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ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ! 

ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

ТАК ЩО Ж ТАКЕ 
ЛЮБОВ?

Ми чуємо: «Любов — най-
прекрасніше почуття», «Любов 
править світом». Ми зустрічає-
мо це слово в книгах, піснях, 
журналах, фільмах. 

Багато філософських і релі-
гійних вчень ставлять любов 
на перше місце. 

Життя коротке, 
і треба встигнути 
духовну сутність 
у серці оспівати.

ПРО ЛЮБОВПродовження — на стор.13

КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 

ПРИЗИ ПЕРЕМОЖЦЯМ!

ПОДАРУНКИПродовження — на стор. 15

ПРИНЦИПИ 
ХАРЧУВАННЯ В 

ЗРІЛОМУ ВІЦІ

ЗДОРОВ’Я
Продовження — на стор. 4

Богородиця — 
це Дух

Діву Марію називають «ду-
ховно оживляючою силою», 
«втіленням істинних знань». 

Її називають «Премудрістю 
Божою» — «художницею всьо-
го», «Матір'ю творіння», «Вона 
є відблиском вічного світла і 
чистим дзеркалом дії Божої»...

ПРАВОСЛАВ’Я
Продовження — на стор. 9

 Основний принцип пра-
вильного харчування в будь-я-
кому віці дуже простий: 
енергетична цінність раціо-
ну повинна чітко відповідати 
потребам організму. З роками 
відбувається зниження трав-
них функцій з боку всіх органів 
шлунково-кишкового тракту.

Ось і закінчився конкурс 
серед наших передплатників! 
Цей конкурс був особливим, 
оскільки кожен його учасник 
здійснив дуже добрий вчинок 
— передплатив газету «Панте-
леймон» одній або більше осо-
бам. Скільки радості ви при-
несли в серця людей! Увага передплатників! Якщо вам не доставили видання

телефонуйте на гарячу лінію УДППС "УКРПОШТА" 0-800-300-545

 Зробіть 2018 рік 
особливим для себе і своїх 

друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

Анастасія Нових

Шановні читачі! 
З великою радістю і від-

повідальністю повідомляє-
мо, що на каналі «АЛЛАТРА 
ТВ» опублікована нова пе-
редача:  

«СЕ ГРЯДЁТ. 
IT IS COMING»
Учасники передачі: Ігор 

Михайлович Данилов, Ігор 
Володимирович Наумець, 
Анна Дубровська, Андрій Ко-
втунов.

Неминучість серйоз-
них кліматичних змін, що 
насуваються, глобальність і 
масштабність яких сьогодні 
можна спостерігати по всій 
планеті, ставить кожного пе-
ред межею особистого вибо-
ру. Уже найближчим часом 
ЦЕ торкнеться кожного!

Невідома історія ми-
нулого, знання якої дає ро-
зуміння завтрашнього дня 
(цикл повторюється).

Міжнародні ініціативи 
громадського руху «АЛЛА-
ТРА».

Проект «ЄДИНЕ ЗЕР-
НО» — спільна справа, яка 
продовжує об'єднувати ба-
гатьох людей на планеті, не-
залежно від національності 
та віросповідання.

Інформування про ті 
катастрофічні природні про-
цеси, що насуваються, які 
найближчим часом стануть 
реальністю для певних країн 
і континентів.

Що ти сьогодні зробив 
для того, щоб у тебе і твоїх 
рідних та близьких був 
шанс вижити в завтраш-
ньому дні?

* * *
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Якщо вам цікаво поди-
витися цю передачу і є мож-
ливість підключення до 
Інтернету, дивіться за поси-
ланням: https://www.youtube.
com/watch?v=wpH3JsXsLf4

Якщо немає можливості 
підключитися до Інтернету, 
можемо вислати вам диск з 
передачами «АЛЛАТРА ТВ» 
(витрати будуть тільки на 
диск і пересилання). Не за-
будьте перевірити наявність 
у вас пристрою для перегля-
ду інформації з диска.

Телефонуйте або пишіть 
нам. Контактні дані — 

на сторінці 16.

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»
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ДОБРІ НОВИНИ

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

НЕ РОБИТИ З ЇЖІ КУЛЬТУ
Кожні четверо з деся-

ти голландців і австрійців 
завжди купують найдешев-
шу їжу. Будь-який кореєць з 
гордістю заявить, що в його 
родині завжди економлять на 
їжі.

У Великобританії зростає 
популярність інтернет-ма-
газинів, що торгують про-
строченими продуктами 
харчування: товари в них 
утричі— вчетверо дешевші за  
свіжі аналоги.

