона»!
Передплачуємо вашу газету давно. Коли листоноша сказала, що 

є таке видання, нас вразила саме назва — «Пантелеймон цілитель». 
Тепер передплачуємо його щорічно: коли на півроку, а коли на рік, як 
фінанси дозволяють.

Спасибі вам за прекрасну газету, в ній можна все знайти і зці-
литися духовно і фізично. Особливо любимо читати про лікування, 
використовуємо різні рецепти, щоб підтримати своє здоров'я. Вдячні 
всьому колективу газети за такі корисні поради.

З повагою, Поліна Ничипорівна і Георгій Петрович Киптілі,
с. Світлогірське, Полтавська обл.
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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».

Біль у кістках, суглобах, 
радикуліт можна лікувати 
старими добре перевіреними 
засобами.

1) Хворі місця змастити гу-
сячим жиром або жиром кач-
ки. Зверху накласти натертого 
хрону. Накрити теплою тка-
ниною або ковдрою, тримати 
протягом 45—60 хвилин. Сте-
жити, щоб не було опіків на 
шкірі (у вигляді почервонін-
ня).

2) Житнє борошно замі-
сити на скипидарі, додавши 
трохи води (10: 1) — так, щоб 
утворилося густе тісто. Накла-
дати на хворі місця. Тримати 
45—60 хвилин.

Лікування проводити щод-
ня протягом тижня, але вико-
ристовувати один із засобів.

ХАРЧОВІ 
ОТРУЄННЯ

Досить ефективними 
лікарськими засобами при 
харчових отруєннях є настої 
з цикорію або кори дуба: 1 
столову ложку висушеної тра-
ви цикорію з квітами (сирови-
ну подрібнити) залити 200 мл 
окропу і настояти не менше 10 
годин. Процідити і пити про-
тягом дня перед кожним вжи-
ванням їжі.

1 столову ложку подрібне-
ної кори дуба залити окропом. 
Кип'ятити на слабкому вогні 
10—15 хвилин. Настояти і 
процідити. Протягом дня ви-
пити дві склянки такого на-
стою.

Щойно відчули, що застуди-
лися, не дайте хворобі прогре-
сувати, тому що можуть бути 
й ускладнення. Допоможе вам 
у лікуванні рослина, яка нази-
вається ЛІСОВИМИ КАЛАЧИ-
КАМИ.

Потрібно 1 столову ложку под-
рібнених квіток лісових калачиків 
залити 300 мл окропу. Кип'ятити 
на слабкому вогні 5 хвилин. На-
стояти в щільно закритому посуді 
25—30 хвилин. Процідити. Пити 
тричі на день по 100 мл.

Лимон опустити в окріп і 
протримати в ньому протягом 
10-ти хвилин. Потім сік лимона 
вичавити в склянку. Додати 2 ст. 
ложки гліцерину і доверху за-
повнити медом. Ретельно розмі-
шати. Пити по 1 чайній ложці 
7—8 разів на день.

Коли відчуваєте, що голос 
відновлюється, вживати ліки 
5—6 разів на день.

Увага! На жаль, цією пора-
дою народної медицини не мо-

жуть скористатися хворі на цу-
кровий діабет.

«ПАРАЛІЧ» ЯЗИКА
Наслідком дифтерії, запалення голосових зв'язок може стати 

так званий «параліч» язика. Як кажуть в народі, язик кілком за-
стряг у горлі...

Так ось, молотиме ваш язик, 
немов жорна, коли пожуєте 
шматочок чорної редьки.

Можна пожувати стиглі пло-
ди терну.

Коли важко ковтати слину 
(внаслідок набряклості язика), 
приготуйте відвар: візьміть по 
10 г шавлії і дубової кори, 8 г ко-
реня лепехи. Все залийте склян-
кою окропу та проваріть протя-
гом 10 хвилин.

Полоскати ротову порожни-
ну таким теплим і процідженим 
відваром потрібно тричі на день.

ПРИ СПАЗМАХ У ШЛУНКУ
Спазми в шлунку — у багатьох людей явище не рідке. Але в 

кожному конкретному випадку причини таких неприємних сим-
птомів різні: це і порушення обміну речовин, і неврологічні фак-
тори, реакція на ті чи інші продукти, напої, ліки. 

Народна медицина рекомен-
дує при спазмах дотримуватися 
дієти, віддаючи перевагу стра-
вам із круп або вівсяної муки, і 
пити трав'яні чаї. Це додасть вам 
сили, енергії, а головне — шлун-
ку не зашкодить.

У разі шлункового спазму 

ефективний настій деревію: 15 г 
подрібненої трави залити склян-
кою окропу. Настояти 30 хвилин 
у щільно закритому посуді. Про-
цідити. Пити по 1 столовій лож-
ці три рази на день. При сильних 
спазмах пити по 50 мл тричі на 
день.

СТАРОВИННІ 
РЕЦЕПТИ ЛІКУВАННЯ 

РАДИКУЛІТУ

ЛІКИ З НАСІННЯ МОРКВИ
Виводить пісок з сечовивід-

них шляхів настій з насіння 
моркви.

Одну столову ложку насіння 
залити склянкою окропу (краще 
це зробити ввечері). Посуд щіль-
но закрити. Настоювати протя-
гом ночі (хоча б 10 годин) у те-
плому місці. Процідити. Пити по 
100 мл теплим двічі на день за 30 
хвилин до їди.

ВІД КОРИЧНЕВИХ ПЛЯМ  
НА ШКІРІ

Кажуть, це спадкове за-
хворювання, але проявитися 
може практично у всіх. При-
брати плями і густі веснянки, 
звичайно ж, можливо, але на-
йчастіше це дорогі процедури 
в салонах краси, які не всім по 
кишені. 

Я випробувала один за-
сіб, що складається тільки 
з натуральних і простих ін-
гредієнтів — яблучного оцту 
і соку з цибулі. Ефект приго-
ломшливий! Шкіра миттю 
засяяла і помолодшала. Дуже 
рекомендую.

Отже, цибулю потрібно 
подрібнити в блендері і ви-
чавити з неї сік, потім дода-
ти туди яблучний оцет. Далі 
змочіть ватяний тампон в 
суміші і нанесіть її на пігментні 
плями або веснянки кожного 
дня протягом 2—4 тижнів. Для 
досягнення найкращих резуль-
татів процедуру рекомендуєть-
ся повторювати не менше 2-х 
разів на день.

Справа в тому, що цибу-
левий сік містить антиокси-

данти, які запобігають ушкод-
женню вільними радикалами. 
А в яблучному оцті є кислоти, 
які діють як природні скра-
би. Поєднання цих двох ін-
гредієнтів просто разюче!

Але не забувайте, що перед 
використанням цього засобу 
слід провести тест на наявність 
алергічних реакцій.

Всім здоров'я і краси!
З повагою, 

Наталя Пащенко, 
м. Суми

А ЯКЩО ЦЕ ДИФТЕРІЯ?
Тоді візьміть 25 мл соку алое на 25 мл горілки. «Квач» з вати або 

марлі змочіть у розчині та протирайте горло 3—4 рази на день.
Щоб загартувати горло, радять перед виходом на холодне повітря 

полоскати його прохолодною водою.

ЯКЩО ГРИП І КАШЕЛЬ 
ДОКУЧАЄ

Лікування грипу, застуди, кашлю ефективно такими засобами 
народної медицини:

НАСТІЙ ІЗ НАСТУРЦІЇ: 20 г подрібненої сировини рослини 
залити 200 мл окропу. Варити 5 хвилин. Настояти півгодини. Проці-
дити. Пити по 3 столові ложки тричі на день.

Допомагає свіжий сік із листя настурції. Пити по 1 чайній ложці 
тричі на день.

У півлітрову пляшку червоного вина (краще брати «Кагор») по-
класти чотири великих подрібнених листки алое. Настояти протя-
гом 4 днів. Пити по 1 десертній ложці три рази на день.

НЕ ДАЙТЕ РОЗВИНУТИСЯ ЗАСТУДІ!

ЩОСЬ ВИ ТИХО ГОВОРИТЕ...
Важко говорити і голос «сідає»? Так буває при запаленні го-

лосових зв'язок. А допоможе нехитрий засіб — лимон, гліцерин 
і мед. 

 Здрастуйте, шановна редакціє! Хочу подякувати вам за 
прекрасну і змістовну газету. Особливо люблю читати рубри-
ку здоров'я, сторінки про духовність. Вирішила поділитися 
простим методом, який дозволить усунути коричневі плями 
на шкірі, які з'являються з віком, особливо після літа.

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград, Львівська 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) 

Є чимало способів позбути-
ся нікотинової залежності. Ме-
дики рекомендують пити бага-
то рідини, займатися спортом, 
їсти більше овочів. Реклама 
пропонує нікотинові пластирі 
та чудо-таблетки. Але є безпеч-
ний спосіб, яким користували-
ся ще наші предки, — це рос-
лини, здатні допомогти кинути 
палити.

ЗА МЕТОДОМ 
ВПЛИВУ ВОНИ 
ПОДІЛЯЮТЬСЯ

 НА 3 ГРУПИ:

1) Здатні викликати огиду 
або зменшити тягу до куріння.

2) Що очищають організм 
і знижують нікотинову залеж-
ність.

3) Допомагають від дратівли-
вості, агресивності, запальності, 
при депресивному стані.

ТРАВИ, ЩО ЗМЕНШУЮТЬ 
ТЯГУ ДО КУРІННЯ

Кинути палити багатьом до-
помагає ВІДВАР ЗМІЙОВИКА. 
Готують його за звичайною схе-
мою: 1 ст. л. заварити склянкою 
окропу, настояти і процідити. 
Цим відваром потрібно поло-
скати рот щоразу, коли хочеться 
закурити.

Ще один хороший помічник 
у боротьбі з курінням — ЗОЛО-
ТИЙ ВУС. Беруть 2—3 довгих 
вусики (12—15 колінець) росли-
ни і заливають 800 мл горілки. 
Настоювати потрібно 2 тижні в 
темному місці. Щодня препарат 
слід збовтувати. Настоянка гото-
ва, коли набуде фіолетового ко-
льору. Вживати 2 рази на день за 
годину до їди по 15—20 крапель, 
розведених у воді. Пити препа-
рат можна не більше місяця.

Ефективна НАСТОЯНКА 
ЕВКАЛІПТА. 1 ст. ложку листя 
евкаліпта заварюють склянкою 
окропу, настоюють протягом 
години. У проціджений настій 
додають 1 ст. л. меду і гліцерину. 
Вживають 30 днів по 4—5 разів 
на день по 2 ст. ложки. Якщо 
протягом цього місяця закури-
ти, то з'являються досить не-
приємні відчуття: нудота, відра-

за. За цей період тяга до паління 
зовсім зникає.

ЛОПУХ також здавна ви-
користовували для боротьби з 
курінням. Можна просто жува-
ти корінь лопуха перед кожною 
сигаретою, запиваючи молоком 
навпіл з водою і трохи кори-
ці. Можна приготувати настій: 
25 г листя рослини заварити 
склянкою окропу, дати насто-
ятися 2—3 години. Випивати 1 
склянку в день, розподіливши 
на 3 прийоми перед їдою. Такий 
настій не тільки знизить тягу до 
нікотину, а й зменшить депре-
сивні прояви.

Допоможуть позбутися за-
лежності такі рослини, як ЧЕ-
РЕМХА І СУШЕНИЙ АНА-
НАС. Рекомендується з них 
зробити невеликі палички і 
жувати щоразу, коли у вас з'яв-
ляється непереборне бажання 
закурити. Молоді пагони че-
ремхи навіть можна покласти 
в пачку з-під сигарет і носити з 
собою.

Якщо виникає бажання ку-
рити, потрібно їсти СУНИЦЮ, 
ЖУРАВЛИНУ АБО ЧОРНИ-
ЦЮ. Кислі фрукти сприяють 
формуванню стійкої відрази до 
нікотину. Перед тим як вику-
рити сигарету, з'їжте скибочку 
лимона або шматочок зелено-
го яблука. Хороший ефект дає 
жування кореня аїру. Якщо ви 
закурите, аїр спричинить блю-
вотний рефлекс.

РОСЛИНИ, ЯКІ 
ОЧИЩАЮТЬ ОРГАНІЗМ І 

ЗНИЖУЮТЬ НІКОТИНОВУ 
ЗАЛЕЖНІСТЬ

Відомий спосіб — ПИТИ 
ВІВСЯНИЙ ВІДВАР. Готують 
його так: 2 ст. ложки вівса зали-
вають склянкою води, доводять 
до кипіння. Після знімають з вог-
ню, дають трохи постояти і знову 
доводять до кипіння. Отриманий 
відвар настоюють ще 40 хвилин, 
проціджують і вживають 3 рази 
на день по 50—60 мл.

Допомогти покинути курити 
можуть знайомі всім БУРЯК І 
ЛИМОН. З них можна приготу-
вати смачний і дуже ефективний 
салат. Змішати 1 ст. л. буряка, 
потертого на тертці, з четвертин-
кою лимона (разом зі шкіркою).

Перетерти до однорідної 
маси і підсолодити 1 ч. л. МЕДУ 
І РОДЗИНОК. Вживати по 2—3 
ст. л. перед їдою. Такий салат 
може допомогти не тільки зни-
зити нікотинову залежність, а й 
поповнити запаси вітамінів і мі-
кроелементів.

Виведенню токсинів сприяє 
КОРІНЬ ІМБИРУ. Його вжива-
ють у чистому вигляді, додають в 
салати, використовують як при-
праву, заварюють з чаєм.

Також важливо використову-
вати наявні засоби, здатні очи-
стити легені курця. З цією метою 
використовують трави з від-
харкувальним ефектом — ЧЕ-
БРЕЦЬ, ОМАН, НАСТОЯН-
КУ З МОЛОДИХ СОСНОВИХ 
БРУНЬОК.

ТРАВИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ 
ДЕПРЕСИВНИЙ СТАН

Як відомо, люди, що кидають 
палити, відрізняються підвище-
ною дратівливістю, запальністю, 
уразливістю. Відсутність звич-
ної дози нікотину призводить 
до зниження емоційного фону, 

депресивних станів. І тут допо-
можуть лікарські трави, здатні 
зменшити прояв таких сим-
птомів.

КОРІНЬ ВАЛЕРІАНИ — од-
нин із найвідоміших заспокій-
ливих засобів. Крім того, випу-
скається нашою промисловістю 
в капсулах, які зручно носити з 
собою.

М'ЯТА ПЕРЦЕВА ТА МЕЛІ-
СА здавна вважалися найкра-
щими заспокійливими препара-
тами.

Допомогти в боротьбі з 
депресією і неспокоєм може 
ЗВІРОБІЙ. Він є одним із най-
потужніших засобів, що сти-
мулюють роботу багатьох си-
стем організму.

Чудовий тонізуючий засіб, 
який активно бореться з де-
пресією, втомою, тривогою, це 
ЖЕНЬШЕНЬ. Він здавна відо-
мий як стимулятор активності і 
енергії в організмі.

