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ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ! 

ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

ШАНОВНІ І ЛЮБІ 
ЧИТАЧІ!

Ми дуже цінуємо і любимо 
кожного з вас. У кожен номер га-
зети весь наш невеликий колек-
тив вкладає Любов, Силу, Радість, 
Душу і ще багато позитиву. Тому 
що по-іншому не вміємо. Думає-
мо, що ви це відчуваєте і знаєте. 

Якщо ви читаєте цю газету, зна-
чить, вона вам потрібна і зовсім 
не випадково потрапила вам до 
рук.

 Зробіть 2018 рік 
особливим для себе і своїх 

друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЛИВИЙ 2018 РІК!

Від усієї душі 
гарним друзям 

"Ми придбали нових дуже 
хороших друзів — Любов Ва-
силівну і Василя Івановича, і 
дуже захотілося зробити їм по-
дарунок до Нового 2018 року: 
передплатили і їм цю газету."

Ще більше чудових листів - 
читайте в номері!

ВАШІ ЛИСТИПродовження на стор.11

САМИЙ 
ПОЗИТИВНИЙ  

ГОРОСКОП
НА 2018 РІК

ДЛЯ ДУШІПродовження на стор.16

Вплив погоди 
на організм людини: 

магнитні бурі — 
ЩО РОБИТИ?

ЗДОРОВ’ЯПродовження на стор. 4

Як жити після 
виходу на пенсію. 
Поради психолога

«Мені 57 років. Рік тому я 
вийшла на пенсію. Чесно ка-
жучи, ніколи раніше не думала, 
що вихід на пенсію стане для 
мене трагедією. Скільки себе 
пам'ятаю, мріяла про те, що ко-
ли-небудь настане цей час. Але 
все  ж виявилося не так. АКТУАЛЬНО

Продовження на стор. 3

В останні десятиліття з'я-
вилася низка досліджень, які 
підтверджують взаємозв'язок 
погодних змін із загострення-
ми хронічних і психічних за-
хворювань...

Згідно зі східним календа-
рем, 2018 рік буде роком Жо-
втої Земляний Собаки. 

Що ж приготував нам цей 
рік?

Що ж могло спричини-
ти інтерес такої кількості 
людей у багатьох країнах? 
Я припускаю, що коли лю-
дина дивиться на світлини 
кристалів води, у воді, яка 
знаходиться в людському 
тілі, відбуваються якісь 
зміни на фізичному рівні. 
Вода несе послання нам 
усім: світ тримається на 
любові та вдячності.

Любов і визнання — фун-
даментальні начала природи. 
Наприкінці своєї довгої подо-
рожі крізь космос вода прибу-
ла на Землю, принісши в собі 
любов і визнання. Саме любов 
і визнання створили найпершу 
крупинку життя, а потім ніжно 

вигодували і зростили її.

Коли ми дивимося на світ-
лини кристалів води, вони про-
буджують первісну пам'ять, яка 
зберігається в глибинах води, 
котра наповнює кожну клітину 
нашого тіла.

Подивіться ще раз на 
світлини кристалів на 
вкладинці цієї книги. У 
них відбивається весь наш 
прекрасний світ.

***

Мануела Кім, побачив-
ши колекцію світлин, була 
в захопленні. Від неї я от-
римав наступне послан-
ня: «У мене двоє дітей, і я 

чудово знаю: коли Ви говорите 
з дітьми з любов'ю, і коли Ви 
просто вимагаєте від них, ефект 
виходить абсолютно різний ...

(Закінчення — на стор.13)

КРИСТАЛИ ВОДИ 

ПОКАЗАЛИ НАМ, ЩО СВІТ

ТРИМАЄТЬСЯ НА ЛЮБОВІ

(читайте на сторінці 13)

УСМІШКА, ЩО НАПОВНЮЄ ВЕСЬ СВІТ
Прагнучи розповісти якомога більшій кількості людей про дивовижні загадки Все-

світу, що відкриваються нам через кристали води, я видав у Японії колекцію своїх світлин 
кристалів, але, як не дивно, найбільший резонанс цей альбом спричинив не в Японії, а в 
Європі. Те, що сталося, нагадувало появу на воді кругів від кинутого каменю, тільки кру-
ги ці прокотилися  душами людей і розповсюдилися зі швидкістю, значно більшою, ніж я 
міг уявити.

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»

Прояви
доброту в світ
і він відповість 

тим же!
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ДОБРІ НОВИНИ

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

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Дуже раді вітати вас у Но-

вому році! Спасибі вам за 
те, що залишилися з нами, 
і, що важливо, завдяки вам 
кількість передплатників 
стала більшою — стільки по-
дарунків ви зробили своїм 
близьким! Наша дружна 
сім'я стала ще більшою!

З нового року ми трохи 
оновилися — друкуватимемо 
більше порад психологів, які 
допоможуть літнім людям 
впоратися з переживання-
ми і проблемами, відкриємо 
рубрику «Діалог із читачем», 
в якій спілкуватимемося з 
вами на різні теми. Також 
запрошуємо вас до спілку-
вання один з одним — адже 
так часто не вистачає просто 
людського спілкування (ру-
брика «Давай з тобою пого-
воримо»). Крім того, публіку-
ватимемо більше культурних, 
історичних та пізнавальних 
статей, оскільки  в наш час 

стало мало такої інформації, 
але ж цікаво через культури 
народів світу, народні тради-
ції пізнавати рідний край і, 
звичайно, розширювати свій 
кругозір. Будемо раді вашим 
матеріалами на такі теми.

Ще є задумка раз на місяць 
публікувати схеми та ідеї для 
рукоділля, вишивки бісером, 
в'язання, шиття. Впевнені, 
що ви поділитеся з читачами 
своїм вмінням. Надсилайте 
свої секрети рукоділля до ре-
дакції.

 
Також ми зробили біль-

ший шрифт, щоб було зруч-
ніше читати (в цьому номері 
— кілька сторінок, а з наступ-
ного номера вже вся газета 
буде крупнішим шрифтом).

Звичайно, у нас залишать-
ся постійні рубрики: «Добрі 
новини», «Це цікаво», «Нау-
ка», «Біля книжкової полиці» 

та інші. Ми проводитимемо 
різні конкурси листів для вас, 
публікуватимемо вашу пре-
красну творчість (вірші, пісні 
і так далі) на сторінках газети. 
А найголовніше — продовжи-
мо розглядати і вивчати ро-
боту нашої свідомості, наших 
думок, які докучають. І разом 
з вами всі наближатимемося 
до істинної мети — духовної 
свободи і справжнього щастя!

Колись у якійсь із газет 
прочитала девіз, і він мені 
дуже сподобався. Наведу 
його тут, нехай він надихає і 
вас:

«Візьмемося за руки, друзі, 
щоб не пропасти поодинці!»

У добру путь!

З любов'ю до 
кожного з вас, 

Анна 
Хатімлянська

Його квартира знаходиться 
в центрі міста Лиман. Пенсіонер 
звернувся до міськради по допо-
могу. Він вирішив виїхати з міста 
і подарувати свою квартиру си-
роті. Щасливою власницею жит-
ла стала 23-річна жителька міста 
Лиман Донецької області Альбі-
на Іванюк. Жінка плакала, коли 
отримала ордер на двокімнатну 
квартиру.

Як з'ясувалося, пенсіонер Ар-
кадій Бояров переїхав до жінки, 
з якою планує дожити свій вік. 
Про себе Аркадій Анатолійович 
розповів, що свого часу поко-
лесив світом. Він керував авто-
транспортним господарством 
на одній із ділянок масштабного 
будівництва радянських часів 
— БАМі (Байкало-Амурська 
магістраль), потім — у Магадан-
ській області, на домобудівних 
комбінатах Донецької області, 
був керівником великого авто-
бусного парку в Криму. На пен-
сію він вийшов у 69 років. Сімей-
не життя у чоловіка не склалося, 
дітей поруч з ним немає.

— Я їду з міста і хочу подару-
вати свою квартиру дитині-си-
роті, щоб ця людина могла впев-
нено йти до своєї мети ... Бажаю 
майбутньому власнику вихову-
вати в собі мудрість, доброту і 
чуйність. Робіть людям добро, і 
воно повернеться до вас стори-
цею, — прокоментував Аркадій 
Бояров.

Джерело: fakty.ua

Одеських школярів актив-
но залучають до благодійності. 
Як стало відомо, в рамках про-
екту «Добрий обід. Час жити », 
завдання якого — нагодувати 
смачним гарячим обідом оди-
ноких і неспроможних пенсіо-
нерів, школярі стають волонте-
рами-помічниками.

Фотографії школярів-волон-

терів опубліковані на сторінці 
проекту у Фейсбуці. Долучитися 
до проекту просто — достатньо 
прийти за адресою: пров. Они-
лової, 16, знайти двері з наклей-
кою Доброго обіду з боку скверу. 
Попередньо варто повідомити 
про своє бажання на сторінці 
проекту в Фейсбуці.

Джерело: Культурометр

У Вінниці біля зупинок гро-
мадського транспорту встано-
вили контейнери з протиоже-
ледною сумішшю.

У минулому році міська вла-
да придбала 30 контейнерів для 
таких сумішей, в цьому — ще 24. 
Містяни прозвали жовті контей-
нери «солонками».

Нововведення розраховане 
на те, що в ожеледь пішоходи 
самі зможуть посипати суміш-
шю території транспортних зу-
пинок, щоб не травмуватися.

У Тернополі розпочала роботу єдина оперативно-диспетчер-
ська служба швидкої допомоги. Великий плюс новинки в тому, 
що вона автоматично розраховує оптимальний маршрут проїз-
ду на виклик. За таку систему довелося викласти понад 7,500 млн 
грн. Розумна система ав-
томатично відстежує, де 
знаходиться найближча 
бригада швидкої допо-
моги і відправляє її на 
виклик. Медики отриму-
ють на смартфон всі необ-
хідні дані і вирушають на 
виклик. Для оперативного 
приїзду машини швидкої 
допомоги оснастили наві-
гаторами.

Раніше місцеві жителі 
поважного віку вранці ро-
били лише легку зарядку на 
свіжому повітрі. Тепер вони 
підтримують свій організм в 
тонусі ще й за допомогою цих 
тренажерів, які розраховані 
для різних груп м'язів.

— Турбота про людей по-
хилого віку — це показник 
благополучної держави. Жит-
тя на пенсії стає розміреним і 
неспішним, з'являється віль-

ний час для себе. Ось і хо-
четься проводити цей час з 
користю, підтримувати свій 
організм в тонусі, щоб ще 
довго бути в формі і радіти 
життю. Я думаю, що цей май-
данчик — тільки початок. Ми 
розвиватимемо цей проект 
і створюватимемо нові, — 
поділився планами на май-
бутнє член ініціативної групи 
— пенсіонер Ігор Горбунов.

УКРАЇНСЬКІ ПЕНСІОНЕРИ 
ВСТАНОВИЛИ 

ВУЛИЧНІ ТРЕНАЖЕРИ

ПРИДУМАЛИ, 
ЯК БОРОТИСЯ З 
ОЖЕЛЕДИЦЕЮ

НОВА СИСТЕМА ВИКЛИКУ «ШВИДКОЇ» 
ЗАПРАЦЮВАЛА В ТЕРНОПОЛІ 

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІОНЕР 
ПОДАРУВАВ КВАРТИРУ СИРОТІ

ОДЕСЬКІ ШКОЛЯРІ 
НА КАНІКУЛАХ ДОПОМАГАЮТЬ 

ПЕНСІОНЕРАМ

85-річний пенсіонер Аркадій Бояров вирішив подарувати 
свою квартиру молодій жінці, яка сама виховує дитину.

Ініціативні пенсіонери Першотра-
венська взяли участь у конкурсі «Гро-
мада своїми руками» і на виграні гро-
ші встановили вуличні тренажери на 
стадіоні дитячої спортивної школи 
«Шахтар». 
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

АКТУАЛЬНО

На жаль, для багатьох людей 
вихід на пенсію супроводжується 
аж ніяк не радістю, а стресами, 
тугою і апатією. В голову при-
ходять думки про старість, що 
насувається, про те, що потріб-
но поступитися своїм робочим 
місцем молодим, що на роботі 
вже можуть обійтися без них. 
Особливо сильно від «пенсійно-
го стресу» страждають ті, хто на 
роботі був зайнятий активною 
творчою діяльністю, і ті, хто живе 
один, далеко від дітей і онуків. 
Для них вихід на пенсію часом 
стає справжнісінькою трагедією.

Але ж хочеться, щоб пере-
бування в статусі пенсіонера 
було не гірше, ніж юнацтво або 
зрілість. Про те, як пристосува-
тися до свого нового соціального 
статусу і продовжувати отриму-
вати задоволення від життя піс-
ля виходу на пенсію, розповідає 
психолог Ірина Васильєва.

КРОК ЗА КРОКОМ
З наближенням пенсійного 

віку людина проходить кілька 
етапів. Перший — так звана пе-
редпенсійного фаза.

Пенсія бачиться вам у відда-
леному майбутньому, але при 
цьому виникає відчуття триво-
ги. Більшість у цей період по-
чинають відкладати гроші, по-
чинають облаштовувати дачні 
ділянки, де планують проводити 
значну частину часу після ви-
ходу на пенсію, хтось починає 
вибирати собі хобі. Цей підхід 
абсолютно правильний. Адже 
після такої підготовки люди пе-
рестають боятися звільнення з 
роботи.

Наступний етап носить ро-
мантичну назву «Медовий мі-
сяць». Він починається відразу 
ж після виходу на пенсію. Лю-
дина відчуває почуття ейфорії 
від знайденої свободи — вже 
не потрібно нікуди поспішати, 

можна займатися улюбленими 
справами. Але, на жаль, слідом 
за «медовим місяцем» часто на-
стає фаза розчарування, яке, як 
правило, виникає через те, що 
картинка пенсійного життя, яку 
людина намалювала у своїй уяві, 
не відповідає реальності. На-
приклад, ви були впевнені, що з 
виходом на пенсію присвятите 
себе вихованню онуків, а діти 
відмовляються від вашої допом-
оги. Або ви підібрали собі якесь 
хобі, а стан здоров'я не дозволяє 
займатися улюбленою справою. 
У багатьох фаза розчарування 
змінюється етапом переорієнта-
ції і стабільності — людина по-
чинає усвідомлювати свої слабкі 
і сильні сторони і підбирати від-
повідне заняття. Але є люди, які, 
не дивлячись на всі зусилля, так і 
не можуть знайти себе.

