
— Чому ж в загальну, 
якщо є можливість в окрему?

Сестри подивилися на 
мене з таким щирим співчут-
тям, що я несказанно здиву-
валася. Це потім я дізналася, 
що в окрему палату перево-
дили вмираючих, щоб їх не 
бачили інші.

— Лікар сказала в окрему, 
— повторила медсестра.

Я заспокоїлась. А коли 
опинилася на ліжку, відчула 
повне умиротворення вже 
тільки від того, що нікуди не 
треба йти, що я вже нікому 

нічого не винна, і вся від-
повідальність моя зійшла 
нанівець. Я відчувала дивне 
відсторонення від навко-
лишнього світу, і мені було 
абсолютно байдуже, що в 
ньому відбувається.

 Мене нічого і ніхто не 
цікавив. Я одержала право 
на відпочинок. І це було до-
бре. Я залишилася наодинці 
з собою, зі своєю душею, зі 
своїм життям. Тільки Я і Я. 
Зникли проблеми, зникла 
метушня і важливі питання. 
Вся ця біганина за миттєвим 
здалася настільки дрібною 
в порівнянні з Вічністю, з 

Життям і Смертю, з тим 
незвіданим, що чекає там, за 
небуттям…

(Продовження 
читайте на стор. 3)
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 ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ! 

Прояви
доброту в світ
і він відповість 

тим же!

ЦIЛИТЕЛЬ

«ЯКЕ ЧУДОВЕ ЖИТТЯ! 
І Я ТІЛЬКИ ЗАРАЗ ЦЕ ЗРОЗУМІЛА…»

Мене везли на кріслі коридорами обласної лікарні.
— Куди? — запитала одна медсестра іншу. — Може, не в 

окрему, може, в загальну? Я захвилювалася.

Всеукраїнське видання

ЯКЩО ЖИТИ
ЦІКАВО,

ВІК -
НЕ ЗАВАДА!

Багато, пішовши на пенсію, 
не знають, чим себе зайняти. 
Мені ж не вистачає часу, так 

багато цікавого навколо! А коли 
жити цікаво, вік - не перешкода.

Добра газета для добрих людей!

ПРО ЖИТТЯПродовження на стор. 12

Розтопимо лід
теплом сердець!

КОНКУРСПродовження на стор. 14

ЯК НЕ ХВОРІТИ
ЗОВСІМ НІКОЛИ

ЗДОРОВ'ЯПродовження на стор. 4

Як відновити 
ПЕНСІЮ

У Пенсійному фонді Украї-
ни розповіли, як можна відно-
вити отримання пенсії після 
того, як це право було втраче-
но. Слід зазначити, що відно-
вити пенсію можна не більше 
ніж за 3 роки до дня звернення 
за отриманням виплат.

АКТУАЛЬНОПродовження на стор. 2

Геніально просто - треба 
утримувати своє тіло в чи-
стоті. Адже в здоровому тілі, 
як відомо, здоровий дух, а там, 
де здоровий дух, там і чисті 
думки, і повнота проживання 
моментів життя, гармонія.

Розповідають найбільш ав-
торитетні фахівці.

Любі друзі! З величезною 
радістю оголошуємо про по-
чаток нового конкурсу листів 
зима-весна 2018 під назвою 
«Розтопимо лід теплом сер-
дець!» Разом ми зможемо розто-
пити зимовий лід і створити 
весну в душі вже зараз, незважа-
ючи на те, що на календарі зима.

ШАНОВНІ І ЛЮБІ 
ЧИТАЧІ!

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

чуваєте і знаєте. Якщо ви чи-
таєте цю газету, значить, вона 
вам потрібна і зовсім не випад-
ково потрапила вам до рук.

 Зробіть 2018 рік 
особливим для себе і своїх 

друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

ВАШ ОСОБЛИВИЙ 2018 РІК!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»



2    №2 (584), 2018www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ



ДОБРІ НОВИНИ

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

ДОБРОГО ВСІМ ДНЯ, 
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Є така приказка: «Світ не 
без добрих людей». Працю-
ючи редактором всеукраїн-
ської газети «Пантелеймон 
цілитель», я отримую безліч 
листів із різних куточків на-
шої країни.

І щоразу, відкриваючи 
сотні конвертів, я перекону-
юся, що добрих людей дуже 
багато, вони живуть турбо-
тою про інших, допомагають 
нужденним, несуть позитив-
ний настрій в світ. Це най-
простіші, щирі і добрі люди. 
У кожного з них свої пробле-
ми, своя робота, сім'я і діти. 
Але є в них щось особливе. Ці 
люди роблять добрі справи, 
не озираючись і не чекаючи 
нагороди, не боячись поча-
ти справу наодинці. Часто 

читачі пишуть не про себе, а 
про тих, хто зустрівся їм на 
життєвому шляху, хто вразив 
їх своєю добротою і щедрістю 
душі, хто допоміг їм у скрутну 
хвилину. І це теж благородна 
справа — розповісти про це 
іншим. Адже, прочитавши 
ту чи іншу життєву історію, 
хочеться зробити для людей 
подібний добрий подвиг!

Є одна особливість у цих 
унікальних людей доброти: 
вони щиро вірять в те, що 
щастя і мир закладені в самій 
людині, і зовнішнє — лише 
віддзеркалення внутрішніх 
думок і почуттів. Ці люди 
йдуть по життю сміливо, з яс-
кравим блиском в очах, з по-
смішкою і відкритим серцем.

Прикладів можна наводи-
ти безліч, тому що в світі кіль-
кість доброти збільшується з 
кожним днем. І байдуже, що 

саме і як зробить це людина 
— справою, добрим словом 
чи думкою. Все залежить від 
бажання допомогти іншому.

Все, що роблять люди, ро-
бить їх ближчими один до 
одного, з'єднує серця і змі-
нює життя оточуючих. Кож-
на добра думка, кожне добре 
слово, кожен зроблений вчи-
нок додає людині духовної 
цінності, яку не можна ку-
пити і вкрасти в цьому світі. 
Коли людина думає про до-
бро, вона надихається на до-
брі справи. У житті хочеться 
встигнути багато всього. Але 
що може зрівнятися з відчут-
тям неземного щастя, коли 
бачиш усмішку людини, якій 
ти подав руку допомоги і на-
повнив її світ добротою!

Добро там, де Ти!
З любов'ю до кожного з вас, 

Анна Хатімлянська

Відомо, що університети 
третього віку працюють на 
базі територіальних центрів. 
Так свого часу розпорядило-
ся Міністерство соціальної 
політики. У той же час громад-
ська організація «Філософія 
серця» у Вінницькій області 
створила власний проект, за 
яким навчає солідних людей 
не тільки оволодівати новими 
знаннями, але і реалізувати їх. 
Правда, існує такий універси-
тет тільки в декількох містах.

Заходимо до територіаль-
ного центру міста Козятин. 
Невеликий зал, в якому пен-
сіонери уважно слухають лек-
тора. Тема тренінгу: «Як бути 
соціально активними». На 
занятті понад десяток людей. 
Невже це всі студенти? Адже 
в Козятині 8 500 пенсіонерів. 
Дізнаюся, що в цілому зараз 
в університеті навчається 
понад сотня людей похилого 
віку. Всі вони відвідують різні 
факультети.

«Зараз на комп'ютер-
ному курсі у нас вчиться 
10 осіб, але ми могли б 
прийняти більше, поки 
ще не вистачає для всіх 
персональних місць і 
техніки. Є ще художній 
факультет. На ньому 

ми вчимо танцювати, 
співати, грати в те-
атрі. Також факуль-
тет здорового способу 
життя і клуб дозвілля», 
— розповідає тренер 
університету третього 
віку Роман Кузнєцов.

Починали вчити пенсіо-
нерів Козятина кілька років 
тому. Без жодної копійки з 
Державного бюджету утвори-
ли університет. 

Про те, як він фінан-
сується, розповідає автор 
цього соціального проекту 
Олексій Синіцин: ««Нас під-
тримали американські ком-
панії, українські компанії. І 
на базі територіальних цен-
трів ми почали готувати тре-
нерів, вони нині працюють 
в територіальних центрах та 
отримують зарплату з міс-
цевого бюджету — є кошти 

грантів. Такі університети 
дуже потрібні. Адже ми вчи-
мо пенсіонерів робити щось 
власними руками і продава-
ти це через Інтернет. Наведу 
приклад: один наш слухач, 
правда в Ізмаїлі, створив 
власний краєзнавчий музей, 
де показує предмети старо-
вини, а ще проводить заходи 
щодо дегустації бессарабсь-
кого вина і сам заробляє собі 
на життя. Також після наших 
курсів літні люди хочуть змі-
нити не тільки себе, але і мі-
сто. Вони пишуть проекти 
для отримання гранту у між-
народних донорів».

До слова, пенсіонерка 
Надія Якимова вже давно 
мріє, щоб в Козятині з'яви-
лася нова зона відпочинку. 
Після занять в університеті 
третього віку вона дізнала-
ся, як втілити свою мрію: «Я 
навчилася користуватися 

комп'ютером. Можу роби-
ти слайди. І більш того, для 
мене цей університет дійсно 
відкрив «вікно» в Європу. Я 
спілкуюся через Інтернет з 
міжнародними тренерами. 
І пишу проект на отриман-
ня донорських коштів від 
Великобританії на облашту-
вання міні-скверу і дитячого 
майданчика». Цікаво, що в 
наступному році в Козятині 
з'явиться школа стартапів для 
людей похилого віку.

А ось в Хмільнику універ-
ситет третього віку відкрився 
цього року. І уявіть, там 13 фа-
культетів! Серед них: правоз-
навство, психологія, іноземні 
мови — польська, англійська, 
німецька; факультет крою та 
шиття. 

«Зараз у нашому 
університеті навчаєть-
ся 400 пенсіонерів. Щод-
ня ми записуємо нових 
студентів. Охочих ба-
гато. Особливо популяр-
ний у нас факультет 
комп'ютерної грамот-
ності. Правда, тренерів 
нині на всі факульте-
ти не вистачає. Але ми 

сподіваємося, що це пи-
тання часу. Адже міська 
рада виділяє кошти на 
зарплати викладачам», 
— каже координатор 
університету третьо-
го віку в місті Хмільник 
Ірина Кравець.

А ось у Жмеринці в універ-
ситеті третього віку працює 
лише один викладач. І слу-
хачів теж не так багато, як 
могло б бути. Кажуть, примі-
щення не дозволяє всіх прий-
няти. Вчать комп'ютерної гра-
мотності та вишиванню.

«Бабусі і дідусі до нас 
приходять в основно-
му, щоб поспілкувати-
ся, бо вдома самотньо 
і хочеться бути серед 
людей», — зазначає міс-
цевий працівник універ-
ситету третього віку 
Людмила Лавринчук.

На жаль, університети 
третього віку існують далеко 
не у всіх районах області… 

Джерело: Всеукраїнсь-
ка асоціація пенсіонерів,  

http://www.uarp.org/ru/
news/1516291326

Проблемы и грех

Нам свойственно перекладывать ответствен-
ность за наши проблемы на других людей, либо яв-
ления. Но в действительности мы сами ВСЕГДА 
являемся источниками своих проблем в результате 
того, что мы часто не контролируем свои мысли, 
эмоции. А это серьезные энергии. Что мы выпускаем 
в мир, то и получаем. 

Cлово «грех» по древнегречески означает — мимо 
цели. 

Чтобы избавить себя от греха, достаточно его 
понять и сделать правильно. То есть, образно го-
воря, снова натянуть лук, сделать поправку и по-
пасть в цель. 

НИКТО, НИКОГДА не решит наши проблемы 
кроме нас самих. Для этого Творцом и была дарова-
на человеку свобода выбора между духовным миром и 
материальным. Чему мы отдаем предпочтение, то 
и становится сильнее в нас.

Пусть каждый из нас хотя бы раз в сутки, хотя 
бы несколько минут побудет один на один со сво-
ими мыслями, со своей жизнью, с Вечностью. 

Вечность отражается в нас.
Как солнце отражается в капельках тумана, ра-

дуги, - так Вечность отображена в каждой душе 
человека. 

Так вот это и есть наша глубина, это и есть то, 
что может открыть человеку не только смысл его 
жизни, но и помочь ему найти свой долг, помочь 
ему найти главное – своё счастье! 

 —Відповідно до статті 
47 Закону України «Про за-
гальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування», пен-
сія виплачується щомісяця, 
в термін не пізніше 25 числа 
місяця, за який виплачується 
пенсія, лише в грошовій фор-
мі за зазначеним у заяві міс-
цем фактичного проживання 
пенсіонера в межах України 
організаціями, які здійсню-
ють виплату і доставку пен-
сій, або через установи банків 
у порядку, передбаченому Ка-
бінетом Міністрів України», 
— нагадали в Пенсійному 
фонді.

Але якщо людина не отри-
мує призначену пенсію про-
тягом шести місяців поспіль, 
то територіальні органи Пен-
сійного фонду можуть прий-
няти рішення про припинен-
ня виплати пенсії.

Щоб відновити право на 
отримання пенсії, необхідно 
звернутися в територіальний 
орган Пенсійного фонду та 
подати заяву про відновлення 
виплат. Заяву пенсіонер пови-
нен подати особисто. Рішен-
ня про відновлення виплат 
має бути прийнято протягом 
10 днів з дати подання заяви.

Слід зазначити, що відно-
вити пенсію можна не більше 
ніж за 3 роки до дня звернен-
ня за отриманням виплат.

Джерело: vesti-ua.net

ЯК ВІДНОВИТИ ПЕНСІЮ?
 У Пенсійному фонді України розповіли, як можна відно-

вити отримання пенсії після того, як це право було втраче-
но.

ЛАСКАВО ПРОСИМО, КОМУ ЗА 50!
У Вінницькій області університети третього віку безкоштовно навчають пенсіонерів 

працювати за комп'ютером і стимулюють бути активними.
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Будда сказав: «Ні, справа 
не в цьому. У мене достат-
ньо часу, але прямо зараз ви 
будете не в змозі сприйняти 
відповідь ». — «Що ви маєте 
на увазі?» — «Є три типи слу-
хачів, — сказав Будда. 

— Перший тип, як горщик, 
повернений догори дном. 
Можна відповідати, але нічо-
го не увійде в нього. Він недо-
ступний. Другий тип слухача 
подібний горщику з діркою 
в дні. Він не повернутий  до-
гори дном, він знаходиться в 
правильному положенні; все, 
як має бути, але в його дні — 
дірка. Тому здається, що він 
наповнюється, але це лише 
на мить. Рано чи пізно вода 

витече, і він знову стане по-
рожнім. Очевидно, лише на 
поверхні здається, що щось 
входить, насправді нічого не 
входить, оскільки нічого не 
може втриматися. 