Важливо пам'ятати, що ор-
ганізм курця довгий час зазна-
вав негативного впливу і тому 
страждає на нестачу вітамінів, 
мікроелементів і багатьох амі-
нокислот. Тому слід наповни-
ти раціон великою кількістю 
овочів, фруктів, різноманіт-
них салатів. Лікарські рослини 
комплексно діють, заповнюючи 
відсутні біологічно активні ре-
човини.

Крім того, лікування трава-
ми — екологічно чистий спосіб. 
Оскільки рослини — це нату-
ральні ліки, створені самою 
природою, тому вони не ма-
ють побічних ефектів. У цьому 
величезна перевага лікування 
рослинними препаратами перед 
лікуванням фармакологічними 
речовинами.

Велике значення для ефек-
тивності траволікування має 
регулярність вживання відварів 
і настоянок. Але найголовніше, 
щоб ви самі бажали позбутися  
залежності до нікотину. Бажає-
мо успіху!

Джерело: mednew.site

ВСЯ КОРИСТЬ ПРИРОДИ 
В ОДНОМУ РЕЦЕПТІ —

МАЗЬ
 ГРУЗИНСЬКИХ 

ЗНАХАРІВ
Про цей рецепт я дізналася 

від сусідки. Вона готувала мазь 
по-грузинськи і застосовувала 
при варикозі. Хоча вважається, 
що цей засіб допомагає виліку-
вати практично будь-які ура-
ження шкіри: бешиху, псоріаз, 
алергію, дерматит і т.д.

Для приготування мазі гру-
зинських знахарів вам знадо-
биться: 100 г натурального 
бджолиного воску, 100 г смоли 
хвойних дерев (сосни, ялини, ке-
дра), 200 мл оливкової олії, 2 ст. 
ложки натурального меду і 1—2 
г прополісу.

ПРИГОТУВАННЯ:
Покладіть в каструлю бджо-

линий віск, потім влийте олив-
кової олії і хвойної смоли (по-
передньо її потрібно розтерти 
на порошок, а також в аптеці 
продається кедрова і соснова 
живиця, можна використовува-
ти і її). Поставте на водяну баню 
на 10—12 хвилин. Додайте мед і 
варіть ще 8—10 хвилин.

Наприкінці додайте прополіс 
і знову кип'ятіть 8—10 хвилин, 
постійно перемішуючи. Зніміть 
з вогню, остудіть і перелийте в 
скляну банку. Мазь зберігаюти у 
холодильнику.

Добре змащуйте хворе міс-
це. Використовувати її можна не 
більше двох разів на день.

Будьте здорові!
Ірина Щепак, Вінницька обл.

РОСЛИНИ, ЗДАТНІ ДОПОМОГТИ ПОКИНУТИ ПАЛИТИ
Куріння шкодить здоров'ю. Про це знають всі: регулярно говорять медики, соціальні ролики і 

навіть самі пачки сигарет. Але людство все одно продовжує палити. Причому більша частина курців 
усвідомлює, якої шкоди вони завдають своєму організму, і мріє кинути палити. Але це не так просто, 
як хотілося б.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

У КОМПЕТЕНЦІЇ 
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ:

- спостерігати за станом здо-
ров'я пацієнтів за допомогою 
різних досліджень, діагностува-
ти та лікувати найбільш поши-
рені хвороби, травми, отруєння, 
патологічні, фізіологічні (під час 
вагітності) стани;

- супроводжувати пацієнтів 
із хронічними захворюваннями, 
надавати невідкладну допомогу;

- направляти пацієнта для на-
дання йому вторинної (спеціалі-
зованої) або третинної (висо-
коспеціалізованої) медичної 
допомоги;

- проводити профілактику: 
вакцинацію, огляди та дослід-
ження пацієнтів з груп ризику;

- надавати консультації.

Також сімейний лікар може 
спостерігати неускладнену ва-
гітність і спостерігати за здоро-
вою дитиною, надавати окремі 
послуги паліативної допомоги. 
Наприклад, оцінити ступінь 
болю, призначити та виписати 
рецепт для лікування больового 
синдрому на наркотичні засо-
би, психотропні речовини. Крім 
того, сімейний лікар призначає 
ліки і виписує рецепти, а також 
оформляє довідки та лікарняні 
листи.

ЗБІЛЬШЕНО СПИСОК 
ЛІКІВ, ЯКИМИ 

МЕДУСТАНОВИ 
ЗАБЕЗПЕЧАТЬ НА 100%

13 грудня 2017 року на засідан-
ні Уряд проголосував за 2 поста-
нови, що передбачають стовідсот-
кове забезпечення українськими 
медичними препаратами в 2018 
році. Йдеться про оновлену вер-
сію Національного переліку * ос-
новних лікарських засобів і зміни 
до Постанови №1303, яким забез-
печуються ліками пільгові групи 
населення.

У список додали 60 діючих ре-
човин, з яких 18 включені в онов-
лене видання рекомендацій ВОЗ, 
28 — включені в державні про-
грами та субвенції на інгаляційні 
засоби для наркозу, 14 — для на-
дання екстреної допомоги. Тепер 
Нацперелік налічує 427 препа-
ратів. Їх будуть закуповувати за 
рахунок держави.

У Міністерстві охорони здо-
ров'я переконані: ухвалення цієї 
постанови допоможе мільйонам 
громадян отримувати своєчасне, 
якісне та ефективне лікування.

* Національний перелік основ-
них лікарських засобів — це пе-
релік безпечних ліків з доведеною 
ефективністю, які держава буде 
гарантувати пацієнту безко-
штовно. 

За матеріалами сайтів: 
http://moz.gov.ua, https://strana.ua

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА ПРОСТАТЫ,  
ИМПОТЕНЦИЯ: ВОССТАНОВИТЬ 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
ОРГАНИЗМА ТЕПЕРЬ  ВОЗМОЖНО!

Статистика – вещь неумолимая. Сколько муж-
чин среднего возраста страдают от простатита, 
импотенции, сексуальных расстройств? Каждый второй. Сколь-
ко из них найдут в себе смелость 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 по-
следствия). 

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»ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК ДЛЯ 

ВСЕХ!

Вы бы хотели  
получать стабильный 

доход в пределах 
2000—8000 грн в ме-

сяц и при этом прино-
сить пользу людям?  

Тогда предлагаем 
вам уже сейчас стать 
торговым представите-
лем «БАЛЬЗАМА Бо-
лотова» в своём реги-
оне. Приглашаем всех 
желающих, в том числе 
пенсионеров.

Вся дополнительная 
информация 

по телефонам:
(067) 794-25-27, 
(050) 271-28-88.

АКТУАЛЬНО
Шановні читачі! У зв'язку з недавнім ухваленням медреформи у багатьох з вас виникають пи-

тання стосовно прийдешніх нововведень, зокрема, які маніпуляції входять до гарантованого пакету 
первинної медичної допомоги, як пацієнти будуть забезпечуватися лікарськими засобами і т.д. По-
стараємося максимально доступно і лаконічно на них відповісти.

 І ще такий момент: як показує наше життя, жодне нововведення — будь то закон, реформа, якась 
соціальна догма, не можуть стартувати і пройти як по маслу. Тому не варто сприймати все вкрай 
хвилююче і категорично, краще ставитися до цього здравомисляче. До того ж в  МОЗ обіцяють мак-
симально опрацювати всі проблемні питання і поступово вдосконалити систему охорони здоров'я. 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО 
ВХОДЯТЬ ДО 

ГАРАНТОВАНОГО ПАКЕТУ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ

 ДОПОМОГИ

19 жовтня 2017 року Верхов-
на Рада підтримала в другому 
читанні і в цілому медичну ре-
форму. За законопроект №6327 
проголосувало 240 депутатів. 
Із 2018 року реформа запрацює 
на рівні первинної допомоги, з 
2020-го — у всіх лікарнях. 

ЧОГО ЧЕКАТИ?
Медзаклади переходять на 

договірні відносини з державою 
та отримують з бюджету гроші 
в залежності від того, скільком 
громадянам вони надали медич-
ну допомогу. Сімейні лікарі теж 
отримуватимуть гроші, виходя-
чи з того, скільки пацієнтів укла-
ли з ними договір на обслугову-
вання.

Держава бере на себе від-
повідальність за виділення ко-
штів, достатніх для закупівлі 
гарантованого держпакету ме-

дичних послуг для кожного гро-
мадянина — в країні вводиться 
державне медичне страхування. 
У цей пакет входитиме надання 
екстреної допомоги, обслугову-
вання у сімейного лікаря, основ-
ні види амбулаторних послуг за 
направленням лікаря первинної 
ланки та основні види планової 
стаціонарної медичної допомоги 
за направленням лікаря первин-
ної ланки або лікаря-фахівця.

Все, що не входить до пакету, 
пацієнту доведеться оплачувати 
окремо. Наприклад, якщо він 
раптом вирішить піти до кардіо-
лога без направлення або купити 
замість вітчизняного препарату, 
що потрапляє в програму з реім-
бурсації, імпортний аналог.

Розподіляти кошти буде на-
ціональний страховик — На-
цагентство з фінансування 
охорони здоров'я, яке має запра-
цювати до кінця 2018 року. Кон-
тролювати роботу Нацагентства 
повинна спеціально створена 
Рада пацієнтського контролю.

У Кабміні обіцяють, що та-
рифи по всій країні будуть одна-

кові. Тобто пакет гарантованих 
послуг у Львівській і Харківській 
областях не відрізнятиметься. 
Крім того, обсяг послуг не зале-
жатиме від того, скільки подат-
ків платить конкретний грома-
дянин до Держбюджету. Окремі 
податки «на здоров'я» обіцяють 
не вводити. Крім того, якщо 
якісь процедури або маніпуляції 
необхідні пацієнту понад пакет 
держстраховки, а оплатити їх він 
не може, держава обіцяє розро-
бити механізм спільної оплати.

Головне нововведення 
реформи — відмова від 
системи фінансування 
ліжко-місць і розподіл 
грошей на медустанови 
в залежності від того, 
скількох пацієнтів воно 
обслуговує. Таким чи-
ном, лікарні та клініки 
почнуть конкурувати 
за пацієнтів, а значить, 
підвищувати якість по-
слуг, що надаються.

ЩО БУДЕ ДОСТУПНО?
Безкоштовною залишиться невідкладна допомога, первинна ме-

дична допомога та паліативна. На пальцях це буквально означає те, 
що безкоштовно українців прийме лікар первинної ланки — «сімей-
ний лікар» або педіатр, надасть першу медичну допомогу, а також 
безкоштовно дадуть знеболювальні тим, хто потребує зниження 
болю при важких і смертельних захворюваннях.

Для ветеранів зони АТО додатково безкоштовно здійснять ліку-
вання бойових поранень.

Повний пакет безкоштовних послуг щорічно прописуватиметься 
новим органом — Національною службою здоров'я і затверджувати-
меться Кабінетом Міністрів.

У ПАКЕТ ПЕРВИННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

УВІЙДУТЬ:
• гематологічні дослід-

ження (загальний аналіз крові 
з лейкоцитарною формулою, 
біохімічні та імунохімічні до-
слідження сироватки крові, глю-
коза крові, загальний холесте-
рин);

•загальний аналіз сечі;
• інструментальні методи до-

слідження (електрокардіограма 
в стані спокою);

• мікроскопія мокротиння;
• швидкі тести на ВІЛ, вірус-

ний гепатит, сифіліс.
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ЦIЛИТЕЛЬ

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ЯК НІКОЛИ - НІКОЛИ НЕ ЗЛИТИСЯ. 
НЕ ДАЙТЕ ЕМОЦІЯМ ЗРУЙНУВАТИ ВАШЕ ЖИТТЯ!

Давньослов'янські знахарі 
знали і вміли використовувати 
дихальні вправи в своїй лікар-
ській практиці. Наведемо деякі 
з них:

«ПОВНЕ ДИХАННЯ» — 
розподіляє повітря по всьому 
об'єму легенів. Почніть повільно 
вдихати в себе повітря (носом 
з закритим ротом), фіксуючи 
свою свідомість на розширенні 
(наповненні повітрям) спочат-
ку живота, потім грудей. Потім 
зробіть невелику паузу, рівну 
за часом половині того, що ви 
витратили на вдихання. Після 
почніть так само повільно через 
ніс видихати все повітря за той 
же час, що і на вдиху, поступово 
опускаючи (звільняючи) живіт, 

діафрагму і груди. Потім — зно-
ву невелика пауза, рівна поло-
вині часу видихання. Повторити 
все знову кілька разів, поки не 
відчуєте, як у ваше тіло разом з 
повітрям вливається життєва 
енергія, наповнюючи ваші ле-
гені, діафрагму і кишечник до 
легкого поколювання.

«ЗАТРИМКА ДИХАННЯ» 
— цю вправу краще викону-
вати в положенні лежачи і на 
вдиху — в легенях не повинно 
залишатися вільної (невитра-
ченої) енергії. Лежачи на спині 
та розслабившись, починайте 
робити повне дихання. На вди-
ху затримайте дихання якомога 
довше. Після потужно видихніть 
повітря через розкритий рот. 

Ще наші предки відзначали, що 
при тривалій затримці дихання 
в організмі людини починаєть-
ся енергодефіцит — відбуваєть-
ся розпад усіх енергоструктур, 
привнесених в тіло ззовні, за 
рахунок якого потім і живиться 
природна енергосистема люди-
ни. На цьому і заснований ліку-
вальний вплив затримки дихан-
ня.

«ПОДИХ ВСІМ ТІЛОМ». У 
цій вправі бере участь все тіло, 
і особливо шкіра людини, через 
яку надходить найбільша кіль-
кість енергій ззовні. Енергію 
людське тіло може набирати різ-
ними ділянками, тому методика 
вправи ґрунтується на тому, щоб 
кожен вдих подумки направляти 

на певну ділянку тіла, акценту-
ючи на ній увагу саме на момент 
вдиху.

«ОЧИСНЕ ДИХАННЯ». Як 
правило, цим диханням і закін-
чуються всі оздоровчі процеду-
ри, засновані на диханні. На вди-
ху виконайте «повне дихання», 
затримайте його на кілька се-
кунд, а потім ривками видихай-
те повітря через рот до повно-
го спустошення легенів. Така 
вправа максимально очищає 
енергоструктуру вашого тіла від 
чужорідних або несприятливих 
контактів.

«ПОДИХ, ЩО ПОКРАЩУЄ 

РОБОТУ ПАМ'ЯТІ». Стоячи з 
рівною спиною, нагніть голову 
і починайте повільно втягувати 
носом повітря. Потім, підніміть 
голову вгору, і з відкритими очи-
ма затримайте дихання на 8—10 
секунд. Після знову нахиліть го-
лову, складіть губи трубочкою 
і повільно видихайте до самого 
кінця. Вправу потрібно повто-
рити 4 рази (4 вдихи і 4 видихи). 
Виконувати таку вправу достат-
ньо 1 раз на день протягом 20 
днів. Пам'ять буде просто чудо-
вою!