Єгиптяни економлять на 
їжі по-своєму: на сніданок 

їдять квасоляну кашу з рос-
линними котлетками з тамейї 
(склад: боби, зелень, спеції). 
Кажуть, після такого снідан-
ку їсти не хочеться до вечора.

СТАРЕ ЛІПШЕ НОВОГО
Німці насамперед відмов-

ляються від покупок побуто-
вої техніки та продовжують 
їздити на старих і дуже старих 
машинах.

Аналогічна картина в 
США: середньому амери-
канському автомобілю нині 
близько 11 років. Росте в США 
популярність сайтів «віддам 
безкоштовно», де можна під-
шукати собі дармові меблі та 
побутову техніку, одяг і взут-
тя.

ЖІНОЧА ЛОГІКА
Кореянки купують чо-

ловікам кольорові сорочки — 
щоб рідше прати і економити 
порошок.

Австралійки вішають 
щойно випрані сорочки на 
плічки у ванну поруч із ду-
шем. Поки миються самі, пар 
«прасує» сорочку.

Американки рідко стри-
жуться і відвідують салони 
краси. З приходом кризи вони 
навіть волосся стали фарбу-
вати вдома, коли підрахува-
ли, що це заощадить $ 560 на 

місяць.
Француженки обожню-

ють розпродажі, заздалегідь 
планують їх відвідування, для 
чого навіть беруть відгули на 
роботі. Економія бюджету 
при цьому значна — до 80%.

Іспанки сповідують прин-
цип: «Старий чобіт кращий 
за два нові. Не економте на 
ремонті, а заощаджуйте на за-
йвому взутті».

НА ЗЛО
 ЕЛЕКТРОЛІЧИЛЬНИКУ

У Польщі в чайник налива-
ють води рівно стільки, щоб її 
вистачило лише на одне чаю-
вання. У кризові роки у всіх 
комендатурах поліції було 
заборонено користуватися 
електрочайниками, а також 

наказано викрутити кожну 
другу електричну лампочку.

Англійці відключають 
двірний електродзвінок, коли 
нікого немає вдома.

Австралійці висмикують 
з розеток живлення невико-
ристовувані домашні прила-
ди — щоб виключити елек-
троспоживання в режимі 
«standby».

Фіни радять мити частіше 
вікна, тому що з брудними, 
згідно з дослідженням, світло 
доводиться включати раніше.

В Естонії вважають за кра-
ще включати електрорадіа-
тори лише на ніч, коли енер-
гія дешевша. А вдень можна 

запхнути в духовку газової 
плити 18 цеглин, нагріти їх 
хвилин за 15—20, а потім 
відкрити духовку — і тепла 
вистачить на багато часу.

РАЗОМ — 
ДРУЖНА СІМ'Я

В Ірландії, щоб пережити 
важкі часи, деякі сім'ї на один 
тиждень на місяць відмовля-
ються від усіх покупок і пла-
тежів. Будь-якими методами, 
але абсолютно не витрачати 
гроші. Оскільки це можливо 
лише теоретично, на прак-
тиці витрати знижуються до 
50—40% від звичайної тижне-
вої норми.

У Бельгії у подружжя 
прийнято щомісяця «скида-
тися» на загальні витрати або 
розподіляти їх: за щось пла-
тить чоловік, за щось — дру-
жина. Все це обговорюється 
на сімейних радах, де попутно 
виявляються додаткові резер-
ви економії.

КОРИСНИЙ ДОСВІД ЯК ЗРОБИТИ ЖИТТЯ ДЕШЕВШИМ?
5 НЕСТАНДАРТНИХ СПОСОБІВ

Жителі багатьох країн, які вже переживали складні періоди в економіці, навчилися ви-
ходити з ситуації з мінімальними втратами. Краще за всіх в світі економити в побуті навчи-
лися німці, австрійці та голландці.

ДОБРОГО ДНЯ, 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Сьогодні хочу розповісти 
про проект «Єдине зерно», 
про який ми вже писали на 
сторінках  газети.

Міжнародний соціаль-
но-дослідницький проект 
«Єдине зерно» — це унікаль-
на ініціатива людей усього 
світу. Учасники Міжнарод-
ного громадського руху «АЛ-
ЛАТРА» з більш ніж 140 країн 
дуже активно включилися в 
процес пошуку, аналізу, до-
слідження всіх єдиних зерен, 
що лежать в основі нашого 
життя і лежать насправді в 
основі будь-якої релігії. 