ГОЛОВНЕ — 
ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ

Вітчизняні та зарубіжні пси-
хологи сходяться на думці (і це 
підтверджується численними 
дослідженнями), що найкраще 
пристосовуються до виходу на 
пенсію люди з середньою і ви-
сокою самооцінкою. Саме тому 
тим, хто ніяк не може змиритися 
зі своїм новим статусом, в пер-
шу чергу необхідно почати кра-
ще ставитися до себе. Якомога 
частіше згадуйте свої досягнен-
ня, не дорікайте собі за зроблені 
помилки, кожну маленьку пе-
ремогу (наприклад, ви зробили 
вигідну покупку або поділилися 
з сусідкою рецептом фірмового 
пирога) сприймайте як великий 
успіх.

ВИ ВІДПОВІДАЄТЕ ЗА 
СВОЄ ЖИТТЯ!

Намагайтеся не перекладати 
відповідальність за своє життя 
на когось іншого. Більшість пен-
сіонерів вважають, що в їхньо-
му поганому настрої і відчутті 
непотрібності винні оточуючі: 
діти, які не хочуть жити зі ста-
рими батьками, колишні началь-
ники, які відправили на пенсію 
цінного фахівця, друзі, які рідко 
заходять у гості. Але ж за своє 
життя повинні відповідати ви 
самі. І живете ви в першу чергу 
для себе.

Багатьом здається, що немає 
потреби готувати для себе смач-
ний обід — мовляв, можна пої-
сти і напівфабрикатів, не варто 
прибирати квартиру — все одно 
ніхто не заходить, і т. д. Однак 
робити все це необхідно. Нехай 
спочатку через силу, примушу-
ючи себе. Але з часом ці прості 
повсякденні дії допоможуть вам 
впоратися з тугою і поганим на-
строєм.

ЗНАЙДІТЬ ЗАНЯТТЯ 
ДО ДУШІ

Звичайно ж, найкращий спо-

сіб безболісно пережити вихід 
на пенсію — знайти заняття 
собі до душі. Одна моя знайома 
після виходу на пенсію зайня-
лася облаштуванням квітника 
під власними вікнами. До речі, 
садові роботи зробили її найпо-
пулярнішою особою в під'їзді. 
Сусіди, які багато років навіть не 
знали імені моєї знайомої, поча-
ли з нею спілкуватися. Вона пе-
резнайомилися з усіма мешкан-
цями будинку та з деякими з них 
завела справжню дружбу.

Ще одна проблема, з якою 
стикаються «початківці пенсіо-
нери», — невміння спілкувати-
ся з людьми «просто так», не у 
справі. Багатьом здається, що 
люди можуть сприймати такі 
«бесіди ні про що» як настир-
ливість. Це зовсім не так. Са-
мотніх людей дуже багато. Не 
соромтеся, якщо хтось не хоче 
підтримувати з вами діалог, це 
зовсім не трагедія. Багатьом у по-
шуку нових знайомих допомагає 
... собака. Заведіть чотириногого 
друга. Собачники — особлива 
каста, у них завжди знайдеться 
тема для бесіди і компанія для 
прогулянки.

ВІД РЕДАКЦІЇ:
Дорогі читачі!
Також є дивовижна мож-

ливість спілкуватися на 
сторінках газети або писати 
листи один одному! Уявіть: у 
вас є друзі по всій Україні  — це 
читачі газети «Пантелеймон»! 
Якщо ви хочете написати ли-
ста або подружиться з кимось 
із авторів листів, пишіть до 
редакції — ми з радістю пере-
шлемо листа. Або пишіть нам 
свої оголошення (назвемо їх 
так), де вкажіть свою адресу і 
розкажіть трохи про себе, з ким 
хочете поспілкуватися. Теми 
для розмови завжди знайдуться, 
підтримка потрібна всім. Буде-
мо раді сприяти спілкуванню і 
дружбі всіх бажаючих!

— Сенсею, ти торкнувся ціка-
вої теми, коли ми йшли сюди ... 
Ось я весь час думав ... Ну, га-
разд, багатство нам з тобою не 
загрожує при нашій професії, та 
ще й в нашій країні, — жартома 
промовив лікар. — А ось якщо 
серйозно, що робити людині? 
Ось всі кажуть, те погано, те по-
гано, а як добре? Як жити?

— Розумієш, кожна людина, 
по суті, не живе своїм справжнім 
життям. Вона вибирає вподоба-
ний їй образ і грає роль, причому, 
як правило, не одну. Ось, напри-
клад, ти зараз граєш роль студента, 
намагаєшся, як на лекції, постави-
ти питання, вникнути в суть моїх 
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каєшся на роль психотерапев-
та, прагнучи проаналізувати мої 
слова. Але, по суті, це всього лише 
гра, не більше. Тому що ти сам 
знаєш те, про що я кажу. Потріб-
но всього лише глибоко заглянути 
собі в душу.

Так і кожна людина. Вона грає. 
Одному до душі роль лікаря, ін-
шому подобається роль крутого 
спецназівця, а третьому — ав-
тослюсаря. Хтось вибирає собі 
роль алкоголіка, хтось — бандита, 
хтось кар'єриста, а хтось ображе-
ного на життя. Але ким би не була 
людина, по факту — це всього 
лише її роль. Просто вона настіль-
ки в неї вживається, що думає, що 
це і є насправді її справжнє життя. 

Дійсно, мав рацію Шекспір: весь 
світ — це всього лише театр.

І як будь-який артист люди-
на залишається незадоволеною 
своєю роллю і мріє про іншу роль, 

де вона бачить себе більш важли-
вою. Чого б людина не досягла, 
їй здається, що головну роль у 
своєму житті вона ще не зіграла. 
І граючи ту себе, кого вона вига-
дала, наприклад, бідного, хворого, 

багатого, здорового, слюсаря або 
космонавта, не має значення, — 
людина мріє про іншу роль. Вона 
приміряє до себе образ президен-
та, олігарха, героя-рятувальника, 
борця за справедливість, ще ко-
го-небудь ... І весь час перебуває в 
мріях, тішить себе цими казками. 
Але чи не простіше припинити 
мріяти і вибрати собі в житті роль, 
гідну Людини?

— Ти маєш на увазі святого, 
лами чи кого?

— Хоч лами, хоч святого або ж 
порядної, доброї людини, називай 
це як хочеш. Я називаю це про-
сто — роль, гідна звання Людини. 
І бути тим, ким ти повинен бути. 
Щоб, засинаючи, ти був спокій-
ним, що твоя совість чиста. Щоб, 
вмираючи, було не соромно за 

свої думки і вчинки. І щоб стоячи 
навіть перед Богом, як кажуть 
християни, на Суді Божому, тобі 
було що сказати. Щоб твій кошик 
з добрими справами був повним, а 
з худими справами був порожнім. 
Ось що значить бути Людиною. І 
не просто зовні, але і, що важли-
во, внутрішньо. Навести поря-
док у своїй голові. Не мріяти про 
погане, про дурне, про порожнє. 
Думай більше про Бога, думай 
про душу. Є вільний час — вико-
ристовуй його з користю для душі, 
молися, медитуй, займайся духов-
ним. Бо життя занадто коротке. 
І дається воно для того, щоб лю-
дина довела Богові, що вона гідна 
звання Людини...

Уривок із книги Анастасії 
Нових «Сенсей-II»

ЯК ЖИТИ ПІСЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ. 
ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

ЩО РОБИТИ
І ЯК ЖИТИ?

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Більшість людей, виходячи на пенсію, аж ніяк не радіють заслуженому відпочинку. Вони не зна-
ють, куди себе подіти, впадають в апатію, а когось просто ...

«Мені 57 років. Рік тому я вийшла на пенсію. Чесно кажучи, ніколи раніше не думала, що вихід на пен-
сію стане для мене трагедією. Скільки себе пам'ятаю, мріяла про те, що коли-небудь настане час, коли 
не потрібно буде стрімголов мчати на роботу, коли можна буде займатися тим, чим дійсно хочеться,  
не викроювати хвилини на те, щоб прибрати в квартирі і приготувати 
смачну вечерю. Але все  ж виявилося не так.

Я не знаю, куди себе подіти. Перший тиждень мого нового життя пі-
шов на те, щоб виспатися і зробити генеральне прибирання в квартирі. 
Ще тиждень я гостювала у доньки (вона недавно переїхала в інше місто), 
а потім все!

Я встаю вранці, і починається черговий порожній день. Я не звикла го-
динами дивитися телевізор — серіали не переношу на дух. У магазин мені 
йти нема потреби, чи багато треба самотній жінці — я цілком можу 
обійтися пакетом кефіру і кількома бутербродами.

Зі здоров'ям у мене все в порядку, а виходить, що я поховала себе за-
живо. Раніше, повернувшись із роботи, я так втомлювалася, що часу на 
сумні думки у мене просто не було. А тепер я постійно думаю про те, що 
прийшла старість. Що більше я нікому не потрібна — дочка давно вирос-
ла, з онуками сидить її свекруха, яка живе в тому ж місті. Чоловік помер 7 років тому.

Буває так, що протягом тижня я не промовляю жодного слова. Нову роботу знайти не можу. Хто 
візьме мене в такому віці? А раніше я користувалася повагою колег, вважалася хорошим фахівцем, мене 
цінувало начальство. А що тепер? Виходить, з виходом на пенсію мені залишається тільки чекати 
смерті ...                                                                                                                    Ніна Михайлівна, Одеська обл. »
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ЦIЛИТЕЛЬ
ПО СЕЗОНУ

«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».

ТРЕТИНА ЛЮДСТВА 
СТРАЖДАЄ ВІД ПОГОДИ

Давно помічено, що зміна 
погоди значно позначається 
на самопочутті людини. Так, 
давні німці називали біль у 
суглобах, що виникає в си-
рий холодний період, «по-
годним болем», а Гіппократ 
розповідав про метеозалеж-
ність ще за 400 років до н. е. 
В Тибеті вважали, що всі хво-
роби так чи інакше пов'язані з 
погодними явищами.

В об'ємній праці «Хво-
рий і погода» її автор Вільям 
Фердинанд Петерсен прямо 
заявив, що наше самопочут-
тя залежить навіть від зміни 
напрямку вітру. Він вважав, 
що безперервна зміна теплих 
атмосферних фронтів на хо-
лодні і навпаки є головною 
причиною такого небезпеч-
ного впливу погоди на ор-
ганізм людини, коли навіть 
при невеликих змінах у людей 
з'являються млявість і незду-
жання.

«Якщо існує організм, 
створений як діючий ре-
зонатор космічних подій, 
то це людське тіло», — 
писав Петерсен.

Зміна загального стану ор-
ганізму під впливом зміни по-
годи називається метеопатією 
(грец. «Meteora» — небесне 
явище і «pathos» — хворо-
ба, страждання). Підвищену 
чутливість організму до змі-
ни погоди називають ме-
теочутливістю. За різними 
даними, від третини до 40% 
людей на планеті є метеочут-
ливими. Серед літніх і тих, 
що страждають окремими 

захворюваннями, негативно 
реагувати на зміну метеоумов 
можуть до 80% людей.

ОЗНАКИ 
МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ
У тих, хто ще не обзавівся 

хронічними захворюваннями, 
але є метеозалежними, змі-
на погоди може спричинити 
найрізноманітніші нездужан-
ня і розлади. Часто з'являєть-
ся підвищена стомлюваність, 
вона проявляється не тільки 
у втраті фізичних сил, але і в 
спаді розумової діяльності. 
Творча натура (письменники, 
композитори, журналісти та 
ін.) ніяк не можуть зібратися 
з думками і створити щось 
путнє, та й у тих, хто займа-
ються фізичною працею все 
валиться з рук.

Фізично і емоційно 
стомлені люди важче пе-
реносять зміну темпера-
тури повітря.

Часто зміна погоди позна-
чається на сні: одні буквально 
сплять на ходу, інші мучать-
ся через безсоння. Можуть 
виникнути безпричинне за-
непокоєння, дратівливість, 
запальність. Метеочутливі 
люди відчувають головний 
біль, може не зрозуміло від 
чого підскочити артеріаль-
ний тиск, незначно (до 37,3) 
піднятися температура. Іноді 
з'являється спазматичний 
біль в животі, не пов'язаний 
з отруєнням або якою-небудь 
хворобою.

Реагує організм метео-
чутливих людей і на магніт-
ні бурі, що виникають після 
спалахів на Сонці. Можуть 

виникнути головний біль, 
стрибки артеріального тиску, 
збої в роботі серця. Деякі ме-
дики вважають, що регулярні 
попередження про магнітні 
бурі можуть спричинити у 
деяких здорових, але недовір-
ливих людей нездужання, 
пов'язані не з бурею, а з само-
навіюванням.

Втім, згідно зі статисти-
кою, в періоди магнітних бур 
по вулицях раз у раз снують 
швидкі допомоги, кількість 
викликів зростає, як і кіль-
кість гіпертонічних кризів, 
інфарктів і інсультів. Збіль-
шується і кількість смертей 
через інфаркти та інсульти. 
Тому до магнітних бур варто 
ставитися з усією серйозні-
стю.

 МАГНІТНІ БУРІ 
В СІЧНІ-ЛЮТОМУ 

2018 РОКУ

За прогнозами мете-
орологів, січень і лютий 
2018 року не засмучува-
тимуть нас частими і 
сильними магнітними 
бурями. Особливо серй-
озних спалахів на Сонці 
поки не передбачається, 
вчені попереджають нас 
лише про досить незнач-
ні геомагнітні коливан-
ня. 

 
ТЕМПЕРАТУРА 

І ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ
В умовах низької темпе-

ратури повітря виникає не-

безпека переохолодження ор-
ганізму внаслідок посиленої 
тепловіддачі. Тривалі і навіть 
короткочасні термічні впли-
ви холоду викликають реф-
лекторні реакції загального 
та місцевого характеру з різ-
ними функціональними зру-
шеннями не тільки на місцях, 
які зазнали охолодження, а й 
на віддалених ділянках тіла.

Наприклад, охолодження 
ніг спричиняє зниження тем-

ператури слизової оболонки 
носа і горла, що призводить 
до зниження місцевого імуні-
тету і появи нежитю, кашлю, 
ангіни. В результаті дії холоду 
виникають озноблення, від-
мороження та створюються 
умови для виникнення або 
загострення захворювань ор-
ганів дихання (риніт, бронхіт, 
плеврит, пневмонія), м'язо-
во-суглобового апарату і пе-
риферичної нервової 

ВПЛИВ ПОГОДИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ: 
МАГНИТНІ БУРІ — ЩО РОБИТИ?

Довгий час офіційна медицина не визнавала факту значного впливу погоди на здоров'я, 
психіку та самопочуття людини. Тільки в останні десятиліття з'явилася низка досліджень, 
які підтверджують взаємозв'язок погодних змін із загостреннями хронічних і психічних 
захворювань, інфарктами, інсультами та нападами бронхіальної астми.