«ПОВІТРЯ ДЛЯ ЗАГАР-
ТОВУВАННЯ». Наші предки 
використовували завжди і в 
повній мірі. Адже така дія дійсно 
стимулює всі захисні сили ор-
ганізму, лікує і запобігає захво-
рюванням дихальної та серце-
во-судинної системи. Повітряні 
ванни досі вважають найкра-
щим оздоровчим і профілактич-
ним засобом, і особливо ванни, 
прийняті на світанку, коли сонце 
пронизує все повітря ультрафіо-
летом і насичує організм жит-
тєвою енергією.

Коли на нас кричать, зазви-
чай хочеться відповісти тим же. 
Правда, від цього нікому кра-
ще не стає. Як перемогти гнів і 
злість свою та чужу, радять ней-
робіологи.

ЯК ПОЗБУТИСЯ  
ЗЛОСТІ

Придушення гніву — 
погана ідея

Часто під час конфлікту ми 
намагаємося заглушити свої 
емоції і перетерпіти. Але пригні-
чена агресія руйнує тіло з рока-
ми і переростає в різні хвороби.

Мигдалевидна залоза (ділян-
ка мозку, що впливає на емоції) 
починає працювати понад міру. 
Коли людина ховає в собі гнів-
ний стан, навколишні можуть і 
не бачити його проявів, але зате 
дуже добре відчувають це, і від-
носини починають псуватися.

Не варто давати 
волю злості

Виплескуючи злість на спів-
розмовника, ви лише дозволяєте 
своєму гніву зростати, як сніговій 
кулі. Однак є метод, який працює 
чудово! Енергетичні ресурси моз-

ку обмежені, і при перемиканні 
уваги він вже не може концентру-
ватися на даремному обміркову-
ванні неприємних ситуацій.

Звичайно, досить складно 
відволіктися, коли хтось істерич-
но кричить прямо в обличчя. Але 
якщо поставити собі за мету та 
включити усвідомленість, то це 
цілком реально! Не розпалюйте 
свій гнів ще більше, адже вам буде 
від цього тільки гірше.

         Переоцінка
Давайте уявимо ситуацію: 

ваш співрозмовник стоїть по-
руч і несамовито кричить. Вам 
дуже хочеться відповісти тим 
же або навіть гарненько при-
класти крикуна. Але якщо вам 
розкажуть, що ця людина вчо-
ра втратила матір? Або вона 
переживає важке розлучення, і 
вчора у неї відібрали права на 
дітей?

У такому випадку, ймовір-
но, ваша реакція буде іншою. 
Гнів перестане сприйматися так 
близько до серця, а можливо, 
навіть включиться співчуття.

Що при цьому змінилося? 
Та нічого! Але ця передісторія 
змінила ваш погляд на ситуа-
цію. Суть методу в переоцінці 
ситуації. Просто скажіть собі: 
«Я тут ні при чому, у людини 
сьогодні важкий день».

Ну а найдієвішим і глибо-
ким, але досить складним кро-
ком є прощення. Важливо це 
в першу чергу не так для опо-
нента, як для тебе самого. Адже 
тримати зло на когось — те ж 
саме, що пити отруту само-
му, думаючи, що від неї помре 
хтось інший.

Не дайте емоціям зруй-
нувати ваше життя! Поз-
бавляючи себе  негативу, ви 
виключаєте з життя хвороби 
та погане самопочуття. По-
кажіть друзям цю статтю, це 
дійсно варто знати кожному!

takprosto.cc

ЛІКУВАННЯ ПОВІТРЯМ: 
ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКА ДИХАЛЬНА ПРАКТИКА

Людський організм відчуває на собі дію повітря та вітру протягом усього життя безперервно. 
Коли ми вдихаємо в себе енергію, що знаходиться в повітрі, вона накопичується в нас, як в аку-
муляторах, які вбирають в себе електрику. І таким чином зміцнюється і наше фізичне тіло, і наша 
внутрішня психічна сила. Тому культивуванню правильного дихання наші предки надавали завжди 
великого значення. 

Є така даоська притча. Мудрий старий розповідає онукові, що всередині кожного з нас живуть 
два вовка — чорний і білий. Чорний — це злість, роздратування, гнів, заздрість, а білий — співчуття, 
доброта, ніжність, любов. І ці два вовки весь час всередині нас б'ються. «А хто ж перемагає?» — за-
питав онук. «А кого годуєш, той і перемагає», — відповів дід.

— Все це, чада мої, тому відбувається, що ди-
явол в думах торжествує. Тоді людину все дратує, 
до всіх добрих справ відчувається відраза; слова і 
вчинки інших по відношенню до себе людина криво 
тлумачить і бачить в них злочинність проти себе. 
Тому злиться на людей, відчуває до них глибоку нена-
висть, лютує і поривається до помсти. Як сказано в 
Біблії: «Від плоду його пізнаєте його» ...

— Така природа людини, — сказав Сенсей. — У 
неї з самого народження мозок запрограмований на 
сприйняття частоти тваринного начала, хоча 
в ній, крім цієї частоти, є і багато інших про-
грамних рівнів. Але людина ледача, не намагаєть-
ся якось поліпшити себе, тому і грузне в матерії, 
як свиня в калюжі. Їсть, спить, грається. А коли 
приходить час іти на стіл, верещить як різана, не 
розуміючи, за що так несправедлива природа, адже 
вона вважала свою плоть найкращою одухотворе-
ною частиною, якій вона служила більше, ніж Богу, 
і всіляко догоджала більше, ніж ближньому. Якщо 

людина залишається на своєму закомплексовано-
му матеріальному рівні, вона підпорядковується 
законам природи, як будь-яка тварина. А для ма-
терії закони природи прості: природа піклується 
про свою поросль до тих пір, поки та молода і роз-
множується. Тільки минув репродуктивний вік, у 
природи зникає до неї інтерес. Відразу нападають 
хвороби, клітини отримують сигнал на старіння, 
і матерія старіє і вмирає, нікому не потрібна, бо 
віджила своє. Тобто людина, залишаючись рабом 
свого тваринного начала, програє в усьому. І це по-
чинає її душити та пригнічувати. Чому? Та тому, 
що людина по суті своїй є високоорганізованою 
істотою, і крім матеріального начала, в ній є і 
духовне, що, в принципі, і відрізняє її від твари-
ни. Вона підсвідомо відчуває частинку вічності в 
собі, і це змушує її сумніватися в закінченні жит-
тя, змушує кидатися на пошук сенсу життя і, 
нарешті, на пошук Бога.

 Із книги А. Нових «Перехрестя»
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ЦIЛИТЕЛЬ
КУЛІНАРІЯ

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

Ну і який же обід без салату, 
який, звичайно ж, подається 
при трапезі першим! 

САЛАТ ІЗ КВАСОЛІ З 
ЯБЛУКАМИ

Інгредієнти: квасоля — 300 г 
(1,5 тонких склянки), буряк ва-
рений — 150 г, яблука (кисло-со-
лодкі) — 300 г, оцет — 2,5 ст. л., 
сіль, перець, оливкова або соняш-
никова олія. 

ПРИГОТУВАННЯ: 
Квасолю промити і замочити 

на 7—8 годин у холодній воді, 
потім зварити до готовності (ва-
рити трішки більше години, со-

лити краще наприкінці варіння). 
Воду злити. Очищені кисло-со-
лодкі яблука нарізати тонкими 
скибочками або маленькими ку-
биками. Відварений буряк порі-
зати тонкою соломкою.

Змішати порізані яблука і 
буряк, заправити салат олією, 
оцтом, сіллю та перцем за сма-
ком, добре перемішати і відразу 
подавати до столу. 

І ще раз смачного вам!
«А який же обід без солодко-

го?!» — запитаєте ви і матимете 
рацію! І тому про солодке пого-
воримо в наступному номері. 

Марина Дутті

ЩО У НАС НА ПІСНИЙ СТІЛ?
Різдвяний піст — один із несуворих, і риба благословляється в усі дні, крім понеділка, середи і 

п'ятниці. «Суворість» же посту посилюється лише в останній тиждень перед Різдвом, і максимально 
суворий піст припадає на Святвечір — 6 січня. 

Однак головна мета і призна-
чення посту взагалі, встановле-
ного ще в ранні століття христи-
янства, — це духовне очищення 
людини.

 Пісний стіл дуже ко-
рисний для здоров'я. Але овочі, 

злаки і т. д., що застосовують-
ся в цей час — це найбільш ви-
тончені кулінарні продукти, що 
вимагають нерідко особливого 
мистецтва приготування і дають 
дивовижні результати.

Ось рецепт надзвичайно 

смачної та вишуканої пісної 
страви, яка підійде також і для 
новорічного столу, адже Новий 
рік ми, як відомо, зустрічаємо в 
самий розпал посту, коли якраз 
відзначається посилення правил 
споживання їжі. Отже: 

КАРП ПО-МОНАСТИРСЬКИ З ОВОЧАМИ, 
ГРИБАМИ ТА ЛИМОНОМ 

Для приготування цієї страви нам знадобиться: великий короп — 
1 шт. (1,5—2 кг), болгарський перець — 1—2 шт., морква — 1—2 шт., 
гриби свіжі — 300 г, цибуля ріпчаста — 1—2 шт., лимон — 0,5 шт., 
сіль , перець (білий або чорний). 

Вимити і обсушити полотня-
ною серветкою коропа, натирає-
мо його сіллю і перцем. Відрізав-
ши від приготовленої половинки 
лимона 2 скибочки, розрізаємо 
кожен із них навпіл. В одному 
(!) боці коропа робимо невеликі 
надрізи (під кутом 45 градусів) 
і вставляємо туди ці половинки 
скибочок лимона.

А з останків лимона вичав-
люємо сік, поливаючи ним коро-
па. Гриби відварюємо 20 хвилин 
у підсоленій воді (відвар злити) 
і ріжемо їх невеликими шматоч-
ками. Краще взяти лісові гриби 
— наприклад, білі, лисички, під-
березники і т.п. Цибулю нарізає-
мо кільцями, а вимиту і очищену 
моркву — кружальцями. Почи-
щений перець також миємо, об-
сушуємо і ріжемо соломкою.

На розігрітій з олією сково-
роді обсмажуємо цибулю про-
тягом 3 хвилин. Потім додаємо 
моркву і смажимо ще 5 хвилин. 
Додаємо туди ж болгарський пе-
рець і смажимо ще 5 хвилин. У 
змащену олією форму або ско-

вороду викладаємо овочі, гриби, 
зверху поміщаємо рибу (скибоч-
ки лимона повинні бути зверху), 
скроплюємо олією і запікаємо 
при температурі 180—190 гра-
дусів 30—35 хвилин.

Виходить така краса, що 
страву не соромно поставити на 
святковий стіл! Для пікантності 
можна навіть полити її білим 
вином при запіканні, що додасть 
страві ніжність і вишуканість.

А ось рецепт швидкого приготування поживного супчика, ін-
гредієнти для якого завжди знайдуться в помешканні будь-якої 
господині. 

ПШОНЯНИЙ СУП ІЗ ЧАСНИЧКОМ 
Інгредієнти: пшоно — 0,5 склянки, вода — 1,5 літра, морква — 1 

шт., цибуля ріпчаста — 1—2 шт., часник — 3 зубчика, зелень, сіль, 
перець. 

ПРИГОТУВАННЯ: 
Перебрати і промити пшо-

но, залити його водою та варити 
до м'якості, посолити. Цибулю 
дрібно порізати, моркву потерти 
на крупній тертці. Потім цибулю 
з морквою спасерувати і додати в 
каструлю до пшона.

Варити суп ще близько 5 хви-
лин, потім поперчити і досолити 
за смаком, додати розчавлений 
часник, дрібно порізану зелень, 
вимкнути плиту і дати настоятися 
під кришкою 5 хвилин. Для кольо-
ру можна також додати червоного 
болгарського перчика. Якщо ко-

мусь здалося недостатньо смачно, 
можна додати за 10 хвилин до кін-
ця варіння курячий кубик.

Такий супчик — легкий у 
всіх відношеннях, корисний і в 
піст, і як дієтична страва, і дуже 
виручає, коли немає часу і нема 
з чого (і таке буває) готувати. А 
наступна страва, як все геніаль-
не, — проста.  

КАРТОПЛЯНІ ГАЛУШКИ
Буде потрібно: 500 г картоплі, 1 

ст. л. вершкового масла, 1 яйце, пів-
склянки борошна, сіль за смаком.

Очищену і порізану картоплю 
відваріть у невеликій кількості води. 
Як звариться, воду злити і відразу 
розім'яти картоплю, додати яйце, бо-
рошно, сіль, масло. Чайною ложкою 
опустити в киплячу воду або бульйон 
на кілька хвилин.

Смачного!

КРАБОВІ ПАЛИЧКИ В ЛИСТКОВОМУ ТІСТІ 
Інгредієнти: листкове тісто — 200—300 г, крабові палички — 

200—300 г, олія або яйце для змащування. 

КОРИСНА ПОРАДА!
Зазвичай ми намагаємося 

очистити соковиті часточки 
грейпфрута від шкірки і гір-
ких плівок. Даремно! У них 
міститься навіть більше пек-
тину і вітаміну С, ніж у м'якоті, 
тому знімати їх перед їдою не 
слід. А в грейпфрутовій шкір-
ці і кісточках багато ефірних 
олій. З них виходить цінний 
концентрат-ароматизатор для 
лікування бронхо-легеневих 
захворювань, шкірних виразок 
і вірусних інфекцій. 

ПРИГОТУВАННЯ: 
Листкове тісто розгортаємо в 

пласт і нарізаємо смужками ши-
риною 1—2 см. Кожну крабову 
паличку обмотуємо по спіралі 
смужкою тіста. Ні солити, ні пер-
чити не потрібно. Окропивши 
деко водою, викладаємо палички 
в тісті, змащуємо їх зверху олією 
або яйцем.

Випікаємо протягом 25—30 
хвилин при температурі 160—

180 градусів до готовності тіста. 
Швидко, смачно і здорово! Сма-
кує як в гарячому, так і в холод-
ному вигляді. Можна подавати 
«палички» з різними цікавими 
соусами. 

Останнім часом, коли весь світ все більше переймається 
унікальною культурою Сходу, а японські суші, сашимі і роли 
завойовують собі місце не тільки в меню вишуканих ресто-
ранів, але і в домашній кухні, суперактуальними будуть на на-
шому столі в піст смачні, але головне — абсолютно прості в при-
готуванні роли. 

ШВИДКІ РОЛИ ПО-ДОМАШНЬОМУ 
Інгредієнти: рис відварний — 200 г, свіжий огірок — 1/4 шт., под-

рібнений арахіс, рисовий оцет — 1 ст. ложка, устричний або соєвий 
соус — 1 ст. ложка. 

ПРИГОТУВАННЯ: 
Відварений і промитий рис 

ще теплим змішати з рисовим 
оцтом. Рівно, тонко та щільно 
розрівняти — рисинку до рисин-
ки — можна на щільній лляній 
серветці або на спеціальному 
бамбуковому килимку (бувають 
також для цих цілей силіконові 
килимки). В серединку викласти 
огірки, нарізані крупною солом-
кою, щільно скачати, обваляти 
«рулет» в горіхах або кунжутно-
му насінні. Порізати, викласти 

на тарілочку та полити устрич-
ним соусом. 

Все готово! Смачного! 