Люди говорять  від-
крито і правдиво про те, 
що розділяє нас тільки 
свідомість, а об'єднують 
люди, і об'єднує спільне 
духовне надбання, яке 
одне на всіх.

 І як виявлення загальних, 
єдиних для всіх релігій зерен 
допомагає побачити й зро-
стити в собі цей дух єдності, 
дружби і взаєморозуміння, 
який є природним для всього 
людства.

«Єдине зерно» — це нові 
можливості для об'єднання 
людей з усіх країн і пошуку 
того єдиного, що є в кожній 
людині, що об'єднує і показує 
нам спільність. Науковий 
підхід до вивчення релігій і 
пошуку єдиного призводить 
до того, що ми бачимо один 
корінь усіх релігій, розвит-
ку людини, її перетворення 
і шляхи до Бога. Цей про-
ект закликає пізнати глибше 
вчення, що лежать в основі 
всіх релігій, і побачити їхню 
подібність між собою.

Кожен учасник дослід-
ження робить для себе 
внутрішні відкриття! 

Досліджуючи інформа-
цію в проекті «Єдине зерно», 
я, наприклад, зрозуміла, на-
скільки важливим є вибір, та 
й узагалі що таке справжній 
вибір. Що це відповідаль-

но, і що це не просто якийсь 
вибір у тривимірній системі, 
а один-єдиний вибір, який ти 
можеш зробити. І про це всю-
ди говориться — в усіх учен-
нях і писаннях. А особливо 
надихнуло те, як це висвіт-
люється у зороастризмі. Там 
була така традиція: вже у віці 
12 років людина робила свій 
фінальний вибір — служити 

Богу. Обряд називався «фра-
варане» (символ вибору). А 
ще у них є поняття «фраваші» 
— праведні Душі, що дослів-
но також перекладається як 
«ті, що зробили вибір». Крім 
того, існує чіткий розподіл: 
що не є справжнім, помил-
ковим, а що є справжнім, ре-
альним. Маючи інформацію 
про це, «фраваші» усвідом-
лено приходять до вибору. І 
це дуже перегукується з тими 
словами, які Ігор Михайло-
вич Данилов сказав у передачі 
«Свідомість і Особистість. 
Від свідомо мертвого до віч-
но Живого» на каналі «Алла-
тРа»:« Пильнуй за свідомістю. 
Зрозумієш, що ти — не сві-
домість. Вкладай силу уваги 
в те, де тепло, добре і радісно. 
Шукай цю радість усередині. 
Адже вона є». 

Це допомагає мені в кож-
ному дні. Я усвідомлюю, що у 
мене є вибір зараз: не те, чим 
зайняти себе, а те, що завжди 
варто вибирати Любов. Тіль-

ки це внутрішнє — тобто те, 
що в тривимірній системі вже 
неважливо, бо важливим є 
лише одне — перебувати в 
Любові.

Побачити цю єдину осно-
ву і застосувати її на прак-
тиці для власного духовного 
розвитку допомагає те, що є 
«ключі» — Знання, дані в пе-
редачах за участю Ігоря Ми-
хайловича Данилова та в кни-
гах Анастасії Нових. Знання, 
викладені в них, — то об'єд-
нуючий фундамент, завдя-
ки якому можна знайти єд-
ність із самим собою, собою 
справжнім. 

А завдяки цьому знаходиш 
і відчуття єдності: розумієш, 
що кожна людина така ж 
сама, як і ти, і всередині вона 
прагне до того, що й ти. І що 
роз'єднує тільки система, зов-
нішні чинники, а об'єднують 
люди і внутрішньо духовне 
надбання, яке одне на всіх!

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

ЦЕ ЦІКАВО

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

Початок читайте в 
попередньому номері газети)

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

вам написала.
— Та-а! Звідки я знаю? Та й 

яка різниця?
Лафа скінчилася. Мене пе-

ревели до загальної палати. 
Родичі вже попрощалися і хо-
дити перестали.

У палаті перебува-
ло ще п'ять жінок. Вони 
лежали, втупившись у 
стіну, і похмуро, мовч-
ки і активно вмирали. Я 
витримала три години. 
Моя Любов почала зади-
хатися. 

Треба було щось терміно-
во робити. Викотивши з-під 
ліжка кавун, я затягла його на 
стіл, нарізала і голосно пові-
домила:

— Кавун знімає нудоту 
після хіміотерапії.

Палатою поплив запах 
свіжого снігу. До столу не-
впевнено підтягнулися інші.

— І правда знімає?
— Угу, — зі знанням спра-

ви підтвердила я, подумавши: 
«А хто його знає? ..».