І, нарешті, є третій тип 
слухача, у якого немає дірки, 
і який не знаходиться догори 
дном, але сповнений відхода-
ми. Вода може входити в ньо-
го, але щойно вона входить, 
вона відразу ж загниває. І 
ви належите до третього 
типу. Ось тому мені і важко 
відповісти прямо зараз. Ви 
сповнені відходів, оскільки 
ви такий обізнаний. Те, що 
не усвідомлено вами, що не 
пізнане — це відходи».

Ці поради допоможуть у 
вирішенні багатьох життєвих 
ситуацій:

1. Якщо людина нічого 
доброго не може сказати про 
себе, а сказати хочеться, вона 
починає говорити погане про 
інших.

2. Гризи граніт науки, а не 
пельку своєму ближньому, 
якщо вже хочеться щось гриз-
ти.

3. Здатність любити і добре 
переносити самотність — по-

казник духовної зрілості. Все 
найкраще ми робимо, коли 
знаходимося на самоті.

4. Незріла особистість ча-
сто знає, але не вміє. Зріла 
не лише знає, а й вміє. Тому 
незріла особистість критикує, 
а зріла робить.

5. Я не знаю шляху до успі-
ху. Але я знаю шлях до не-
вдачі — це бажання сподоба-
тися всім.

6. Хочеш дізнатися свого 
головного ворога? Поглянь у 
дзеркало. Впорайся з ним — 
решта розбіжаться.

7. З друзями спілкуватися 
приємно, а з ворогами — ко-
рисно.

8. Є єдина поважна при-
чина розриву відносин і 
звільнення з роботи — не-

можливість особистісного 
зростання в умовах, що скла-
лися.

9. Ділись тільки радістю і 
з друзями, і з ворогами. Друг 
порадіє, ворог засмутиться.

10. Не женися за щастям, 
а знайди те місце, де воно 
водиться. І щастя саме тебе 
знайде. Можу підказати те 
місце, де водиться твоє щастя, 
— це ти сам. А шлях до ньо-
го — максимальний розвиток 
всіх своїх здібностей.

«Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

 (Продовження. 
Початок — на 1-й сторінці)

І тоді завирувало навколо 
справжнє Життя!

Виявляється, це так здо-
рово: спів птахів уранці, со-
нячний промінь, що повзе по 
стіні над ліжком, золотисте 
листя дерева, що махає мені у 
вікно, глибинно-синє осіннє 
небо, шуми міста, що проки-
дається — сигнали машин, 
цокання  по асфальту під-
борів, що поспішають, шурхіт 
листя, що опадає ... Господи, 
яке чудове Життя! І я тільки 
зараз це зрозуміла ...

— Ну і нехай, — ска-
зала я собі. — Але ж 
зрозуміла. І у тебе є ще 
декілька днів, щоб насо-
лодитися ним і полюби-
ти його всім серцем.

Охопило мене відчуття 
свободи і щастя вимагало ви-
ходу, і я звернулася до Бога, 
адже Він був до мене вже 
ближчим за всіх.

— Господи! — раділа я. 

— Дякую тобі за те, що 
Ти дав мені можливість 
зрозуміти, яке прекрас-
не Життя, і полюби-
ти його. Нехай перед 
смертю, але я дізналася, 
як чудово жити!

Мене заповнював стан 
спокійного щастя, умиротво-
рення, свободи та дзвінкої ви-
соти одночасно. Світ дзвенів 
і переливався золотим світ-
лом божественної Любові. Я 
відчувала ці потужні хвилі 
її енергії. Здавалося, Любов 
стала щільною і в той же час 
м'якою і прозорою, як океан-
ська хвиля. Вона заповнила 
весь простір навколо, навіть 
повітря стало важким і не 
відразу проходило до легень, 
а втікало повільною, пульсу-
ючою водою. Мені здавалося, 
все, що я бачила, заповнюва-
лося цим золотим світлом і 
енергією. Я любила! І це було 
злиттям могучої органної му-
зики Баха і плинучої вгору 
мелодії скрипки.

Окрема палата і діагноз 
«гострий лейкоз четвертого 
ступеня», а також визнаний 

лікарем необоротний стан 
організму мали свої перева-
ги. До вмираючих пускали 
всіх і в будь-який час. Рід-
ним запропонували виклика-
ти близьких на похорон, і до 
мене потягнулася прощатися 
низка скорботних родичів. Я 
розуміла їхні труднощі: про 
що говорити з вмираючою 
людиною? Яка, тим паче, про 
це знає. Мені було смішно ди-
витися на їхні розгублені об-
личчя.

Я раділа: коли б я ще поба-
чила їх усіх! А найбільше на 
світі мені хотілося поділитися  
любов'ю до Життя — ну хіба 
можна не бути від цього щас-
ливим?! Я веселила рідних і 
друзів, як могла: розповідала 
анекдоти, історії з життя. Всі, 
слава Богу, реготали, і про-
щання проходило в атмос-
фері радості та задоволення. 
Приблизно на третій день 
мені набридло лежати, я по-
чала гуляти по палаті, сидіти 
біля вікна. За цим заняттям і 
застала мене лікар, спочатку 
закотивши істерику з при-
воду того, що мені не можна 

вставати.
Я щиро здивувалася:
— Це щось змінить?
— Ні, — тепер розгубила-

ся лікар. — Але ви не можете 
ходити.

—Чому?
— У вас аналізи тру-

па. Ви і жити не можете, 
а вставати почали.

Пройшов відведений мені 
максимум — чотири дні. Я не 
вмирала, а з апетитом лопала 
ковбасу та банани. Мені було 
добре. А лікарю було пога-
но: вона нічого не розуміла. 
Аналізи не змінювалися, кров 
капала ледь рожевого кольо-
ру, а я почала виходити в хол 
дивитися телевізор.

Лікаря було шкода. Любов 

вимагала радості оточуючих.
— Лікарю, а якими Ви б 

хотіли бачити ці аналізи?
— Ну, хоча б такими. — 

Вона швидко написала мені 
на листочку якісь букви і 
цифри.

Я нічого не зрозуміла, але 
уважно прочитала. Лікар по-
дивилася на мене, щось про-
бурмотіла і пішла.

О дев'ятій ранку вона 
увірвалася до мене в палату з 
криком:

— Як Ви це робите?!
— Що я роблю?
— Аналізи! Вони такі, як я 

Вам написала.

(Продовження читайте в 
наступному номері газети)

10 МУДРИХ ПОРАД 
ПСИХОЛОГА МИХАЙЛА ЛИТВАКА

Михайло Литвак — лікар-психотерапевт і один із найви-
датніших психологів міжнародного рівня. Він перший роз-
робив систему вирішення конфліктів «психологічне айкідо» 
і першим почав застосовувати її на практиці.

ТРИ ТИПИ СЛУХАЧІВ
Якось до Будди прийшов чоловік, дуже культурний, 

дуже освічений і дуже вчений, і поставив йому запитання. 
Будда сказав: «Будь ласка. Але прямо зараз я не можу від-
повісти». Чоловік здивувався: «Чому ви не можете відпові-
сти? Ви зайняті чи щось інше заважає вам?» Це був дуже 
поважний чоловік, і, звичайно, він відчував себе скривд-
женим. 

«ЯКЕ ЧУДОВЕ ЖИТТЯ! 
І Я ТІЛЬКИ ЗАРАЗ ЦЕ ЗРОЗУМІЛА»
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«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».

ВАЖЛИВО

У ГОНИТВІ ЗА РH

Висока кислотність руй-
нує найважливіші системи 
в організмі, і він стає безза-
хисним перед хворобами. 
Збалансоване pH-середови-
ще забезпечує нормальний 
перебіг метаболічних про-
цесів в організмі, допомага-
ючи йому боротися навіть із 
найсерйознішими захворю-
ваннями. Тобто, що більше 
лужне середовище в вашо-
му тілі, то більше шансів до 
самозцілення. Вам не треба 
буде лікуватися, а лише по-
стійно підтримувати висо-
кий рівень pH — організм 
сам зможе дати собі раду в 
критичній ситуації. 

Кисле середовище — 
благодатне середовище 
проживання для бак-
терій, вірусів, грибів, 
паразитів, це найкра-
щий ґрунт для розвит-
ку гнильних процесів в 
тілі. 

ОЛЕКСАНДР ОГУЛОВ: 
СОДА ВІД УСІХ БІД

«Всім своїм пацієнтам я 
рекомендую використовува-
ти соду. Сода не є панацеєю 
від усіх хвороб, при цьому 
вона розріджує кров і на-

віть здатна вилікувати рак. 
Важливо знати, як правиль-
но вживати її, щоб вона ста-
ла не отрутою, а ліками: як 
правильно приготувати, в 
який час і в яких кількостях 
краще її вжити. Адже при 
неправильному вживанні 
сода отруює організм. Вона 
протипоказана: пацієнтам, 
схильним до алергії; мате-
рям,які годують; вагітним 
жінкам; дітям до 5-ти років; 
хворим на панкреатит; часто 
при печії; хворим із захворю-
ваннями серцево-судинної 
системи — на артеріальну 
гіпертензію». 

МАРВА ОГАНЯН: 
ЛУЖНЕ ХАРЧУВАННЯ

«Якщо кислоти більше, 
ніж потрібно, то, потрапля-
ючи з кров'ю в різні органи, 
вона роз'їдає тканини, зни-
жує активність ферментів, 
спричиняє появу і розмно-
ження ракових клітин. Щоб 
знизити концентрацію кис-
лоти в органах і тканинах, 
організм затримує воду, що 
ще більш гальмує обмінні 
процеси. Для залужування 
крові організм витрачає мі-
неральні речовини — каль-
цій, натрій, калій, залізо, 
магній. А це призводить до 
фізичної слабкості, швидкої 

стомлюваності, зниження 
розумової діяльності і без-
соння, дратівливості і депре-
сивних станів. 

Щоденний раціон 
здорової людини пови-
нен включати не менше 
75—85% залужувальних 
харчових продуктів, а в 
харчуванні людини, що 
страждає на якесь захво-
рювання, їхня частка по-
винна бути збільшена до 
90%. 

До залужувальних продук-
тів належать овочі та фрукти. 
Строго в сирому вигляді і в 
правильних поєднаннях»

ЛЕОНІД ГАРЦЕНШТЕЙН: 
ДИХАННЯ, 

ЯКЕ ЗАЛУЖУЄ

«Кислотне середовище 
— це токсичне середовище. 
А в токсичному середовищі 
клітини гинуть. Фізичний і 
емоційний стан починаєть-
ся зі здоров'я ваших клітин? 
Клітина — найменша роз-
умна одиниця в біосистемі 
людини. Розумна, значить, 
володіє розумом. У кож-
ної клітини є свій життєвий 
цикл, якщо хочете, життєвий 
шлях, своя програма і від-
повідні природному призна-
ченню функції. Від реалі-
зованості кожної клітини в 
вашому тілі залежить те, на-
скільки повноцінно виконає 
свої функції орган (печінка, 
серце, мозок і т.п.) і системи 
(травна, кровоносна, нерво-
ва, імунна і т.п.). Більше того, 
від цього залежить, чи змо-
же існувати весь організм в 
цілому! У йозі є спеціальні 
дихальні вправи — праная-
ми, освоївши які, ви зможете 
підвищувати рівень pH свого 
організму регулярно. Поста-

новка правильного дихання 
є головним критерієм. Люди 
в сучасному світі зовсім не 
вміють дихати. Ми викори-
стовуємо ресурс нашої ди-
хальної системи ледве-лед-
ве, не включаємо її в роботу 
повноцінно. Наші клітини 
задихаються через нашу не-
освіченість». 

ВСІ ХВОРОБИ — 
ВІД ПАРАЗИТІВ

До паразитів варто від-
нести не тільки звичних 
гельмінтів, які вражають ки-
шечник, але і набагато більш 
небезпечних одноклітинних і 
найпростіших. Не меншу не-
безпеку для тіла спричиняють 
гриби, і навіть ... паразитуючі 
водорості! 

Якщо ви уважно постави-
лися до першої частини статті 
і вже зрозуміли, що високий 
рівень pH — запорука чисто-
ти на всіх рівнях, напевно, ви 
здогадалися, що в лужному 
середовищі паразити не мо-
жуть існувати і гинуть. 

ОЛЕКСАНДР ОГУЛОВ: 
ЧАСНИК НА ВАРТІ 

ЗДОРОВ'Я

«Найдієвіший спосіб очи-
щення від паразитів, який я 
знайшов, — це очищення час-
ником. 

Якщо ви будете вжи-
вати часник, ви виведи-
те практично всіх па-
разитів. 

Але! Часник не можна роз-
жовувати, так він сильно вда-
рить по серцю. Треба строго 
слідувати інструкціям щодо 
очищення, і тоді метод дасть 
свої результати». 

МАРВА ОГАНЯН:
 АНТИПАРАЗИТНЕ 

ХАРЧУВАННЯ

«Гриби в організмі людини 
становлять особливу небезпе-
ку. 

Якщо вам увесь час хо-
четься солодкого, це гри-
би вимагають такої їжі. 

Якщо в кишечнику люди-
ни багато грибка, то відбува-
тиметься  його викид— через 
шкіру, піхву, бронхи. 

Найкращий вихід — це 
убезпечити себе за допомо-
гою відмови від грибкової їжі 
(булки, макарони, солодощі 
та багато іншого), а також 
вживати противогрибковую 
їжу».   

Геніально просто — треба утримувати своє тіло в чистоті. Адже в здоровому тілі, як відо-
мо, здоровий дух, а там, де здоровий дух, там і чисті думки, і повнота проживання моментів 
життя, гармонія. 

Про найпростіші і перевірені на тисячах пацієнтів способах очищення розповідають 
найбільш авторитетні фахівці в галузі природного очищення і оздоровлення організму — 
доктор народної медицини, професор Олександр Огулов, біохімік Марва Оганян і легендар-
ний йогатерапевт Леонід Гарценштейн. 

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

ВАЖЛИВО

!

Один мудрець сказав: 
«Найкращі ліки для людини — 

любов і турбота ...»
Хтось перепитав: 

«А якщо не допоможе?»
Мудрець відповів: «Збільште дозу!»

Хочу поділитися з вами, 
друзі, інформацією про ди-
вовижні цілющі властивості 
водохресної води. У наші дні 
про це говорять навіть не-
віруючі.