 ОВОЧЕВІ ГОЛУБЦІ

Буде потрібно: 150 г рису, 3 
морквини, 5 цибулин, 20 г чорнос-
ливу, головка капусти, томат-
ний соус, спеції, сіль, цукор, за 
смаком, олія для смаження.

Виріжте з капусти середину, 
відваріть у підсоленій воді при-
близно 15 хвилин. Коли охолоне, 
розберіть на листочки, товсту ча-
стину відріжте. Цибулю, моркву 
почистіть, цибулю дрібно поріж-
те, а моркву натріть на тертці з 
дрібними отворами, обсмажте 

все на олії. Додайте шматочки 
чорносливу та відварений до 
напівготовності рис. Присоліть, 
поперчіть, заправте спеціями, 
покладіть в каструлю, заливши 
томатною пастою та невеликою 
кількістю води, тушкуйте близь-
ко 40 хвилин на малому вогні.

Ваша постійна читачка  
Прилипко Н. М
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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»

СВЯТКОВИЙ 
ДУХ

Різдво Христове — найбіль-
ше свято, що знаменує собою 
невимовний дар любові і мило-
сердя Божого до нас, грішних 
— явище Сина Божого на землі, 
що зійшов з Небес по всеблагій 
волі Бога Отця для нашого з 
вами порятунку.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР — 
СВЯТО ПЕРЕД РІЗДВОМ
Навечір'я Різдва Христово-

го, або Різдвяний святвечір, – 
останній день Різдвяного посту, 
напередодні Різдва Христового. 
У цей день православні христия-
ни особливо готуються до прий-
дешнього свята, весь день на-
повнений особливим святковим 
настроєм. Уранці в Святвечір 
після закінчення Літургії і на-
ступної за нею вечірньої в центр 
храму виноситься свічка і свяще-
ники співають перед нею тропар 
Різдву Христовому.

— Чи обов'язково відвіду-
вання вечірньої служби в сам 
день свята — вечір свята Різ-
два?

— Це кожен повинен вирі-
шити для себе сам. Після ніч-
ної служби потрібно відновити 

сили. Не всі з-за віку, здоров'я і 
духовного рівня здатні піти до 
храму та взяти участь у службі. 
Але потрібно пам'ятати, що го-
ловне — не служба, а той вну-
трішній стан людини в ці дні. Го-
сподь і Спаситель наш показує, 
що Він приймає всіх і кожного 
— чи це людина проста, недо-
свідчена науками, але з чистою 
совістю і життям, спрямованим 
до Бога; чи це людина, досвід-
чена багатьма знаннями, але не 
покладається на свою мудрість, 
а шукає світла вищого, світла Бо-
жественного. Господь дивиться 
на лагідну та смиренну серцем 
— ту людину, яка робить свій 
щоденний, щохвилинний под-
виг, молячись Богу і працюючи 
на цій багатостраждальній землі.

Атмосфера всюди в ці свят-
кові дні особливо одухотво-
рена, урочиста і радісна. А ми 
знаємо, що глибина людська 
може зустрітися тільки з глиби-
нами Божими.

"Чому Святий Дух? Тому що з ним весело, Святково, 
Свято. Святковий Дух — ось так і можна назвати, тому що 
завжди Свято. Що може бути краще? Та нічого. Чи можна 

хоча б чимось земним замінити хоч одну мить там? Нічим". 
Цитата из фильма "Сознание и личность. 

От заведомо мёртвого к вечно Живому"

...Живучи в Богові, в людини 
вже немає внутрішнього розла-
ду, конфлікту з самим собою. У 
неї зникає бажання приватних 
прохань, повних страху і турбот 
матеріального світу, бо вона ро-
зуміє суть їхнього походження 
від своєї приземленої самості. 
Вона вже не намагається зро-
зуміти розумом, де діє Бог, а де 
ні, бо все це вона починає відчу-
вати і Знати. 

І ці Знання приходять не 
від розуму, а від глибинних 
почуттів Душі. 

Адже людина вірить роз-
умом, а знає — Душею. Вона 
починає зосереджувати своє 
внутрішнє життя лише на Душі, 
бо через неї пізнає Бога і нескін-
ченний духовний світ, який є її 
справжнім рідним домом. Лю-
дина набуває цілісності зі своєю 
Душею. У неї не залишається 
місця для поганого, тому що 

вона починає жити світом Бога, 
умиротворенням від дотику з 
Ним.

І таке спілкування відбу-
вається постійно. У внутрішньо-
му житті людини вже немає ні-
чого, крім Бога, і Душа в чистоті 
лежить перед Ним. Це спілку-
вання є таємницею двох. Люди-
на відчуває присутність Бога і 
любить Його, тягнеться до Ньо-
го, як люблячий до любої Суті, з 
яким жадає вічного перебуван-
ня поруч і нескінченного спіл-
кування з Ним. Згодом людині 
приходить реальне розуміння 
не тільки постійної присутності 
в ній Бога, але і Його знаход-
ження в усіх усюдах, в усьому 
навколишньому світі. Людина 
усвідомлює, що Бог є всім для 
всіх. Так, хто вступив у діалог 
з Богом, незабаром змінюється 
сам, набуває іншого розуміння 
та іншого бачення світу.

Але найголовніше — Осо-
бистість при своєму житті 

завдяки такому самостійному 
спілкуванню з Богом починає 
перебувати в Його духовному 
світі, набуваючи того стану 
злиття з Душею, який в різних 
релігіях називають по-різному: 
святість, Нірвана, вище з'єд-
нання з Богом і так далі. Цей 
стан і є тією справжньою сво-
бодою, тим справжнім існуван-
ням, до якого прагне людина 
все своє життя. 

(З книги 
Анастасії Нових «АллатРа»)

«Все наше життя складаєть-
ся з буднів і свят, подій зви-
чайних, звичних і неабияких, 
особливих. Деякі моменти ми 
запам'ятовуємо на все життя, і 
вони згодом визначають наше 
майбутнє, — написав архієрей. 
– Але трапляються і такі си-
туації, коли наша поведінка 
перекреслює всю працю за 
кілька років, а можливо, і за де-
сяток. Про це особливо важли-
во пам'ятати напередодні свят, 
що наближаються».

За його словами, мета 
будь-якого свята — поділити-
ся радістю, «і участь в урочи-
стостях має бути обумовлена 
нашим бажанням прийняти 
радість від ближнього, розді-
лити її і нести, примноживши, 
далі самому».

«У сучасному суспільстві, 
на жаль, багатьма загубле-
ний істинний сенс радості. За 
радість помилково приймають 
отримання всіх задоволень, як 
то кажуть, в одному флаконі 
відразу: їсти, пити, гуляти й 

веселитися. У цьому для біль-
шості і полягає суть будь-якого 
свята: воно вдалося, якщо на-
званого було багато, навіть че-
рез край. Але чи є тут радість, 
можливість ділитися з іншими 
найкращим, що є в тобі, і кра-
ще побачити в них?» — написав 
владика Антоній. Як правило, 
люди не те що краще не можуть 
знайти в собі, а втрачають вза-
галі своє обличчя з подібним 
ставленням до свята, зазначив 
він. В такому випадку в святі 
немає радості. «Зате є вседозво-
леність і відсутність контро-
лю над собою. Людина вважає 
своїм обов'язком «відірватися 
по повній програмі» і постати 
перед близькими або колега-
ми не в кращому світлі, наві-
щось пред'явити всі свої най-
гірші сторони, — продовжив 
архієрей. — Таке відчуття, що 
багато хто думає: після свят 
життя закінчується. А вона 
триває ... І яким буде — пи-
тання. Чи не змінить його кар-
динально ваша поведінка? Чи 
не позбудетеся ви свого робо-
чого місця, чи не розсварите-

ся з друзями, чи не скривдите 
близької людини, чи не зробите 
того, про що  шкодуватимете 
все своє життя?»

«Наближаються свята: Но-
вий рік і Різдво Христове. У 
багатьох вже скоро почнуться 
корпоративи. Безумовно, немає 
нічого поганого в красивому 
застіллі з друзями або одно-
думцями, коли є можливість 
поділитися новинами і пози-
тивом. Але потрібно пам'ятати, 
що будь-яку річ красить міра. І 
не забувайте про дійсний сенс 
свят! Збагачуйте своє життя: 
наповнюйте його найсвітлішим 
і добрим, діліться з близьки-
ми людьми тільки радісним і 
справжнім. Бережіть себе від 
зла та одноденних сумнівних 
задоволень, які, крім руйну-
вання і спустошення, нічого не 
принесуть», — підсумував ми-
трополит Антоній.

http://foma.in.ua/news/mitropolit-
antonij-o-tom-chto-takoe-na-

samom-dele-radost

Ця історія сталася з моєю 
сестрою Катериною Ткаченко 
наприкінці 90-х років. Катя тоді 
викладала в недільній школі і 
розучувала з дітьми колядки 
перед Різдвом. У ній займалося 
20 осіб, в той день напередодні 
Різдва вони розучували колядку 
«Радійте, веселіться, люди добрі, 
зі мною». У ній є таке чотиривір-
шя:

Ныне Бог родился в мире  —
Бог богов и Царь царей,
Не в короне, не в порфире
Сей небесный иерей!
І ось вони співають, а старші 

раптом починають сміятися. Ну, 
думає, це ж діти — радіють, що 
свято скоро. Але що більше вони 
співали, то все голоснішим  ста-
вав регіт. Вона не розуміє, в чому 
справа.

Сестра зупинила заняття і 
почала з'ясовувати причину, а 
їй старші і кажуть: «А ви по-
слухайте, що співають інші!» 
Тоді Катя попросила наймолод-
ших заспівати колядку окремо, 

і сама ледь не розреготалася. 
Виявилося, що хоч текст коляд-
ки і був вивчений напам'ять, але 
деякі слова були неправильно 
зрозумілі. І незнайоме слово 
«порфиру», яке означає мантію 
монарха пурпурного кольору, 
перетворилося у кожної дитини 
у щось своє

«Не в короне, не в кварти-
ре...» — пел один.

«Не в короне, не в портфе-
ле...» — выдавал другой.

Те свято Різдва нам всім за-
пам'яталося своїм веселим на-
строєм і думкою про те, що по-
трібно добре розуміти сенс того, 
що ти співаєш або читаєш. Особ-
ливо — в храмі.

Протоієрей Микола Соколов

МИТРОПОЛИТ АНТОНІЙ — 
ПРО ТЕ, ЩО ТАКЕ

НАСПРАВДІ  РАДІСТЬ
Мета будь-якого свята — поділитися радістю. Про це напи-

сав митрополит Антоній.

 ОБЩЕНИЕ С БОГОМ — 
ТАЙНА ДВОИХ… РІЗДВЯНА ІСТОРІЯ

«НЕЗНАЙОМЕ СЛОВО»

 СПІЛКУВАННЯ З БОГОМ — 
ТАЄМНИЦЯ ДВОХ …
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10 ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

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

Шановний колектив редак-
ції «Пантелеймон цілитель»! Я 
вже давно дружу з вами. Мо-
лодці! Так тримати! Ми з Вален-
тиною бажаємо вам здоров'я 
і сонячного довголіття, щоб 
ще довго-довго світили нам. І 
усіляких успіхів вам.

Давайте пожелаем всем добра,
Пошлём свою любовь планете 

нашей — 
От этого и лица станут краше,

И мысли, и поступки, и дела.
Давайте будем всё любить 

вокруг,
Не замечая мелкие обиды,

И грубость погасив улыбкой 
нежной,

Преодолеем злость 
и равнодушье,

Не будем придираться 
и ругаться,

И строить «пирамиды» из обид,
А будем просто жить 

и улыбаться,
Всему тому, что нам судьба 

пошлёт.
(Віра Новікова)

Ще з дитинства ми жили з 
Валею по сусідству в місті Яси-
нувата Донецької області. Ходи-
ли разом до школи, грали в різні 
ігри, пісні співали, читали Пуш-
кіна, Тютчева, Єсеніна (напевно, 
тому вона після заміжжя стала 
Євсеєнкова).

Поруч із нашими будинками 
(вул. Жовтнева, 8 і Жовтнева, 
10) були величезний ліс і гірка, 
де взимку ми каталися на лижах, 
санках, а влітку нам з іншими 
дітьми довелося щодня на літніх 
канікулах пасти корів і кіз (та й 
сіно їм заготовлювати). Прино-
сили, хто що міг — хто картоплю, 
хто пшоно, а хто і сало, цибулю, 
і варили смачний ароматний 
куліш «з димком». Нас було бага-
то, але ділили його порівну, адже 
сусідство і дружба ще тоді були 
найдорожчим. А роки наші, як 
ластівки, швидко пролетіли, але 
досі ми разом з Валею і підтри-
муємо зв'язок добросусідства то 
зустріччю, то по телефону.

Якось Валентина сказала чу-
дову фразу: «Ми народилися для 

того, щоб бути щасливими». І ми 
кожен боролися за своє щастя, і 
у кожної з нас влаштувалася своя 
доля, адже життя проходило по-
стійно в турботах і тривогах.

Добросусідством до-
рожити ще з дитинства 
і зараз, коли нам вже за 
сімдесят, дуже здорово. 
І це почуття в нашому 
житті стало для нас, як 
зірочка.

Після закінчення школи ми 
з Валентиною 
вирішили ви-
п р о б у в а т и 
своє щастя і 
поїхали всту-
пати до Оде-
си в харчовий 
технікум (я 
ще відпрацю-
вала 2 роки на 
хлібозаводі). 
Успішно скла-
ли вступні 
іспити, але во-
лею долі Валя 
повернулася до Ясинуватої, щоб 
надати допомогу батькам і взя-
ти участь у вихованні менших 
трьох дітей, а також в будівни-
цтві будинку. Незабаром вона 
вийшла заміж, створила свою 
сім'ю, народила і виховала трьох 
дітей (зараз у неї семеро онуків 
і три правнуки), працювала на 
Ясинуватському машинобудів-
ному заводі і заочно навчалася 
в технікумі транспортного бу-
дівництва. У 56 років вона стала 
вдовою. 

«НАША ЖИЗНЬ»

У каждого из нас своя дорога — 
То белая, то чёрная она.

И кажется, что горя очень 
много

А радость и удача не видна.
У каждого из нас — 

семья-цепочка,
А каждый член семьи — её звено.

Взаимосвязь теряется 
немножко, 

Когда вдруг разрывается оно.
Уходят близкие и дорогие люди,
И нам их никогда не заменить...

Лишь образ их напоминать 
всем будет

Памятник-гранит.

Я ж стала студенткою, після 
закінчення Одеського харчово-
го технікуму мене направили 
працювати технологом на Ар-
темівську харчосмакову фабри-
ку. Потім вступила до інституту 
на заочне відділення разом із 
майбутнім чоловіком.

Вийшла заміж, народи-
ла двох дочок. Зараз маємо 
двох онучок і одного онука, 
а ось правнуків ніяк не до-
чекаємося. Працювала на 
хлібокомбінаті і інструкто-
ром райвиконкому, а також 
на машинобудівному заводі, 
звідти пішла на заслужений 
відпочинок. Всі ці роки вела 
активне громадське життя.