ДОВІДКА:
Під час сонячного спалаху всього за кілька хвилин відб-

увається гігантський викид енергії і до Землі направляють-
ся потоки заряджених частинок. А через два-три дні нашої 
планети досягають хмари плазми, які й провокують бурі — 
збурення магнітного поля Землі. Періоди сонячної актив-
ності повторюються в середньому раз на 11 років. І зараз 
ми переживаємо якраз один із них. За оцінками фахівців, в 
середньому магнітні бурі трапляються 5-6 разів на рік і три-
вають 2-3 дні.

ПОРАДИ З ХАРЧУВАННЯ

Коли сонце «пустує», в крові, до всього іншого, підви-
щується рівень холестерину — а значить, варто прибрати з 
меню солодке, жирне, м'ясне і, звичайно ж, алкоголь. Зате 
фрукти з високим вмістом калію та магнію дуже знадо-
бляться: банани, яблука, родзинки, курага, а також чорна 
смородина, вишня, чорниця, журавлина, лимони, абрикоси, 
персики в свіжому або консервованому вигляді. Вони змен-
шать вплив адреналіну на нервову систему і допоможуть 
серцево-судинній системі впоратися з незвичним наванта-
женням.

Деякі лікарські рослини послужать загальнозміцнювальни-
ми засобами, які здатні підштовхнути адаптивні механізми в 
непростий період. Це чай з листя суниці, сік зі свіжого листя 
алое (двічі на день за 20 хвилин до їди), настоянка евкаліпта 
(по 15 крапель тричі на день після їди). Заспокоїти напружені 
нерви, розібратися з тривогою і безсонням допоможуть насто-
янка півонії і валеріани.

Людям, у яких магнітні бурі спричиняють зниження ар-
теріального тиску, буде корисно підбадьоритися — тому їм 
підійдуть екстракти китайського лимонника, женьшеню, ро-
жевого кореня (зрозуміло, без спирту). Тим же, хто страждає 
на гіпертонію і вживає ліки, що регулюють рівень артеріально-
го тиску, краще проконсультуватися з лікарем: можливо, він 
порадить змінити дозування препарату на час магнітних бур.

ПОПЕРЕДЖЕНИЙ — ЗНАЧИТЬ ОЗБРОЄНИЙ. 
ДАВАЙТЕ ДРУЖИТИ З СОНЦЕМ!
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ПО СЕЗОНУ

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) 

 системи (міозит, 
міалгія, ревматизм, неврит, 
радикуліт та ін.) . Хронічне 
охолодження організму зни-
жує опірність до інфекційних 
хвороб.

Вологість повітря відіграє 
роль у підтримці щільності 
кисню в атмосфері, впливає 
на тепловий обмін і потови-
ділення. Чутливими до висо-
кої вологості також є хворі на 
гіпертонічну хворобу та ате-
росклероз. У більшості випад-
ків загострення захворювань 
серцево-судинної системи ви-
никає при високій відносній 
вологості (80—95%). У ба-
гатьох людей дощові дні на-
кладають відбиток навіть на 
зовнішній вигляд: обличчя 
стає блідим, що вказує на 
функціональні порушення в 
системі кровообігу.

Нормальна відносна воло-
гість для організму людини в 
залежності від температури 
коливається від 30 до 60%. 
При температурі повітря 
16—20°С для людей, що зна-
ходяться в спокої, нормальна 
вологість становить 40—50%; 
при температурі вище 20°С 
або нижче 15°С, а також при 
фізичній роботі вона не по-
винна перевищувати 30—
40%.

Тривале перебування лю-
дей в умовах високої волого-
сті і температурних перепадів 
знижує опірність організму 
до застудних та інфекційних 
захворювань, а також до рев-
матизму, туберкульозу та за-
хворювань нирок.

АНТИЦИКЛОНИ, 
ЦИКЛОНИ 

ТА ІНШІ НАПАСТІ

При зміні погоди організм 
людини змушений до них 
пристосовуватися. Якщо ме-
ханізми адаптації працюють 
добре, негативний відгук на 
зміну погоди відсутній, в ін-
шому випадку і проявляється 
метеочутливість, про яку ми 
вже говорили. Мабуть, одним 
із найбільш небезпечних по-
годних факторів є підвищен-
ня (особливо різке) атмос-
ферного тиску. Комфортним 
для людини вважається ат-
мосферний тиск в 750 мм рт. 
стовпчика.

Підвищення атмосферно-
го тиску (АТ) особливо небез-
печно для людей з серцево-су-
динними захворюваннями. 
У цей час у них змінюється 
тонус хворих судин, збіль-
шується згортання крові, а 
це призводить до підвище-
ного тромбоутворення. Різке 
підвищення атмосферного 
тиску завжди супроводжуєть-
ся збільшенням кількості ін-
фарктів міокарда.

Небезпечні для нашого 
здоров'я і різкі коливання 
температури повітря (10 і 
більше градусів протягом 
доби). У таких випадках 
в організмі виробляється 
значна кількість гістаміну, 
речовини, що провокує 
виникнення алергічних 
реакцій навіть у здорових 
людей. При стрибку тем-
ператури у багатьох людей 
спостерігаються погіршен-
ня настрою та безпричинне 
роздратування.

Отже, різка зміна пого-
ди небезпечна для нашого 
здоров'я і навіть життя, 
тому слід уникати фізич-
них і емоційних наванта-
жень, контролювати свій 
артеріальний тиск, вчас-
но вживати призначені 
лікарем ліки, виключити 
будь-які види алкоголю, 
не забувати про вітаміни 
та здорову їжу.

За матеріалами сайтів: 
https://www.meteoprog.ua, 
http://paranormal-news.ru

РЕКЛАМА

ПОРАДИ ЛІКАРІВ 

 Незважаючи на те, що 
вчені поки недостатньо вив-
чили, як коливання магніт-
ного поля впливають на ор-
ганізм, лікарі радять людям, 
які погано переносять пере-
пади тиску, в дні магнітних 
бур підстрахуватися і дотри-
муватися нехитрих правил.

«У такі дні ми спостері-
гаємо, що у гіпертоніків тиск 
підскакує, а у гіпотоніків, 
навпаки, знижується, — по-
яснює терапевт Олена Ти-
хомирова. — Для того, щоб 
нівелювати ці неприємності, 
гіпертонікам потрібно пити 
більше води і знизити вжи-
вання солі в цей період, тому 
що сіль затримує рідину в ор-
ганізмі і веде до підвищення 
тиску. А гіпотонікам можна 
вжити тонізуючу настойку 
елеутерокока або лимонни-
ка».

 Метеочутливим людям 
під час магнітних бур також 
важливо добре висипатися, 
уникати підвищених наванта-
жень, занять спортом, утом-
ливих походів по магазинах і 
так далі.

ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Заняття фізичною культурою сприяють підвищенню стій-
кості організму до дії несприятливих чинників і зміцнен-
ню пристосовності органу. Фізичні навантаження сприяють 
поліпшенню обміну і кровообігу, активізації відновлювальних 
процесів, харчуванню органів, зміцнюється нервова система.

ПРОПОНУЄТЬСЯ КОМПЛЕКС ВПРАВ

1) Ходьба на місці у швидкому темпі або біг на місці.
2) Руки з еспандером витягнути вперед. Розтягнути еспан-

дер — вдих, відпустити — видих. Повторити 15—20 разів.
3) Поставити ноги ширше плечей, руки з еспандером підня-

ти над головою. Розтягнути еспандер, нахилитися вперед-вниз.
4) Лежачи на спині, руки за головою. Сісти, дістати руками 

пальці витягнутих ніг, втягнути живіт. Згинання - видих. По-
вторювати 15—20 разів.

5) Лежачи на спині, руки витягнути уздовж тулуба. Підняти 
випрямлені ноги, продовжуючи рух торкнутися підлоги паль-
цями ніг за головою.

6) Ноги на ширині плечей, руки за головою, лікті в сторони. 
Не відхиляючи тулуба вперед або назад, перенести вагу тіла на 
зігнуту ногу. Зробити глибоке напівприсідання - видих.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК ДЛЯ ВСЕХ!

Вы бы хотели получать стабильный доход в пределах 
2000—8000 грн в месяц?  

Предлагаем вам уже сейчас стать торговым представите-
лем «БАЛЬЗАМА Болотова» в своём регионе. Приглашаем 
всех желающих, в том числе пенсионеров.

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

------------------------------РЕКЛАМА------------------------------

Одужання після інсульту

Проте боротися треба не з 
симптомами, а з  першопричиною 
і саме в цьому допоможе препарат 
«АТЕРОФАРМ ФОРТЕ».

Даний препарат допомагає 
організму самостійно віднови-
тися після інсульту та інфаркту, 
а саме: подолати паралізацію, 
відновити мовлення, повернути 
радість повноцінного життя та 
уникнути повторення цих недуг 
в майбутньому на тривалий час. 

Людям, які ще не запусти-
ли свій організм, комплекс 
допоможе уникнути інсульту, 
інфаркту, а також допоможе 
подолати гіпертонію, ішемію, 
стенокардію, аритмію, тромбо-
флебіт, трофічні виразки, шум 
в голові, запаморочення, голов-
ні болі. Тому що люди з такими 
недугами знаходяться в групі 
ризику.

Придбати комплекс або детальніше про нього 
дізнатися можна зателефонувавши за номером 

044-209-25-45 або 095-632-26-45. 
 Перед використовуванням проконсультуйтесь с лікарем.

Для пільгової 
категорії 

населення 
надаються 
ЗНИЖКИ 

до 50%

Інсульт - це не вирок, з ним можна боротися та його мож-
на уникнути.  Перші сигнали, на які  треба звертати увагу, щоб 
уникнути інсульту, інфаркту та передчасної смерті, це: високий 
або низькій тиск, задуха, прискорене або рідке серцебиття, шум 
в голові, головні болі, оніміння кінцівок. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЗ

ПОДБАЙТЕ ПРО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ 
НА ЗИМОВИХ КАНІКУЛАХ! 

Під час канікул збільшується кіль-
кість травм і захворювань серед дітей. 
Дорослі можуть бути занадто зайняті 
підготовкою до святкування Нового 
року і не помітити ряду факторів, від 
яких залежить здоров'я їхніх дітей. 

МОЗ України та уповноважений 
Президента України з прав дітей Ми-
кола Кулеба звернулися до населення 
з рекомендаціями, як уберегти дитину 
під час зимових канікул.

Зокрема, МОЗУ зазначає, що саме 
різке потепління може посприяти пе-

реохолодженню. Тому навіть при плюсовій температурі тривале пе-
ребування на відкритому повітрі може обернутися серйозним захво-
рюванням.

Також дорослим не слід забувати самим і нагадати старшим дітям 
про правила техніки безпеки при поводженні з бенгальськими вог-
нями та петардами. А дітям молодшого віку підпалювати піротехніку 
без присутності дорослих взагалі заборонено.

Влаштуйте вдома сімейний захід і проведіть власні міні-курси для 
підлітків, як надати першу медичну допомогу при переохолодженні, 
забитті, переломі, отруєнні і т.д. Нагадайте дітям, що мобільний теле-
фон повинен бути заряджений, перевірте гроші на рахунку і номера 
виклику екстреної медичної допомоги в записнику телефона. І не за-
лишайте дітей без нагляду.

                © Медичний портал Здоров-Інфо

У ЧОМУ ПСИХОЛОГІЧНА 
ПРИЧИНА ПРОСТАТИТУ

Психосоматика — це на-
ука, що вивчає вплив психо-
логічних чинників на роботу 
внутрішніх органів і систем 
людини. Що стосується пору-
шень простати, взаємозв'язок 
між емоційним фоном чо-
ловіка та розвитком патоло-
гій особливо очевидна.

Урологи виділяють ос-
новні психосоматичні при-
чини захворювань передмі-
хурової залози:

1.  Сімейні проблеми — 
психосоматика простатиту 
нерідко пов'язана зі сварка-
ми, тривалими і невирішени-
ми проблемами з дружиною. 
Нервова система, яка регулює 
статеву функцію, складний 
механізм, що включає вплив 
підсвідомості на емоційний 

фон і прийняття рішень.  
2. Страх наслідків захво-

рювання — простатит з точки 
зору психосоматики виникає 
через проектування на себе 
симптомів захворювання. У 
результаті запалення проста-
ти виникає навіть там, де для 
цього не було передумов.

Складність в тому, що 
при появі дизуричних роз-
ладів або порушення ерекції 
чоловік рідко звертається за 
професійною допомогою. Так, 

емоційно «накручуючи» себе, 
чоловік підсвідомо каталізує 
порушення.

Виходить, що простатит 
може виникнути через психо-
логічну та емоційну травми, 
страх появи захворювання, а 
також разових невдач у ліжку. 

Негативні психологічні 
наслідки, що призводять до 
захворювання передміхуро-
вої залози, — переконлива 
причина уникати стресів і 
сварок 

Унікальна інформація, 
рекомендації про простатит 
докладно представлена у 
книзі   «Второе сердце муж-
чины». Якщо вам цікаво 
- можете замовити книгу зі-
ціною14 грн. за телефонами:

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

Тема, що не втрачає актуальності
ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОСОМАТИКА ПРОСТАТИТУ

Крім фізіологічного фактора (схильності, застійних явищ у ділянці малого тазу, травм), 
урологи виділяють психологічні причини простатиту. Практичні в 75% випадків порушен-
ня в діяльності передміхурової залози виникали на тлі стресів, проблем у сімейному житті, 
емоційних порушень.

Основні причини цих захво-
рювань: постійна напруга очей; 
дефіцит в організмі вітамінів 
і мікроелементів; побічна дія 
ліків на органи зору; вікові змі-
ни в тканинах, нервах і судинах; 
шкідливі звички і спадковий 
фактор.  Вікові зміни в сітків-
ці ока можуть привести до ро-
звитку серйозних захворювань: 
короткозорість, далекозорість, 
астигматизм, діабетична рети-
нопатія, макулодистрофія, де-
генерація жовтої плями, ката-
ракта.

Для того, щоб не допустити 
розвиток захворювань органів 
зору, важливо включити в ра-
ціон харчування додаткові дже-
рела біологічно активних речо-
вин, які благотворно впливають 
на стан зорового апарату.

Для профілактики катарак-
ти та вікової дегенерації жовтої 
плями широко використовуєть-
ся екстракт чорниці, лютеїн, 
зеаксантин, цистеїн, ліпоєва 
кислота, а також сірковмісна 
амінокислота L-таурин.

Екстракт очанки лікарської 
застосовується при катаракті, 
глаукомі, для підвищення го-
строти зору.