Скільки себе пам'ятаю, 
в нашому домі завжди була 
баночка або пляшка з водо-
хресною водою. І в разі якоїсь 
недуги чи неприємностей 
вдавалися до допомоги цієї 
святині: пили водичку, оми-
вали нею обличчя, зрошува-
ли тіло. І знаєте, напасть про-
ходила сама собою. Як тут не 
вірити в силу святої водиці? 
Вона завжди і всім стане в 
нагоді.

Чим хороша вода, освяче-
на на Водохреще і напередод-
ні, в Святвечір, вона зберігає 
свій сильний позитивний 
енергетичний заряд протя-
гом тривалого часу, аж до 
декількох років.

Святу воду можна пити 
(вранці натщесерце або 
ввечері перед сном, але не 

із загальної ємності) при 
ознаках застуди, що почи-
нається, та інших недугах. 

Є також молитва про 
зцілення, яку читають піс-
ля випитого: «Господи, Боже 
мой, да будет дар Твой свя-
тый и святая Твоя вода во 
оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в 
укрепление душевных и те-
лесных сил моих, во здравие 
души и тела моего, в покоре-
ние страстей и немощей моих 
по беспредельному милосер-

дию Твоему молитвами Пре-
чистыя Твоея Матери и всех 
святых Твоих. Аминь».

 При безсонні водохрес-
ну воду рекомендують пити 
протягом 9-ти днів.

Щоб зняти головий або 
інший біль, до хворого місця 
необхідно прикласти ком-
прес, змочений у святій воді. 
Корисно полоскати рот водо-
хресною водою, збризкувати 
очі, обличчя, все тіло. 

Жінки цією водою вми-
ваються, обтирають тіло, 
щоб бути молодими і прива-
бливими. 

Також водохресна вода 
— дієвий засіб для зняття 
дратівливості, підвищеної 
тривожності. Після нервово-
го, важкого дня випийте пів-
склянки цієї води.

Всім здоров'я бажаю і Бо-
жої благодаті! 

З любов'ю, Ніна Панченко,
 м. Сміла, Черкаська обл.

   ЛЕОНІД 
ГАРЦЕНШТЕЙН: 

ТРІЙЧАТКА

«Очищення організму 
від агресивного середовища, 
токсинів і паразитів у йозі 
і аюрведі йде комплексно. 
Своїм студентам я рекомен-
дую очищатися за допомо-
гою вживання самостійно 
приготовленої трійчатки за 
певною схемою, плюс очисні 
часникові клізми, пригото-
вані особливим чином. Весь 
період очищення займає 10 
днів і проходить досить м'яко 
і безболісно». 

ЗДОРОВ'Я ВНУТРІШНІХ 
ОРГАНІВ 

ОЛЕКСАНДР ОГУЛОВ: 
ЖИВІТ — ЦЕНТР ВАШО-

ГО ВСЕСВІТУ

«За допомогою вісце-
ральної хіропрактики (ста-
рослов'янський масаж живо-
та) можна лікувати не лише 
внутрішні хвороби. Західна 
медицина втратила дуже ба-
гато, втративши живіт. 

Рефлекторний зв'язок 
внутрішніх органів один з 
одним, із м'язами і головним 

мозком дозволяють по-но-
вому поглянути на причину 
давно відомих недуг. Напри-
клад, патологія нирок спри-
чиняє мимовільне скорочен-
ня м'язів шиї. 

А в шиї розташовані ар-
терії, що живлять мозок, 
тому спазм шийних м'язів 
може спричинити порушен-
ня мозкового кровообігу аж 
до ішемічного інсульту. Па-
тології зору, слуху дуже ча-
сто виникають як реакція 
на патологію внутрішніх ор-
ганів. Іноді досить поправи-
ти живіт, і людина перестає 
носити окуляри». 

МАРВА ОГАНЯН: 
ГОЛОД І ТРАВИ

«Якщо тіло багато трудить-
ся, воно поступово зношуєть-
ся. Виникають хвороби. Часто 
достатньо дати тілу відпочити 
— і хвороба відступає. 

Тому всім своїм па-
цієнтам я прописую 
умовне голодування на 
цілющих травах з медом 
і лимоном при регулярно-
му очищенні кишечника. 

Трави, які майстерно 
впливають на всі системи ор-
ганізму, на голодуванні осо-
бливо ефективні. І особливо 
важливо вивести людині ка-
мені з нирок і жовчного мі-
хура».

ЛЕОНІД ГАРЦЕНШТЕЙН: 
ОМОЛОДЖУЮЧА

 ЙОГАТЕРАПІЯ

«При старанній і регу-
лярній роботі з часом в тілі 
відбудуться органічні зміни, 
які усувають причину хво-
роби, в більшості випадків 
назавжди. Все це можливо 
лише тоді, коли пацієнт змі-
нює своє ставлення до себе і 

до навколишнього світу. 

Для цього проводиться 
відповідна теоретична під-
готовка пацієнта, ознай-
омлення його з базовими 
принципами «Ями і Ніями» 
(морально-етичними аспек-
тами), а також практичне 
вивчення самої методики, 
освоєння вправ. 

У моїй програмі детоксу 
— шаткарми (очисні проце-
дури з йоги), глибокі впра-
ви для самомасажу живота, 
лімфодренажний самомасаж, 
опрацювання всього тіла за 
допомогою важелів рук і ніг. 

Кожна людина здатна 
зцілити себе сама — це не 
гучні слова, а реальності 
при регулярній щоденній 
праці, тобто при від-
повідному способі жит-
тя».

Наталя Свєдова

СВЯТА ВОДИЦЯ ВСІМ СТАНЕ В НАГОДІ
 Здрастуй, дорога редакціє улюбленої газети «Пантелеймон» і всі її читачі!
Відгриміли різдвяні свята, ось уже і Хрещення позаду. Починаємо нове життя, будуємо 

нові плани. І дуже хочеться всім побажати в 2018 році миру, любові і, звичайно ж, міцного 
здоров'я. 

ПРИ АТОНІЇ ШЛУНКА У ДІТЕЙ
Взяти в рівних частинах ромашку (з квітами), деревій, 

корінь лепехи. Збір подрібнити і перемішати. 1 столову лож-
ку суміші залити окропом (200 мл), на-
стояти протягом 30 хвилин. Процідити. 
Пити по 1 столовій ложці 4 рази на день.

Аналогічно готують настій з самих 
тільки квітів ромашки. Пити його по 
1 чайній ложці 6—7 разів на день .

ВІД КАШЛЮ – ТЕПЛЕ МОЛОКО 
І НАСТОЇ ТРАВ 

Взяти порівну наступні рослини (суху сировину): ал-
тей, сухоцвіт, м'яту і ромашку (трава з 
квітами). Все подрібнити і перемішати. 1 
столову ложку суміші залити склянкою 
окропу. Настояти протягом трьох годин. 
Процідити. Пити по 100 мл двічі на день. 
Запивати теплим молоком (або ж додати 
його 100 мл).

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. 
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А для початку кілька нау-
кових фактів:

• Від зачаття (!) і до 12 
років батьки несуть повну 
відповідальність за дитину в 
усьому, що з нею відбуваєть-
ся.

• Енергетично і інформа-
ційно дитина повністю підпо-
рядкована батькам.

• Мати відповідає за те, як 
дитина себе почуває (енерге-
тика тіла).

• Батько відповідає за те, 
що з дитиною відбувається 
(подійність), а також за те, як 
себе почуває мати.

Вражає? Тоді йдемо далі. 

ВПЛИВ МАТЕРІ 
НА ДИТИНУ

Від моменту зачаття і до 
12-ти років починається і 
триває будівництво тіла ди-
тини. Мати є єдиним джере-
лом «будівельного матеріа-
лу» до моменту народження 
і енергетики після нього. Те, 
що в період вагітності не тре-
ба пити, курити, колотися і 
обідати в Макдональдсах, це і 
їжаку зрозуміло. Отрута є от-
рута. Але! Є і те, про що бать-
ки не знають.

Формування тіла прямо 
пов'язане з психікою жінки 
— настільки безпосередньо, 

що жодні отрути не здатні 
завдати стільки шкоди ди-
тині, скільки одна психована 
жінка. Всі психічні відхи-
лення в період вагітності, всі 
стреси — все це відкладаєть-
ся в дитині порушеннями 
в будові тіла. У період ва-
гітності мати повинна бути 
залізобетонно спокійною та 
позитивною, жити в очіку-
ванні радості від швидкої 
появи на світ своєї дитини. 
Що жінка відчуває, те вона 
в дитину і закладе. Це — ак-
сіома, з якою сперечатися 
марно.

Моя знайома народила 
(сама, без кесаревого ...) аб-
солютно здорового первістка 
в 36 років просто тому, що 
відрізнялася непробивним 
спокоєм на тему «все буде 
добре» і дитину дуже чекала. 
Навіть гормональні відхилен-
ня на початковому етапі були 
сприйняті філософськи «фіг-
ня, прорвемося», а всі лікарі, 
які шепталися на тему «пізніх 
пологів», були послані подалі. 
Підсумок? Жодних проблем 
при пологах і після (на заз-
дрість 20-тилітнім).

Після народження дити-
на до 12-ти років пов'язана 
з матір'ю енергетичною  пу-
повиною, і мати повністю 
контролює її внутрішній 

стан. Навіть якщо вагітність 
протікала спокійно, після на-
родження (особливо якщо це 
перша дитина) мати впадає 
в стан «прищик на дупі — 
швидку негайно».

Гіпертривожність — це 
норма для будь-якої матері, 
це інстинкт. Але слід врахо-
вувати, що всю тривожність, 
яку мати відчуває за дитину, 
вона, як насосом, закачує в 
неї саму. 

Якщо мати постій-
но побоюється за стан 
дитини, вона матиме 
всі свої побоювання в 
наочному виконанні: 
дитина хворітиме по-
стійно. 

Якість енергетики, яку 
дитина отримує від ма-
тері, регулюється її станом. 
Поліклініки повні триво-
жних жінок, у яких всі діти 
хворіють безперервно. Шко-
ли повні дітей з медкартками 
товщиною в три підручника. 
Причина — одна і та ж: стан 
матері. Хочеться запитати 
цих матусь: «Дорогі, а ви, 
коли суп варите, трясетесь 
за кожну каструлю? Мовляв, 
а раптом не вийде ..., а що, 
якщо пересолила, чи не за-
мало перцю, а чи не забагато 

цибулі ... Га?!» Якщо ви так 
готуватимете, вашу їжу буде 
неможливо вживати. Хочете 
знати, чому? Та тому, що ви 
або готуєте щось смачне, або 
боїтеся зіпсувати продукти. 
Різниця в підході зрозуміла?

 Адже з дитиною так само! 
Або ви наповнюєте її позити-

вом, любов'ю, турботою, схва-
ленням, ласкою — або тру-
ситеся над нею, наповнюючи 
страхами, сумнівами, триво-
гами, турботами, зневірою, 
втомою ...  

(Закінчення 
в наступному номері)

 Джерело: http:// internet2u.ru

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

------------------------------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. 

АНЕКДОТИ:

— Що спільного у сати-
риків з окулістами?

— Сатирики теж намага-
ються відкрити людям очі.

***
— У кого немає проблем зі 

здоров'ям?
— У того, у кого його немає .

ФУНДУК ДОПОМОЖЕ, 
НЕ СУМНІВАЙТЕСЯ!

ТОЧКА ЗОРУ

У цій статті представлена вельми корисна інформація для батьків. Звертаємо також 
вашу увагу на те, що матеріал містить виразну експресивну лексику — для більшої перекон-
ливості, згідно з авторським правом.

ВСІ ХВОРОБИ ВАШОЇ ДИТИНИ  — ВІД ВАС. 
ЛІКУВАТИ ПОТРІБНО БАТЬКІВ!

ЦІЛЮЩІ ВАННИ З ШАВЛІЄЮ 

Рецепти надіслав Тарас Лехман, м Червоноград, Львівська обл.

Половину трилітрово-
го металевого посуду (ка-
струлі) заповніть подрібне-
ною травою шавлії і залийте 
окропом. Кип'ятіть протя-
гом 5-ти хвилин. 

Настоювати до тих пір, 
поки рідина охолоне до кім-
натної температури.

Настій через сито вилийте 
в ванну, заповнену гарячою 
водою. І ... приємного купан-
ня!

Такі ванни покращують 
кровообіг, лікують запалення 
передміхурової залози, ради-

куліт, артрит, нефрит, ревма-
тизм, окремі шкірні захворю-
вання. Їх доречно приймати 
хоча б 2 рази на тиждень.

Цей рецепт допомагає від 
частого сечовипускання при 
запальних процесах сечоста-
тевої системи. Мені особисто 
він добре допоміг. Мій вік 75 
років.

10 листочків лісового горі-
ха (фундука) покласти в чай-
ник для заварювання, залити 
0,5 літра окропу і настоювати 
протягом години. Пити по 1/3 
склянки 3 рази на день до їди.

На додаток до цього ліку-
вання треба відварити карто-
плю «в мундирі», злити воду 
у відро, і, загорнувшись, сі-
сти на нього. Паритися треба 

півгодини. Робити процедуру 
бажано на ніч. Через 4—5 днів 
настане поліпшення.

Навіть не сумнівайтеся, 
засіб дієвий і безпечний, да-
рований самою природою! 

Степан Загорулько 
м. Лубни, Полтавська обл.
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ИСТОРИЯ МОЕЙ МАМЫ

Но я хочу рассказать о своей 
маме. После выхода на пенсию, 
на фоне стресса, у нее поднялся 
сахар и с возрастом появился за-
пор. После приема многих аптеч-
ных препаратов улучшение про-
являлось, но кратковременно, и 
всё возвращалось назад. 

Когда я один раз узнала о 
«Порошке из тыквы», и, не заду-
мываясь, сразу купила ей. Мама 

уже принимает порошок более 
2-х лет и забыла о высоком саха-
ре, проблеме запоров, улучши-
лась перистальтика кишечника, 
стала спокойней, нормализовал-
ся вес и аж помолодела. Спасибо 
производителям этого порошка 
за их доброе дело! Очень сове-
тую всем! 

С уважением, 
Лидия Николаевна, г. Харьков

 (066) 11-48-240; (063) 58-229-39; (068) 86-72-862
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АПТЕЧНЫМ ПРЕПАРАТОМ

Диагноз «ЗАПОР» и «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ» у многих вызыва-
ет отчаяние и желание опустить руки!

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

«Як же так? Адже це кори-
сні продукти!» — здивуєтеся 
ви. Так, але все добре в міру. 
Розповідаємо, як правильно 
харчуватися і лікуватися.