На деякий час доля розвела 
нас із Валею по різних містах — 
м. Ясинувата та м. Артемівськ 
(Бахмут). Працювали, виховува-
ли дітей і онуків. Дуже значимо 

для мене стало те, що Валентина 
після 60-ти років стала писати 
вірші, а я стала «приймати» цю 
прекрасну віршотерапію (адже 
раніше був «букет» хвороб, а за-
раз — «поляна»).

Её стихи с их силою целебной
Способны почти все болезни 

излечить,
И словно палочкой волшебной

В душе и в теле силу пробудить.

Адже особливо в наш важ-
кий воєнний час (та й дитинство 
проходило в дні війни) Валині 
вірші щоразу несуть мені розра-
ду і велику-велику підтримку.

Наші давні сусідські взає-
мини постійно підкріплюються 
численними Валиними віршами. 
Ця жінка — людина дивовижної 
душі і незвичайної сили волі. 
Весь навколишній світ вона ба-
чить крізь призму своєї поезії. 
І в ній вона черпає силу життя. 
У свої 77 років вона сповнена 
енергії, її душа не знає відпочин-
ку. Валя складає не тільки вірші, 
а й пісні, багато знає приказок, 
прислів'їв, а у вільний час виши-
ває, шиє, перешиває (адже на за-

сідання жіночої ради треба піти 
в новенькому вбранні).

Її вірші друкувалися багато 
разів у місцевій газеті, і призи за 
них вона неодноразово отриму-
вала. Опубліковані були її твори 

в збірці віршів 
т а л а н о в и т и х 
самодіяльних 
авторів — жі-
нок-поетес До-
нецької області 
«Живу лю-
бов'ю» і в збір-
ці «Донбас у 
жіночому ряд-
ку», присвяче-
ному 25-річчю 
жіночого руху 
на Донбасі. У 

її віршах є «сила благодатна в 
співзвуччі слів живих».

Я на свій День народження 
майже щоразу вірші від Валі от-
римую, ось один із них:

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ПОДРУГА!

Подругу своей юности 
и детства

Я спешу поздравить 
с Днём рождения,

Ведь мы когда-то жили 
по соседству,

И дружескими были отношенья.
Давай сегодня вспомним наше 

детство,
Как вместе все в лесу 

кулеш варили,
А после дружно, рядышком 

усевшись,
Мы между всеми поровну делили.

Там, на поляне, мы гоняли 
«латки»,

Игры в «жмурки» и в «платочек» 
нам знакомы,

А вечером гурьбой играли
«в прятки»,

В «колечко» и «испорченного 
телефона».

Вспомни зимы, как на санках мы 
катались,

На крутые горы в лес ходили…
А как с ребятами потом 

мы целовались,
Вот что значит — 

молодыми были!
Когда же пролетело наше

 детство…
И незаметно к нам подкралась 

зрелость.
Умчались юность, наш задор, 

кокетство,
А как быть юными 

всегда хотелось!
Незаметно подоспела 

наша осень —
От неё всем никуда не 

деться.
И в волосах наших уже есть 

проседь,
И хочется душою 

нам согреться.
Тебе, Надюша, тридцать один 

до сотни не хватает.
Но не падаем мы духом всё же,

Ведь до ста лет дожить,
 наверное, каждый мечтает.

А всё потому, что
были мы соседи,

И что мы душой моложе! 
Правда???

Довелося мені організовува-
ти зустріч випускників. І в 2007 
році ми відзначили 50-річчя з 
дня закінчення школи. Наша 
вчителька, якій вже вісімдесят, 
провела з нами в своєму класі 
урок, де всі, хто приїхав, звітува-
лися про своє життя. Були спо-
гади, побродили по школі і по 
місту. В цей же день і вірш у Валі 
був готовий.

***
Нас із Валею об'єднує багато 

чого: і любов до всього прекрас-
ного, до природи, до живопису, 
поезії. Коли вона приїжджає в 
Артемівськ (Бахмут), щоб отри-
мати раніше зароблену пенсію в 
Україні (зараз ДНР, і я не можу 
поїхати туди, щоб на свій бать-
ківський будинок подивитися), 
ми з нею не дивлячись ні на що 
відвідуємо і краєзнавчий музей, 
і виставку картин, бібліотеку, 
де часто проводять презентації 
книг, концерти в залі Бахмутсь-
кого коледжу мистецтв (раніше 
це було музучилище), де дуже 
хороша акустика і жива музика. 
У травні цього року побували 
на звітному концерті, ввечері — 
вірш готовий (а взагалі ми з Ва-
лею такі, хоч пиши з нас роман).

Ось так і віку не відчуваєш. 
Старість ми відсуваємо, а душі 
наші завжди молоді (мені 10 
грудня 2017 року виповнюється 
78, але це лише 56 - 7 * 8 = 56).

Надія Андріївна Плешива, 
Донецька обл.

ДОРОГА 
НАДІЄ АНДРІЇВНО! 

У наступних номерах ми 
опублікуємо прекрасні вірші 
Вашої подруги життя — Вален-
тини. Дякую Вам за душевну 
історію, за добрі слова і натх-
нення. З прийдешніми свята-
ми!

З повагою, редакція газети 
«Пантелеймон»

Мені 65 років

Мій День народ-
ження, 65 років. Дуже 

люблю акордеон

2008 рік, виставка хризантем 
в Ботанічному саду, м. Ялта

«ДОБРОСУСІДСТВОМ 
ДОРОЖИМО ЩЕ З ДИТИНСТВА»

Лiто, 2008 р. Лiто, 1959 р.
Лист до редакції, 

2017 р.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Хоча слово «конкурс» саме 
по собі для цієї теми не дуже під-
ходить, воно якесь конкурентне 
трохи, а як можуть «змагатися» 
такі душевні листи, які ви пише-
те? Адже кожен зворушує до гли-
бини душі, кожне з них прекрас-
но! Знаєте, є така фраза: «Бог 
любить всіх найбільше!» Так і 
листи: кожен — найкращий! 

Ірина Ми-
колаївна Сам-
соненко! Ви 
вже постійний 
журналіст на-
шої газети. Всі 
ми бачимо май-
же в кожному 

номері Ваші прекрасні статті. 
Ваші листи — як річка Любові: 
відчувається, що Ви вкладаєте 
в них всю душу. Ці історії зму-
шують замислитися, пережити 
разом із Вами різні ситуації, які 
завжди з позитивним виходом. 
Дякую Вам і всій Вашій родині 
за самовіддану, безкорисливу 
працю на благо людей.

До слова, газета створюєть-
ся читачами на безкорисливих 
засадах, більшість готує цілі ру-
брики за власної ініціативи і на-
дають матеріали для друку абсо-
лютно безкоштовно, розуміючи 
важливість поширення позитив-
ної і життєствердної інформації 

в суспільстві. Спасибі всім вам!

Олександра Адамчук  — вже 
теж постійний 
автор газети. Її 
турбота про лю-
дей, переживан-
ня за кожного 
передаються на 
якомусь глибин-
ному рівні і на-
дихають на добрі 

вчинки. Адже важливі не тільки 
добрі слова, а й добрі справи. 
Олександра своїм прикладом 
показує, як просто кожен із нас 
може зробити щось хороше і 
добре біля себе. І що важливо — 
це ті справи, які залишаться на 
довгі роки. Цього року Ви, ша-
новна Олександро, подарували 
передплату Центру для літніх 
людей і передплатили  газету 
багатьом своїм знайомим. Але 
ж цей подарунок принесе в сер-
ця цих людей щастя протягом 
усього року. Дякую Вам за щирі 
листи і турботу про людей!

Надія Радченко, Р. Д. Кости-
ря, Н. А. Поліщук, Віра Іванівна 
Постернак, Галина Ясюк, Надія 
Андріївна Плешива  — шановні 
і улюблені наші автори. Спасибі 
вам за кожне слово, за кожну 
історію. Ваші листи перечитуєш 
знову і знову і знаходиш для себе 
відповіді на життєві питання. 
Хочеться брати приклад і става-
ти ще добрішими і сміливішими, 
ще більше дарувати любов ото-
чуючим, як це робите всі ви. 

Кожному читачеві хочеть-
ся подякувати і добре слово 
сказати. Ви всі для нас — вели-
ка дружна сім'я! І навіть коли 

газета переживала нелегкі часи, 
коли ми експериментували з 
форматом, ви нас дуже під-
тримали. Звичайно, хочеться 
відзначити ще раз ваші листи. 
Той діалог, який ми з вами по-
стійно ведемо, він невидимий 
(адже ми не зустрічаємося і не 
розмовляємо), але він настіль-
ки живий і справжній, що не 
опишеш словами.

Кожному, хто читає ці рядки, 
хто пише нам (іноді навіть кіль-
ка слів на листівці), кожному, 
хто передплачує газету, хто бере 
участь у її створенні, хто просто 
читає її, — всім-всім-всім велика 
подяка! 

ОТЖЕ, ПОВЕРНЕМОСЯ 
ДО КОНКУРСУ ЛИСТІВ 

Загальний призовий фонд 
— 600 грн. У цьому конкурсі, як 
ми вже зазначали, важко визна-
чити, хто «краще», тому що все 
на висоті душевності, щирості і 
життєвості. Тому ми прийняли 
колективне рішення, що в цьо-
му конкурсі перемогли ВСІ його 
учасники!

Призовий фонд порівну ді-
литься на трьох читачів: 
 Лист: «ДОБРОСУСІД-

СТВО НІКОЛИ НЕ ВИЙДЕ З 
МОДИ НА БЛАКИТНІЙ ПЛА-

НЕТІ ПІД СОНЦЕМ» (№ 17) — 
Ірина Самсоненко, ст. Трепівка, 
Знам'янський р-н, Кіровоградсь-
ка обл.
 Лист: «СУСІДИ НАМ 

ДАНІ БОГОМ, ЩОБ МИ РО-
ЗВИВАЛИ ЛЮДЯНІСТЬ!» (№20) 
— Р. Д. Костиря, смт Бабинці, Бо-
родянський р-н, Київська обл.
 Лист: « ДОБРОСУСІД-

СТВОМ ДОРОЖИМО ЩЕ З 
ДИТИНСТВА» (№24) — Надія 
Андріївна Плешива, Донецька 
обл.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЗИ ВІД 
РЕДАКЦІЇ ОТРИМУЮТЬ: 
    Надія Радченко, смт Ма-

невичі, Волинська обл.
 Н. А. Поліщук, м.Чорно-

морськ, Одеська обл.
 Віра Іванівна Постернак, 

Хмельницька обл.
 Галина Ясюк, с. Стайки, 

Київська обл.
 Адамчук, Хотинська, смт 

Кельменці, Чернівецька обл.
   Автори, чиїх прізвищ не-

має у списках, але які публікува-
лися в рамках цього конкурсу, 
теж отримують призи!

Кожному даруємо пода-
рунки, але будь-який такий 
подарунок —  тимчасовий. 
Найголовніший і справжній 
подарунок — це Любов! Тому 
найбільша подяка за те, що нам 
дане це життя, дано шанс і дана 
свобода вибору!

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 
КОНКУРСУ
«ТРАДИЦІЇ 

ДОБРОСУСІДСТВА»

Шановні автори листів на 
конкурс і його призери! Велике 
до вас прохання — зателефо-
нуйте до нас в редакцію з 10:00 
до 12:00 і повідомте контактну 
інформацію, щоб ми могли наді-
слати вам призи. Якщо є така 
можливість, можете надісла-
ти СМС і вказати ПІБ та точну 
адресу для пересилання грошей 
і призів.

Щиро дякуємо вам усім за 
активну участь у життєдіяль-
ності газети «Пантелеймон», 
за вашу добру творчість, від-
критість і людяність! Саме такі 
люди, як ви, роблять навколиш-
ній світ кращим і світлішим, а 
життя — більш усвідомленим. 
Земний уклін вам, наші вірні і 
добрі друзі!

З любов'ю, творчий колектив 
газети «Пантелеймон»

«ТРАДИЦІЇ ДОБРОСУСІДСТВА»
КОНКУРС АБО ПРАВДА ЖИТТЯ?

Нарешті підіб’ємо підсумки конкурсу «Традиції добросусідства», який почався ще влітку цього 
року. Завершувати конкурс навіть не хочеться, оскільки ця тема завжди актуальна, і у кожного є 
історія хороших відносин з сусідами, дружби на багато років. Будемо раді і далі отримувати від вас, 
друзі, і публікувати листи на цю тему. У Новому 2018 році обов'язково разом з вами придумаємо 
нову, живу і цікаву тему для листів і, звичайно ж, оголосимо конкурс.

***
Здравствуй, утро!

Здравствуй, новый день,
Мир, любовь сердцем людей 

несущий,
Прочь ушла беды прошедшей 

тень,
А сегодня — новый день, день 

лучший!
Наполняюсь светом и добром

И для счастья сердце открываю,
За окном трава цветным ковром,

Солнце бликом в реке играет…

За рекою лес к себе манит
Нежною прохладой и цветеньем.

К счастью в Духе путь людей 
лежит,

Если сердце дружит с вдохновеньем!
Дарит всем улыбки, доброту,

Словом добром души согревает,
Ангел светлый на своем посту —
Он в любовь планету одевает…

Радость, счастье, светлый 
звездопад,

Мир земной волною яркой льётся.
Ты творишь святой любви 

каскад,
Ангел света в небесах смеётся!
Возвращается к тебе добром

Всё, что ты посеял в мир с 
любовью.

Свет дари, согрей других теплом —
Станет этот свет твоею 

кровью!
И, сливаясь в вечный океан,

Все сердца любовью засветятся.
Ты — Творец, тебе земной мир 

дан,
Чтобы в нём создать Святое 

Братство.
Братство веры, счастья и 

добра, 
Светлого святого устремленья,
Чтоб настала лучшая пора —

Новый день духовного рожденья!

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

ФЕНОМЕН ПОРУЧ 
ІЗ НАМИ

Ми максимально об'єктивно 
підходитимемо до вивчення цієї 
теми: спиратися на наукові мето-
ди та принципи пізнання, звер-
татися по допомогу до фахівців 
різних галузей науки, вникати в 
суть досліджуваних питань.

Ми зіткнулися з феноменом 
скайфішей абсолютно випадко-
во. Кілька місяців тому вивчали 
технічні можливості нових віде-
окамер і виробляли тестову зй-
омку з ІЧ-фільтром.

При перегляді відзнятих ка-
дрів виявили, як нам здалося, де-
фекти. Але, розглянувши уваж-
ніше, зрозуміли, що зняли щось 
незвичайне.

При уповільненому перегляді 
ці об'єкти виглядали, як довга-
сті стрижні: один — маленький 
білий, а інший — довгий чор-
ний. Як видно на цих кадрах, це 
не птахи, оскільки швидкість їх 
пересування дуже висока, і не 
комахи, оскільки зйомка про-
водилася взимку. Залишається 
припущення, що це може бути 
літак або небесний болід.

Варто відзначити, що при зй-
омці в ІЧ-діапазоні в кадрі чор-
ним виглядатиме об'єкт, якщо 
він максимально поглинає ін-
фрачервоне випромінювання, 
а білим — якщо відображає. 