Кавун соковито захру-
скотів.

— І правда, минуло, — ска-
зала та, що лежала біля вікна і 
ходила на милицях.

— І у мене ... І у мене ... — 
радісно підтвердили інші.

— Ось, — задоволено за-
кивала я у відповідь. — Якось 
випадок у мене один був ... А 
анекдот про це знаєш?

О другій годині ночі в па-
лату зазирнула медсестра і 
обурилася:

— Ви коли реготати пере-
станете? Ви ж усьому поверху 
спати не даєте!

Через три дні лікар нері-
шуче попросила мене:

— А ви не могли б перейти 
в іншу палату?

— Навіщо?
— У цій палаті у всіх по-

кращився стан. А в сусідній 
багато важких.

— Ні! — закричали мої 
сусідки. — Не відпустимо.

Не відпустили. Тільки в 
нашу палату потягнулися сусі-
ди, просто посидіти, погово-
рити, посміятися. І я розуміла 
чому. Просто в нашій палаті 
жила Любов. Вона огортала 
кожного золотистою хви-
лею, і всім ставало затишно і 
спокійно. Особливо мені по-

добалася дівчинка-башкирка 
років шістнадцяти в білій ху-
стині, зав'язаній на потилиці 
вузликом. Кінці хусточки, що 
стирчали в різні боки, робили 
її схожою на зайченя. У неї 
був рак лімфовузлів, і мені 
здавалося, що вона не вміє 
посміхатися. А через тиждень 
я побачила, яка у неї чарівна і 
сором'язлива усмішка. А коли 
вона сказала, що ліки поча-
ли діяти і вона одужує, ми 
влаштували свято, накривши 
шикарний стіл. Заставлений 
він був пляшками з кумисом, 
від якого ми швидко сп’яніли, 
а потім перейшли до танців. 
Прийшовши на шум, черго-
вий лікар очманіло дивився 
на нас, а потім сказав:

— Я тридцять років тут 
працюю, але таке бачу впер-
ше.

Розвернувся і пішов. Ми 
довго сміялися, згадуючи ви-
раз його обличчя. Було добре.

Я читала книжки, писала 
вірші, дивилася у вікно, спіл-
кувалася з сусідками, гуля-
ла по коридору і так любила 
все, що бачила: книгу, компот, 
сусідку, машину у дворі за 
вікном, старе дерево. Мені ко-
лоли вітаміни. Треба ж було 
щось колоти. Лікар зі мною 
майже не розмовляла, тільки 

дивно косилася, проходячи 
повз, і через три тижні тихо 
сказала:

— Гемоглобін у вас на 20 
одиниць вище норми здоро-
вої людини. Не треба його 
більше підвищувати.

Здавалося, вона за щось 
сердиться на мене. По суті, 
виходило, що вона дурна і 
помилилася з діагнозом, але 
бути цього ніяк не могло, і 
вона це теж знала.

А якось вона мені поскар-
жилася:

— Я не можу вам підтвер-
дити діагноз. Адже ви оду-
жуєте, хоча вас ніхто не лікує. 
А цього не може бути.

— А який у мене діагноз?
— Я ще не придумала, — 

тихо відповіла вона і пішла.
Коли мене виписували, 

лікар зізналася:
— Так шкода, що ви йдете, 

у нас ще багато важких.

З нашої палати виписали-
ся всі. А по відділенню смерт-
ність цього місяця скоротила-
ся на 30 відсотків.

Життя тривало. Тільки 
погляд на нього ставав ін-
шим. Здавалося, що я поча-
ла дивитися на світ зверху, і 
тому змінився масштаб огля-
ду того, що відбувається. А 
сенс життя виявився таким 
простим і доступним. Треба 
просто навчитися любити, і 
тоді твої можливості стануть 
безмежними, а всі бажання 
збудуться, якщо ти, звичайно, 
ці бажання формуватимеш з 
любов'ю. І нікого не обманю-
ватимеш, не станеш заздрити, 
ображатися і бажати комусь 
зла. Так все просто і так все 
складно.

Адже це правда, що Бог є 
Любов. Треба тільки встиг-
нути це згадати ...

Щоб нейтралізувати не-
приємний запах зі зливу 
мийки або ванни, потрібно 
взяти 1 літр оцту і додати 
в нього 30 крапель лаван-
дової олії. При бажанні її 
можна замінити олією чай-
ного дерева або лимона. 
Суміш добре струсіть і за-
лийте приблизно 100—200 
г засобу прямо в трубу. 
Залиште на кілька хвилин, 
а потім промийте злив 
декількома літрами окропу. 