ГРЕЙПФРУТ — ДРУГ 
ГІПЕРТОНІЇ

Ви страждаєте від підви-
щеного кров'яного тиску? 
Щойно  випили таблетку? Від-
кладіть убік грейпфрут, що 
заманливо лежить на столі. 
Він містить фуранокумарини 
— речовини, які перешкод-
жають розкладанню ліків, а 
якщо розщеплення вже ста-
лося, то можуть посилити 
дію. Порадьтеся з лікарем, 
він точно підкаже, чи можна 
поєднувати ваші таблетки від 
підвищеного тиску з грейп-

фрутом. У разі чого він же 
допоможе скласти правильну 
погодинну дієту.

КОРИСТЬ МОЛОКА — 
РАДІСТЬ БАКТЕРІЙ

Страждаєте від бак-
теріальної інфекції? Уточніть 
у лікаря або загляньте в ано-
тацію ліків: чи належить про-
писаний вам препарат до те-
трациклінової групи. Молоко 
і молочні продукти зменшу-
ють дію таких ліків, так що 
відмовтеся від задоволення 
поласувати морозивом або 
йогуртом, якщо до вживання 
таблеток залишилося менше 
години.

ЗЕЛЕНЬ — РИЗИК 
ІНСУЛЬТУ, ТРОМБІВ
Якщо лікар прописав 

ліки, що розріджують кров, 
запобігають утворенню 
тромбів, виникненню ін-
сульту, треба запитати у 
нього свою дієту. Такі пре-
парати несумісні з вітаміном 

К, що міститься в зелені і зе-
лених овочах.

ЯЛОВИЧИНА 
І ШОКОЛАД НЕ 

ДРУЖАТЬ 
З АНТИДЕПРЕСАНТАМИ

Яловичина, червоне вино 
і шоколад небезпечно змішу-
вати з антидепресантами. Ці 
продукти містять тирамін — 
амінокислоту, яка на тлі вжи-
вання таких препаратів може 
спричинити небезпечний 
стрибок кров'яного тиску.

Джерело: 
Головний портал пенсіонерів

СЕЧОГІННИЙ ЗБІР №1
Взяти по 1 ст. ложці листя 

мучниці звичайної, листя по-
дорожника великого, листя 
кропиви дводомної, листя 
берези бородавчастої та 1 де-
сертну ложку листя чорної 
смородини. Засипати 1 ст. 
ложку збору в емальований 
посуд, залити 2 склянками 
окропу, настояти протягом 
1 години, потім процідити. 
Вживати маленькими ковтка-
ми протягом усього дня.

СЕЧОГІННИЙ ЗБІР №2
Взяти по 1 ст. ложці ягід 

брусниці, плодів ялівцю зви-
чайного і ягід суниці лісової, 

2 ст. ложки плодів шипшини. 
Засипати збір в емальований 
посуд, залити 0,6 л окропу, по-
ставити на вогонь і прокип'я-
тити протягом 15 хвилин. 
Зняти з вогню, процідити і 
вживати в теплому вигляді по 
1/2 склянки 2—3 рази на день 
перед їдою.

СЕЧОГІННИЙ ЗБІР №3
Взяти по 1 ст. ложці трави 

остудника голого, листя м'я-
ти перцевої, плодів петрушки 
городньої, 3 ст. ложки кореня 
вовчуга польового і 4 ст. лож-
ки листя мучниці звичайної. 
Засипати 1 ст. ложку збору в 
емальований посуд, залити 2 

склянками окропу і настоя-
ти під кришкою протягом 20 
хвилин. Процідити і вживати 
по 1/3 склянки 3 рази на день.

СЕЧОГІННИЙ ЗБІР №4
Взяти 1 ст. ложку трави 

чистотілу великого, 2 ст. лож-
ки трави петрушки городньої 
і 4 ст. ложки листя мучни-
ці звичайної. Засипати 1 ст. 
ложку збору в емальований 
посуд, залити 1 склянкою 
окропу, поставити на вогонь 
і прокип'ятити протягом 15 
хв. Зняти з плити, процідити 
і вживати по 1/2 склянки 3 
рази на день через 2 години 
після їди.

СЕЧОГІННИЙ ЗБІР №5
Взяти по 2 ст. ложки ли-

стя берези бородавчастої, 
листя мучниці звичайної, по 
1 ст. ложці кукурудзяних ри-
лець і кореня солодки голої. 
Засипати 1 ст. ложку збору в 
емальований посуд, залити 2 
склянками окропу і настоя-
ти під кришкою протягом 20 
хвилин. Процідити і вживати 
по 1/3 склянки 3 рази на день 
до їди.

Автор: Є. Г. Гoлyшoнкoвa

Цей відвар легко приготу-
вати самим. 250 г зерен вівса 
промити холодною водою, 
дати воді стекти. Зерна залити 
1 літром холодної води і ва-
рити на повільному вогні до 
готовності (протягом 1,5—2 
годин). Потім відстояти, про-
цідити і пити з медом протя-
гом дня.

Вживати систематично, і 
бадьорий дух, відмінне само-

почуття не змусять себе чека-
ти!

Будьте здорові та радійте 
кожному дню!
Світлана Кужель, м. Тернопіль

ТВІЙ ХРЕСТ
(ПРИТЧА)

Одній людині здавалося, 
що вона живе дуже важко. 
І пішла вона одного разу до 
Бога, розповіла про свої не-
щастя і попросила у Нього: 
«Можна я виберу собі інший 
хрест?» Подивився Бог на 
людину з посмішкою, завів її 
до сховища, де були хрести, і 
каже: «Вибирай». Зайшла лю-
дина до сховища, подивилася 
і здивувалася: «Яких тільки 
тут немає хрестів — і малень-
кі, і великі, і середні, і важкі, і 
легкі».

Довго ходила людина по 
сховищу, вишукуючи наймен-
ший і легкий хрест. І, нарешті, 
знайшла маленький-малень-
кий, легенький-легенький 
хрестик, підійшла до Бога і 
каже: «Боже, можна мені взя-
ти цей?». «Можна, — відповів 
Бог. — Це твій власний і є».

ЛІКАРСЬКІ ТРАВИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ 
ПІЄЛОНЕФРИТІ

Лікування хронічного пієлонефриту дає високі результати, коли поряд із препаратами, 
рекомендованими лікарем, застосовуються настої і відвари лікарських трав, що володіють 
вираженим сечогінним ефектом, а також протизапальною і бактерицидною дією.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
НЕБЕЗПЕЧНЕ ПОЄДНАННЯ ЛІКІВ І ЇЖІ

Ліки — невід'ємна частина життя будь-якої людини. Сезонні недуги на кшалт застуди або 
алергії, хронічні захворювання і, звичайно, хвороби, які доймають людину в міру старін-
ня, — все це ми, як правило, лікуємо медикаментозно. І всі чудово знають, що таблетки не 
можна запивати алкоголем. Але навряд чи хтось всерйоз замислювався, що засвоєнню ліків 
може перешкодити грейпфрут або молоко.

 ОВЕС ВІД ДЕПРЕСІЇ
Депресію зараз стало дуже модно лікувати різними анти-

депресантами. Однак вони і дорогі, і не завжди виявляють-
ся ефективними, та ще й тягнуть за собою всілякі побічні 
ефекти. Але ж є так звані природні антидепресанти, зокре-
ма, відвар зерен вівса. Про цей простий засіб мені розповіла 
знайома, вона гомеопат. 
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Білокачанну капусту (не 
камінну) тру на крупній терт-
ці великого розміру. Кладу 
в таз, помішую, щоб вий-
шло повітря. На 1/3 части-
ни трилітрової банки готую 
морквину, теж тру на цій же 
тертці. Все змішую і солю до 
смаку. Кладу лавровий лист 
(за смаком). Тримаю в тазу 
30—40 хвилин.

Укладаю в банку в нахи-
леному положенні, утрам-
бовую. Ставлю на тарілку, 
прикриваю марлею в 2—3 
шари. Час від часу проко-
люю паличкою (струганною) 
з вишні. Коли вода вбереть-
ся, заливаю склад водою 
кип'яченою, холодною, від-
стояною. Розчиняю в ній за 
смаком цукор, оцет і сіль, 
помішую. Коли і ця вода вбе-
реться, я повторно заливаю 
таким складом.

Тримаю в кімнаті. Зали-
шаю на всю зиму під капро-
новою кришкою. Капуста 
зберігається до дозрівання 
нової капусти на грядці. Колір 
свіжий, чистий. Смачна і сама 
капуста, і її сік.

Пишу на листочку, який 
лежить на колінах поверх 
книжки.

Спасибі всім вам за вашу 
працю!

 Валентина Іллівна 
Хлібород, м. Богодухів,

Харківська обл.

ВIД РЕДАКЦIЇ 
Шановна Валентино Іл-

лівно! Спасибі Вам і низь-
кий уклін!

Ви по праву гідні поваги, 
адже це так здорово, що ви 
знайшли в собі сили і при-
слали цей прекрасний рецепт 
для всіх наших господинь. Ми 
дуже раді, коли Ви надсилає-
те свої матеріали. А цей Ваш 
лист, Валентино Іллівно, на-
писаний на колінах, — це ж 
так сильно! У ньому стільки 
Вашої любові, досвіду, праці і 
спраги до життя! Хоча, здава-
лося б, це тільки рецепт капу-

сти. Але ж із таких дрібниць 
і складається перемога над 
собою — діяти на благо інших 
людей.

 Більшість наших читачок-го-
сподинь, гадаємо, теж готу-
ють смачну капусту. 

І сподіваємося, коли вони 
прочитають Вашого листа, 
теж поділяться своїми рецеп-
тами, а може, напишуть Вам 
листа і скрасять Вашу самот-
ність, яка насправді, як ма-
ленька хмаринка: дмухни на 
неї — вона і зникне. Але ж нас 
так багато, і ми разом!

Доброго Вам здоров'я, щастя і 
любові!

                                З повагою, 
колектив редакції газети 

«Пантелеймон»

СМАЧНОГО!

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

Здрастуйте! Я, Валентина Іллівна Хлібород, ваша постійна передплатниця. Зараз при-
кута до ліжка, коксартроз, не ходжу вже 6-й місяць. Ваша газета рятує мене від самотності. 
Спасибі всім вам за гарний і підбадьорливий зміст. Люблю читати історії про зцілення не-
дуг, рецепти консервації овочів і фруктів.

ДАЮ СВІЙ РЕЦЕПТ: 
«МОЯ КВАШЕНА КАПУСТА КРАЩА ЗА ВСІХ»

АРАБІКА
Кава арабіка росте на при-

датних ґрунтах на висоті до 
2100 — 2300 метрів над рів-
нем моря. 

РОБУСТА
Росте в тропічних низови-

нах на висоті приблизно до 
1000 метрів над рівнем моря. 

КВІТУЧЕ 
ДЕРЕВО КАВИ

Рослини схожі — це вічно-
зелені кущі з овальним шкіря-
стим листям. Цікаві і квіти 
кави — вони білого кольору, 
а їхній запах нагадує аромат 
жасмину. Ягоди, які з'являться 
після, красиво називають «ка-
вовими вишнями». Дозріва-
ють вони тільки через 5 — 8 
місяців у арабіки і через 9 — 11 

місяців у робусти.
Робуста розмножується в 

основному живцями, в той час 
як арабіка — зазвичай жит-
тєздатним насінням.

 
НА СМАК І КОЛІР…

Смакові відмінності ара-
біки та робусти випливають 
з відмінності в хімічному 
складі. Більша кількість ко-
феїну (арабіка — від 0,5 до 
1,5%, робуста — від 1,5 до 
3,2%) і хлорогенової кисло-

ти надають робусті гіркоти, 
якої в правильно обсмаженій 
арабіці немає. У свою чергу 
ліпіди роблять арабіку більш 
ароматною, а більший вміст 
сахарози додає їй не тільки 
солодкості, а й кислоти, якої 
немає в робусті.

Навіть найкраща робуста 
не буде навіть поруч стояти 
за багатством і насиченністю 
смаку з хорошою арабікою.

В основному робусту до-
дають до арабіки для ство-
рення суміші, яка стає більш 
доступною за ціною. А завдя-
ки тому, що робуста довше 
зберігає свій смак (гіркоту), 
ця кава може продаватися 
довше, не втрачаючи  смаку 
навіть через рік.  

ДОМАШНІ ОЛАДКИ ВІД 
УЛЮБЛЕНОЇ БАБУСІ

Друзі! Напевно, немає нічого кращого, ніж їжа, яку ми 
пам'ятаємо з самого дитинства! Наприклад, ті смачні стра-
ви, які готували нам наші батьки, бабусі і мами. Один із та-
ких кулінарних рецептів я хочу представити вашій увазі. Це 
оладки домашні. Рецепт цієї страви настільки простий, що 
вам не важко буде приготувати його. Тепер давайте розгля-
немо, як приготувати оладки домашні.

Інгредієнти: яйце куряче 
— 1 шт., кефір — 0,5 л, цукор 
— півсклянки, борошно пше-
ничне — 2 склянки, сода — 1 
чайна ложка, оцет — 1 ст. 
ложка, сіль — щіпка, олія.

ГОТУЄМО:

Для початку необхідно гар-
ненько збити яйце з цукром. 
Далі по черзі висипаємо бо-
рошно і вливаємо кефір, ро-
бимо це для того, щоб не було 
грудок. По черзі викладаємо 
ложку борошна, збиваємо. 
Потім трохи кефіру і знову 

збиваємо. І так, поки не закін-
читься кефір.

Потім додаємо розпушувач 
або соду, погашену оцтом.

І на завершення: смажимо 
оладки у великій кількості олії, 
але не у фритюрі. Обов'язково 
перевертаємо, щоб обсмажи-
ти з іншого боку.

Готові оладки складаємо 
гіркою на широке блюдо. Наші 
оладки домашні готові! Всім 
смачного!

Iрiна Гордiева

«АРАБІКА» VS «РОБУСТА»: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО 

НАЙПОПУЛЯРНІШІ СОРТИ КАВИ
Всього кавове дерево (Coffea) нараховує 80 видів і нале-

жить до роду рослин сімейства Маренові. Але з величезного 
різноманіття видів дійсно значущі тільки два: арабіка і роб-
уста. Спробуємо розібратися, в чому вони схожі, чим відріз-
няються, і для чого виробники в арабіку додають робусту.
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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

Згідно з переказами, в 544 
році н.е. два нерукотворних 
зображення Ісуса були знай-
дені в надбрамній ніші стіни 
міста Едеси. Коли нішу від-
крили, в ній горіла свічка і 
лежав плат з чудовим зобра-
женням, яке в той же час ви-
явилося відображеним на ке-
рамічній плитці, що закриває 
нішу. Таким чином, відразу 
виникли дві версії зображен-
ня: Манділіон (на платі) і Ке-
раміон (на плитці).