Виходить, що ми зафіксували 
два об'єкти, різних за своїми 
характеристиками, але в той же 
час дуже схожих за способом 
пересування: вони з'являються 
і зникають подібно голці, яка 
прошиває простір. Так ми дійш-

ли висновку, що це не може бути 
літак або небесний болід. Надто 
вже не характерний для них та-
кий спосіб пересування.

Виходить, що на жоден  із ві-
домих технічних або біологічних 
об'єктів вони не схожі. Це і під-
штовхнуло нас розширити гори-
зонт своїх пошуків. В результаті 
ми знайшли інформацію про 
скайфішів. Виявилося, що дуже 
багато людей зняли на камеру 
подібні явища, і більше того, цей 
напрямок вже вивчають ентузіа-
сти близько 25 років.

ІНФОДОВІДКА 
«Скайфіш» (від англійського 

«sky» — «небо» і «fish» — «риба») 
або «Стрижні» (по англ. «Rods») 
— це циліндричні або сигаро-
подібні об'єкти, що нагадують 
довгасте тіло, навколо яко-
го нанесена спіраль, схожа на 

шток у ручної м'ясорубки. Їхні 
розміри можуть коливатися 
від декількох міліметрів до ве-
личезних розмірів. Швидкість 
пересування стрижнів понад 
200 кілометрів на годину.

Вперше цей феномен був ви-
явлений в 1994 році в Розуеллі, 
штат Нью-Мексико вченим-у-
фологом Хосе Ескамілья, за що 
тепер його заслужено називають 
«Rodsfather» — Батько стрижнів. 
Згодом Ескамілья став провід-
ним дослідником скайфішів і 
присвятив значну частину свого 
життя вивченню цього явища.

У той же час існує версія, що 
скайфіші — це всього-на-всьо-
го оптична ілюзія, яка виходить 
при зйомці комах на довгій ви-
тримці. Дивує тиша з боку офі-
ційної науки. Чому вчені не про-
являють інтересу до цієї теми? 
Особливо з огляду на той факт, 
що існує безліч фото- і відеома-
теріалів, які потребують пояс-
нень чи спростувань. 

СКАЙФІШИНГ — 
НЕБЕСНА РИБОЛОВЛЯ

Саме тому ми вирішили 
розібратися, що таке скайфіш: 
оптична ілюзія, створена каме-
рою, плід уяви авантюристів у 
гонитві за сенсацією, чи все ж 
невивчена форма життя? І ми 
вирушили на «риболовлю».

Процес фіксації скайфішів на 
камеру називають скайфішин-
гом ( «небесною риболовлею»). 
А самих людей, які їх фіксують, 
— скайфішерами.

При зйомці ми використову-
вали автоматичні налаштування 
камери і керувалися порадами 
для успішної «небесної риболов-
лі» відомого скайфішера Хосе 
Ескамілья, а саме:

 - Робити зйомку за кілька 
годин до заходу.

- Додатково використову-
вати всілякі фільтри (інфра-
червона зйомка, ультрафіолет, 
тепловий спектр).

- Переконатися, що в ка-
дрі знаходиться який-небудь 
об'єкт, наприклад, дерево. Це 
допоможе визначити розміри 
стрижня.

 - Знімати відео в одному міс-
ці не більше години.

Наші зйомки проводилися в 
Києві. Ми навмисно вибирали 
максимально різноманітні локації, 
не прив'язуючись до якогось пев-
ного критерію. Їздили в Києво-Пе-
черську Лавру, Бабин Яр, на заліз-
ничну платформу «Святошино» і 
на концерт Арміна ван Бюрена.

Після переглядали відзняте 
відео з уповільненням у 10 разів. 
Найцікавіше, що об'єкти, схожі на 
скайфішів, ми зафіксували абсо-
лютно у всіх місцях, де проводила-
ся зйомка.

На платформі «Святошино» 

зафіксували об'єкт, що швидко ле-
тить у землю. При уповільненому 
перегляді видно, що він напівпро-
зорий і при пересуванні ніби ме-
рехтить.

А в Києво-Печерській Лаврі 
знімали з ІЧ-фільтром. На перший 
погляд, об'єкт схожий на небес-
ний болід, який летить на великій 
швидкості. Однак він незвично 
змінює траєкторію свого руху.

У Бабиному Яру вийшло зафік-
сувати найяскравіший примірник, 
який також дуже швидко пересу-
вається. У стрижня проглядають-
ся крильця.

Таким чином, ми дійшли вис-
новку, що навколо нас літає безліч 
об'єктів, які людське око не сприй-
має, але їх досить легко зафіксува-
ти на сучасну техніку. І це зовсім 
не оптична ілюзія, створювана 
камерою.

ЗВІДСИ ВИНИКАЄ РЯД 
ЗАПИТАНЬ: 

• Що або хто вони такі?
• Це живі чи неживі істоти?
• Чи розумні вони?
• Чи є у них соціальна органі-

зація?
• Чи можуть завдати шкоди 

людині? Або, навпаки, бути ко-
рисними?

З цими та іншими запитання-
ми ми звернулися до першовід-
кривача і провідного спеціаліста 
в галузі вивчення скайфішів — 
Хосе Ескамілья. 

(Далі буде)

«В межах реальності» 
https://www.youtube.com/
watch?v=g3kvQZwWgLM

Цю схожість можна поміти-
ти на наступних двох знімках. 
На першому зображенні пока-
зана мережа нейронів головного 
мозку, на нижньому — розподіл 
темної матерії у Всесвіті, яке 
змоделювала група Millennium 
Simulation. 

На знімках можна помітити 
подібність зв'язків між елемента-
ми цих систем (мозку і Всесвіту) 
і розподілом речовини в них. 
Перша ілюстрація зображує мі-

кроскопічні об'єкти, в той час як 
інша — макроскопічні, надзви-
чайно великі. Подібність струк-
тури мозку і Всесвіту відзначено 
в кількох наукових роботах.

У минулому році група вче-
них на чолі з Дмитром Крюковим 
з Каліфорнійського університе-
ту створила комп'ютерну симу-
ляцію розвитку Всесвіту, в якій 
цей Всесвіт розбили на складові 
частини. Згодом вона розвивала-

ся і розросталася, і до неї дода-
валися нові одиниці. Взаємодія 
матерії в різних галактиках була 
подібна взаємодії в нейронній 
мережі в мозку людини.

Це відкриття показує, що 
існує фундаментальний закон, 
який регулює ці взаємодії, ска-
зав фізик Кевін Басслер з Універ-
ситету Х'юстона, який не брав 
участі в дослідженні Крюкова.

Ще раніше, в травні 2011 

року, дослідження на тему подіб-
ності Всесвіту і мозку людини 
опублікували в міжнародному 
журналі Physical Sciences іран-
ські вчені на чолі з Сейєд Хаді 
Анамрузом з Університету ме-
дичних наук міста Керман. У ній 
вони стверджують, що чорна 
діра нагадує ядро клітини. Гори-
зонт подій, який існує навколо 
чорних дір, — своєрідна точка 
неповернення, в якій гравіта-
ційне тяжіння засмоктує об'єкти 

в чорну діру, — нагадує ядерну 
мембрану.

Горизонт подій є двошаро-
вим, як і ядерна мембрана. Так 
само, як і горизонт подій, який 
не дозволяє нічому, що увій-
шло всередину діри, вийти з неї, 
ядерна мембрана захищає кліти-
ну і регулює обмін речовин між 
ядром і його оточенням. Ще од-
нією спільною рисою є те, що і 
чорні діри, і клітини організму 
створюють електромагнітне ви-
промінювання.

Дослідники написали: «Май-
же все, що існує в макросвіті, від-
бивається в біологічній клітині, 
як у мікросвіті. Простіше кажу-
чи, Всесвіт може бути зображе-
ний як клітина». 

Тара МакІсаак, 
Генрі Джом «Велика Епоха»

ВСЕСВІТ МАЄ ЗВ'ЯЗОК 
З ОРГАНІЗМОМ ЛЮДИНИ

(ДОСЛІДЖЕННЯ)
У східному традиційному вченні — даосизмі — людське тіло 

розглядається як маленький Всесвіт, як мікрокосм. В ході мас-
штабних досліджень людського мозку, які проводилися в Європі 
та США, виявилося, що організація нейронів головного мозку лю-
дини дуже нагадує організацію галактик всесвіту.

 

СКАЙФІШІ — НЕБЕСНІ РИБИ
Добридень! Сьогодні ми починаємо цикл статей, присвячених 

дослідженню маловивчених феноменів, які оточують нас щодня. 
Одним із таких феноменів є скайфіші — небесні риби, про які і 
йтиметься в першому випуску нашої передачі.

1. Моделювання системи ней-
ронів у головному мозку. Фото: 
transductions.net

2. Система галактик, змо-
дельована групою Millennium 
Simulation. Фото: Wikimedia 
Commons
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

НАУКА

ШАНОВНІ 
ЧИТАЧІ! 

У минулому номері ми до-
кладно описали експеримент 
«Піраміда», доступний всім 
бажаючим! Нагадаємо кілька 
фрагментів із цієї статтi:

І. М. ДАНИЛОВ: «Після ви-
ходу передачі «ЛЮДИНА ПО-
РУШУЄ ЗАКОНИ ФІЗИКИ». 
Надприродний експеримент 
«ПІРАМІДА» деякі глядачі звер-
нулися до нас з питанням, що 
вони відчувають реально вплив 
піраміди, дивлячись в екран 
моніторів.

Питання звучало просте: «Чи 
може Піраміда впливати дис-
танційно через цифрові переда-
вачі? Тобто через відеокамери, 
які знімають, через ноутбук. Це 
реально чи це фантазія людей?» 
Отже, відповідь ми знаємо, але 

хотілося б систематизу-
вати її, тобто провести 
маленький банальний 
експеримент.

Суть його поляга-
тиме в простому. Ця 
Піраміда буде акти-
вована на максималь-
но позитивний, під-
креслюю, максимально 
позитивний вплив.

Завдання, яке ми 
ставимо перед нашими 
глядачами, які виявлять 
бажання взяти участь у 
цьому експерименті, дуже про-
сте: відчути (або спробувати від-
чути) — чи є вплив чи ні. Це за-
йме всього лише 20 хвилин часу. 
Залишимо камери, залишимо 
оператора (людина, яка сидить у 
Піраміді — прим. ред.) та вклю-
чену Піраміду точно на 20 хви-
лин. Не буде жодного впливу, 
крім дійсно робочої Піраміди.

Це унікальна можливість 
для тих людей, хто вважає себе 
духовними людьми, просто пе-
ревірити себе. Чому? Тому що 
людина духовна, вона, перш за 
все, відчуває духовний вплив. 
Ось для вас шанс, так само і для 
інших.

Цей експеримент ви можете 
повторювати вдома неодноразо-

во — вдень, ввечері, вранці 
у кого виходить. Найкра-
щий вплив починається 
приблизно з 00:30 до 03:00 
ночі.

Не треба нічого собі 
вселяти, не треба ні на що 
звертати увагу — просто 
посидіти та поспостеріга-
ти за своїм тілом, за своїми 
почуттями — що відбу-
вається в цей момент».

Запрошуємо вас до 
участі в цьому унікально-

му експерименті! 

Для участі в ньому треба 
подивитися відео «Порушуючи 
закони фізики. Відкритий екс-
перимент «ПІРАМІДА». Про 
можливість неможливого» на 
YouTube-каналі« АЛЛАТРА ТВ » 
або на сайті allatra.tv. 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. 

І після перегляду написати 
свої спостереження та відчуття 
на електронну пошту: 

piramida@allatra-science.org

або листом до редакції газети 
за адресою: а/с 155, м. Виш-
город, Київська обл., 07300 

(позначка на конверті «Експе-
римент Піраміда»). 

Ваші листи і відгуки гля-
дачів, які взяли участь в екс-
перименті, ми опублікуємо на 
сторінках газети вже з перших 
номерів наступного року. 

Це дуже цікаво — 
пізнавати себе!

«Анастасія: Нині експери-
ментально встановлено, що 
людина завдяки своїм феноме-
нальним здібностям може змі-
нювати поляризацію світло-
вих променів, електромагнітне 
поле, властивості води, а та-
кож відхиляти промінь лазера, 
зчитувати інформацію з інших 
об'єктів і так далі. Тобто, якщо 
розглядати людину (хоча б ті її 
можливості, які сьогодні може 
зафіксувати наука), то для ро-
зуміння механізмів таких фе-
номенів потрібно вивчати не 
тільки видиму, але, що особливо 
важливо, невидиму структуру 
людини?

Рігден: Безумовно»."
(З книги «АллатРа»)

Важливо створити пра-
вильні умови для реаліза-
ції необмежених можли-
востей людини і потрібно 
правильно їх використо-
вувати.  

ЯК НАУКА І ТЕХНІКА МОЖУТЬ 
ПОСПРИЯТИ ДУХОВНОМУ 

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ? 

ІГОР МИХАЙЛОВИЧ 
ДАНИЛОВ: 

«Були такі провісники спо-
конвіку, які говорили про певні 
події, які повинні бути в май-
бутньому, і вони дійсно трапля-
лися. Тобто люди бачили. Як це 
працює? Тобто приходить хаос, 
людина вчиться диференціюва-
ти: те, що нав'язує свідомість, 
особистий досвід і реальні кар-
тинки, які йдуть, скажімо, від 
системи, — тобто те, що вона 
отримує з майбутнього. Не се-
крет, що деякі користувалися 
певними технологіями допом-
іжними. У принципі, той же 
Нострадамус. Всі чули про яйце 
Нострадамуса. Це яйцеподібна 
металева конструкція з різних 
металів. Вона дійсно працюва-
ла. Чимось нагадуючи, як та ж 
піраміда або ще щось, коли лю-
дина потрапляє, вона, говоря-
чи для нас зрозумілою мовою, 
незрозумілою для інших лю-
дей, скажімо, вона привносить 
зміни в збудження стаціонар-
них частинок, що, природно, 
призводить до змішання май-
бутнього і сьогодення, тому 
людина може спостерігати. Це 
все зумовлено, знову ж, самою 
конструкцією. 

ВИРІШЕНО НАПЕРЕД — 
НЕ ОЗНАЧАЄ, 
ЩО ЦЕ БУДЕ

Насправді майбутнє — воно 
мінливе. Простий приклад. 
Більшість чули, був такий Чор-
ний павук, був той же Едгар 
Кейсі, Ванга і всі інші. Вони 
всі в один голос розповідали, 
Бог знає коли, що 44-й прези-
дент буде чорним, і що це буде 
останній президент Сполуче-
них Штатів Америки. Отже тут 
не посперечаєшся, це факт. Це 
люди і 600 років тому перед-
бачали, була маса прогнозів із 
цього приводу. Ніхто ще й не 
думав, що Обама стане прези-
дентом, і що це може статися. 
Коли він став президентом, 
більшість взагалі увірували. 

Чому? Тому що 44-й і чорний 
президент.