Вітаміни А, С, Е і групи В, 
крім загальнозміцнюючої дії на 
організм в цілому, суттєво по-
кращують стан органів зору.

Додатковий прийом рослин-
них комплексів для підтримки та 
покращення зору зменшить вто-
му очей, попередить розвиток 
вікових змін в сітківці ока, допо-
може швидко відновитися після 
офтальмологічних операцій.

ВІКОВІ ЗМІНИ В СІТКІВЦІ ОКА: 
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

З віком багато хто починає помічати якийсь дискомфорт з боку зору: знижується гострота зору, 
з'являється печія в очах, сльозотеча, пелена перед очима, відчуття «піску», поступова або прогре-
суюча втрата зору ... Як правило, такі симптоми є сигналом розвитку серйозних захворювань і є 
приводом для відвідування офтальмолога.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Офіційний представник компанії Healthway Production, Inc (США) в Україні - ПП «ХелсІвей», м.Київ, тел .: (044) 592-15-29 www.healthyway.
com.ua ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім.. акад.. Л.І.Медведя МОЗ України № 3/8-2675-64399 Е від 
29.05.2017 р.

  Дієтична добавка. Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією і проконсультуватися з лікарем.

ОКО-ХЕЛС
натуральний комплекс на основі лікар-

ських трав,  вітамінів, амінокислот і антиокси-
дантів

ПОПЕРЕДЖАЄ ВІКОВІ ЗМІНИ 
     В СІТКІВЦІ ОКА
ПОКРАЩУЄ ГОСТРОТУ ЗОРУ

 Запитуйте в аптеках Вашого міста або по 
телефону: (044) 592-15-29
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

РЕЦЕПТИ ЧИТАЧІВ

РЕКЛАМА

ГІРЧИЧНИК З ЧАСНИКУ 
При сильному кашлі, за-

студі я раджу поставити собі 
гірчичник з часнику. На чисту 
бавовняну тканину нанесіть 
кашку з розтертого одного 
зубчика часнику і розмажте її 
по величині гірчичника. Згор-
ніть тканину конвертиком. 
Груди або спину (куди будете 
ставити) обов'язково змастіть 
жирним кремом. Дітям три-
мати не більше 2—3 хвилин, 
але якщо дитина кричить 
раніше, то знімайте. Дорос-
лим — скільки витримають, 
але не більше 15-ти хвилин. 
На одне і те ж місце ставити 

гірчичник можна не раніше, 
ніж через день.

ВІДХАРКУВАЛЬНИЙ 
СКЛАД

Взяти 30 г дрібно стовче-
ного цукру і змішати його зі 
столовою ложкою стертого 
на порошок сухого листя ма-
ти-й-мачухи. Вживати по 1 
чайній ложці цього складу 
2—3 рази на день кілька днів 
поспіль.

 
ПЛАСТИР ВІД ПОДАГРИ

 Взяти 300 г рисового бо-
рошна (зараз його можна 
купити в магазині, а мож-
на дрібно роздрібнити рис 
у кавомолці), 10 г пивних 
дріжджів і 50 г солі. Все ре-
тельно розтерти і перемішати. 
Намастити шматок полотня-
ної тканини цим складом, 

прив'язати до хворої ступні і 
обернути теплою байкою. Мі-
няти пов'язку кожні 12 годин 
протягом 3—4 днів, до зник-
нення болю. У процесі ліку-
вання бажано оберігати себе 
від застуд.
                                                                                                      

Ніна Фліссак,
                                        м. Харьків

МАСАЛА —
 ІДЕАЛЬНИЙ
 ЗИМОВИЙ 

НАПІЙ
Масала — це не просто 

чай, а напій, який повинен 
бути на озброєнні у тих, хто 
прагне дотримуватися ос-
нов правильного харчуван-
ня і стежить за своєю фігу-
рою. Цей напій стимулює 

поліпшення обміну речо-
вин, а ще знижує голод. Крім 
того, такий чай може стати 
гарною підтримкою організ-
му під час застуди.

Є кілька оригінальних ре-
цептів приготування такого 
чаю, але найпоширенішим 
вважається той, що наведе-
ний нижче.

Отже, для приготування 
масала-чаю знадобиться: 1,5 
л нежирного молока,  1л води, 
5 ст. л. чаю, 2 ч. л. меду, 200 г 
подрібненого імбиру (на терт-
ці або блендером), 6 горошин 
перцю, ложка кориці та при-

прави за смаком — ваніль, 
гвоздика, мускатний горіх.

Порядок приготування 
наступний: довести воду до 
кипіння і додати в неї імбир 
і спеції. Поки вода кипить на 
слабкому вогні, в неї додають 
молоко, а після — чай. Напою 
потрібно дати поваритися ще 
близько п'яти хвилин, потім 
дати настоятися і процідити.

Оскільки такий напій на-
дає бадьорості і має тонізую-
чу дію, вживати його краще 
вранці.

   Євгенія П., Одеська обл.

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ
Пропоную увазі читачів газети «Пантелеймон» дієві рецепти, які я і моя сім'я перевірили 

неодноразово. Поряд з тим, що вони добре усувають основну проблему, але ще й деякі з них 
сприяють підвищенню імунітету. 
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КУЛІНАРІЯ

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

 Складного нічого немає: го-
туємо дріжджеве тісто на воді і 
фарбуємо за допомогою нату-
ральних овочевих барвників. 
Просто, зате як оригінально!

Рецепт овочевої плетінки 
пісний, тісто замішується на 
воді і олії. Якщо хочеться здоб-
ну плетінку, візьміть молоко і 
вершкове масло.

 
Інгредієнти для дріжджо-

вого тіста (порція на 2 плетін-
ки): 1 кг пшеничного борошна 
вищого ґатунку; 1,5 склянки 
води; 3 чайних ложки солі; 3 
чайних ложки цукру; 6 столо-
вих ложок олії; 15 г сухих або 
45 г свіжих дріжджів.

Для червоного кольору — 2 
штуки солодкого болгарського 
перцю і 1 ст. л. меленої папри-
ки; для жовтого кольору — 350 
г солодкого арабатського гар-
буза (того, що схожий на пля-
шечку). Для зеленого кольору 
— 200-грамовий пучок шпи-
нату. Для посипання — мак, 
кмин, кунжут.

СПОСІБ 
ПРИГОТУВАННЯ:

Приготуємо натуральні бар-
вники для тіста.

СОЛОДКИЙ ЧЕРВОНИЙ 
ПЕРЕЦЬ бланшируємо до м'я-

кості в підсоленій воді, потім 
очищаємо від шкірки і робимо 
пюре блендером.

ЯСКРАВИЙ, ПОМАРАН-
ЧЕВИЙ ГАРБУЗ ріжемо ку-
биками, тушкуємо до м'якості 
з невеликою кількістю води, 
потім воду зливаємо і робимо 
гарбузове пюре товкачкою для 
картоплі.

ШПИНАТ добре миємо, по-
тримавши в холодній воді хви-
лин п'ять, потім сполоснувши 
під краном, робимо пюре блен-
дером. Що гомогенніше шпи-
натне пюре, то рівномірнішим 
буде зелений колір тіста.

Барвники готові, тепер мож-
на перейти до замішування 
дріжджового тіста.

Для кожного кольору тіста 
готуємо опару в трьох різних 
мисках. Якщо дріжджі сухі 

швидкодіючі, то змі-
шуємо з борошном і 
сіллю, а потім додаємо 
овочеве пюре з теплою 
водою і олією.

Сухі активні 
дріжджі розмішуємо з 
цукром і водою, зали-
шаємо на 15 хвилин, 
до появи пінної ша-
почки.

Свіжі дріжджі роз-
тираємо з цукром, 

розводимо 0,5 склянки теплої 
води, просіюємо 0,5 кг борош-
на, перемішуємо і ставимо в 
тепло на 15 хвилин.

Коли опара підійде, до кож-
ної з трьох частин тіста додає-

мо овочеве пюре свого кольо-
ру, решту борошна, сіль і олію. 
Вимішуємо м'яке, щоб не при-
липало до рук, тісто, викладає-
мо в змащені маслом миски, на-
криваємо рушником і ставимо 

в тепло на 45—60 хвилин, до 
тих пір, поки тісто підніметься, 
збільшившись удвічі.

Обминаємо тісто і формує-
мо з кожного кольору ковба-
ски. З'єднуємо їх кінцями та 
сплітаємо кіскою. Викладаємо 
плетінку на деко або в форму, 
змащену олією, і даємо посто-
яти хвилин 20. Якщо відразу 
поставити пектися, дріжджо-
ва випічка може потріскатися. 
Тож нехай підійде, а тим часом 
розігріваємо духовку до 200°С.

Хліб за допомогою пензли-
ка легенько змащуємо водою і 
посипаємо насінням маку, кун-
жуту, кмину, льону. Ставимо 
в духовку на середній рівень і 
випікаємо приблизно півгоди-
ни — до сухої шпажки і рум'я-
ної скоринки.

Готовий кольоровий хліб 
охолоджуємо на решітці.

Нарізати плетінку краще 
через декілька годин або вран-
ці, тому що в свіжому вигляді 
вона дуже м'яка.

Звичайно додають до фаршу 
цибулину — перемелену на м'я-
сорубці або терту, розмочений в 
молоці хліб (якщо це м'яс-
ні котлети), іноді — яйце 
(наприклад, до рибних 
котлет). А курячі котлетки 
навіть без яйця і булочки 
можна приготувати — до-
дати рис і сметану.

Але якось зі мною поді-
лилися рецептом дуже 
смачних домашніх котлет, 
зазначивши, що в їхньому 
складі була ... терта карто-
пля! Котлети ці були дуже 
смачними, і наступного 
разу, зібравшись посма-

жити котлети, я вирішила теж 
поекспериментувати і додати до 
фаршу картоплю.

На 300—400 г фаршу беремо 
1—2 невеликі картоплини, чи-
стимо, миємо й тремо на дрібній 
тертці. Разом з усіма інгредієн-
тами (цибуля, спеції, разом із 
булочкою чи замість неї) — до-
даємо до фаршу, добре вимішує-
мо, вологими руками формуємо 
котлетки, обвалюємо в борошні 
і смажимо з обох боків на  олії.

Я сама здивувалася, якими 
соковитими вийшли котлети з 

додаванням картоплі. І ще 
вони були ніби пухкіши-
ми за ті, що приготовані за 
звичайним рецептом. Всій 
родині дуже сподобалося!

Тепер і ви знаєте, як 
приготувати соковиті кот-
лети — спробуйте цей не-
вигадливий, але ефектний 
прийом. Аналогічно мож-
на готувати м'ясні, курячі 
та рибні котлетки. І роз-
кажіть про ваші враження!

http://new-recipes.ru/
raznoe/poleznye-sovety/kak-
sdelat-kotlety-sochnymi.html

Інгредієнти: 2 буряка серед-
нього розміру; 3/4 чашки відва-
реного нуту; половина чайної 
ложки (з гіркою) солі; 3 столові 
ложки тахіні (кунжутна паста); 2 
столові ложки лимонного соку; 
2 столові ложки води; 2 столові 
ложки свіжого розмарину;

Приготування:
Розігрійте духовку. Загорніть 

добре промитий буряк у фольгу 
і випікайте протягом 30—40 хви-
лин.

Залиште буряк у холодній воді 
протягом декількох хвилин, а по-
тім зніміть шкірку.

Помістіть буряк і нут у кухон-
ний комбайн і добре подрібніть. 
Додайте сіль, тахіні, лимон і воду.

Блендером або міксером ще 
раз подрібніть масу на однорідне 
пюре, перемішайте і робіть пюре 
ще кілька секунд, додавши до 
суміші подрібнений розмарин.

Буряковий хумус можна по-
давати з крекерами чи лавашем 
або чіпсами. Хумус зберігається 
близько п'яти днів у герметично-
му контейнері, в холодильнику.

(Більше рецептів — 
у наступних номерах).

ГОСПОДАРЦІ 
НА ЗАМІТКУ

 Ці поради значно допомо-
жуть вам на кухні і полегшать 
побут.

ПОРАДА № 1
При варінні бульйонів для 

однієї порції наливають 3 склян-
ки холодної води. При варін-
ні випаровується приблизно 
склянка рідини. Доливати воду 
в суп в процесі варіння не слід, 
тому що це погіршує його смак.

ПОРАДА №2
Якщо ви ненароком пересо-

лили бульйон, не біда, це можна 
виправити! Склянку борошна 
або рису покладіть у тканинний 
мішечок і прокип'ятіть в пересо-
леному бульйоні. Борошно і рис 
вберуть у себе зайву сіль.

ПОРАДА №3
Щоб бульйон зберіг про-

зорість, при розігріванні його 
слід поставити на слабкий во-
гонь і зняти, щойно рідина поч-
не закипати. При розігріванні 
кришка каструлі повинна бути 
закрита не дуже щільно для віль-
ного виходу пари, що також вбе-
реже бульйон від помутніння.

ЯК ЗРОБИТИ КОТЛЕТИ 
СОКОВИТИМИ

Чому іноді котлети виходять соковитими, смачними, а іноді 
— сухими? Звичайно, смак залежить і від виду фаршу, і від його 
якості, і від набору інгредієнтів. Але є один нюанс, знаючи який, 
ви завжди зможете зробити котлетки суперсмачними. Розкриває-
мо секрет смачних котлет!

Одним із суперфудів прийнято вважати буряк. Але як часто 
ми використовуємо цей корисний, поживний овоч при створенні 
різноманітних страв? Чи багато готують бурякові котлети, гарніри 
або випічку з буряком? Ці страви вам і вашій родині сподобаються 
не менше, ніж звичні оселедець під шубою і борщ.

БУРЯКОВИЙ ХУМУС. 
ПРОСТИЙ РЕЦЕПТ

ДОМАШНІЙ ОВОЧЕВИЙ ХЛІБ-ПЛЕТІНКА
Яскравий, незвичайний, кольоровий домашній хліб здивує вашу сім'ю. Подивіться, який гарний: 

всі барви осені з'єдналися в цій яскравій плетінці! Вам неодмінно сподобається готувати триколір-
ний хлібець — настільки це захопливо. 
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ
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»

Друга назва — Бо-
гоявлення — дана свя-
ту в пам'ять про диво, 
яке сталося під час 
хрещення. На Христа з 
небес зійшов Дух Свя-
тий у вигляді голуба 
і голос  із неба назвав 
його Сином.