У 944 р. Манділіон пе-
реміщається в Константино-
поль, і через два десятиліття 
тим же шляхом слідує і Ке-
раміон. Згідно зі свідчен-
нями паломників, обидві 
реліквії зберігалися в посу-
динах-ковчегах, підвішених 
на ланцюгах в одному з нефів 
храму Богоматері Фароської, 
домашній церкві Імператора 
/ 1-4 /. Ця знаменита церк-
ва була також місцем збері-
гання інших порівнянних за 
значенням реліквій. Посуди-
ни ніколи не відкривалися 
і обидві реліквії ніколи не 
демонструвалися, але спи-
ски почали виникати і по-
ширюватися християнським 
світом, поступово прий-
нявши форму відомого нам 
іконописного канону. Після 

розграбування Константи-
нополя хрестоносцями (в 
1204 році) Манділіон імовір-
но потрапив до Парижа, 
зберігався там до 1793 року 
і зник під час французької 
революції.

ОБРАЗ  СПАСИТЕЛЯ

Спас Нерукотворний — 
це єдина ікона, яка зображує 
Ісуса просто як особистість, 
як людину, що має обличчя. 
Решта іконічних образів 
Ісуса показують Його при 
здійсненні будь-якої дії чи 
містять вказівки на Його 
атрибути. Ось Він сидить 
на троні (значить Він — 
Цар), ось Він благословляє, 
ось Він тримає в руках кни-
гу і вказує на написані там 
слова. Множинність образів 
Ісуса богословськи правиль-
на, проте може приховати 
основну істину християн-
ства: порятунок приходить 
саме через особистість Ісу-
са, через Ісуса як такого, а 
не через якісь його окремі дії 
або атрибути.

Згідно з християнським 
вченням, Господь послав нам 
Свого Сина як єдиний шлях 
до порятунку. Він Сам — по-
чаток і кінець шляху, альфа 

і омега. Він 
рятує нас са-
мим фактом 
своєї вічної 
присутності в 
світі. Ми йде-
мо за ним не в 
силу якихось 
з о б о в ' я з а н ь 
чи міркувань 
або звичаїв, а 
тому, що Він 
нас кличе. Ми 
любимо його 
не за щось, а просто за те, що 
Він є. Саме цьому відношен-
ню до Ісуса, відношенню над-
звичайно особистому і від-
повідає образ, зображений на 
Св. Манділіоні.

Ця ікона сильно і явно 
висловлює саму сутність 
християнського життя 
— необхідність для кожно-
го встановити особисте 
ставлення з Богом.

З цієї ікони Ісус дивить-
ся на нас так, як ні з жодної  
іншої, чому сприяють пе-
ребільшено великі і трішки 
скошені очі. Цей Ісус дивить-
ся не на людство взагалі, а на 
конкретного глядача і чекає 
настільки ж особистої від-
повіді. Зустрівшись з Його 
поглядом, важко сховатися 

від безжальних думок про 
себе і свої взаємовідносини 
з Ним.

Ікона-портрет дарує 
значно більше відчут-
тя прямого контакту, 
ніж ікона з розповідним 
змістом.  

Якщо розповідна іко-
на передає історію, то іко-
на-портрет висловлює при-
сутність. Ікона-портрет не 
відволікає уваги на одяг, 
предмети або жести. Ісус тут 
не благословляє і не пропо-
нує словесних формул по-
рятунку, за які можна схо-
ватися. Він пропонує тільки 
Себе. Він є Шлях і Поряту-
нок. Решта ікон — це про 
Нього, а тут Він сам.

За матеріалами статті 
Андрія Охоцимського

ЦИТАТИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА

БУТИ, А НЕ ЗДАВАТИСЯ
«Я — християнин, — кажеш 
ти і заспокоюєшся на цьому. 
Але уясни собі, що значить 
бути християнином, а не 
здаватися тільки ним; уясни 

собі обов'язки християнина, що покладають-
ся на нас Святим Євангелієм, порівняй себе з 
цим ідеалом, і ти побачиш, наскільки безпід-
ставна опора твоєї помилки».

САМОЖАЛІННЯ — ГРІХ
«Жаління себе йде заодно з самоугодни-
цтвом і взагалі з самолюбством і є корінь всіх 
послаблень, опущень, байдужості і безпеч-
ності. Чули ви фразу: живе в нас гріх? Ось він 
і є саможаління, зі свитою його. Якщо буде-
те потурати йому хоча б іноді, то це завжди, 
як параліч, розбиватиме всяке попередніми 
працями набуте добро».

ПРЯМЕ 
ЗАПИТАННЯ 

— Отче! А ви справді віри-
те у все те, що проповідуєте, 
чи це просто робота така?

— Коли люди, далекі від 
Церкви, при знайомстві ста-
вили мені такі питання, спо-
чатку я реагував на це як на 
хамство: незнайому людину 
без жодних підстав підозрю-
ють в безсовісній брехні і ли-
цемірстві.

Причому на моє зустрічне 
запитання: «А Ви самі що — 
не вірите в Бога?» — всі мені 
відповідали: «Ні, ж, звичайно, 
в Бога вірю. Але думаю, що ба-
гато священиків не вірять ...»

Потім, вислуховуючи вис-
ловлювані такими випад-
ковими співрозмовниками 
враження від знайомих їм 
отців, став розуміти, що, на-
певно, даремно злюся. Не те 
щоб я дізнався багато нового 
про духівництво — тут мене 
важко чимось здивувати — 
швидше, став замислювати-
ся про те, які сліди наші ... 
скажімо так, поблажливість 
до себе залишає в душах ото-
чуючих нас людей. «Невіру-
ючі не можуть спростувати 
віри. А віруючі можуть — не 
живучи по своїй вірі», — 
архієпископ  Іоан (Шаховсь-
кий). 

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ 
СВЯТ У ЛЮТОМУ 2018 р.

3 лютого — Ікон Божої Матері: «Одигітрія» Ксенофська; 
«Відрада» («Втіха») Ватопедська.
5 лютого — Починається 2-й підготовчий тиждень до Ве-
ликого посту — Седмиця про блудного сина.
6 лютого — День пам'яті Блаженної Ксенії Петербурзь-
кої.
7 лютого — День пісний. Новосвященномученика Воло-
димира, митрополита Київського і Галицького.
Ікони Божої Матері, іменованої «Утамуй мої печалі».
9 лютого — Перенесення мощей святого Іоана Златоуста.
10 лютого — Батьківська П'ятниця. Поминання покій-
них. Тотемської-Суморинської ікони Божої Матері.
11 лютого — Тиждень мясопустний. Тиждень про страш-
ний суд.
12 лютого — Починається Сирна седмиця — 3-й підго-
товчий тиждень до Великого посту.
Масляна, суцільна седмиця, без м'яса.
13 лютого — Триває Масляна, Сирна седмиця. Без м'яс-
ноъ їжі.
14 лютого — Триває Масляна, Сирна седмиця. Передсвя-
то Стрітення Господнього. Без м'ясної їжі.

СПАС НЕРУКОТВОРНИЙ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ
Ікона Спаса Нерукотворного займає особливе місце в іконопису, і їй при-

свяченао багато літератури. Традиція свідчить, що відома нам ікона є ру-
котворною копією чудово знайденого оригіналу. 
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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)

Я, Любов Сергіївна, меш-
канка міста Полтава, перед-

плачую цю газету давно, а те-
пер ми знайшли нових дуже 

хороших друзів — Любов 
Василівну і Василя Іванови-
ча, і дуже захотілося зроби-
ти їм подарунок до Нового 
2018 року. 

Ми передплатили і їм цю 
газету, поки що на півроку, 
але влітку продовжимо пе-
редплату на 2-е півріччя.

З повагою до вас, Любов 
Сергіївна, м. Полтава

Від душі дякую вам, що 
надрукували мого листа і 
статтю «На блакитній пла-
неті під Сонцем». Дуже 
зворушена вашою увагою 
до моєї скромної персони. 
Моя праця в порівнянні з 
вашою — це маленька кра-
пля у величезному морі. Я 
розумію, як вам непросто 
створювати щоразу новий 
номер газети. 

Це подібно до того, як 
мати виношує, а потім в 
муках (так, так, для вас це 
— муки творчості!) приво-
дить на світ своє улюблене 
дитя!

Я щаслива бути ма-
ленькою кришталево-чи-

стою крапелькою в моїй 
улюбленій газеті... Спа-
сибі вам за все!

Звичайно, із запізненням, 
але із задоволенням надси-
лаю вам два аматорських 
фото. 

На першому — наше 
весілля з Віктором. У 
клубі, де нас розписува-
ли, разом з нами були всі 
наші улюблені сусіди. На 
другому (фотографував 
мій чоловік Віктор) — я з 
моїми синочками (зліва) 
і друзями-сусідами. 

Крайня праворуч — 
наша голосиста Людми-
ла Олексіївна Сіроклин. 
Посередині (з вусами) 
— наш сусід Петро Іва-
нович (Петрусь). 

З любов'ю, 
Ірина Самсоненко,

с. Трепiвка,
Знам'янський р-н,

Кіровоградська обл.

Але оскільки наприкінці 
року, що минає, аналізуєш 
прожите, побачене, зроблене 
(і не зроблене), насмілюся не 
тільки похвалити кращого 
друга, але і сказати, можли-
во, не дуже приємне. На мою 
думку, газета останнім часом 
втрачає своє обличчя — дуже 
багато маркетингових ходів: 
калейдоскоп всього-всього 
на обкладинці (в тому числі 
і початок статей, а для про-
довження перегортаєш пів-
газети; тим паче, незручно в 
збільшеному форматі, через 
це також незручність для чи-
тання, наприклад, в дорозі); 
величезна кількість рецептів, 
порад (по-перше, не завжди 
вдалих і корисних, по-друге, 
такого «добра» вистачає і в 
інших журналах або Інтер-
неті).

Не втрачайте свою род-
зинку! Не треба зайвого! Як 
писав класик: «Краще мен-
ше, та краще». Збільшення 

реклами, всяких зазивалок 
— це не для вас. За великим 
рахунком, цінність книги не 
в кольорі, обсязі або достат-
ку картинок, а в змісті. Ну і 
іноді кидаються в очі орфо-
графічні помилки (якщо по-
трібна консультація з цього 
питання, з радістю допомо-
жу).

У вас дуже потрібне і ко-
рисне видання, а колектив 
редакції енергійний і креа-
тивний. Успіхів вам і про-
цвітання, ексклюзивності і 
неповторності, добра і удачі! 
Сподіваюсь на розуміння.

Євгенія Іванівна Шишкова, 
Запорізька обл.

ДОБРИЙ ДЕНЬ, 
ШАНОВНА ЄВГЕНІЄ 

ІВАНІВНО!

Дякуємо Вам за Вашого 
листа, за Ваші теплі слова, 
прекрасний вірш і пропози-

ції щодо поліпшення газети. 
Ми раді розвиватися. Адже, 
як то кажуть, досконалості 
немає меж. 

Завжди намагаємося зроби-
ти якнайкраще для всіх. Але, 
ясна річ, всім не догодиш — 
в зовнішньому оформлен-
ні, форматі і верстці думки і 
смаки можуть розходитися. 
Радує те, що внутрішнє на-
повнення кожного номера 
приносить щастя і душевну 
теплоту всім читачам, а «зов-
нішню картинку» підправи-
мо, ми любимо експерименти 
і креатив!

З приводу помилок в га-
зеті — працівники редак-
ції відповідально і ретельно 
трудяться над вичитуванням 
і коректурою текстів, але бу-
ває, що помилки «пролазять» 
самі в процесі верстки. Тому, 
якщо у Вас є можливість спі-
впрацювати з нами через 
електронну пошту і допомог-
ти у вичитуванні зверстаних 
номерів, будемо дуже вдячні. 
Пишіть: anechkahata@gmail.
com (Анна).

Завжди раді свіжим ідеям, 
пропозиціям і спілкуванню 
з вами, дорогі читачі!

З любов'ю, 
колектив редакції газети 

«Пантелеймон»

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Хочу показать жизнь.
Пускай это будет сад,

Весенний цветущий сад — 
Вот это и есть жизнь.

Бурлящей воды поток,
Спешащий за горизонт,

Рёв ветра, шёпот дождя — 
Вот это и есть жизнь.

Ночное сияние звёзд
В безоблачной темноте,

Нежнейший восхода луч — 
Вот это и есть жизнь.

Дурманящий запах трав
В полуденный летний зной,

Птиц щебет, 
пламя костра — 

Вот это и есть жизнь.
Безбрежная моря гладь

И лунной дорожки свет,
Шум леса, ребёнка смех — 

Вот это и есть жизнь.

Дыханье родной земли,
Проснувшейся по весне,

Блеск глаз, биенье сердец —
Вот это и есть жизнь.

…Хочу написать 
слово «здесь»,

Добавить к нему «сейчас».
Я здесь и сейчас — 

это счастье.

Встречай меня, 
здравствуй, жизнь!

ЗНАЙШЛИ ХОРОШИХ ДРУЗІВ І 
ЗРОБИЛИ ЇМ ПОДАРУНОК

Здрастуйте, дорога редакціє!

Я вам безмежно вдячна за вашу газету «Пантелеймон». 
Газета несе в собі тільки все позитивне, сприятливе. Після 
того, як її прочитаєш, таке тепло на душі. У наш час це про-
сто шматочок щастя. Спасибі всім-всім співробітникам, які 
займаються цією благородною справою.

 

«СПАСИБІ ВАМ ЗА ВСЕ!»
Привіт, дорогі редактори мого інтелігентного і душевно-

го «Пантелеймончика»!

ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ

НЕ ВТРАЧАЙТЕ СВОЮ РОДЗИНКУ!
Здрастуйте, шановна редакціє улюбленої газети!
Два роки тому доля звела мене з «Пантелеймоном», і з тих 

пір я ваш постійний передплатник. Видання дуже добре, 
світле, позитивне. «Пантелеймон» підтримав мене в дуже 
важку хвилину. За це йому велике спасибі.
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ЧИТАЧІ ПРОДОВЖИЛИ 
НОВОРІЧНІ СВЯТА!

Друзі! До нас в редакцію продовжують сипатися 
привітання з новорічними та різдвяними святами — це 
дуже приємно. Тому разом з вашими листами продовжу-
ються і свята в житті. Дякую вам за це! 