«Чорна людина» його нази-
вали в деяких прогнозах, «чор-
ний президент» тощо. Але він 
повинен був бути останнім. Але 
коли хтось втручається, то ... то, 
що мало статися, воно може не 
статися. І все змінюється. І що 
ми маємо зараз у цьому світі? 
Ми маємо 45-ого президента в 
Сполучених Штатах Америки. 
Правильно? Правильно. Аме-
рика існує? Існує. Тож усе мін-
ливе. І ось щоб було розуміння, 
припустимо, багато провіс-
ників, вони також стверджува-
ли про так званий кінець світу, 
так? Або Апокаліпсис, по-різ-
ному. 

Саме люди своїм вибором і 
якраз своїм вибором, кому слу-
жити — дияволу чи Богу, вони 
наближають або віддаляють 
цей кінець світу. Ось це дійсно 
правда. Що від людей залежить 
багато чого. 

Хоча деякі навіть шановані 
люди кажуть, що сумніватися 
про кінець світу нині може хіба 
що дурень або той, хто не ба-
чить, що відбувається за вікном. 
Це дійсно так. Але і турбуватися 
не варто.

У цьому випадку, навпаки, 
потрібно краще працювати над 
собою і прагнути змінити те, що 
вже вирішено наперед. Виріше-
но наперед — це не означає, що 
воно буде».

ЛЮДИНА ВІДХИЛЯЄ ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.
МАЙБУТНЄ МОЖНА ЗМІНИТИ!

ЕКСПЕРИМЕНТИ В «ПІРАМІДІ» ПРОДОВЖУЮТЬСЯ
ВІД РЕДАКЦІЇ:
4 грудня 2017 року на каналі «АЛЛАТРА ТВ» вийшло відео «ЛЮДИНА ВІДХИЛЯЄ ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА! МАЙБУТНЄ МОЖНА 

ЗМІНИТИ»  (https://www.youtube.com/watch?v=p_qj55tIHfM&t=801s)
У ньому показані і прокоментовані відео з експериментами по відхиленню лазерного променя, що доводить можливість впливу 

людини на промінь лазера.

Знання «СПОКОНВІЧНОЇ 
ФІЗИКА АЛЛАТРА» в дії яв-
ляють собою абсолютно новий 
виток розвитку — як для світо-
вої науки, так і для майбут-
нього всієї цивілізації. Адже 
дані дослідження надають 
можливість не тільки зроби-
ти прорив у фізиці, але найго-
ловніше — прорив у розумінні 
людьми первинності своєї ду-
ховної природи, пізнання себе 
як Вільної Особистості, своєї 
істинної духовної мети життя, 
що не має відношення до тіла 
або свідомості. Ці Знання та їх 
практичне застосування від-
кривають для людства шлях 
творчого суспільства, засно-
ваного на пріоритетах духов-
ності і добра. 

Офіційний сайт 
«АЛЛАТРА НАУКИ»: 

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

Я народився в 1947 році. 
Живу в селищі Ольшанське 
Миколаївської області. Я війсь-
ковий пенсіонер.

Довгий час після виходу на 
пенсію продовжував працювати. 
Мені зовсім не сиділося вдома. 
Зараз вже, звичайно, вік і здо-
ров'я не дозволяють працювати, 
але нудьгувати мені все одно не 
доводиться. Я знайшов собі хобі. 
Улюбленим воно стало не так і 
давно, всього кілька років тому 
розпочав свою захоплмву справу 
— вишивати бісером. Згодом ще 
мене захопило і алмазне ліплен-
ня. Спочатку просто купив донь-
ці на її прохання полотно для 
вишивки бісером, і якось одним 
із зимових вечорів спостерігав 
за її захопливою справою. Мені 
самому стало цікаво спробувати. 

Робота ця, звичайно, ювелірна, 
тонка. Якось я попросив дочку 
показати мені, як це робиться. 
Заняття мене всерйоз зацікавило.

Тепер у вільний час з вели-
ким задоволенням я займаюся 
вишивкою різних картин, ікон, 
пейзажів. Свої роботи оформ-
ляю в рамки і радую подарунка-
ми родичів.

Микола Андрійович Левицький 
(читач газети «На пенсії») 

http://napensii.ua/articles/2920-
levickiy-nikolay-andreevich-

uvlekayus-vyshivkoy-biserom-i-
almaznoy-lepkoy

 Трішки  покрикувала на ді-
тей, але швидше схвально, а не 
зло. Одного хлопчика схопила за 
комір і підняла. І каже з непри-
хованою похвалою: «Дивіться, 
такий клоп, а вже матюкається!» 
Загалом, не для Дошки пошани 
вчителька, а просто ... Тетяна Пе-
трівна.

І була річна контрольна з ма-
тематики. Тетяна Петрівна мене 
покликала і мовчки доньчину 
контрольну простягнула. Так. 
Там два криво написаних при-
клади. І Міккі Маус намальова-
ний. Мені стало ніяково і сором-
но: як же так? Що ж це таке? Як 
таке могло статися?

Я приготувалася виправдову-
вати дитину, а Тетяна Петрівна і 
каже: «Як добре намальований 
цей Міккі Маус! Я його спробу-
вала перемалювати на папірець 
— так у мене гірше вийшло. Ви 
тільки подивіться, який він весе-
лий! Як він спритно дриґає ніж-
кою! А як туфельку дитина на-
малювала — це просто диво, а не 
туфелька! А зачіска у Міккі Мау-
са така завзята, мисиком; вушка 
стирчать! І як він посміхається! 
Знаєте, напевно, ваша дочка ста-
не художницею. Це просто чудо-
вий талант!»

Я боязко промовила: «А 
приклади? А завдання?» Тетяна 

Петрівна, захоплено розгляда-
ючи Міккі Мауса, відповіла, що 
завдання життя змусить вирі-
шувати. А ось намалювати Міккі 
Мауса — це мало хто може ...

Контрольну дитина потім 
переписала. І я дочку зовсім не 
сварила — я взагалі дітей не лаю. 
А вона стала художником-муль-
типлікатором, комікси малює. 
І вирішує завдання, які ставить 
життя, — як без цього? І з усіх 
вчителів я ось Тетяну Петрівну 
і пам'ятаю. Із задоволенням 
пам'ятаю — як Міккі Мауса…

Ганна Валентинівна 
Кирьянова

Я б порадила кожному, хто 
роздратований проти кого-не-
будь, взяти аркуш красивого 
паперу in quatro, добре перо і 
записати всі свої претензії і до-
кори до винуватця.

Перша сторінка дихатиме 
помстою, на другій ви щиро 
пошкодуєте себе, на третій поч-
нете відчувати зневажливу по-
блажливість до супротивника, 

на четвертій задумаєтеся, що, 
можливо, і самі трохи неправі. І 
коли весь папір буде списано, ви 
заспокоїтеся і трішки засороми-
теся, що надавали занадто вели-
кого значення такій нісенітниці, 
і, врешті-решт, філософськи під-
сумуйте, що кожен у цьому світі 
не правий по-своєму.

Анна Федорівна Тютчева 
1850 р. (з листів)

АЛАТИР
Справа в тому, що слави чи 

не єдиного каменю народно-
го епосу заслужив ... бурштин! 
На Русі це був поширений са-
моцвіт, який часто викори-
стовували як ладан. Його так і 
називали — «морський ладан». 
І якщо сьогодні «алатир» йде 
в основному на бурштинове 
намисто та інші прикраси, то 
раніше він більш широко вжи-
вався, в тому числі і матові білі 
камені, яким надавали особли-
вого значення.

ЯХОНТ
Цей камінь так високо ціну-

вався, що всім нам знайомий 
лагідний вислів: «Яхонте ти 
мій!» І до цього дня він анітрохи 
не втратив своєї актуальності. 
Яхонтами на Русі називали всі 

корунди. У ювелірів було в ходу 
до п'ятдесяти сортів кольорових 
яхонтів, але особливо цінували-
ся червоні яхонти (рубіни) і сині 
(сапфіри).

Основним показником якості 
яхонта був насичений колір і 
прозорість каменю: «Камень 
яхонт червчат, или синь, или чал, 
смотри, чтобы вода была чиста».

КАМЕНІ 
ЗНАКІВ ЗОДІАКУ

ОВЕН: геліотроп, діамант, сер-
долік, малахіт, гематит, гранат, 
рожевий кварц, корал. 

ТЕЛЕЦЬ: смарагд, сапфір, агат, 
сердолік, корал, лазурит, гірсь-
кий кришталь.

БЛИЗНЮКИ: аквамарин, ци-
трин, блакитний агат, хризоліт, 
смарагд, топаз, агат, тигрове око.

РАК: місячний камінь, смарагд, 
аквамарин, топаз, блакитний 
агат, бурштин, авантюрин, агат.

ЛЕВ: рубін, діамант, бурштин, 
цитрин, онікс, гранат, хризоліт, 

гірський кришталь.
ДІВА: сердолік, хризоліт, агат, 

рубін, яшма, нефрит.
ВАГИ: нефрит, смарагд, хризо-

літ, корал, сердолік.
СКОРПІОН: малахіт, аквама-

рин, рубін, яшма, гематит, тигро-
ве око, гранат. 

СТРІЛЕЦЬ: бірюза, топаз, 
авантюрин, яшма, бурштин, ма-
лахіт. 

КОЗЕРІГ: онікс, агат, аметист, 
бірюза, тигрове око, гранат.

ВОДОЛІЙ: аквамарин, аме-
тист, блакитний агат, сапфір, 
лазурит, бурштин, бірюза.

РИБИ: аметист, аквамарин, 
опал, блакитний агат, гірський 
кришталь, корал, місячний камінь.

. У ніч з 31 грудня на 1 січня, 
починаючи з 00:30 і до останньої 
зірки цієї ночі, кожен бажаючий, 
незалежно від його місцезна-
ходження, може приєднатися в 
медитації «Квітка Лотоса» — до 
загальної медитації, яку вико-
нуватиме Рігден Джаппо. Що 
для себе вибере людина — свя-

то матерії чи свято Душі, кожен 
вирішує сам. Але, безумовно, що 
кожен здійснений вибір має свої 
наслідки і перевизначає подаль-
шу долю людини.

Світ змінюється, завдяки вну-
трішнім змінам, котрі відбулися 
в кожному, хто прийняв Істину. 
Так було раніше, так є і зараз. Що 
більше буде пізнаючих духовний 
світ всередині себе, то більше 
буде пробуджених і прагнучих 
принести Добро в цей світ. У світі 
немає поганих людей. Є лише ті, 
хто пробуджений Істиною від 
мрій матеріального світу, і ті, хто 
ще має прокинутися від дотику 
з її променями, сяючими через 
душі пробуджених людей.

Анастасія Нових, 10.12.2013 р.
«Люди дивляться на крону дерев, 

але не бачать коріння. А суть 
полягає в наступному: всі люди 
рівні і в першу чергу в умовах 
ув'язнення в цьому матеріально-
му світі, в характеристиці своєї 
духовної і тваринної природи, в 
швидкоплинності свого життя і 
тимчасовості перебування в цьо-
му світі! Всі люди народжуються 
і вмирають поодинці, і всі ма-
ють свою духовну долю, яку самі 
ж і формують своїм вибором. Всі 
люди за своєю природою свого Ду-
ховного начала добрі, тому що у 
кожного є Душа і в цьому сенсі всі 
є рідними і дуже близькими один 
одному, адже Душі єдині, вони зі 
світу Бога. І це об'єднує всіх лю-
дей, незалежно від соціального 
статусу, місця проживання, віро-
сповідання та національності їх-
ніх тіл».

Рігден Джаппо 

Світ змінюється, завдяки внутрішнім змі-
нам, котрі відбулися в кожному, хто прий-

няв Істину. Так було раніше, так є і зараз. Що 
більше буде пізнаючих духовний світ всередині 
себе, то більше буде пробуджених і прагнучих 
принести Добро в цей світ. 

ЛЕГЕНДАРНІ КАМЕНІ НАШИХ 
ПРЕДКІВ

Пам'ятаєте, скільки разів у дитинстві ви читали в казках про за-
гадковий і могутній  камінь Алатир! І магічною силою він наділе-
ний, і героїв на роздоріжжі зустрічає, і всякі скарби неодмінно під 
ним зберігаються. А сьогодні «алатир» можна зустріти в будь-яко-
му магазині, де продають прикраси з натуральних каменів.

 

ЗАПИШІТЬ СВОЇ ЕМОЦІЇ!УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ 
В НОВОРІЧНУ НІЧ

Для всіх тих людей, які намагаються донести Істину, хто ба-
жає вгамувати спрагу з духовного Витоку, Рігден Джаппо надає 
унікальну можливість приєднатися в медитації до духовного таїн-
ства новорічної ночі. 

ШКІЛЬНА ВЧИТЕЛЬКА 
ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

Мені одна вчителька надзвичайно сподобалася — вона мою 
дочку в першому класі вчила. Тетяна Петрівна. Звичайна така не-
молода тітонька з фарбованим волоссям та зморшками, в блузі з 
квітами.

«ЗАХОПЛЮЮСЯ 
ВИШИВКОЮ, БІСЕРОМ І 

АЛМАЗНИМ ЛІПЛЕННЯМ»
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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 КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Російський класик Максим 
Горький вважав книгу вірним 
помічником під час депресивних 
станів, депресій, від яких він не 
раз страждав у своїй юності. Про 
свої переживання він пише так:

«Страх перед жит-
тям був добре випроб-
уваний мною; тепер я 
називаю цей страх — 
страхом сліпого. Я позб-
увся цього страху після 
того, як зрозумів, що 
люди не такі злі, як не-
освічені, і що не вони і 
не життя лякає мене, а 
переляканий я моєю со-
ціальною і всілякою ма-
лограмотністю, моєю 
беззахисністю, беззбро-
йністю перед життям ».

 
Письменник говорить про те, 

що його недостатня обізнаність 
про навколишній світ і про себе 
самого породила страх життя, 
який виявився нічим іншим, як 
ілюзією. Насправді ж, як визнає 
Горький, виною всьому була його 
«соціальна малограмотність», 
тобто елементарне нерозуміння 
життя, спричинене браком знань 
про нього.

Яким же чином заповнити 
цей недолік? Відповідь прихо-
дить сама собою: читанням книг.

Під час депресії читання не 
тільки відволікає від нав'язли-
вих думок, але і допомагає в 
наступному. По-перше, людина 
збагачується знаннями, які до-
помагають їй у вирішенні своїх 
внутрішніх конфліктів. Адже 
часто зовнішні проблеми є лише 
результатом наших власних 
негативних думок. А, по-дру-
ге, нові відомості, почерпнуті з 
книги, роблять її цікавим спів-
розмовником в очах оточуючих. 
Яким чином читання допомагає 

вирішити свої внутрішні кон-
флікти? Ось цікавий приклад із 
життя того ж Горького. Він пише: 
«Мій дід був жорстоким і ску-
пим, але я не бачив, не розумів 
його так добре, як побачив і зро-
зумів, прочитавши роман Баль-
зака    «Євгенія 
Гранде ». Батько 
Євгенії, старий 
Гранде, теж ску-
пий, жорстокий 
і взагалі схожий 
на діда мого, але 
він дурніший і 
не такий ціка-
вий, як мій дід. 
Від порівняння 
з французом 
російський ста-
рий, якого я не 
любив, виграв, 
виріс. Це було 
великим від-
криттям — кни-
га має здатність 
розповідати мені 
про людину те, 
чого я не бачу, не 
знаю в ній». Так 
само, як книга 
може відкрити 
нам новий по-
гляд на людину, 
вона може від-
крити новий по-
гляд на ситуацію і навіть на себе 
самого.