Це простерилізує труби — і 
неприємний запах зникне 
надовго.

Цим же засобом можна 
протирати попільнички, а 
також освіжити чайник — 
як електричний, так і зви-
чайний. Налийте в чайник 
воду і додайте 100—200 г 
оцтової суміші. Закип'ятіть 
і залиште на 30—60 хви-
лин.  Після цього чайник 
потрібно добре вимити.

— Мамо, а знаєш, 
скільки зубної пасти 
в одному великому 

тюбику?
— Ні, моє зайченя, не 

знаю.
— Від ванної кімнати, че-

рез всю вітальню, навколо ди-
вана, до балкона і назад ...

***
У маленького хлопчика за-

питують:
— Ти кого любиш?
— Маму й тата.
— А кого більше?
— А більше нікого!

***
Скільки б років мені не 

було, я завжди буду знати, що 
1 сантиметр — це 2 клітинки.

***
Прийшли гості з дітьми 

двох і п'яти років. Кіт відразу 
прикинувся мертвим.

Щоб очи-
стити пральну 
машину, нео-
бов'язково ку-
пувати дорогі 
хімікати, можна 
викорис тову-
вати і підручні 
засоби — лимонний сік і 
перекис водню.

Візьміть 6 склянок води, 
0,25 склянки лимонного 
соку і 0,5 склянки переки-
су водню. Змішайте всі ін-
гредієнти і налийте суміш 
у флакон з пульверизато-
ром. Обприсніть барабан 
пральної машини і гумо-

вий ущільнювач. Залиште 
на 10—15 хвилин, а потім 
видаліть залишки засобу 
м'якою ганчіркою. 

Щоб очистити вну-
трішні частини машини, 
залийте суміш до одного 
з відділень для порошку і 
запустіть звичайний цикл 
прання з гарячою водою.

ЯК ПОЗБУТИСЯ 
НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ?

ЧИСТИМО ПРАЛЬНУ МАШИНУ
Мало хто замислюється про те, що в барабані пральної 

машини і гумовому ущільнювачі накопичуються бактерії 
та з'являється цвіль. Вони не тільки небезпечні для здо-
ров'я, але і позначаються на роботі самої машини.  
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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».

Найчастіше він 
просто давав хворо-
му що-небудь їстівне 
від своєї трапези або 
випити води. Але 
вся ця їжа неодмінно 
була заговорена його 
молитвами. Людині 
після цього става-
ло набагато легше, і 
вона дійсно потім одужувала. 
Чому? Тому що Агапіт лікував 
зі щирою вірою. А це велика, 
реальна сила! Справжня віра 
— це аж ніяк не фанатизм, 
що доходить до абсурду, це 
не «биття себе в груди» в су-
перечках і демагогії. Справж-
ня віра — це ступінь чисто-
ти твоєї особистої духовної 
сили. А особиста духовна сила 
в Агапіта була величезна. І 
своїм благословенням їжі або 
води для хворого, яке вигля-

дало як змова молит-
вою, Агапіт насправді 
вкладав в рідину певну 
програму за допомо-
гою своєї особистої 
духовної сили. Потім 
ця рідина надходила 
до організму хворого, 
де взаємодіяла з його 
рідиною, тобто, по 

суті, відбувалася установка 
нової програми, яка запуска-
лася за допомогою віри самої 
людини.

До речі, Агапіт завжди 
творив молитву і перед своєю 
їдою, благословляючи їжу. І ін-
ших цьому навчав. Харчувався 
в основному рослинною їжею. 
Навіть заговорена ним гірка 
травинка перетворювалася в 
його руках на солодкі ліки для 
хворого ... »
(З книги А. Нових «Сенсей-II»)

 ПРОЛОГ
 «... У чому феномен успішного лікування Агапіта? Адже він виліко-

вував не лише травами або за допомогою своїх рук, як зараз це 
називають хіропрактикою, або за допомогою слова. 

Основний принцип пра-
вильного харчування в 
будь-якому віці дуже про-
стий: енергетична цінність 
раціону повинна чітко від-
повідати потребам організ-
му. 

Для зростаючої і активної 
дитини вона одна, для люди-
ни в зрілому віці з уповільне-
ними обмінними процесами і 
відсутністю великої фізичної 
активності вона зовсім інша. 
Травна система людини змі-
нюється з віком. З роками від-
бувається зниження травних 
функцій з боку всіх органів 
шлунково-кишкового тракту.