Ми публікуємо і публікуватимемо всі привітання, тому 
що у щирих, теплих словах і побажаннях не існує календар-
них обмежень і дат. 

Кожен день — це подарунок і свято. Новий, особливий 
і щасливий рік Єднання і Любові тільки починається у всіх 
нас.

 Зі святами! Всім любові і процвітання!
З любов'ю, колектив редакції газети «Пантелеймон»

ВАШІ ЛИСТИ

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

ШУКАЮ СЛОВА 
ПІСНИ

Добрий день, шановна 
редакціє! Вашу газету чи-
таю і передплачую давно. 
Все мені подобається в ній. 
Кращу за «Пантелеймона» 
годі й шукати! 

Я дуже люблю різні пісні і 
гарну поезію, багато заучую 
напам'ять. Давно подобаєть-
ся одна пісня, де є такі сло-
ва: «Плачет белая берёза у 
заветного окна...» Чи могли 
б ви на сторінках газети на-
друкувати її повністю? Буду 
вам дуже вдячна.

А. І. Кравцова,
Луганська обл.

З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ…

«ПЛАЧЕТ 
БЕЛАЯ БЕРЁЗА»

(Музика Олега Єлисеєнкова, 
слова Олександра Летчілова)

Плачет белая берёза
У заветного окна.

Разлучило нас не время — 
Разлучила нас война!

Разлучило нас не время — 
Разлучила нас война!

Закружила, разбросала,
И судьба на всех одна.
Время доброе венчала,
Разлучила нас война.
Время доброе венчала
Разлучила нас война.

Сердце стонет, 
сердце плачет — 

Там обида, там вина.
Все могло бы быть иначе — 

Разлучила нас война.
Всё могло бы быть иначе — 

Разлучила нас война.

Но когда-то за Победу
Выпьем горького вина.
За любовь и за Победу,

Чтоб быстрей пришла она.
За любовь и за Победу
Выпьем горького вина!

Плачет белая берёза
У заветного окна,

Разлучило нас не время — 
Разлучила нас война!

Разлучило нас не время — 
Разлучила нас война!

Через газету хочемо подя-
кувати дівчаткам — Юленьці і 
Людочці з відділу «Запрошує-
мо до співпраці». У важкий 
момент Юленька допомогла 
порадою і не тільки (виникли 
труднощі з передплатою на 
«Розумне господарство»).

Щастя всім, здоров'я, твор-
чого натхнення, Ангела-хра-
нителя і Божого благословен-
ня на століття!

Наступні рядки дозвольте 
присвятити співробітникам 
газети. Я вірю, що передплат-
ники та читачі приєднаються 
до цього привітання з вели-
ким задоволенням і вдячні-
стю. Миру всім!

Люди, есть Белые Ангелы —
В ладонях сияет свеча.

Души — нежнее ландыша,
Жизнь — в ореоле огня.

В глазах — любовь и спокой-
ствие,

Терпеливость, прощение зла,
Холод и тьма растворяются

В пламенных струях огня.
В трудный миг жизни 

касаются
Души незримым крылом,

Сияньем любви озаряются,
Сердца наполняя добром.

Господи! Дай же им счастья,
Здоровья, любви и тепла,

Храни их дома от ненастий,
Пусть сбудется жизни 

мечта!

Також в подарунок колек-
тиву чудових видань і всім 
їхнім читачам мої онуки — 
Ангеліна, Карина і Олександр 
— написали поетичні рядки 
про прекрасні божественні 
миттєвості природи.

Люблю я зимний ясный день — 
Он быстр, как северный 

олень.
В душе моей тепло настало,

И сердце из груди кричало:
«Я жизнь люблю! 

Люблю людей!
Люблю природу, птиц, зверей…
Люби и ты, ведь жизнь — она

У человека лишь одна».

***

Утро наступает 
раннёю зарёй,

Пролетает день яркою звездой…
Вечер окунается в тёплые 

лучи,
Заходящим солнышком 

любуются ручьи…
Ночь летит на крыльях 

бархатной мечты,
Звёздами сверкая на своём 

пути.

А ці рядки про Зиму я да-
рую всім, хто їх читатиме:

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЕТЯМ

Дремлет хрустальный лес
В белом пушистом снегу,
Снится ему вещий сон:

Видит весну наяву!
Слышит густой аромат
Первых цветущих трав,

Звонкое пение птиц,
Тонкий запах дубрав.

Белой невинности снег
Дарит подснежникам цвет,
Пролескам — синь глубину

Дарят лазури небес.

Солнечный луч золотой
Нежным своим теплом

Землю спешит обогреть:
Лаской, любовью, добром!

Дремлет хрустальный лес,
Снег в бриллиантах блестит.

Сбудется вещий сон —
Веткой Морозко стучит!

ЗИМНИЙ 
ЭТЮД-ЗАРИСОВКА

Продрогла ночь 
от звёздных слёз,

Снежинки тают в лужах,
Лишь ветер в капельках 

дождя
Поёт о зимних стужах.

НОВОГОДНЯЯ ЗИМНЯЯ 
СКАЗКА

Мне бы да в избу лесную,
Да печь чтоб дровами 

топить;
Погреться в зимнюю стужу,

Я Ветер могла 
б пригласить…

А стол я дубовый накрою,
Скатёркою белой со льна,

На стол — самовар 
развесёлый

Да чарку хмельного вина…
И буду я друга милого
Да всласть пирогами 

кормить,
С янтарным медком

 золотистым
Душистым да чаем поить.

При свечах до самой до зорьки
Душевный вести разговор…
Морозко волшебною кистью

На окнах рисует узор!..

ОДА ЗИМУШКЕ-ЗИМЕ

Девица-красавица 
в подвенечном платьице,

Из снежинок соткана белая 
фата.

Туфельки хрустальные, 
а сама — печальная,
Дико одинокая, так 

как холодна…

Олена Миколаївна Корсун, 
с. Долина, Слов'янський р-н, 

Донецька обл..

Спробуйте всім
серцем любити,

Красу в дрібницях помічати,
Навчіться щасливими бути -
І душа буде світло дарувати!

МИРУ ВСІМ!
З Новим роком та Різдвом Христовим вітає моя сім'я весь 

творчий колектив унікальних видань «Пантелеймон ціли-
тель», «Розумне господарство» і «Самоздрав», а також всіх 
читачів і передплатників. 
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«Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери». (Антуан де Сент-Экзюпери)

в себе изменения. И порой 
они настолько явные, что я 
сама себя не узнаю. Новые 
эмоции, другая реакция на 
события, непривычное пове-
дение. Я однозначно стала го-
раздо увереннее в себе, силь-
нее и смелее. 

Перестать себя жалеть в 
некоторых ситуациях, а про-
сто идти дальше. Действие — 
самый важный шаг и лучшее 
лечение.

Перестать стараться быть 
идеальной, не стесняться по-
казывать себя настоящую, со 
своими особенностями, недо-
статками, тараканами и мыс-
лями, которые могут явно не 
совпадать с чужим мнением.

Взять полную ответ-
ственность за свое состоя-
ние и свою жизнь на себя. 
В том смысле, что не винить 
в происходящем кого-то еще 
или внешние обстоятельства. 
Нет, не корить себя за все гре-
хи, а понимать и осознавать, 
что все возможно своими си-
лами, и только от собствен-
ных действий зависит конеч-
ный результат.

 С добрым новогодним 

У ЧОМУ СУТЬ МЕТОДУ?
 
Напевно, кожен відчував 

на собі те неприємне почуття, 
коли ретельно виводячи ще 
невмілою ручкою різні «за-
карлючки», вчителька незмін-
но знаходила якісь похибки. 
Коли рано чи пізно дитині 
починає приходити думка: 
«Якщо все одно не виходить, 
навіщо тоді взагалі старати-
ся?»

Хіба так мотивують дітей 
вчитися? До чого призводить 
регулярна концентрація на 
помилках? Правильно, до 
протилежного ефекту. Ви-
ходячи з чого, Тетяна Іванко 
вирішила не виділяти помил-
ки дитини червоною ручкою, 
як звикли робити в початко-
вих класах, а навпаки, обво-
дити зеленою найкращі бук-
ви і гачки. А скільки радості 
було у дитини, коли мама 
знаходила найідеальнішу 
«закарлюку» і казала: «Бездо-
ганно!».

Натрапивши на цей ме-
тод, я вирішила спробува-
ти його на власному синові, 
адже писати — це найбільш 
нелюбе його заняття. І яке ж 
було його здивування, коли я, 
взявши зошит, замість звич-
ного підкреслення помилок 
обвела зеленою ручкою най-

красивіші літери. Та-
кий експеримент йому 
надзвичайно сподо-
бався. І тепер, вико-
навши завдання, він 
приносив мені зошит, 
і ми разом вибирали 
найбільш ідеальні «за-
карлючки». З цього са-
мого моменту він став 
писати набагато швид-
ше і захопленіше.

ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ 
ПІДХОДАМИ?

 
За словами психо-

логів, людська пам'ять 
влаштована таким 
чином, що, вивчаю-
чи який-небудь предмет, ми 
незмінно концентруємося над 
зазначеними учителем помил-
ками. У фотопам'яті учня від-
кладається саме те, що було 
зроблено чи написано непра-
вильно. Чи стали діти краще 
писати завдяки цим підкрес-
ленням червоною ручкою? 
Адже на підсвідомому рівні 
ми звертаємо увагу на те, що 
підкреслено або виділено.

Метод «зеленої ручки» пе-
редбачає концентрацію учня 
не на помилках, а на тому, що 
написано правильно і краси-
во. Тут ми відчуваємо абсо-
лютно протилежні почуття і 
емоції: радість, бажання зро-
бити ще краще або повторити 
попередній успішний досвід. 
Саме сприйняття і мотивація 
тепер змінюється: ми прагне-
мо не уникати помилок, а зро-
бити все якнайкраще.

ВПЛИВ 
ШКІЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ НА 
ПОДАЛЬШЕ ЖИТТЯ

Як відомо, біль-
шість людей всі свої 
невирішені проблеми в 
дитячому віці перено-
сять у доросле життя. 
Більшість труднощів 
пов'язано з якимись 
психологічними трав-
мами, комплексами, 
отриманими ще в да-
лекому дитинстві. Під-
креслені помилки в 
шкільному зошиті тут 
також відіграють важ-
ливу роль.

Неправильне вихован-
ня, коли звертають увагу на 
недоліки замість того, щоб 
помічати хороші вчинки ди-
тини, також є причиною цьо-
го. Звичайно, це не означає, 
що на всі помилки і провини 
варто закривати очі. Але хва-
лити і заохочувати своє чадо 
потрібно все-таки набагато 
частіше.

Адже як зазвичай буває? 

На всій сторінці всі букви 
написані ідеально правиль-
но, крім двох-трьох. І що ж 
бачить учитель, а потім — і 
батьки? Ці самі всього дві-три 
літери замість інших, які на-
писані бездоганно. Чому так 
відбувається, ви ніколи не за-
мислювалися?

Чому так багато нещас-
ливих людей, невпевнених 
у собі і незадоволених своїм 
життям? 

Правильно, ця звичка зо-
середжуватися на поганому, 
та ще й підкреслювати це 
червоним, яку ми тренуємо з 
малих років і яку витравити 
з нашої підсвідомості вже не-
можливо, призводить до де-
пресій і постійного невдово-
лення, втіканню з реального 
світу у віртуальний.

ПІДІБ’ЄМО ПІДСУМОК

Використовуючи прин-
цип «зеленої ручки», ми 
маємо можливість змінити 
звичний уклад життя ди-
тини — майбутнього до-
рослого. Багатьох проблем 
в майбутньому вона зможе 
уникнути. 

Завдяки вашій похвалі 
дошкільня прагнутиме ро-
бити все з розумінням, а по-
милки самі собою почнуть 
поступово зникати.

МЕТОД «ЗЕЛЕНОЇ РУЧКИ»

ПРИТЧА 
ПРО ЩАСТЯ

 Гуляло Щастя по лісу, на-
солоджувалося природою, як 
раптом впало до ями. Сидить 
і плаче. Йшла повз людина, 
Щастя почуло її — і кричить 
з ями:

— Добра людино, витягни 
мене звідси!

— А що ти мені даси за це? 
— запитує людина.

— А що ти хочеш? — пере-
питало Щастя.

— Я хочу великий і краси-
вий будинок з видом на море, 
найдорожчий.

Щастя подарувало людині 
прекрасний будинок біля 
моря. Та зраділа, втекла і за-
була про Щастя.

Сидить Щастя в ямі і плаче 
ще голосніше.

Повз йшла інша людина, 
почуло Щастя людину і кри-
чить їй:

— Добра людино, витягни 
мене звідси!

— А що ти мені даси за це? 
— запитує людина.

— А що ти хочеш? — пере-
питало Щастя.

— Я хочу багато красивих 
і дорогих машин різноманіт-
них марок.

Дало Щастя людині те, 
що вона попросила. Зраділа 
людина, забула про Щастя і 
втекла. Зовсім втратило надію 
Щастя.

Раптом чує, йде ще одна 
людина, крикнуло їй Щастя:

— Добра людино, витягни 
мене звідси!

Людина витягнула Щастя з 
ями і пішла далі. Зраділо Ща-
стя, побігло за нею і питає:

— Людино! А що ти хочеш 
за те, що допомогла мені?

— Нічого мені не треба, — 
відповіла людина.

Так і побігло Щастя за лю-
диною, не відстаючи від неї 
ніколи.

Мені минулого року ви-
повнилося 67 років, тому я від-
ношу себе до тих людей, про 
яких пише Кореневська. Моїх 
ровесників на Україні нази-
вають «діти війни». Пам'ятаю 
окупацію, бої, і, можливо, в ті 
роки у мене з'явилося захво-
рювання «пароксизмальна 
тахікардія», на яке страждав 
в юності. З дитинства захо-
плююся спортом, особливо 
ігровими видами: волейболом, 
футболом, баскетболом, шаха-
ми. Пізніше займався гірським 
туризмом, підкорював верши-
ни Кавказу, взимку ходив на 
лижах, грав у хокей.

Працював на фенольному 
заводі в невеликому селищі 
Новгородське, недалеко від 

міста Дзержинська Донецької 
області. Тридцять п'ять років 
грав за заводську волейбольну 
команду, тренування волей-
болістів відвідую досі. Займа-
юся настільним тенісом, від 
товариства «Металург» їжджу 
на обласні та республікансь-
кі змагання. Два-три рази на 
тиждень відвідую заводський 
спортзал. Влітку і восени здій-
снюю багатогодинні походи по 
гриби — пішки або на велоси-
педі. Під час купання пірнаю з 
маскою за раками.