Євангеліст Лука 
пише про це: «роз-
крилося небо, і Дух Святий 
зійшов на Нього в тілесному 
вигляді, як голуб, і голос із 
неба почувся, який мовив:« 
Ти Син Мій Улюблений, якого 
Я вподобав!» (Мф. 3: 14—17). 
Так була виявлена в видимих і 
доступних для людини обра-
зах Свята Трійця: голос — Бог 
Отець, голуб — Бог Дух Свя-
тий, Ісус Христос — Бог Син. 
І було засвідчено, що Ісус — 
не тільки Син Людський, а й 
Син Божий. Людям з'явився 
Бог».

Хрещення Господнє — 
двунадесяте свято. Двунаде-
сятими називаються свята, 
які догматично тісно пов'я-
зані з подіями земного життя 
Господа Ісуса Христа і Бого-
родиці і діляться на Господ-
ні (присвячені Господу Ісусу 
Христу) і Богородичні (при-
свячені Божій Матері). Бого-
явлення — Господнє свято.

КОЛИ СВЯТКУЄТЬСЯ 
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ

Хрещення Господнє Пра-
вославна Церква святкує 19 
січня за новим стилем (6 січ-
ня за старим).

Свято Богоявлення має 4 
дні передсвята і 8 днів само-
го свята. Передсвято — один 
або кілька днів перед великим 
святом, в богослужіння якого 
вже входять молитви, присвя-
чені прийдешній святковій 
події. Відповідно, святкові дні 
— такі ж дні після свята.

ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ: 
ІСТОРІЯ СВЯТА

Хрещення Господнє почали 
святкувати, ще коли були живі 
апостоли (згадку про цей день 
ми знаходимо в Постановах і 
Правилах апостольських). Але 
спочатку Хрещення і Різдво 
були єдиним святом, і назива-
лося воно Богоявленням.

Починаючи з кінця 
IV століття (в різних 
місцевостях по-різно-
му), Хрещення Господнє 
стало окремим святом. 
Але і зараз ми можемо 
спостерігати відгомони 
єдності Різдва і Хрещен-
ня — в богослужінні. 
Наприклад, у обох свят є 
Навечір'я — Святвечір, 
із суворим постом і осо-

бливими традиціями.
У перші століття християн-

ства на Богоявлення хрестили 
новонавернених (їх називали 
оголошеними), тому цей день 
часто називали «днем Про-
світництва», «святом Світла», 

або «Святе Світло» — на знак 
того, що Таїнство Хрещен-
ня очищує людину від гріха і 
просвіщає Світлом Христо-
вим. Уже тоді була традиція 
освячувати в цей день води в 
водоймах.

Уривок статті
Єлизавети Кіктенкової

- багатоденні і одноденні пости

- двунадесяті і великі свята

СІЧЕНЬ 17 січня — Святки. Передсвято Богоявлення. 
День Собору 70-ти апостолів.
18 січня — Надвечір'я Богоявлення (Хрещен-
ський святвечір).
19 січня — Богоявлення. Хрещення Господнє. 
Хрещення Господа Ісуса Христа.
20 січня — субота після Богоявлення. Собор 
чесного і славного пророка, Предтечі і Хре-
стителя Господнього Іоанна.
22 січня — мученика Полієвкта. Святителя 
Пилипа, митрополита Московського і всієї 
Русі, чудотворця.
23 січня — Святителя Григорія, єпископа 
Нісського. Святителя Феофана, Затворника 
Вишенського. Преподобного Павла Комель-
ського (Обнорського).
24 січня — преподобного Феодосія Велико-
го, спільних житій начальника. Преподоб-
ного Михайла Клопського, Новгородського. 
Єлецької ікони Божої Матері.
25 січня — ікон Божої Матері, іменованих 
«Акафістна» і «Годувальниця».
28 січня — тиждень про Митаря і Фарисея.
30 січня — преподобного Антонія Великого.

Одноденні пости в січні 2018 року: 
18, 19, 24 і 26 січня.

Він увійшов в ці води для 
того, щоб освятити їх Своїм при-
шестям, започаткувати таїнство, 
через яке ми всі стаємо членами 
Церкви, вмираючи для гріха і 
відроджуючись для нового жит-
тя.

Під час таїнства Хрещення 
читається Апостол. І там є слова 
про те, що ми вмираємо з Хри-
стом і разом з Ним воскреснемо. 
Тричі занурюючись у воду, лю-
дина помирає разом із Христом, 
Який помер заради наших гріхів 
на Хресті, а простуючи від води, 
воскресає разом з Христом. У 
таїнстві Хрещення саме це ко-
жен із нас обіцяв зробити, або за 
нас це обіцяли хрещені батьки.

 

Але що це означає — 
померти і воскреснути 
з Христом? Це означає 

померти для всього, що є 
гріхом, що не веде до Бога. 
Тільки померши, ми ожи-

ваємо для справжнього, ду-
ховного життя. Для того, 

щоб жити, треба померти.

Якщо ми намагатимемося си-
діти на двох стільцях — жити і 
для гріха, і для Бога, наше життя 
буде розділене на частини, і для 
нас не буде ніякого толку. Коли 
ми сподіватимемося отримати 
щастя від гріха, нас буде мучити 
совість, що ми йдемо від Бога. 
Наближаючись до Бога і не зали-
шаючи гріха, ми не зможемо от-
римати від Нього ніякої радості. 
Душа буде не чистою посудиною, 
а оскверненою, і благодать в неї 
увійти не зможе.

У духовному житті існує та-
кий закон: щоб жити з Богом, 
потрібно відмовитися від грі-
ха. Про це проповідував святий 
пророк Іоанн Предтеча. Про це 
— нинішнє свято. Воно не про 
воду. Ми завжди помилково ду-
маємо, що найголовніше — це 
вода. А найголовніше — те, про 
що розповів Іоанн Хреститель, 
про що ми сьогодні чули в Єван-
гелії.

І в цьому суть свята: щоб 
ми задумалися, чи по совісті ми 
живемо. Наша віра — це свята 
вода чи життя по совісті? Що 
для нас важливіше — тримати 

вдома  святу воду чи жити по 
совісті? Можна принести святу 
воду і ввечері, і вранці, і в обід. 
Можна хоч повністю облитися 
святою водою, але від цього не 
буде ніякого толку, якщо ми не 
житимемо по совісті. Якщо на-
віть ми питимемо святу воду з 
ранку до вечора, це не допоможе. 
Благодать так не діє. Це не без-
лика сила: її Господь дає тому, 
у кого чисте серце, хто творить 
добро і бореться зі злом — не 
десь зовні, а в собі.

Ми завжди шукаємо зло 
навколо нас: хто тут у нас найзлі-
ший? Батько, дружина, чоловік, 
теща, брат, сват, зять ... Боротися 
зі злом потрібно всередині себе, 
питати: де тут моя гординя, моя 
злість, моя лінь, лукавство і ли-
цемірство? Ми часто себе не ба-
чимо, бачимо тільки інших. А 
потрібно в собі це знайти і боро-
тися. І про це нинішнє свято.

Про це пророк Іоанн Предте-
ча казав людям. Він їх викривав, 
але вони сповідували свої гріхи, 
входили в воду і, виходячи, чека-
ли на Месію в надії, що Він дасть 
їм сили далі жити з оновленою 
совістю, за Його волею. 

 
 Так і ми повинні приходи-
ти до Бога з покаянням, а 

не з великою пляшкою, щоб 
набрати в неї святої води. 

Вода нам не допоможе, 
якщо ми не каятимемося в 

своїх гріхах.

Бог на допомогу всім нам. 
Вітаю вас зі святом!

Митрополит Горлівський і 
Cлов'янський Митрофан
 За матеріалами з сайту

 http://www.pravmir.ru/mitropolit-
gorlovskiy-i-slavyanskiy-mitrofan-

kreshhenie-eto-ne-pro-vodu/

ЩО ТАКЕ ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ ЩИРО ВІТАЮ 
ВАС ЗІ СВЯТОМ 

БОГОЯВЛЕННЯ!
У цей особливий для нас день Господь увійшов у води річки 

Йордан. Всі люди заходили туди на знак свого покаяння — вони 
сповідували свої гріхи перед Іоанном Предтечею, і він їх омивав 
у водах Йордану, — але Христос цього не потребував, у Нього не 
було гріхів. 

Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа — одне з найважливіших християнських 
свят. У цей день християни всього світу згадують євангельську подію — Хрещення Ісуса Христа в річці 
Йордан. Хрестив Спасителя пророк Іоанн Предтеча, якого також називають Хреститель.

Пн. 1 8 15 22 29

Вт. 2 9 16 23 30
Ср. 3 10 17 24 31
Чт. 4 11 18 25
Пт. 5 12 19 26
Сб. 6 13 20 27
Нд. 7 14 21 28
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«Живучи на Землі, кожному доводиться вибирати, заради чого жити: заради того,
 щоб стати добривом, чи заради того,  щоб стати світлом добра, і цим світлом світити людям».  (Симеон Афонський)

«ДУМА ПРО ХЛІБ» 

Автор — Людмила Шесталюк,
 м. Сакраменто, 

штат Каліфорнія, США

Земля прокинулась від сну,
Зустрівши радісно весну,
Вдихаючи на повні груди,
Спішить вона служити людям.

Виходять в поле орачі,
Гуркоче техніка й вночі,
Безжально землю плугом крає —
Пройшла по ній і борона.

Чи важко їй? Ніхто не знає.
Ніхто про те не запитає.
Весняний день годує рік —
Те, що посіяв, будеш жати.

Виходить в поле трудівник,
Господар поле засівати.
В роллю зернина по зернині
Покірно, тихо так лягає.

З чола змахнула піт людина,
Про поміч у Творця благає:
«Господь! Мені допоможи
Засіять добре моє поле
Геть від межі аж до межі,
Щоб не лишилось воно голе,
Щоб не зростали бур’яни,
Щоб добрі сходи тут пробились,
Щоб хліб ми мали восени,
І з голодом щоб не зустрілись».

Отак колись молився тато:
Дітей і поля мав багато.
Господь почув оте благання
Мойого тата в чистім полі,
І виконав його прохання,

Хочу поділитися своїми 
враженнями. Ми з чоловіком 
живемо в селі і залишилися 
тільки вдвох. Син одружився 
і переїхав до Прикарпаття, а 
дочка живе з сім'єю в район-
ному центрі. У нас двоє дітей, 
четверо онуків і одна правнуч-
ка. Хоча діти і не з нами, але 
ми відчуваємо тісний зв'язок 
з ними. Вони часто телефону-
ють нам і провідують. Це ве-
лика радість, коли хтось із них 
приїжджає до нас у село.

Я пропрацювала вчителем 
математики 36 років. Коли 
вийшла на пенсію, у мене з'я-
вилося багато вільного часу. 
Чим же його заповнити, щоб 

не нудьгувати? І я завжди шу-
кала провину в собі, якщо були 
якісь проблеми. Допомагала 
мені газета «Пантелеймон», 
яку я передплачую дуже дав-
но. На всі життєві питання я 
можу знайти в ній відповіді. 
Мені порекомендувала її наша 
листоноша Люда.

Дорога редакціє газети 
мого «Пантелеймона»! Від щи-
рого серця дякую вам за те, що 
ви є! Нехай вам посміхаєть-
ся весь світ на берегах доброї 
надії, а доля посилає довгий 
вік, нехай вас завжди зігріває 
сімейний затишок.

 З повагою, Лариса Данилюк,                                                                                     
с. Шклинь, Волинська обл.

««Якщо тебе мучить 
спрага, яке тобі діло до 
форми глечика?»

(Східна мудрість)

 «Краще запалити ма-
леньку свічку, ніж усе життя 
проклинати темряву». 

(Конфуцій)

 «День — це маленьке 
життя, і треба прожити його 
так, ніби ти маєш померти 
зараз, а тобі зненацька пода-
рували ще добу». 

(М. Горький)

 «Зізнавшись у своїй 
слабкості, людина стає 
сильнішою». 

(Оноре де Бальзак)

 «Ніколи не дійдеш 
до мети, якщо будеш по 
дорозі зупинятися, щоб 
жбурляти каміння в кожну 
собаку, яка гавкає».

(Японська мудрість)

     Надіслала Маргарита 
Степанівна Удод,

             Полтавська обл

Тож хліба мали ми доволі.

Світило сонечко із неба,
Теплом землицю зігрівало,
І йшли дощі тоді, як треба,
Та щедро землю напували.

І ось пробились перші сходи — 
Яка то радість хліборобу!
Він знов і знову лан обходить,
Подяку щиру склавши Богу.

А в небі жайвори співають,
Пливуть легесенькі хмаринки
І також Бога прославляють
За давню милість до людини.

Вслід за весною швидко й літо
У край наш рідний завітало.
Вже пшениці й жита зігріті,
Чималі так попідростали.

Дощі їх далі напувають
І теплий вітерець гайдає,
Колишуться, мов хвилі в морі,
Лани врожайні неозорі.

То тут, то там волошки в житі,
А маків цвіт горить, палає.
О! Добре як на світі жити,
Коли Господь про тебе дбає!

Згасає літо, а під осінь

Зерном колосся налилося.
Дощів тоді вже не просили:
Збирати хліб усі спішили.

Стояли в золоті лани,
Схиливши колоски додолу:
Важкими ж бо були вони,
Зерном був повен кожен колос.

Господь нас всіх благословив,
Для нас, людей, цей хліб зростив, 
Як свідки його благодаті — 
Лани врожайні та багаті.
Лани ці на женців чекали!
Колись ми і серпами жали.
З чола на землю падав піт,
А в полі їли свій обід.

І так до вечора щоднини,
Аби не втратити зернини,
Щоб це добро ввійшло в комори:
Жнива закінчуються скоро.
Щоб встигнути усе зібрати,
Потрібно добре спрацювати.

Старе й мале тоді працює:
Останній день весь рік годує.
Вже й осінь. Холод на полях…
Десь одинокий ходить птах,
І підкрадаються морози.
На травах мерзнуть ранні роси,
А в хаті тепло і затишно —
Напроти печі діжка з тістом.

В печі дрова горять, 
                             палають —
Те тісто на очах зростає.
Все вище, вище, і… упало.
І знов відразу сходить стало,
Життя у ньому, звісно є,
Той хліб нам і життя дає…

Як довго дітворі чекати,
Поки подасть той хліб 
нам мати.
А він такий смачний і свіжий!
І як він помістився в діжі?
Спекла матуся паляниці,
Що не вмістились на полиці.
Дітей своїх у нас немало,
А ще й прийдешніх частували.

В каліфорнійському достатку
Я часто згадую про татка,
І хліб матусин на столі,
А ми такі ще всі малі…

Той смак ніколи не забуду.
Матусин хліб — 
Господнє чудо!
Ми бачили, як він зростав,
В зернятках був, мукою став.
Ріс в діжці, пікся на вогні,
І дав життя тобі й мені.
Не викину його в сміття,
Цей хліб, бо він — чиєсь життя!
Десь люди гинуть і вмирають,
Бо й хліба крихітки не мають,
І з голоду їх пухнуть діти.