 Через зниження еластич-
ності стінок шлунок вміщує 
меншу кількість їжі, зни-
жується кислотність шлунко-
вого соку. Клітини слизової 
оболонки шлунка в літньому 
віці синтезують менше вну-
трішнього фактора (Касла) 
— ферменту, який необхід-
ний для засвоєння вітаміну 
В12. Це може призводити до 
розвитку анемії. Симптоми: 
слабкість, підвищена стомлю-
ваність, блідість шкіри.

Погіршується робота 
печінки та підшлункової 
залози, в результаті змен-
шується вироблення жовчі і 
травних ферментів, інсуліну. 
Жовч виконує важливі функ-
ції: вона сприяє всмоктуван-

ню жирів і жиророзчинних 
вітамінів, регулює моторну 
і секреторну роботу тонкої 
кишки. Зі зменшенням кіль-
кості жовчі скорочення сті-
нок кишечника стають менш 
інтенсивними, виникають 
атонічні запори. За рахунок 
згущення жовчі виникає ри-
зик розвитку жовчнокам'яної 
хвороби.

Слизова оболонка ки-
шечника згладжується, через 
що погіршується всмокту-
вання поживних речовин. У 
тонкій кишці може відзнача-
тися надмірне розмноження 
хвороботворних бактерій. 

Проявляється це у вигляді 
болів, кольок, здуття. Адже 
багато функцій кишечника 
(захисні, синтез вітамінів і 
ін.) тісно пов'язані зі станом 
нормальної кишкової мікро-
флори. Клубова кишка також 
бере участь у всмоктуван-
ні вітаміну В12, порушення 
якого призводить до анемії, 
дратівливості, погіршення 
пам'яті і стану нервової си-
стеми. 

Стінки прямої кишки 
втрачають тонус, слабкіше 
скорочуються. Можуть ви-
никати закрепи, і як наслідок 
— схильність до розвитку ге-
морою.

ПРИНЦИПИ ХАРЧУВАННЯ В ЗРІЛОМУ ВІЦІ
Мабуть, найпомітнішою особливістю літніх людей є консервативність і небажання 

що-небудь міняти в своєму житті. На жаль, погані звички теж не зникають, і найбільш яс-
краво це виглядає по відношенню до харчування. Любов до жирного, смаженого, солоного, 
солодкого, нерегулярність і нехтування принципами здорового харчування не зникають із 
віком. В результаті страждає травна система і пов'язані з нею органи, з’являється надмірна 
вага, посилюється навантаження на опорно-руховий апарат. З іншого боку, зміна способу 
життя, супутні захворювання, вживання медикаментів і психологічні особливості людей 
похилого віку можуть призводити до втрати інтересу до їжі, в результаті чого організм не 
отримує необхідних поживних речовин. А вони так необхідні для здорового самопочуття 
і бадьорості.

Лікарі радять кілька базо-
вих принципів:

• Що старша людина, то 
важливіше ритмічність і регу-
лярність всіх процесів, тому ре-
жим харчування повинен бути 
дробовим і невеликими пор-
ціями. Оптимальна кількість 
вживання їжі — 5-6 на добу. 
Це дозволяє уникнути наслід-
ків переїдання і підтримувати 
нормальний рівень цукру в 
крові. Не потрібно забувати, 
що склянка кефіру або чашка 
чаю з медом — це теж їжа.

• Їжа повинна бути різно-
манітною, але такою, що легко 
засвоюється і простою. Слід 
відмовитися від «порожніх» 
калорій: рафінованого цукру, 
напівфабрикатів і кондитер-
ських виробів, шліфованих 
круп. Обмежити важкоза-
своювані продукти (бобові, 
гриби), копченості, жирні та 
гострі страви.

• У раціон літніх людей 
обов'язково повинні входити 
овочі та фрукти, хліб з бо-
рошна грубого помелу, крупи 
(вівсяна, гречана). Дари садів 
і городів переважно вживати 
в свіжому вигляді, тушкова-
ному або запеченому. Нежир-
ні риба і м'ясо необхідні як 
джерело білка, також раз на 

тиждень потрібно їсти яло-
вичу печінку. Кисломолочні 
продукти, яйця, нерафіно-
вана олія та вершкове масло 
рекомендовані для збалансо-
ваного харчування.

• Вживання кухонної солі 
необхідно звести до мініму-
му — надлишок солі підви-
щує ризик серцево-судинних 
захворювань, порушує каль-
цієвий обмін.

• Фізична активність є 
обов'язковою умовою нор-
мальної роботи кишечника. 
Не потрібно виснажливих 
вправ або активностей, до-
сить адекватного наванта-
ження (гімнастика, ходьба).