А тепер про духовний ро-
звиток. З дитячих років дру-
жу з книгою. До 200-річного 
ювілею Пушкіна вирішив зро-
бити йому «подарунок» — вив-
чити напам'ять роман у віршах 

«Євгеній Онєгін». Протягом 
чотирьох місяців вчив строфи і 
глави, мислив рядками з рома-
ну. Коли онук почав вивчати в 
школі англійську, став займа-
тися цією мовою і я (в школі 
вчив німецьку). Зараз знаю ан-
глійську досить непогано, до-
помагаю онукові в оволодінні 
мовою.

Це я до того, що більшість 
тих, хто пішовши на пенсію, не 
знають, чим себе зайняти. Мені 
ж не вистачає часу, так багато 
цікавого навколо! А коли жити 
цікаво, вік — не перешкода.

А. Болочев, сел. Новгородське, 
Донецька обл.

Детальніше див.: https://www.
nkj.ru/archive/articles/3944/

Якось мені на очі потрапила дуже цікава стаття. Вона так і називалася — «Метод зеленої 
ручки». У статті описувалося, як звичайна середньостатистична мама Тетяна Іванко, зай-
маючись письмом зі своєю донькою, вирішила обводити зеленою ручкою ті «закарлюки», 
які у неї виходили краще за інші. Результат не змусив на себе довго чекати — дитина була у 
повному захопленні!

ЯКЩО ЖИТИ ЦІКАВО, ВІК — НЕ ПЕРЕШКОДА
Журнал «Наука і життя» я читаю вже багато років. Це один із журналів радянського 

періоду, які ретельно зберігаю. В останні роки беру журнал в бібліотеці. З-поміж додатко-
вих публікацій хотів би виділити цикл статей  О.Кореневської «Для тих, кому за 60», що 
публікувалися в 2002—2003 роках.
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Дуже радісно, що на 
заклик творити газету разом 
відгукується стільки людей! 
Сьогодні ми друкуємо листа 
читачки З. М. Дунаєвої, яка не 
просто запропонувала нову 
рубрику, але і надіслала ма-
теріали до неї. Це ще більше 
надихає нас на пошук нової 
інформації на тему прекрас-
ного.

У кожного з нас є чим 
поділитися. У світі мис-
тецтва, культури, музики і 
так далі багато незвіданого і 
прекрасного. Що відомо вам? 
Який матеріал на цю тему вам 
було б цікаво почитати? Або, 
може, у вас збереглися виріз-
ки зі старих журналів, газет 
про людей мистецтва або про 
культурні події минулого?

Давайте підтримаємо іні-
ціативу поважної З. М. Ду-
наєвої і всі разом наповнимо 
рубрику чудовою інформа-
цією!
 З любов'ю, колектив редакції 

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

У СВІТI ПРЕКРАСНОГО

Перші уроки музики Дми-
тро отримав у ранньому 
дитинстві. Його батько — 
Олександр Степанович, ін-
женер-хімік — в душі завжди 
плекав любов до співу. Батько 
хлопчика прекрасно грав на 
роялі, а тому в будинку Хво-
ростовського завжди звучала 
музика. Не дивно, що Дмитро 
полюбив класику вже в юно-
му віці.

Вперше Дмитрик зважив-
ся заспівати в чотири роки. 
Незабаром почав освоювати 
рояль і без проблем вступив 
до музичної школи. Вчителі 
бачили в хлопчикові май-
бутнього великого піаніста, 
а зовсім не оперного співака. 
Під керівництвом педагога 
зі світовим ім'ям — Кате-
рини Іофель — розвинувся 
майбутній геній оперного 

співу. Поради та настанови 
педагога він проніс через усе 
життя.

Почав кар'єру оперного 
співака в Красноярському те-
атрі опери та балету з 1985 по 
1990 (почав ще на третьому 
курсі інституту). У 1987 році 
став переможцем Всеукраїн-
ського конкурсу вокалістів, а 
трохи пізніше — вже Всесо-
юзного конкурсу вокалістів 
ім. Глінки, який проходив у 
Баку.

У 1988 році відбувся дебют 
молодого співака на європей-

ській сцені — на сцені театру 
Ніцци, а в Тулузі отримав 
головний приз. У 1989 році 
отримав Гран-прі Міжнарод-
ного конкурсу «Кардіфські 
голоси». З цього моменту про 
молодого оперного співа-
ка заговорила вся Європа. 
Його голос звучав зі сцени 
Берлінської і Баварської дер-
жавної опери, Лондонського 
королівського театру «Ко-
вент-Гарден», Міланської опе-
ри «Ла-Скала» і Нью-Йорксь-
кої Метрополітен-опери.

У житті Дмитра було дві 
супутниці. Перша дружина 
— Світлана Іванова — була 
балериною, народила йому 
близнюків. У 2001 році шлюб 
розпався. Другою дружиною 
Дмитра стала співачка Фло-
ранс Іллі, яка народила йому 
сина і дочку.

Навесні 2015 року у Дми-
тра почалися запаморочення, 
проблеми з координацією, і 
лікарі діагностували пухлину 
гіпоталамуса. Хворостовсь-
кий мужньо боровся з чумою 
XXI століття — онкологією. 
Влітку 2016 він виступив 
на фестивалі «Нова хвиля» 
з Анною Нетребко, Ларою 
Фабіан і іншими зірками 
світової сцени. У жовтні він 
відправився у велике турне 
по Німеччині з репертуаром 
із творів Мусорського, Рах-
манінова, Чайковського, Бо-
родіна і Верді.

Дмитро Хворостовський 
пішов із життя 22 листопада 
2017 року, йому було всього 
55 років. У заповіті Дмитро 
попросив кремувати його, а 
прах поховати в двох важли-
вих у його біографії містах: 
Москві і Красноярську.

Поетеса Лілія Виноградо-

ва, друг Дмитра, розповіла, 
що артист мріяв заспівати 
на сцені Великого театру 
після реконструкції, але хво-
рого Хворостовського не пу-
стили в цей театр. Ще вона 
повідомила, що прощання з 
«золотим баритоном» прой-
де в Москві, незважаючи на 
те, що останні роки життя 
Хворостовський жив у Лон-
доні.

Мені випало щастя бути 
на одному з його концертів у 
Києві. У мене багато дисків із 
записами його неповторного 
голосу. Хотілося поділити-
ся з читачами. Вважайте, що 
це був крик душі про велику 
світову втрату.

Може, хтось із читачів про-
довжить рубрику «У світі пре-
красного», адже в світі,дійсно, 
стільки всього прекрасного!

З повагою, З. М. Дунаєва, 
77 років, м. Київ

ЧИТАЧКА ЗАПРОШУЄ 
В СВІТ ПРЕКРАСНОГО!

 Музика запобігає втраті 
слуху. Експеримент показав, 

що музиканти чу-
ють краще, ніж ті 
люди, які ніколи 
нею не захоплюва-
лися.

 Музика лікує 
серце, допомагає 
пацієнтам, які від-
новлюються після 
серцевого нападу 

або операції на серці. До-
ведено, що приємна музика 
сприяє оздоровленню су-

динної системи.

 Музика покращує 
пам'ять і розумові здібності. 
Що більше слухаєш музику, 
то кращий результат.

 Музика зменшує біль, 
активізує сенсорні шляхи, 
які приглушують больові 
відчуття. Музика допомагає 
зменшити тривогу і повністю 
відволіктися від неприємно-
стей.

МУЗИКА НАМ ЖИТИ ДОПОМАГАЄ
Музика — одна з найпрекрасніших речей на світі. Вона 

дуже проста і неймовірно складна в той же час. Тільки 
вдумайтеся: хвилі певної частоти з'єднуються в мелодії, 
які наші вуха здатні вловлювати, а мозок — розшифрову-
вати, щоб в результаті ми могли насолодитися чарівною 
музикою.

Шановна редакціє газети «Пантелеймон цілитель»!

Пишу вам, оскільки багато років читаю вашу газету і дуже її люблю. Складається 
враження від прочитаного, ніби поговорила з добрими людьми. З нетерпінням чекаю 
кожного наступного номера. Добротою і духовністю наповнена ця газета. Прочитаєш, і 
таке враження, ніби ковтнув чистого повітря. Спасибі вам.

Багато цікавого і пізнавального дізнаюся з рубрики «Будьте здорові». А ще у мене 
до вас є маленьке прохання — відкрийте рубрику «У світі прекрасного», де згадували 
б імена світових видатних композиторів, художників, письменників, поетів, співаків, 
музикантів. Про одного з них я хотіла б написати.

ДМИТРО ХВОРОСТОВСЬКИЙ — ЗОЛОТИЙ БАРИТОН
Дмитро Хворостовський — відомий оперний співак сучасності, народився 16 жовтня 

1962 року в м. Красноярську. Його драматичний баритон п'янить і заворожує, інтонації 
його вокальних партій пробирають до тремтіння. У заслуженому списку співака значиться 
величезна кількість нагород і звань. 
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

КОНКУРС ЛИСТІВ
До публікації пропонуєть-

ся ваша творчість, яка викли-
че у читачів приємні емоції, 
радісні почуття і пробудить 
такий вогник у душі, що 
будь-які негаразди і проблеми 
забудуться!

У зимові вечори ми мо-
жемо зайнятися творчістю, 
взяти до рук перо і творити. 
Творити для людей, для себе, 
залишаючи все непотрібне за 
бортом, і, рухаючись на хви-
лях щастя вперед, до головної 
мети — до справжньої Любові 
і Свободи!

Це може звучати абстрак-
тно: що таке справжня Лю-
бов, Свобода? Але як же ми 
це пізнаємо, якщо не діятиме-
мо? Діяти заради один одно-
го, з турботою про ближніх, 
з прагненням передати тепло 
своєї душі іншому, обігріти, 
обійняти весь світ, подарува-
ти надію тим, хто її втратив, 
показати приклад зневірено-
му, протягнути руку допом-
оги нужденному, показати 
вихід заблукавшому.

Кожен ваш лист, наповне-
ний щирістю, радістю та прав-
дою, — це те, чого реально 
може потребувати не одна лю-
дина. Те незриме спілкування, 
яке відбувається при читанні 

ваших історій, радість за ге-
роїв ваших оповідань — тіль-
ки частина того, чим збагачу-
ються всі, хто читає їх.

Ви можете писати про 
себе, про друзів, про хороших 
людей. Це можуть бути історії 
з життя, що надихають, вірші, 
які мотивують встати з колін 
і почати жити щасливо, і все-
все, що ви ще придумаєте. 

ЦЕ ДУЖЕ ПРОСТО — 
ПОДІЛИТИСЯ ТЕПЛОМ З 

ІНШИМИ
 Можна написати листа чи-

тачам, звернутися один до од-
ного з турботою і підтримати, 
адже ваше добре слово може 
змінити комусь життя на кра-
ще. Можна надіслати заміт-
ку про місце, яке подарувало 
вам якісь особливі миті, події, 
почуття. І, можливо, житель 
цього міста погляне на нього 
інакше і захоче зробити місце 
свого проживання ще кра-
сивішим і добрішим. Можна 

надіслати приклад вашої до-
брої справи, і нею надихнуть-
ся біьшість людей, а вогники 
добрих справ запаляться по 
всій країні. А можна просто 
надіслати хорошого і добро-
го листа, викласти в ньому те, 
що у вас на серці: згадати по-
чуття радості і щастя, які ви 
відчували колись, змахнути з 
них пил і дати їм нове життя. 
І тоді, прочитавши його, ті, 
хто сваряться — помиряться і 
візьмуться за руки.

Адже те справжнє, живе 
і тепле — воно є у всіх! І ко-
жен із вас своєю дією, своїм 
прикладом може допомогти 
іншому зробити той перший 
крок до себе справжнього і 
розтопити лід непотрібних 
образ, прикростей і очіку-
вань. Тепле серце завжди зі-
гріє і полюбить!

Нам, як і всім читачам на-
шої газети і сайту, важливе 
кожне ваше щире слово, ко-
жен написаний рядок. Не-
важливо, скільки, а важливо, 
з яким внутрішнім почуттям 
це буде написано. Любов без 
відстані і часу. Вона живе!

Будемо раді кожному ли-
сту. Не соромтеся — пишіть 
сміливо і відверто, пишіть 
один одному, пишіть до ре-

дакції, пишіть всьому світу! 
Розтопимо лід теплом своїх 
сердець!!

ПРИЗОВИЙ ФОНД 
Ну і, звичайно, оголошує-

мо призовий фонд конкурсу. 
Ми вирішили зробити його 
ще більш практичним для вас. 
Цього разу серед кращих ли-
стів будуть розіграні:

 Головний приз — 
мобільний телефон з вели-
кими кнопками. Розмови з 
близькими людьми стануть 
ще зручнішими!

 МП3-плеєр (пристрій 
для прослуховування книг і 
музики) — 5 штук. Багатьом 
із вас важкувато читати ве-
ликі обсяги тексту, а жага 
пізнання нового жива. Так ось 

ми подаруємо вам ці прилади 
для прослуховування статей, 
книг, музики вже з закачаним 
комплектом цікавих статей і 
книг!

 Набір «Здоров'я»: баль-
зам Болотова  або «Мускус» 
(на вибір) — 5 штук.

 Набір «Зігріваємо тіло»: 
плед і теплі шкарпетки. Зі-
гріють вас за будь-якої пого-
ди! — 5 штук.

 І, звичайно, безліч зао-
хочувальних призів у різних 
номінаціях.

Розіграш відбудеться 
1 травня 2018 року.

Чекаємо на ваші 
теплі листи за адресою: 
а / с 155, м. Вишгород, 
Київська обл., 07300. 

З приміткою «Кон-
курс листів»

З любов'ю, колектив редакції 
газети «Пантелеймон»

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ

Основне завдання — про-
аналізувати сучасні особли-
вості духовного розвитку, 
ступінь усвідомленості в ро-
зумінні головних елементів 
ціннісного контексту релігій-
ного світогляду в світовому 
співтоваристві. Виявити єдине 
зерно духовних знань на базі 
загальних споконвічних ду-
ховних зерен світових релігій, 
течій і напрямів; а також схеми 

роботи свідомості, її мозаїч-
ний і амбівалентний характер 
(двоїстий, що містить в собі 
протиріччя), особливості об-
скурантизму («затемнення», 
мракобісся, ворожнечі) свідо-
мості, кращі алгоритми реак-
цій на привнесення їм спец-
ифічних змін, пов'язаних з 
віронавчальними принципами 
в різних релігіях; можливості 
і варіанти в нівелюванні про-
явів духовно-моральної кризи 
в умовах глобалізації. 