О! Як нам треба дорожити
Тим хлібом, 
            що завжди ми маєм.
У День подяки в цій країні
Я серцем лину знов до Бога,
І щиро дякую за хліб,
За хліб щоденний на столі.

Для наших душ Христос —
 то хліб,
Тебе, о Боже, шанувати,
Хліб споживаючи тілесний,
Не забувати про небесний!

P. S. Кілька слів про автора 
цієї довгенької думи. Людми-
ла Шесталюк вже понад 10-ть 
років проживає в Америці, в 
місті Сакраменто, штат Калі-
форнія. Часто приїжджає на 
малу Батьківщину, в село Со-
мин Турійського району Во-
линської області. Її мемуарна 
поезія охоплює життя матін-
ки Василини. Змалку Люді 
пам'ятається запах запашного 
маминого хліба.

Павло Іванович Шесталюк,
  с. Хворостів,

                  Любомльський р-н,
                      Волинська обл.

СІМЕЙНИЙ ЗАТИШОК РАЗОМ ІЗ ВАМИ
Дорога редакціє газети «Пантелеймон»! 
Це газета — дійсно цілитель наших душ.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Я передплачую цю газе-
ту дуже давно, років 10 чи й 
більше. Але ніколи не писала 
листів, а це вирішила напи-
сати, а може, і потрапити на 
конкурс.

Ця газета несе людям до-
бро і позитив. Читаючи «Пан-
телеймон», я зовсім змінилася 
на краще. Стала спокійнішою 
та добрішою, намагаюся ро-

бити тільки добро. І увесь час 
дякую Богові за кожен про-
житий день, а вам — за таке 
гарне видання.

Я давала своїй сестрі цю 
газету. Вона їй дуже сподо-
балася, і я вирішила зробити 
їй подарунок до Нового року. 
Нехай сестра буде задоволе-
ною і щасливою, як і я. Дякую 
вам і бажаю, щоб ви і далі 

радували всіх, в тому числі і 
мене, такою чудовою газетою 
«Пантелеймон».

І наприкінці хочу привіта-
ти вас із Новим роком та Різ-
двом Христовим. Бажаю всім 
міцного здоров'я, мирного 
неба, щоб ваші душі зігрівали 
доброта і тепло, які ви дарує-
те людям!

 Н. П. Дармограй, м. Київ

Передплатила газету под-
рузі Кларі. Ми разом про-
працювали в дитячому садку 
понад 30 років, від відкриття 
закладу. Дуже цікава і від-
повідальна робота з дітьми 
дошкільного віку. Ми намага-

лися вчити їх доброті, любові 
до природи, повазі до людей і 

ще багато чому позитивному і 
потрібному в житті. Зараз ми 
на пенсії, і у Клари в грудні 
буде День народження. Я по-
дарую їй такий несподіваний 
подарунок у вигляді перед-
плати на потрібну і повчаль-

ну газету. Думаю, 
вона буде приєм-
но здивована і 
задоволена. А у 
вас поповниться 
кількість перед-
платників.

Ще передпла-
тила газету своїй 
свасі Вірі, приу-
рочу їй цей по-

дарунок до Нового року. Так 
вийшло, що ми були кумами, 

а потім стали свахами. І ось 
вже понад 20 років у нас те-
плі дружні стосунки. Живемо 
ми в прекрасному місті енер-
гетиків Світлодарську понад 
сорок років. Наша Вуглегірсь-
ка ТЕС має велике енергетич-
не значення — світло дарує 
людям, тому і називається мі-
сто Світлодарськ.

Зараз нам доводиться 
жити в неспокійній обста-
новці. Тому дуже чекаємо і 
сподіваємося, що все-таки 
настане мирний час і не буде 
обстрілів, які так негативно 
впливають на душевний і мо-
ральний стан людей.

Спасибі всім співробіт-
никам газети за доброту, за 
духовний внесок у розвиток 
мислення людей, за цікаві 
повчальні статті. Бажаю всім 
міцного здоров'я, творчих 
успіхів, благополуччя і миру 
на всій Землі.

З повагою, читачка
Л.Д. Савинська, м. Світлодарськ

Здрастуйте, дорога редак-
ціє!

Я вам нескінченно дякую 
за вашу газету «Пантелей-
мон». Вона несе в собі тільки 
все позитивне, сприятливе. 
Після того, як її прочитаєш, 
таке тепло на душі. У наш час 
це просто шматочок щастя.

Спасибі всім-всім спів-
робітникам, які займаються 
цією благородною справою. 
Я, Любов Сергіївна, житель-

ка міста Полтави, передпла-
чую цю газету давно. А тепер 
ми придбали нових дуже хо-
роших друзів — Любов Ва-
силівну і Василя Івановича, 
і дуже захотілося зробити їм 
подарунок до Нового 2018 
року: передплатили і їм цю 
газету, ну поки на півроку, 
влітку продовжимо на друге 
півріччя.

З повагою до вас, Любов 
Сергіївна Якименко, м. Полтава

-З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ-

«СУСІДОНЬКА»
Слова В. Дворяцької

Музика Г. Татарченка

І.
Нема де правди діти:
Розкидало по світу,
І нині так далеко
Всі родичі мої.
Та поряд є зі мною
Сусідка за стіною.
Зріднилися ми з нею,
І я люблю її.

Приспів:

Сусідонька-сусідко,
Сусідко-непосидко,
Зайди, моя сусідко,
Увечері на мить.
Розкажеш про дрібниці,
Останні таємниці,
Поп’єм чайку, забудем,
Де що кому болить.

ІІ.
Життя мого є свідком
Моя душа-сусідка,
І подруга надійна
Давно мені вона.
І схожі наші долі.
Ми з нею ділим болі,
А свято зустрічаємо
За келихом вина.

Приспів.
ІІІ.
Сусіди ви, сусіди!
Минають наші біди.
Із вами веселіше
За днями день біжить.
Обрати вас не можем
Отож-бо дай нам, Боже,
Сусідів, із якими
Нам легше буде жить!

Приспів.

Ця пісня в точності під-
ходить мені по життю. У нас 
один будинок на дві полови-
ни, тож у мене за стіною жи-
вуть сусіди. У нас склалася 
хороша традиція добросусід-
ства. Всі свята зустрічаємо 
разом. Коли щось смачнень-
ке сусідка приготує, то і мене 
пригощає, а коли я приготую, 
то пригощаю її. Кожен день 
зустрічаємося і спілкуємося 
за чаєм або кавою. Обгово-
рюємо разом різні теми: про 
здоров'я, вишивання, в'язан-
ня, кулінарію, говоримо про 
книги, а особливо — про га-
зету «Пантелеймон». Ще лю-
бимо обговорити сільські но-
вини.

Ось такі у мене сусіди жи-
вуть через стінку.

З повагою, 
Світлана Вікторівна Дзюба,

смт Червоне, 
Житомирська обл.

ПРИЄМНИЙ ПОДАРУНОК

Здрастуйте, шановна редакціє! Прочитала в газеті «Пан-
телеймон» оголошення про конкурс серед передплатників 
на особливий 2018 рік. Дуже зацікавив мене цей конкурс, 
адже ви даєте читачам можливість подарувати близьким 
людям дуже несподіваний подарунок у вигляді передплати 
на таку позитивну газету. Я із задоволенням роблю такий 
подарунок двом новим читачам, своїм друзям. 

«СТАЛА СПОКІЙНІШОЮ ТА ДОБРІШОЮ»

Добрий день, дорога редакціє газети «Пантелеймон»! Зі щирими побажаннями здоров'я, 
миру, благодаті, любові звертається до вас пенсіонерка Надія Петрівна Дармограй. 

ВІД УСІЄЇ ДУШІ ГАРНИМ ДРУЗЯМ

ДОБРІ СУСІДИ

Добрий день, шановні працівники такої доброї і пре-
красної газети «Пантелеймон», а також дорогі друзі-«панте-
леймонівці»!

Хочу поділитися однією красивою і задушевною піснею. 
Думаю, вона всім сподобається, а можливо, хтось її й знає.
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

Дорога редакціє!

Спасибі за те, що ви на-
друкували мій невеличкий 
твір про кота Бостона. По-
силаю вам віршик «до теми» 
про Новий рік, а це буде рік 
Собаки.

Собаки не любят стужи,
Им больше по сердцу лужи,

Поэтому год Собачий
Идёт не, как всё, — иначе.

Идёт без метели белой,
Что кружится каруселью,

Пришёл без сугробов мягких,
Без льдинок на речке гладких.

Мы знаем: Собака — 
большой нам друг,
И верю, что это 
случится вдруг…

Болезни отгонит и разорвёт,
Облает грусть, на тоску 

нападёт,
От злобы и зависти защитит. 
Она за порядком в доме следит,
Она не изменит и не предаст,

Жизнь свою, если надо, 
отдаст.

Вынослива очень и помнит 
добро.

Если обидишь, она всё равно
Заглянет в глаза, лизнёт 

тебя в нос:
«Я не сержусь, я твой верный 

Барбос!»
Хочется очень, чтоб

год настоящий
Был не бездомной и не бродячей

Собакой Жёлтой… 
А очень красивой,

Чтоб при хозяине была очень 
счастливой.

Вітаємо улюблену газету 
з Новим роком! Спасибі вам 
за мудрість, за добру, потріб-
ну, інформацію, теплі і добрі 
розповіді, які ви друкуєте. 
Успіхів! Всім співробітникам 
— міцного здоров'я і всьо-
го-всього тільки хорошого. 
А всім нам миру та душевної 
рівноваги.

І ще дарую один малень-
кий віршик.

Что наша жизнь? 
Поток воды,

Который ключиком из-под 
земли пробился…

И этот ключик, набирая сил,
Бежит, звенит, сверкает 

и искрится
По руслу, нарисованному 

Свыше,
Потом становится 

всё тише-тише,
И к морю вечности поток 

стремится,
Чтоб снова где-то ключиком 

пробиться…

Ніна Георгіївна Коржова, 
м. Київ

Здрастуйте, шановна ре-
дакціє «Пантелеймона»!

Уже й Новий рік іде до нашого 
дружньо-спільного кола,

Тож я всіх «пантелеймонів-
ців»-читачів

З Новим роком вітаю!
Найголовніше — здоров’я 

бажаю,
Довгих, щасливих років жит-

тя,
І до миру Божого теж спів-

чуття.
І Богу молитись, щоб скінчи-

лась війна,
Щоб у мирі й щасті жити, як 

було це здавна.
І завжди людям поміч давати, 
За них Богу молитись і дяки 

чекати.
А 2018-й рік припада Цуце-

няті,
Що в кожнім дворі проживає 

чи в хаті.
Тож усі Цуценятко це дуже 

любіть,
Годуйте його, мийте й 

глядіть!
І воно вам також поміч на-

дасть
І так само глядітиме вас.

У двори і квартири злодіїв не 
пустить,

І де «панетлеймонівці» жи-
вуть, не буде пусто.

Й доки Цуценя буде рости,
То з ним можна гулять і для 

душі радість мать.
А час швидко йтиме, Цуценя 

підросте —
І виросте песик, дяку дасть 

усім і за все.

З Новим роком, друзі!
Наталія Миколаївна 

Прилипко, м. Кам'янка,
Черкаська обл.

Почну здалеку. Тихо і ла-
гідно, а часом стрімголов на-
бирає швидкості відлік часу, 
наближаючи нас до свят, 
які ми всі обожнюємо. День 
Святого Миколая, Новий рік, 
Різдво Христове, Старий Но-
вий рік, Хрещення ... Зорепа-
дом спускаються ці свята на 
землю, немов подарунок від 
Творця. І Він ніби притуляє 
нам Своє Небесне Царство, 
наші серця стають щедри-
ми на святкові привітання, 
побажання та подарунки. 
Звіряючи свої мрії з реальни-
ми досягненнями, ми мріємо 
про нові казкові плани і цілі, 
мріємо про те, як їх втілюва-
тимемо в життя.

Звичайно, за всіх гово-
рити не можу, скажу за себе. 
Новий конкурс міг мати саме 

таку назву: «Наш особливий 
2018 рік». Спасибі вам за таке 
тонке відчуття свого читача. 
Наше українське повітря вже 
повниться якоюсь потребою 
в чомусь ОСОБЛИВОМУ. З 
реальних лещат — як духов-
них, так і матеріальних — ми 
зможемо вирватися, тільки 
подолавши поріг звичайного, 
буденного. І за нас цього ніх-
то не зробить.

Сьогодні у нас з вами, до-
рогі земляки, є прекрасна 
можливість зважитися на 
ОСОБЛИВИЙ вчинок, який, 
я впевнена, стане кроком в 
ОСОБЛИВИЙ РІК.

Думаю, ви зі мною по-
годитеся, що велике почи-
нається з малого, особливо 
— з простої потреби дару-

вати радість іншим. А наші 
з вами матеріальні і духовні 
досягнення починаються зі 
співпраці, дружби і любові до 
видання, яке об'єднує людей, 
зцілює душі, вчить спрямо-
вуватися до Бога.

До цього дня з вдячністю 
згадую ту добру людину, яка 
чотири роки тому прямо на 
вулиці, як це часто буває, 
вручила моєму чоловікові га-
зету «Пантелеймон». 

Не заглиблюючись у де-
талі, він поклав її на жур-
нальний столик, і тільки зго-
дом отримав велику подяку 
за те, що не пройшов повз 
такого дива. Адже таких ви-
дань на нашому медіапро-

сторі досить негусто.
Я люблю цю газету за те, 

що вона стверджує в мені 
Вічне і Добре, піднімає мій 
дух до думкоформи: «Ми ба-
гатієм, коли віддаємо».

Сподіваюся, нам всім під 
силу підняти себе в дусі, роз-
ширити простір любові, вис-
ловити всю хвилю почуттів і 
слів на сторінках «Пантелей-
мона цілителя». То ж давайте  
діяти!

С РОЖДЕСТВОМ!

Вот и снова пришла зима — 
Скучна, холодна она.

Но Господь по любви своей 
нежной

Дарит праздник 
нам Рождества!

С ним Он дарит Любовь 
и Надежду — 

Ощути только сладость сего,
И пойми, как для нас это 

важно — 
Сына Божия Рождество!

Он пришёл не для славы иль 
денег,

Не для почестей и наград,
Явить миру Божию правду,
А грехи на кресте распять.

Не имеем мы права на скорби,
Пусть за окнами слякоть, 

зима — 
Для любви распахни своё 

сердце,
Во дворе Новый год, 
Рождество Христа!