Спілкування з книгою — це 
як спілкування з мудрим пси-
хологом, де, здавалося б, ми 
слухаємо, тобто читаємо, але в 
той же час у наших головах від-
бувається уявний діалог. Аналі-
зуючи прочитане, ми задаємося 
питаннями, чому той чи інший 
персонаж учинив так, думає-
мо над тим, як би на його місці 
вчинили ми, що б ми відчували. 
Таким чином, ми вчимося на 
прикладах пізнавати психологію 
різних людей. А знання психо-
логії допомагає людині орієн-
туватися по життю, додає впев-

неності в собі, допомагає краще 
розуміти те, що відбувається  і 
оточуючих її на різних етапах 
життя людей. Крім того, книги 
мають значний вплив на наші 
моральні орієнтири і духовний 
розвиток. Перечитуючи в зріло-

му віці твори, які людина читала 
в юності, вона розуміє, що під-
свідомо ввібрала в себе якості 
своїх улюблених героїв і розви-
нула їх уже в своїй книзі-житті.

Книга наповнює людину 
хорошими емоціями. Якщо ви 
перебуваєте в пригніченому 
стані, книга допоможе підняти 
настрій і допоможе побороти 
смуток. Позитивні твори, авто-
ри яких володіють  дотепністю, 
тонким гумором, допоможуть 
переключитися на добрі дум-
ки, посміятися, розслабитися. 
Візьміть, наприклад, новели О. 
Генрі, які славляться гумором і 
несподіваними розв'язками.

Вирішуючи, яку вибрати кни-
гу, постарайтеся хоча б мінімаль-
но визначити, чого ви від неї че-
каєте, які ваші загальні переваги. 
Людям, які жадають стану вну-
трішнього комфорту, гармонії 
і тим, кого хвилюють глибокі 

життєві питан-
ня, під час де-
пресії можна по-
радити почитати 
наступні книги: 
Ентоні Де Мело 
«Усвідомлення», 
Мирослав Дочи-
нець «Вічник», 
Анастасія Нових 
«Сенсей». Тим 
же, хто віддає 
перевагу  фанта-
стиці, підійдуть 
серії книг Рома-

на Злотникова і 
Василя Голова-
чова, книга Генрі 
Лайон Олді «Шу-
тиха». Універ-
сальними ж для 
будь-якого чита-
ча є твори кла-
сиків М. Лєско-
ва, В. Пікуля, Л. 
Толстого. Добре 
також читати вір-
ші і казки — вони 
дуже яскраво і 

доступно передають настрої і 
добрі емоції. Причому не тільки 
будь-які з дитинства народні, а 
й сучасні. Наприклад, Л. Філато-
ва «Про Федота-стрільця ...» За 
бажанням можна взяти книгу, 
яку ви вже читали раніше, і яка 
асоціюється у вас з хорошими 
спогадами і почуттями. Зану-
рившись у неї, ви знову відчуєте 
приємну атмосферу, в якій вам 
буде легше направити свої думки 
в позитивне русло.

Варто визнати, що під час де-
пресії досить складно змусити 
себе робити що-небудь. Може 
здаватися, що апатія, небажан-
ня справлятися з елементар-

ними побутовими завданнями 
повністю заволоділи вами, але 
насправді це не так. Якою б гли-
бокою не була депресія, в людині 
завжди є сили взяти свій стан 
під контроль і направити свою 
енергію в корисне русло. Адже 
їй з народження дано невід'ємне 
право вибору. Зробивши над 
собою зусилля і взявши в руки 
книгу, людина тим самим ро-
бить величезний крок до подо-
лання свого пригніченого стану. 
Оскільки книга допоможе їй не 
тільки оволодіти знаннями, але 
і переключитися на приємний 
стан, направити думки в пози-
тивне русло.

У Максима Горького є таке 
мудре висловлювання: 

«З глибокою вірою в 
істину мого переконан-
ня я кажу всім: любіть 
книгу, вона полегшить 
вам життя, дружньо 
допоможе розібратися 
в строкатій і бурхливій 
плутанині думок, почут-
тів, подій, вона навчить 
вас поважати людину і 
самих себе, вона окрилює 
розум і серце почуттям 
любові до світу, до люди-
ни!». 

Читаючи, ми допомагаємо 
самі собі впоратися з депресією, 
оскільки стимулюємо свої хоро-
ші емоції, позитивні почуття. З 
давнини відомо:  

«Чому людина віддає біль-
ше уваги, те і домінує в її 
житті».  

Тому, намагаючись віддавати 
увагу позитивним думкам, ми 
тим самим збільшуємо кількість 
позитивних моментів в нашому 
житті і вчимося бачити світ з 
позитивної сторони! Приємного 
вам читання!

Ганна Дубровська

Різдво! Це свято вже задовго 
до свого приходу вабить мене 
привітним добрим світлом. Я 
знемагаю від нетерпіння, чека-
ючи цього дня, і стаю кращим, 
чистішим, ніж був я увесь дов-
гий рік. Жодної чорної думки не 
таїться в моїх грудях, широко 
розкритих назустріч воістину 
небесній радості. Я ніби знову 

перетворююся на ма-
ленького хлопчика, який ось-
ось заллється від задоволення 
дзвінким сміхом. На ярмарку в 
яскраво освітлених наметах се-
ред строкатої блискучої кольо-
рової мішури ласкаво посміха-
ються мені чудові ангельські 
обличчя, а в вуличному гаморі 
я чую божественну музику ор-
гана, що немов ллється з самих 

небес: «Сьогодні народилося 
нам Немовля ...»

Але лише тільки закінчиться 
свято, як все замовкає, і меркне 
добре привітне світло, поглинене 
мутною імлою. І рік від року все 
більше квітів опадає, зав’янув-
ши, на землю, навіки зачах їхній 
паросток, і ніколи вже весняно-
му сонечку не пробудити нового 

життя в сухих 
гілках.

Все це мені прекрасно відо-
мо, але, тим не менш, всякий раз 
наприкінці року сили зла, зну-
щаючись і насміхаючись, знову 
і знову змушують мене в цьому 
переконуватися. «Глянь-но, — 
чую я шепотіння,—  подивись, 
скільки радощів залишив ти в 

році, що минає, і вони не повер-
нуться до тебе ніколи, ніколи! 
Зате ти тепер порозумнішав, 
мерзенні забави та розваги втра-
чають у твоїх очах колишню кра-
су, мало-помалу ти стаєш статеч-
ною людиною, яка радості зовсім 
«не знає»».

Цитата з казки Гофмана 
«Пригоди в новорічну ніч»

ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ В МИНУЛОМУ РОЦІ?
Різдво і Новий рік — це свята, що всім вам обіцяють настіль-

ки багато чудових невинних радощів, мене щоразу женуть геть із 
моєї мирної келії і втягують у бурхливе розбурхане море. 

ЧИТАННЯ ЯК МЕТОД 
ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСІЇ

 
Читання — це захопливий, пізнавальний, доступний прак-

тично кожному вид діяльності. Він дарує нам світорозуміння, 
досвід інших людей, розвиває пам'ять і мислення, вчить любити, 
прощати, співпереживати, оцінювати вчинки і аналізувати дії. 
Але головне — відкриває нам очі на світ і пізнання самих себе. 
Більш того, книга здатна активно впливати на емоційний стан 
людини. І, отже, може стати ефективним способом подолання 
депресії.
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Мені тоді було двадцять 
з чимось, я скаржилася їй на 
те, що не встигаю займатися 
творчістю: у мене три роботи, 
життя жах як складне, я живу 
з купою сусідів, у мене безліч 
справ, я хочу спокійно писа-
ти і щоб мене не відволікали, 
але часу вічно не вистачає. 
Вона вислухала мене, по-
мовчала і спитала: «Від чого 
ти готова відмовитися, щоб 
жити тим життям, про яке ні-
бито мрієш?» Ключовим вия-
вилося слово «нібито».

Все всередині мене зреагува-
ло. Я страшно образилася. Що 
значить «нібито мрію»? Я? Всім 

відомо, що письменство для мене 
— найважливіша річ у житті.

Вона сказала: «Чому ти ро-
биш вигляд, що письменництво 
— найважливіше  в житті, якщо 
все твоє життя належить іншим 
справам і цілям?».

Поки я переводила дух, вона 
продовжувала: «Припустимо, у 
тебе три роботи. А як називаєть-
ся твій улюблений серіал?» 

— «Клан Сопрано».
«Віднині ти скасовуєш перед-

плату на кабельне телебачення. 
Виходить, у тебе є час стежи-
ти за життям клану Сопрано, 
але немає часу на те, щоб жити 

своїм?». Я мовчала. «У який 
бар ви ходите з друзями? За-
будь його назву. Який у тебе 
улюблений журнал? Все, ти 
більше його не читаєш».

Мені подобаються її по-
ради. У них немає ілюзії під 
назвою «ти можеш отрима-
ти все, що захочеш». Не мо-
жеш. Те, що ти робиш щод-
ня, становить твоє життя. 
Якщо твоїй мрії немає місця 

в твоїй щоденності, значить, є 
щось важливіше.

Єдиний спосіб розібратися в 
собі — це перестати себе обма-
нювати. В добі двадцять чотири 
години. Що для мене важливо, а 
що ні? Тільки відповівши на це 
питання, можна накопичити час 
і сили на те, щоб стати кимось. 
Щоб стати собою. 

Ліз Гілберт

РУБРИКА «З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ"

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ЛЮБОВІ

Всё начинается с Любви: и Бог, 
и жизнь, и даже смерть,

Вокруг одной её оси летит  
земная круговерть.

Всё начинается со слов  
признанья слабости своей,

С Её Высочества послов,  
стрелами ранящих людей.

Любовь даруется как страсть 
и обрывается как нить,

Её тайком нельзя украсть 
и невозможно объяснить.

И все, что есть, отдать  
не жаль, чтоб лишь 

увидеть у окна 
Её прозрачную вуаль 
из золотого волокна.

Кто райских кущ плоды вкушал 
и кто отведал соль земли,

Тот знает сам, как ждёт душа 
прикосновения любви.

И я под небом голубым вновь 
эту жизнь благословлю — 
Не потому, что я любим,  
а потому, что я люблю.

Всё начинается с Любви,
всё начинается с Любви!

(В. Третьяков)

Замовити книги ви можете, зателефонувавши:
(050) 271-28-88; (067) 794-25-27

КАТАЛОГ НКК «Новые знания» - в ПОДАРОК!

ПРИТЧІ ДЛЯ КОЖНОГО, 
ХТО ХОЧЕ  ЖИТИ

ПРИТЧІ З КНИГ 
АНАСТАСІЇ НОВИХ

Обкладинка: тверда
Сторінок: 288
Код: Нов_4865  
Ціна: 140 грн
(Російською мовою)

Притчі, зібрані в цій книзі, вчать читача, як піднятися над при-
земленою самістю, побачити світ з висоти духовного погляду без 
упередженості і матеріальних шор, як відчинити браму своєї душі 
для любові і добра, для входження в справжній стан духовності, 
подолати твердь матеріального мислення, відкрити для себе без-
межну сферу пізнання істини. Книга рекомендована для людей, 
що пізнають себе, або які вирішили стати на шлях свого духовно-
го розвитку.

Духовний розвиток людини — це шлях, який веде нас від 
складного і приводить до простого. Це шлях повернення всіх 
нас до своєї істинної природи. Пізнати його глибше, осягнути, 
що сенс духовного розвитку людини — в її внутрішніх змінах, 
допоможуть притчі з творів сучасного автора Анастасії Нових, 
яка стала популярною завдяки серії книг «Сенсей», що стали бе-
стселером. Автор у доступній для читача формі розповідає про 
можливості жити тільки в моменті «тут і зараз», в якому відбу-
ваються справжній рух і вибір.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ КЛУБ

«НОВЫЕ ЗНАНИЯ»
 КНИГА ПОШТОЮ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
ДУШІ ТА ТІЛА

Поздоровлення від щирого серця!
ДОБРИЙ ДЕНЬ, ШАНОВНА 

РЕДАКЦІЄ!

Мені подобається ваша га-
зета «Пантелеймон». У ній ба-
гато цікавого і корисного. Я 
звертаюся до вас уперше. Хочу 
розповісти про своїх батьків 
і привітати їх через вашу га-
зету. Мої батьки — Ярига Ми-
кола Петрович і Ярига Римма 
Халимівна — це найдорожчі 
моєму серцю люди. Вони дали 
мені життя! Вони боролися за 
мене, незважаючи на вмовлян-
ня лікарів залишити мене, тому 
що я народилася інвалідом ( І 
група з дитинства, безстроко-
во), не могла ходити. Скільки ж 

їм довелося пережити, одному 
Богу відомо. Не знаю, що було 
б зі мною, якби не вони, не їхнє 
бажання, завзятість і віра в те, 
що я буду ходити, а головне — 
жити!

Зараз у мене є дах над голо-
вою, коханий чоловік, чудова 
сестричка, а головне — те, що я 
ходжу. Все це завдяки вам, мої 
дорогі матуся і татусь! Ви для 
мене — світло у віконці, ви — 
повітря, яким я дихаю. Дякую 
вам за це! Я вас дуже люблю і 
вклоняюся вам до землі!

З повагою, Юлія Миколаївна, 
м. Херсон

2 СІЧНЯ НАШІ БАТЬКИ ВІД-
ЗНАЧАТИМУТЬ 50-РІЧЧЯ 
ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ!!

Золоте весілля — це пре-
красно! Я від імені всієї на-
шої родини, рідних, близьких 
і друзів вітаю наших золотих 
ювілярів:

Такие даты празднуют
 нечасто,

И вот пришла сей день  
встречать пора. 

Мы от души желаем 
много счастья,

А с ним — здоровья, 
бодрости, добра.

Так будьте впредь 
судьбой хранимы,

В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, 

души извечно молодой!

З повагою і любов'ю до Вас —
 дочки Юлія, Євгенія, зять Ігор, 

Володя, онук Микола, рідні, 
близькі та друзі

ЧЕСНІСТЬ ПЕРЕД СОБОЮ 
КРАЩА ПОРАДА В МОЄМУ ЖИТТІ

Я отримала її від жінки-митця. набагато старшої за мене.

Шановні читачі! Надсилайте ПРИВІТАННЯ зі свя-
тами вашим друзям і близьким ЗАЗДАЛЕГІДЬ на 

пошту: а / с 155, м. Вишгород, Київська обл., 07300. 
Будь ласка, вказуйте чітко ПІБ і дату народження 

іменинників (можна з фото). 

«Людина є тим, чим вона стає, залиша-
ючись наодинці з собою. Справжня людсь-
ка сутність виражається в ній тоді, коли її 
вчинками рухає не хтось, а її власна совість».

(В. О. Сухомлинський)