Показати, які особливості 
духу єднання і протиріч сві-
домості в духовній спадщині 
людської цивілізації. Знайти 
загальні соціальні та духов-
но-моральні чинники кон-
солідації світової спільноти на 
сучасному етапі.

(Детальніше про про-
ект читайте в наступ-

них номерах або на сайті:                                 
https://edinoezerno.allatra.org)

РОЗТОПИМО ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!
Любі друзі! З величезною радістю оголошуємо про початок нового конкурсу листів зи-

ма-весна 2018 під назвою «Розтопимо лід теплом сердець!» У ньому ми всі разом, своїми те-
плими і душевними історіями, віршами, малюнками і навіть піснями зможемо розтопити зи-
мовий лід і створити весну в душі вже зараз, незважаючи на те, що на календарі зима.

«ЄДИНЕ ЗЕРНО»
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОГО 

ГРОМАДСЬКОГО РУХУ «АЛЛАТРА»
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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)

СВІТ НАВКОЛО НАС

Днями я подивилася муль-
тфільм «Лего. Фільм», 2014 р. 
Він справив на мене особливе 
враження, і я вирішила з вами 
поділитися. Адже в ньому 
знаходиться глибокий сенс 
існування людини і впливу на 
неї сучасної системи.

Спочатку світ поневолює 
так званий «президент-біз-
нес». Він вибудовує свою си-
стему на землі, нав'язуючи 
людям життя за певними ін-
струкціями, впливаючи на 
соціум за допомогою телеба-
чення і реклами. Влаштовує 
війни і розділяє людей. Він 
приховує своє справжнє об-
личчя під масками, змушує 
людей працювати на нього під 
дією страху, а потім і зовсім 
поневолює розум людини.

Ось цитата з мультфільму: 
«Дух, поневолених коруп-
цією, начисто позбавлений 
уяви». Адже це те, що ми зараз 

спостерігаємо в світі. Замість 
гармонії процвітає система, 
замість свободи ми живемо 
за інструкцією.

Але, як ми вже знаємо, 
всюди існують добро і зло, 
одне без іншого не буває. У 
мультику показана група «ве-
ликих майстрів», які живуть 
проти системи, борючись за 
любов і свободу. Вони чека-
ють обраного, який очолить і 
поведе їх за собою. Але ж ми 
знаємо (і це показано в муль-
тфільмі), що кожна людина 
особлива і має в собі потен-
ціал стати втіленням чистої 
божественної любові. Лю-
бові, яка переможе всі війни, 
переможе злість, заздрість і 
насильство, тільки потрібно 
об'єднатися.

Ще цитати з мультфільму: 
«Щоб стати обраним, вір у 
те, що ти ним можеш стати». 
«Не переживай про те, що ро-

битимуть інші, зосередься на 
своїх кращих якостях».

У мультику «Лего. Фільм» 
дуже цікаво знятий сюжет — 
начебто людство показано у 
вигляді лего (конструктора), 
але в кожному йде боротьба 
за матеріальні і духовні, люд-
ські якості. Хто читав книги 
А. Нових, знає, що наше тіло 

— це всього лише матеріаль-
на оболонка зі своїми по-
всякденними потребами, це 
ніби будинок для душі, яка 
є в кожному, і яка прагне до 
Бога, всенаповнюючої і твор-
чої сили.

Наприкінці мультфільму 
добро восторжествує, воно 
пом'якшить серця людей, які 
були провідниками системи 
зла.

«Ви не погана, не зла, ви 
найталановитіша і цікава 

людина у Всесвіті. І ви здатні 
створювати приголомшливі 
речі. Ви обраний, як і я, як і 
всі, і здатні все змінити» (Ци-
тата з м /ф «Лего. Фільм»).

Давайте щодня і щохвили-
ни робити вибір у бік добра 
і душі! Так, це не завжди ви-
ходить, система дуже хитра і  
будь-якої миті може відвести 
людину з істинного шляху. 

Але якщо ми здійснювати-
мемо вибір любові знову і 
знову, то системі буде важко 
вплинути на особистість лю-
дини. Як зазначав І.М. Дани-
лов: «Система дуже лінива». 
У людини не вийде з першого 
разу або з другого, третього, 
але з четвертого обов'язково 
вийде. Головне — знати, що 
справжнє значення людини 
— це з'єднання особистості 
з душею. Кожен досягає це 
в своєму досвіді, але люди 
повинні об'єднатися, не слі-

дувати принципам верхівки 
влади, яка організовує війни, 
сіє ненависть один до одного 
і розділяє.

Давайте вчитися любові 
і співчуттю, жити в мирі та 
радості. Спасибі за те, що 
прочитали і приділили свою 
увагу.

Ю. В. Льовкіна, 
м. Бахмут,

Донецька обл.

ШАНОВНА ЮЛЕНЬКО! 
Дякуємо Вам за гарно-

го листа і такий детальний 
аналіз мультфільму. Дуже 
цікаві роздуми. Нам приємно, 
що Ви підтримали цю рубри-
ку і прислали свій матеріал. 
Будемо і надалі раді читати 
Ваші міркування і роздуми 
про інші фільми і мультфіль-
ми, адже це дуже важливо 
розуміти, що ми дивимося і 
навіщо.

ЛЮБІ ДРУЗІ! 
Приєднуйтесь і ви до цієї 

теми, якщо вам це цікаво. Ко-
жен бажаючий може зробити 
творчий внесок до спільної 
справи!

З любов'ю, колектив 
редакції газети 

«Пантелеймон»

ЧИТАЧ ЗРОБИВ 
ПОДАРУНОК НЕЗНАЙОМЦЕВІ!

СЮРПРИЗ ДЛЯ ЖИТЕЛЯ СУМЩИНИ

Добрі справи творять прості люди своїми руками. Напере-
додні Нового року ми отримали незвичайного листа. Читач 
надіслав звернення до редакції, що він хоче оформити перед-
плату тому, хто цього потребує. Ця людина попросила не на-
зивати її імені. Вже після свят в редакції пролунав дзвінок, і за 
змістом розмови ми зрозуміли, для кого був призначений цей 
добрий сюрприз.

Житель Сумської області отримав у подарунок передплату 
на газету «Пантелеймон», яку він не міг оформити сам у зв'язку 
з різними обставинами. Не вдаватимемося в подробиці історії 
цієї людини, щоб уникнути філософствування. А просто щиро 
порадіємо тому, що промінчик добра знайшов свого адресата 
і зробив щасливішим іншу людину. Це так просто! Добро по-
роджує добро!

Також дуже хочеться порадіти і за тих читачів, які подару-
вали передплату на газету бібліотекам, будинкам престарілих, 
лікарням, своїм сусідам, друзям і близьким. Спасибі вам за 
приклад добрих справ і поширення творчої інформації в су-
спільстві. Зараз це дійсно важливо і потрібно дуже багатьом 
людям! Низький уклін вам, дорогі друзі! Подяка за те, що ви є!

З любов'ю, колектив редакції газети 
«Пантелеймон»

Звук, що видається дзво-
ном, володіє чудовою силою 
— не випадково дзвін нази-
вають «дзвінкою іконою» і 
«молитвою в бронзі».

На думку вчених, дзво-
ни випромінюють величезну 
кількість резонансних звуко-
вих хвиль і тим самим очи-
щають простір. Повноактив-
ний церковний дзвін вбиває 
бактерії в радіусі 70 кіломе-
трів. Унікальна спіралевидна 
траєкторія звуку, що вихо-
дить при ударі в дзвін, вияв-
ляється згубною для багатьох 
хвороботворних мікробів. Ги-
нуть навіть такі мікроорганіз-
ми як вірус гепатиту, спори 
сибірської виразки.

Крім того, за запевненням 
фізиків, якщо взяти дорево-
люційну кількість церковних 
дзвонів і порахувати потен-
ціал їхнього випромінювання 
в ультразвуковому діапазоні, 
то виявиться, що по великих 

святах цей потенціал буде 
таким, що ракета середньої 
дальності відхилилася б зі 
своєї траєкторії.

У середні віки відливали 
дзвони з цілеспрямованим 
ефектом: вбивали збудників 
чуми в одному випадку; збуд-
ників віспи — в іншому. У 
дзвони нерідко дзвонили під 
час грози, щоб відвести грім і 
блискавку і оберегти всіх, хто 
чув дзвін від матеріальної та 
духовної загрози.

В Україні, Польщі та Росії 
хлібороби завжди були пе-

реконані, що дзвін покращує 
врожайність. А на Русі існу-
вало повір'я, що якщо над 
важкохворою людиною вда-
рити в дзвін, вона одужає. І 
це повір'я згодом отримало 
наукові підтвердження.

Дослідники ще в 70-ті роки 
минулого століття встанови-
ли, що такі недуги, як безпри-
чинне занепокоєння, страхи, 
нервозність і безсоння, пре-
красно зцілюються дзвоном.

Аудіозапис малиново-
го дзвону заспокійливо діє 
навіть на найбільш буйних 
душевнохворих. А прослухо-
вування музичних творів, ви-
конаних на дзвонах, виліко-
вує важкі види депресій та 
інших психічних захворю-
вань. Дзвін очищає округу на 
багато кілометрів. 

«Троїцький 
благовісник»

ТАЄМНИЦЯ  ЦЕРКОВНОГО ДЗВОНУ

ВАЖЛИВО ПОДИВИТИСЯ 

ФІЛЬМИ ТА АНІМАЦІЯ 
ЗІ ЗМІСТОМ

Здрастуй, редакціє улюбленої газети і її передплатни-
ки! Мене звуть Юлія Льовкіна, мені 25 років. Газету пе-
редплачує моя мама, але я читаю кожен номер, а потім 
приношу на свою роботу, де деякі люди читають її і чека-
ють так само, як і я.
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ПРИТЧА ПРО ДВІ СНІЖИНКИ

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. 

З повагою, редакція газети «Пантелеймон»

ДОБРІ ЖАРТИ

 Син заснув на дивані і 
тато вирішив перекласти 
його в ліжечко. Взяв обе-
режно на руки, а синуля 
крізь сон:

— Поклади, де взяв.
***

— Мамо, а чому на плиті 
так брудно?

— Тато яєчню посмажив.
— Що, без сковорідки?

***
З ванної кімнати: "Мамо! 

Ма-а-мо! Дай мені ще руш-
ник! Я мив ноги ... і випадко-
во помив голову...  "      

        

***
У дитсадку вихователь 

каже:
— Що робити? У нас два 

Колі.
Мій каже:
— Називайте мене Мико-

ла Перший ...

ДИТЯЧА МУДРІСТЬ
Онучка Юнна (4 роки) 

дивиться на зимову погоду: 
«Як шкода, що літо прийде 
не скоро і його довго чекати. 
Але це не привід влаштову-
вати істерику і засмучувати-
ся. Можна щось придумати. 
Наприклад, зробити з папе-
ру ягідки, розфарбувати їх і 
повісити. Це конструктив-
но».Пишаюся своєю ону-
кою!

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ?..

ЧИ Є У САМЦІВ КЕНГУРУ СУМКА?
Відповідає зоолог Ірина Мар'їна:

— Ні, у самців кенгуру (до 
речі, англійською їх назива-
ють «бумерами») сумки не-
має. Правда, у них є спеціаль-
ні кісточки. До подібних у 
самок кенгуру кріпиться сум-
ка. Швидше за все, це рудимент. Коли плід розвивається, 
у нього є і чоловічі, і жіночі ознаки, але потім якісь почи-
нають переважати.

ЧИ МОЖНА ЗАСМАГНУТИ ЧЕРЕЗ ЗАКРИТЕ ВІКНО?
Відповідає фізик Андрій Куравський:

— Дивлячись що це 
за вікно. Тому що засма-
га — це наслідок впливу 
ультрафіолетового ви-
промінювання на шкіру, 
а звичайне скло його не 
пропускає. Тонке, як в оку-
лярах, затримує УФ-про-
мені не повністю. Пластик взагалі не є перешкодою 
для УФ-випромінювання. 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 
ПОЛІНІ ІВАНІВНІ КОРСУН 
ДО 90-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ!

(29 січня 2018 р.)

МАТУСІ МОЇЙ 
СЬОГОДНІ 90!

Грусть подкралась — 
Жизнь невозвратима...
Ничего, родная, ведь не зря
В жизни каждый миг неповторимый!
Каждый день — он полон суеты:
Пролетает быстро, незаметно…
Дети выросли, поди, счастлива Ты!
Внукам, правнукам ты рада бесконечно!
Пусть нелёгок материнский путь,
Сеть морщин у глаз легла устало,
Руки стали грубы от забот,
Только сердце нежное осталось.
Что тебе, родная, пожелать?
Крепкого кавказского здоровья,
Сил, энергии в пути не исчерпать,
С Богом будет пусть твоя дорога!!!

У подарунок даруємо тобі річну передпла-
ту на унікальне видання «Пантелеймон ціли-
тель»! Газета, віримо ми, стане тобі справжнім 
другом, мудрим порадником і поведе тебе по 
стежці довголіття, освяченої луками доброти 
і любові земної!

Син Олександр, дочка Людмила та всі рідні

---СТАНЕМО ДОБРИМИ 
ДРУЗЯМИ!---

  
    

Шановні читачі! 
Пишіть в цю рубрику 
свої листи, якщо є по-
треба поспілкуватися з 
іншими читачами газе-
ти. Пишіть один одному, 
спілкуйтеся і підтримуй-
те. Це так важливо для 
кожної людини!

З любов'ю, редакція газети 
«Пантелеймон»

Йшов сніг. Було тихо і 
спокійно, і пухнасті сніжин-
ки неспішно кружляли в хи-
мерному танці, повільно на-
ближаючись до землі.

Дві маленькі сніжинки, 
які летіли поруч, зав'язали 
розмову. Щоб їх не віднесло 
одна від одної, вони взялися 
за руки, і одна сніжинка ве-
село сказала:

— Яке неймовірне відчут-
тя польоту!

— Ми не летимо, ми про-
сто падаємо, — сумно від-
повіла інша.

— Скоро ми зустрінемося 

з землею і перетворимося на 
біле пухнасте покривало.

— Ні, ми летимо назу-
стріч загибелі, а на землі нас 
просто розтопчуть.

— Ми станемо струмками 
і прагнутимемо до моря. Ми 
житимемо вічно! — сказала 
перша.

— Ні, ми розтанемо і 
зникнемо назавжди, — запе-
речувала їй інша.

Нарешті їм набридло спе-
речатися. Вони розтиснули 
руки, і кожна полетіла назу-
стріч долі, яку вибрала сама.
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