Мої щирі і теплі вітання 
всій дружній родині «панте-
леймонівців» зі святом Віри, 
Надії, Любові! Бажаю всім 
у ОСОБЛИВОМУ Новому 
2018 році миру і добра в сер-
цях, сім'ях, у країні і на всій 
планеті.

З любов'ю, 
ваша Р. Д. Костиря

ВСІМ НАМ МИРУ ТА ДУШЕВНОЇ 
РІВНОВАГИ!

 З НОВИМ РОКОМ ДРУЗІ!

НАШ ОСОБЛИВИЙ 2018 РІК

З НОВИМ РОКОМ ДРУЗІ!

Шановні «пантелеймонівці»! Доброго здоров'ячка вам і 
всім вашим шанувальникам!

Я — постійна учасниця ваших конкурсів — Раїса Дмитрів-
на Костиря. Пишу з приводу нового конкурсу, тому що від-
ступати вже нікуди.
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

НАУКА

Доктор Емото вважає, що, 
оскільки вода здатна реагувати 
на дуже широкий спектр елек-
тромагнітних коливань («вібра-
ції», чи хадо, як він їх називає), 
вона відображає фундаментальні 
властивості всесвіту в цілому.

Як люди, так і вся наша Земля 
на 70% складається з води. Вода 
— це сполучний зв'язок між ду-
хом і матерією. Тому, перекона-
ний Масару Емото, ми можемо 
вилікувати самих себе та пла-
нету, усвідомлено культивуючи 
найважливіші позитивні «вібра-

ції» любові та вдячності.

«З тих пір, як я почав ро-
бити світлини кристалів за-
мерзлого льоду, минуло вже 
понад десять років. Задовго до 
цього я вже проводив дослід-
ження по вимірюванню хвильо-
вих коливань у воді, однак, коли 
я почав вивчати кристали, то 
виявив, що вода здатна само-
виразитися найрізноманітні-
шими способами. Я дізнався, 
що в цих світлинах кристалів 
укладена глибока мудрість, 
якій ми ще повинні навчитися. 

На відміну від води з-під крана, 
природна вода має здатність 
утворювати безліч прекрас-
них кристалів, які стають ще 
більш прекрасними, якщо під-
давати воду впливу красивої 
музики. 

Дивовижно різноманітні 
кристали отримуються, якщо 
вимовити над водою такі різні 
за змістом фрази, як «Спасибі» 
і «Ти дурак». Кристали дадуть 
нам ще багато уроків про те, 
як ми могли б (і як повинні) 
жити своїм життям.»

«У мене двоє дітей, і я пре-
красно знаю: коли Ви говори-
те з дітьми з любов'ю, і коли 
Ви просто вимагаєте від них, 
ефект виходить абсолютно 
різний. Є різниця між «Давай це 
зробимо» і «Зроби це!». Я також 
ясно розумію, що ця різниця 
відчувається кожною з наших 
клітин».

У повсякденному житті кри-
стали води навчають нас дуже 
важливим речам. Щодня ми 
знаходимося в оточенні магніт-
них полів. Ми не уявляємо свого 
життя без комп'ютерів. Але ми 
бачимо, що існує велика різниця 
між людиною, яка не підозрює  
небезпеки магнітних полів, і 
тією, яка усвідомлює це, тому 
обережна. На мене це справило 
величезне враження.

***
Наші тіла в основному скла-

даються з води, і тому без неї 
життя не може продовжуватися. 
Але ми не повинні забувати, що 
вода також здатна змивати цілі 
цивілізації і спричиняти вели-
чезні руйнування. Все залежить 
від того, що ми несемо в своїх ду-
шах. Душа людини має здатність 
нести в світ як щастя, так і біль. 
Це якраз те, що ясно відобража-
ють кристали води.

ОТЖЕ, ЯК ЖЕ НАМ ЗНАЙ-
ТИ СВІЙ ШЛЯХ У ЖИТТІ? Я 
постійно підкреслюю важливість 
любові та вдячності. Вдячність 

створює серце, наповнене лю-
бов'ю. Любов веде почуття вдяч-
ності в правильному напрямку. 
Кристали води показали нам, 
що вдячність і любов можуть за-
повнити увесь світ.

Перед усіма нами стоїть 
важливе завдання — знову 
зробити воду чистою і створи-
ти світ, в якому легко і радісно 
жити. Для того, щоб викона-
ти цю місію, ми повинні бути 
впевнені в тому, що наші серця 
чисті.

Століттями людство постій-
но обкрадало Землю, і кожне 
нове покоління залишило її ще 
більш забрудненою — історія 
ця збережена в воді. Тепер вода 
починає розмовляти з нами. Че-
рез свої кристали вона дає нам ті 
знання,  яких ми потребуємо.

Саме сьогодні ми повинні 
відкрити нову сторінку в літо-
писі нашої планети. Вода обе-
режно і спокійно спостерігає, 
в якому напрямку ми підемо, в 
якому напрямку підете ви цієї 
ж миті. Вона спостерігає за всі-
ма нами.

Я прошу вас тільки про 
одне: послухайте і прийміть те, 
що вода хоче сказати — і для 
всього людства, і вам особисто.

Матеріал підготовлений 
за книгою Масару Емото 

«ПОСЛАННЯ ВОДИ: таємні 
коди кристалів льду»

Любов і вдячність

Ми показали воді напис «спа-
сибі» на різних мовах. У всіх ви-
падках вийшли красиві, завер-
шені кристали.

Спасибі (японською)

Коли ми показували воді об-
разливі слова, кристали не утво-
рювалися. Слова «Я вб’ю тебе!» 
породили щось подібне до людини 
зі зброєю в руках.

Слово «ангел» породило кіль-
це маленьких вишуканих кри-
сталів, а слово «диявол» — за-
грозливого виду здуття.

Ангел (японською)

Диявол (японською)

Ввічливе «Давай це зробимо» 
створює кристал красивої фор-
ми, а грубе «Роби це!» — щось 
дуже подібне до кристалу, утво-
реного під впливом слова «Ди-
явол». Можливо, ця подібність 
вказує на те, що сила примушен-
ня йде врозріз з божественними 
законами природи.

Слово «мудрість» на різних 
мовах створило красиві правиль-
ні кристали. 

Можливо, це вказує на те, що 
мудрість універсальна.

Мудрість (японською)

Мудрість (англійською)

Мудрість (німецькою)

ДЛЯ ВОДИ МОЖНА 
ВИКОНУВАТИ МУЗИКУ

Ці знімки кристалів були зро-
блені після того, як скляні пляшки 
з водою поміщали між двома сте-
реоколонками. (див. мал. Бетховен, 
Симфонія №5) 

 Кристал, безсумнівно, 
відображає красу цього твору, 
але також і нестримний спосіб 
життя Моцарта. (див. мал. Мо-
царт, Симфонія №40)

Кристал добре відображає 
характер бахівської мелодії для 
скрипки та фортепіано. (див. мал. 
Бах, Арія на струні соль)

Кристал розділився на дві ча-
стини, ніби наслідуючи прослу-
хану пісню. (див. мал. Елвіс Преслі, 
Готель розбитих сердець)

Ось результат впливу на воду 

гучної музики 
та дурних, агресивних текстів.  
(див. мал. Пісня в стилі хеві-ме-
тал)

І ось що вийшло при прослу-
ховуванні колискової:

ПОСЛАННЯ ВОДИ: 
ТАЄМНІ КОДИ КРИСТАЛІВ ЛЬОДУ

Дослідження знаменитого японского вченого і цілителя Масару Емото пока-
зують, що вода здатна вбирати, зберігати і передавати людські міркування та 
емоції. Форма кристалів льоду, що утворюються при замерзанні води, не тільки 
залежить від її чистоти, але і змінюється залежно від того, яку над цією водою 
виконують музику, які їй показують зображення і промовляють слова, і навіть 
від того, думають люди про неї, чи не звертають  на неї уваги. 

ВОДІ МОЖНА ПОКАЗУВАТИ СЛОВА

Ти дурень  
(японською)

Ти огид-
ний мені. Я 
вб’ю тебе!  
(японською)

Давай це 
зробимо  
(японською)

Роби це!  
(японською)

Ми обгортали аркушом паперу з друкованими на ньому слова-
ми пляшку з водою. Вийшов кристал чудової форми. Це вказує на 
те, що любов і вдячність є основою життя.

Бетховен, 
Симфонія №5

 УСМІШКА, ЩО НАПОВНЮЄ ВЕСЬ СВІТ
(Початок — на 1-й сторінці)

Моцарт, 
Симфонія №40

Бах, Арія на 
струні соль

Елвіс Преслі, 
Готель розби-
тих сердець

Пісня в 
стилі 
хеві-метал

З НОВИМ РОКОМ ДРУЗІ!
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

Здрастуйте всі, хто пра-
цює над створенням газе-
ти! Всіх вам благ земних і 
Божої благодаті!

Я, Сорока Олена Ана-
толіївна, передплатила 
вашу (а тепер і мою) га-
зету одній Жінці з вели-
кої літери. Життя Надії 
Олександрівни Потолової 
складне, але вона не втра-
чає віри в Бога і всіляко 
допомагає людям. Чудова 
мати, дружина, сусідка, 
родичка. Бажаю їй здо-
ров'я, щастя і прошу для 
неї милості у Бога.

Надсилаю вам декілька 
своїх віршів. Сама я вчи-
тель з 44-річним стажем, 
ще трішки працюю. Що 
значить «трішки» — це не-
повне навантаження. 

Пишу вірші, пісні, сама 
співаю. У мене є син, ону-
ки, чоловік, сусіди хороші, 
друзі, товариші по роботі. 
Всім людям бажаю му-
дрості і любові.

«УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ТЕБЕ»

Прийшла до мудреця людина,
Спитала: 

«У чому є мета життя?
Адже, щодня роблю

 те саме —
Встаю, працюю, їм… 

Яка ж мета?
Всі пори року йдуть по черзі,

І я кручусь, як можу, у житті.
Знаходжу щастя і втрачаю,

Немає радості мені.
Проходять дні і тижні, роки,

І молодість проходить, 
як вода,

І старість вже, 
здоров’ячка нема,

І так іде усе моє життя».

Мудрець послухав —
 і відкрив годинник,

А всередині — повно коліщат.
Крутилися вони і швидко,

 і повільно,
І стрілки поверталися впе-

ред-назад.
Раптом зіскочило маленьке 

коліщатко,
Завмерли стрілки, 

зупинився час…

«Отак і ти, мов теє 
коліщатко,

Тримаєш все в своїх руках.
Від тебе все залежить — 

добре і погане,
Від тебе йдуть і радість, 

і добро,
Від тебе все залежить 

у твоїй родині,
В руках твоїх усе воно».

Шановна Олено Ана-
толіївно! Інші Ваші вір-
ші ми обов'язково опу-
блікуємо в найближчих 
номерах.

Дорога редакціє газети 
«Пантелеймон цілитель» і 
всі читачі цього унікального 
видання!

Всім із раннього дитин-
ства знайома пісня «Дивлюсь 
я на небо та й думку гадаю ...» 
українського поета Михайла 

Петренка. А знаєте, що Ми-
хайло Петренко народився в 
моєму рідному Слов'янську 
в 1817 році 25 грудня? Ней-
мовірно! Будиночок його 
стояв на березі річки Торець 
і буквально потопав у вишне-
вому саду. Дитячу душу його 
назавжди підкорила краса 
природи — її околиці, села, 
ліси. До дня пам'яті поета 
Михайла Петренка я написа-
ла такі рядки, які ВАМ ВСІМ 
хочу принести як 
ДАРУНОК.

На жаль, жит-
тєвий шлях М. 
Петренка був не з 
легких, сповнений 
загадок і таємниць. 
Душа поета знайшла 
спокій в Лебедині 
на Сумщині. Але 
пам'ять про нього 
вічна!

Поетові Михайлу Петрен-
ку присвячую:

Прилетіло Янголятко
 і пісню співає:

«Дивлюсь я на небо 
та й думку гадаю…»

Це Михасик наш маленький 
нам пісню співає!

Вже не Сокіл він, а Янгол — 
над містом літає…

Бо сумує за садочком, хатою 
біля річки —

Де матусенька співала ко-
лискові пісні.

Він зрадів, що пам’ятають у 

рідному краї,
Що його пісні 

шанують, 
люблять і співають.
Побажало Янголятко 

всім 
у мирі жити,

Дбати про містечко рідне
 і свій край любити.

«… Хай у віках мій рідний 
край квітне-розквітає,

Над чарівною землею 
веселкою сяє!»

А цей вірш я присвяти-
ла своєму рідному місту 
Слов'янську і селам біля ньо-
го. Напевно краса природи 
посіяла зернятко любові і до-
броти в маленьку Душу Ми-
хасика, майбутнього всесвіт-
ньо відомого поета!

Квітонька моя чарівна 
в смерековім лузі,

Старовинне моє місто
 у блакитній смузі!

Наче квіти у віночку — села 
кругом міста —

В сонячнім промінні сяють 

росяним намистом.
Навкруги — поля, ставки, 

блакитні озера,
Дикі звірі у лісах і лелеки 

в селах…
Дінця в таємних откосах,

Цвітом папороті сяє Лавра 
в лунних росах.

У шовкові коси трав птахи 
спів вплітають.

Хай у віках мій рідний край 
променисто сяє!

Дорогі «пантелеймонівці»! 
Всім вам і вашим родинам ба-
жаю здоров'я, мирного неба, 
благословення Божого, Анге-
ла-хранителя на століття!

                                                                 
Надіслала Олена Миколаївна 

Корсун,
        с. Долина,

  Івано-Франківська обл.

«МОЯ ДУША 
ПОТРЕБУЄ 

ЛЮДСЬКОГО 
РОЗУМІННЯ»

Здрастуйте, шановна ре-
дакціє газети «Пантелей-
мон»!

Звертаюся до вас із вели-
ким проханням. Я людина 
без рідних. Живу в чужій 
стороні, мені не вистачає 
людського тепла, спілкуван-
ня і підтримки. Розумію, яке 
зараз життя у кожної люди-
ни, у кого є сім'я. А я ніби 
билина в полі: ніде нікого, 
навіть ні з ким поговорити.

Будь ласка, подайте це ого-
лошення в газету «Пантелей-
мон», щоб мені була душев-
на радість від добрих людей. 
Моя душа потребує людсько-
го розуміння. Сподіваюся, ви 
моє прохання виконаєте, і я 
вам за це вдячна.

Шановна редакціє! Хочу 
вам сказати, що люди різні, у 
кожного своє життя, яке скла-
дається по-різному. Я просто 
хочу, щоб ви мені допомогли, 
а люди щоб зрозуміли мою 
душевну печаль.