Кожен сам вибирає свій 
стиль життя, звички харчу-
вання і те, чим є для нього 
їжа.Але все ж є одне загаль-
не правило: людині тре-
ба їсти, щоб жити повним 
життям, а не жити, щоб на-
повнити шлунок їжею. Їжа 
не може бути сенсом життя і 
її метою. Для його наповне-
ності потрібно шукати інші 
сенси і цілі. Як важливо це 
зрозуміти, адже так багато 
треба встигнути зробити 
людині за своє життя в ін-
телектуальному і духовному 
плані.

                           Автор рубрики: Юлія Рудковська, провізор 
вищої категорії

Стаття підготовлена з використанням матеріалів
 з Інтернету і наукових журналів.

У наступному номері торкнемося теми  

«ВІТАМІНИ. ЧИ ПОТРІБНО ВЖИВАТИ  
ХІМІЧНІ ПРЕПАРАТИ ЧИ ДОСТАТНЬО  
ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ?» 

Шановні читачі, якщо вас цікавить якась тема з рубри-
ки «Заряджаємося здоров'ям», пишіть, запитуйте, будемо 
розбиратися разом.

ЯК ЖЕ МОЖНА НАЛАГОДИТИ 
ПРОЦЕС ТРАВЛЕННЯ В ПОХИЛОМУ ВІЦІ? 

ЗАРЯДЖАЄМОСЯ ЗДОРОВ'ЯМ



5№3 (585), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

 

Надана інформація на сторінках про здоров’я носить ознайомлювальний і просвітницький характер і не призначена для самодіагностики або самолікування. Вибір і призначення лікарсь-
ких препаратів, методів лікування, а також контроль за їхнім застосуванням може здійснювати тільки лікар. Обов’язково проконсультуйтеся з фахівцем. !

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

І ось основні правила з 
системи здоров'я геніального 
лікаря Миколи Амосова:

1. НЕ СПОДІВАЙТЕСЯ, 
ЩО ЛІКАРІ ЗРОБЛЯТЬ 

ВАС ЗДОРОВИМ
Вони можуть врятува-

ти життя, навіть вилікувати 
хворобу, але лише підведуть 
до старту, а далі, щоб жити 
надійно, покладайтеся на 
себе. Я ніяк не применшую 
могутності медицини, оскіль-
ки служу їй все життя. Але 
також знаю толк в здоров'ї — 
теоретично і практично.

2. ЛІКАРІ ЛІКУЮТЬ 
ХВОРОБИ, А ЗДОРОВ'Я 
ПОТРІБНО ЗДОБУВАТИ 

САМОМУ
Тому що здоров'я — це 

«резервні потужності» ор-
ганів, всієї нашої фізіології. 
Вони необхідні, щоб підтри-
мувати нормальні функціо-
нальні показники — в спокої 
і при навантаженнях (фізич-
них і психічних), а також щоб 
не захворіти, а, захворівши, за 
можливості — не вмерти. На-
приклад, щоб кров'яний тиск і 
пульс не підвищувалися біль-
ше, ніж у півтора рази при 
вправах або бігу, а неминуча 
задишка швидко заспокоюва-
лася. Щоб не боятися протягу, 
а застуди швидко проходили 
без ліків, самі собою. І взагалі, 
щоб добре працювалося, спа-
лося, «їлося і пилося».

Так ось, ці «потужності» 
ліками не здобуваються. Тіль-
ки тренуванням, вправами, 
навантаженнями. І роботою, 
терпінням до холоду, спеки, 
голоду, втоми.

3. ЩО ТАКЕ ХВОРОБИ, 
ВІДЧУВАЄ КОЖЕН

прикрий розлад різних 
функцій, що заважає відчува-
ти щастя і навіть жити. При-
чини теж відомі: зовнішні 
«шкідливості» (інфекція, еко-
логія, суспільні потрясіння), 
власна нерозумна поведінка. 
Іноді вроджені дефекти.

Стверджую: природа лю-
дини міцна. Зазвичай, у біль-
шості людей. Правда, дрібні 
хвороби неминучі, але серй-
озні найчастіше — від неро-

зумного способу життя: зни-
ження резервів у результаті 
детренованості. Зовнішні 
умови, бідність, стреси — на 
другому місці.

4. ТРЕНУВАННЯ 
РЕЗЕРВІВ ПОВИННО 

БУТИ РОЗУМНИМ
Це означає поступово, але 

наполегливо. Якщо сказати 
про суть тренування, то це 
режим обмежень і наванта-
жень (РОН). Це мій коник. 
Втім, нічого оригінального я 
не придумав.