Йдуть зимові свята, а мені 
на душі невесело, бо у мене 
немає рідних людей, і я дуже 
хочу мати хороших друзів.

         Людмила Зима,
               вул. Заводська, 6,

смт Полянки,
Баранівський р-н,

Житомирська обл., 12742
    

Шановні читачі! 
Пишіть до цієї рубрики 
листи, якщо є бажання 
поспілкуватися з інши-
ми читачами газети. 
Пишіть один одному, 
спілкуйтеся і підтримуй-
те! Це так важливо для 
кожної людини!

З любов'ю, редакція 
газети «Пантелеймон»

---СТАНЕМО ДОБРИМИ ДРУЗЯМИ!---

ПАМ'ЯТІ МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА
«Душею доторкнися до прекрасного земного! ..»
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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)

Майже 20 років вчені-біо-
логи ламали голови, звідки 
з'являються і як відбуваються 
складні кругові конструкції 
на піску. 

Нарешті з'ясувалося, що 
це шлюбні споруди, і роблять 
їх самці невідомого раніше 
виду риб з метою залучення 
самок. Вдалося з'ясувати, як 
вони це роблять, лише в 2012 
році, а стаття, яка за всіма 
правилами описує рибу-архі-
тектора як новий вид, з'яви-
лася тільки в січні 2015 року.

Риби-архітектори— єдині 
в своєму сімействі, хто зай-
мається будівництвом склад-
них піщаних структур як 
своїх шлюбних споруд. По-
передньо вони розчищають 
обране місце від різного сміт-
тя, виносять гілочки, мушлі, 
зайві камінці. Під час шлюб-

ного ритуалу самці крутяться 
і звиваються біля самого дна, 
розорюючи його плавниками, 
створюючи таким чином на 
піщаному дні своєрідне гніз-
до.

Рід скелезуба сімейства 
скелезубові (Tetraodontidae), 
до якого входять десят-
ки видів риб, вважаєть-
ся одним із найбільш 
отруйних. Але це не 
заважає його представ-
никам одночасно бути 
великим делікатесом в 
Японії, де його кулінар-
на назва — риба фугу.

Вчені не тільки дали рибі 
нове ім'я, а й вивчили самі 
гнізда. Як з'ясувалося, струк-
тура гнізд служить не тільки 
цілі залучення уваги, об'єм-
ний візерунок з ліній і кіл 
гасить морські течії, забезпе-
чуючи потомству, що знахо-
диться в центрі, більшу безпе-
ку. 

Симетричне гніздо скла-
дається з невеликого крате-
ра з двома піщаними круго-
вими насипами і безліччю 
радіальних каналів. Мабуть, 
для самок цих риб вели-
ке значення відіграє вміння 
самців поводитися з піщин-
ками, і, як наслідок, піклу-
ватися про ікринки. Суворо 
кажучи, тільки один вид із 
великого сімейства риб фугу 
приділяє настільки серйозну 
увагу укриттю для кладок. 
Назва Torquigener і означає 
«будівельник кола» — torquis 
generare.

Риб-архітекторів спостері-
гали на невеликих глибинах в 
10—27 метрів. Вперше їх зо-
бразив в кольорі підводний 
фотограф Йоджі Оката (Yoji 
Okata). Потім у липні 2012 
року до острова Амамі-Осіма 
вирушила група дайверів зні-
мати фільм для BBC Life. Там 
і був знятий процес будівни-
цтва гнізда риби-архітектора. 
Зйомки тривали чотири тиж-
ні, а сам фільм був показаний 
в 2013 році. 

У травні 2014 року до цьо-
го ж острова попрямувала 
дослідницька команда На-
ціонального музею Природи 
і Науки з Токіо. Експедиція 
виявилася успішною, дослід-
никам вдалося відловити і 
самця (87,8 мм) і самку (90,5 
мм) риби-архітектора для 
подальших радіографічних 
досліджень в ALOKA, Токіо. 
Їм і присвоїли назву виду — 
Torquigener albomaculosus. За-

раз ці зразки виставлені 
в зоологічній галереї 
токійського Національ-
ного музею Природи і 
Науки.

Забарвлення голови 
і тіла риби-архітекто-
ра коричневе з білими 
плямами на спині і бі-

лими плямами на сріблясто-
му животі, без поздовжньої 
темної смуги, характерної для 
споріднених видів. Краї очей 
світло-жовті. Голова покрита 
безліччю вкорінених шипів.

Риби-архітектори ма-
ють 19 хребців, 9 променів у 
спинному плавці, 6 променів 
в анальному плавці і 16 про-
менів у грудних плавниках. 
Максимальна довжина сам-
ців становить 12 см, самок 
— 9,1 см (уявляєте, скільки 
доводиться працювати такій 
маленькій рибці для того, 
щоб побудувати двометро-
ву споруду?). Нині цей вид 
не вважається рідкісним, 
він є маловразливим до ви-
мирання (оцінка 11 зі 100). 

Пояснюється це його хоро-
шою плодючістю, популяція 
біло-плямистих скелезубів 
може подвоїтися всього за 15 
місяців.

Довжина самця ри-
би-архітектора — до 12 
сантиметрів, в той час 
як діаметр побудованого 
ним гнізда може сягати 2 
метрів

Примітно, що самці 
риб-архітекторів ніколи для 
нересту не використовують 
старі гнізда повторно — вони 
завжди творять щось нове і 
унікальне.

ЦІКАВІ ФАКТИ 
ПРО ВОДУ

1. ЛІД ШВИДШЕ
 ОТРИМАТИ 

З ГАРЯЧОЇ ВОДИ 

Яка вода швидше пере-
твориться на лід: гаряча чи 
холодна? Якщо міркувати ло-
гічно, то, звичайно, холодна. 
Адже гарячій потрібно спо-
чатку охолонути, а потім вже 
замерзнути, а ось холодній 
остигати не потрібно. Однак 
досліди показують, що на лід 
швидше перетворюється саме 
гаряча вода.

Точної відповіді на питан-
ня, чому все-таки гаряча вода 
замерзає швидше,ніж холод-
на, досі не існує. Можливо, 
справа в різниці в переохо-
лодженні, випаровуванні, ут-
воренні льоду, конвекції, або 
причина у впливові  розрід-
жених газів на гарячу і холод-
ну воду.

2. У ВОДИ БІЛЬШЕ 
ТРЬОХ СТАНІВ 

Ще зі школи всі знають, що 
у води є три агрегатних стани: 
рідкий, твердий і газоподіб-
ний. Однак вчені виділяють 5 
різних станів води в рідкому 
вигляді і 14 станів у замерзло-
му вигляді.

3. ОСНОВА ЖИТТЯ — 
ЦЕ ВОДА

Вода — основа життя. Всі 
живі тварини і рослинні істо-
ти складаються з води: твари-
ни — на 75%, риби — на 75%, 
медузи — на 99%, картопля 
— на 76%, яблука — на 85%, 
помідори — на 90%, огірки 
— на 95 %, кавуни — на 96%. 
Навіть людина складається 
з води. 86% води міститься в 
тілі у новонародженого і до 
50% — у літніх людей.

 
Джерело: https://fishki.

net/1256802-15-interesnyh-faktov-
o-vode.html © Fishki.net

РИБА-АРХІТЕКТОР БУДУЄ 
ШЕДЕВРИ НА МОРСЬКОМУ ДНІ

Риба-архітектор (лат. Torquigener albomaculosus, англ. White-spotted pufferfish) — невелика морська риба сімейства ске-
лезубові. Цей вид був відкритий зовсім недавно, в 2014 році. 

Однак історія цієї риби почалася раніше. З 1995 року на дні Японського моря у архіпелагу Рюкю водолази знаходили 
красиві кругові конструкції діаметром близько 2-х метрів. Що це і навіщо — не було ясно довгий час.

Риба-архітектор 
використовує дрібні 
мушлі для прикраси 

гнізда

Дивно, що такі візерунки з піску, розташовані 
на невеликій глибині, так довго залишалися 

непоміченими людиною
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Шановні читачі! 
Просимо вас надсилати ПРИВІТАН-

НЯ вашим друзям і близьким заздалегідь 
на пошту: а / с 155, м. Вишгород, Київська 
обл., 07300.  

Будь ласка, вказуйте чітко ПІБ (бажано 
друкованими літерами, щоб уникнути не-
точностей під час набору тексту фахівцями 
редакції) та дату народження іменинників. 
Також можете надсилати їхнє фото. 

 Ще просимо вибачити Юлію Мико-
лаївну з Херсона за помилку в її привітанні 
батькам (№24 за 2017 р.). 

І уточнюємо правильне ім'я мами: Рита 
Хаїмівна Ярига. 

З повагою, редакція газети «Пантелеймон»

ДОБРІ ЖАРТИ Оставляю плохие мысли,
Отпускаю с любовью, с миром.

Наполняю вокруг всё смыслом — 
Добрым, праведным и красивым.

Исчезают все страхи, сомненья,
Боли в сердце и тяжесть в груди.

Потому что мой вектор стремлений — 
К Свету, к Радости, к Счастью, 

к Любви.

Перед совестью не отвертеться.
Все поступки теперь хороши.
Поступаю по выбору сердца,

Поступаю по воле души.

Мир картинок убогих и хмурых
Стал объёмным, волшебным, живым,
Гармоничным, божественно-мудрым
И открытым стремлениям моим.

Распахнула Вселенная двери,
Открывая свои ипостаси.

Тем, кто видит, кто слышит, кто 
внемлет,

Жизни смысл поистине ясен.

(Максим Чабаненко)

Добрий день, шановні 
працівники редакції газети 
«Пантелеймон»! 

Я щиро вітаю всіх із 
Новим роком і дуже прошу 

привітати з Днем народ-
ження мою рідну подружку 

дитинства  — 

МАРІЮ ПАВЛІВНУ 
КУЧИНУ,

 яка 3 січня 
святкує День 
народження. 

Проживає вона в Володар-
ці Київської області. Бачимо-
ся нечасто, і я хочу її привіта-
ти і сказати, що вона для мене 
дуже дорога людина.

ДОРОГА МОЯ 
МАРІЧКО, 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Здоров’я міцного 
на довгі роки

Щиро бажаю тобі залюбки. 
Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру 
у домі без ліку.

Калиною радість 
в душі хай квітує,

Сопілка любові 
хай серце хвилює.

А роси ранкові 
безмірно і щиро 

Щоденно дарують
 наснагу і силу.

З любов'ю, Валентина 
Михайлевська, м. Київ

P. S. Як подарунок своїй подруж-
ці я передплатила газету «Пан-

телеймон» на перше півріччя 
2018 року.

ОВЕН
 (21 березня — 19 квітня)

2018 рік для Овна буде на-
сиченим подіями. Мрії, які ви 
задумали, неодмінно здійс-
няться в новому році, оскіль-
ки ви невпинно працювати-
мете над їхнім здійсненням. 

ТЕЛЕЦЬ
 (20 квітня — 21 травня)

Для Тельця 2018 рік ста-
не роком самоідентифікації і 
прозріння. Ви помітите без-
ліч змін всередині себе. Ці 
зміни допоможуть краще зро-
зуміти, хто ви насправді. 

БЛИЗНЮКИ
(22 травня — 21 червня)

У 2018 році готуйтеся до 
радикальних змін — як фі-
зичних, так і ментальних. 
Нові та захопливі можливості 
ось-ось прийдуть до вас, не 
проґавте їх.

РАК 
(22 червня — 22 липня)
2018 рік стане для вас серй-

озним проривом. Він буде на-
повнений надією і удачею, — 
всім тим, що ви випустили з 
уваги.

ЛЕВ 
(23 липня — 22 серпня)
2018 рік буде активним і 

насиченим. Ви наповнитеся 
енергією настільки, що буде-
те готові здолати гори. Крім 
того, в 2018-му році ви змо-
жете почати життя з чистого 
аркуша, забувши про всі ми-
нулі образи і невдалі відноси-
ни.

ДІВА 
(23 серпня — 22 вересня)

Для Діви 2018 рік принесе 
довгоочікувані зміни. Зміни, 
які ви відкладали на потім. 
Це буде рік особистісного ро-

звитку, і ваші думки стануть 
більш раціональними і пози-
тивними. 

ТЕРЕЗИ 
(23 вересня — 22 жовтня)

2018 рік порадує Терезів і 
задовольнить всі їхні потре-
би. Ви нарешті знайдете час і 
сили, щоб подбати про себе, 
а не хвилюватися про оточу-
ючих.

СКОРПІОН 
(23 жовтня — 22 листопада)

Для Скорпіона 2018 рік 
стане роком самоаналізу. 
Раніше у вас була звичка чі-
плятися за помилки, які по-
жирали вас зсередини. У но-
вому році все буде по-іншому. 

СТРЕЛЕЦ 
(23 листопада — 21 грудня)

У 2018 році ви не втрача-
тимете часу даремно. Ніхто 
і ніщо не зможе уповільнити 
вас або утримати. 

КОЗЕРІГ 
(22 грудня — 20 січня)
Для Козерога 2018-й допо-

може виявити його таланти 
і вміння. Ви будете зосеред-
жені на своїй роботі, що при-
веде до переможної точки.

ВОДОЛІЙ
 (21 січня — 18 лютого)

2018 рік — рік великих 
змін для Водолія. Раніше у вас 
не було часу, щоб внести ці 
зміни. Але в новому році ви 
почнете вносити зміни всере-
дині себе, зміни на краще. 

РИБИ
(19 лютого — 20 березня)

Готуйтеся до року, на-
повненого творчою енергією. 
У новому році ви знайдете 
час, щоб відкласти справи і 
зайнятися тим, до чого у вас 
завжди не доходили руки.

САМИЙ ПОЗИТИВНИЙ 
ГОРОСКОП НА 2018 РІК

Згідно зі східним календарем, 2018 рік буде роком Жовтої 
Земляний Собаки. 

Що ж приготував нам цей рік?

 Ви ніколи не снідали у 
ванній? Ви просто ніколи не 
спізнювалися на роботу...

 Кінець Світу для гусе-
ниці називається метеликом.

 Відчуваю себе, як мокра сіль: не висипаюся...
 Іспит — дивовижна річ! Одних дивує питання-

ми, інших — відповідями!
 У мене сусіди вчора зовсім збожеволіли. О 

третій годині ночі стукали в батарею, в стелю, крича-
ли. Добре, що я в цей час не сплю — граю на трубі.

 Ранок після хуртовини. Навалило багато снігу. 
Відкопую п'яту машину. Не моя...

 Віддам у добрі руки сім цуценят дуже розумної, 
але трішки легковажної вівчарки.