ТРИ ГОЛОВНІ ПУНКТИ:
Перший — їжа з міні-

мумом жирів, 300 г овочів 
і фруктів щодня, і щоб вага 
не піднімалася вище цифри 
(зріст мінус 100) кілограм.

Другий — фізкультура. Тут 

справа складніша. Вона всім 
потрібна, а дітям і людям по-
хилого віку особливо. Оскіль-
ки тепер на роботі майже ніх-
то фізично не напружується, 

то, по ідеї, для пристойного 
здоров'я потрібно б займати-
ся по годині на день кожному. 
Але немає для цього харак-
теру у нормальної людини. 
Тому хоча б 20—30 хвилин 
гімнастики, це приблизно 
1000 рухів, краще з гантелями 
по 2—5 кг. Як додавання до 
фізкультури бажано виділяти 
ділянку для ходьби, по дорозі 
на роботу і назад, по одному 
кілометру. Корисно і нерви 
зберігає. Про біг підтюпцем 
я вже не кажу — нереально. 
Але корисно.

Третій пункт, мабуть, 
найважчий: управління 
психікою. «Вчіться панувати 

собою». Але ох як це важко! 
Рецептів багато, аж до меди-
тації, описувати не буду. Сам 
користуюся простим прийо-
мом: коли великий накал і ви-

ділилося багато адреналіну, 
фіксую увагу на ритмічному 
рідкісному диханні і намага-
юся розслабити м'язи. Най-
краще в такі моменти — зро-
бити енергійну гімнастику, 
але ж обстановка зазвичай 
не дозволяє. Але все одно, як 
тільки дозволить — працюй-
те. Надлишок адреналіну спа-
люється при фізкультурі, і та-
ким шляхом судини і органи 
рятуються від спазмів.

5. ЦІКАВЕ ПИТАННЯ: 
ЧОМУ ЛЮДИ ТАК ЧАСТО 

ХВОРІЮТЬ?
Думаю, що 90% людей, 

якби вони дотримувалися 

правильного способу жит-
тя, були б здоровими. Але, 
на жаль, режим вимагає на-
пруження волі. А сили волі у 
людини мало ... Сучасне офі-
ційне лікування здійснюється 
методом «Підбору-Перебору» 
гіпотензивних засобів, яких 
не один десяток, і які потім 
треба вживати все (!) життя.

6. І ЩЕ...
Не можу огульно заявити: 

«всі лікарі погані». Багато хоро-
ших, але і поганих теж. Докази? 
Запитайте, що вони читають 
і що вміють. Читають (з прак-
тиків) одиниці. Уміють (більш-
менш) лікарі хірургічного про-
філю. Тому що їм без рукоділля 
просто не можна лікувати. Те-
рапевти щиро вважають, що їм 
нічого не потрібно вміти — ні 
аналіз зробити, ні на рентгені 
подивитися, ні плевру пун-
ктувати. Є, мовляв, для цього 
вузькі фахівці. А ми, мовляв, 
загальні лікарі. Ось так.

І насамкінець. Є багато 
помилок у медичній науці. 
Часто це залежить від непра-
вильної оцінки статистичних 
даних. Наприклад, на ваш по-
гляд, в чому причина «розро-
стання», «збільшення» раку? 
У світі немає ніякого особ-
ливого збільшення кількості 
ракових хворих (крім раку 
легенів). Більш того, випадки 
захворювання на рак шлунка 
навіть зменшилися. Як зай-
мав рак друге або третє місце 
в причинах смертності, так і 
займає. 

В організмі є потужні за-
хисні сили — імунна система, 
механізми компенсації. Вони 
спрацюють, треба дати тро-
хи часу. Майте на увазі, що 
більшість легких хвороб про-
ходять самі, лікарське зілля 
тільки допомогає природно-
му одужанню.

Якщо ти молодий (до 60!) 
і симптомів від органів не-
має, то не слід при наймен-
шому нездужанні бігти до 
поліклініки. Як уже казав, 
наші лікарі не довіряють при-
роді, націлені на ліки і спокій. 
Бійтеся потрапити до них у 
полон! Знайдуть хвороби і 
переконають: «Відпочивати і 
лікуватися!»

Джерело: сайт «Фітнес для 
мозку» http://fit4brain.com

МИКОЛА АМОСОВ: «ЛІКАРІ ЛІКУЮТЬ ХВОРОБИ, 
А ЗДОРОВ'Я ПОТРІБНО ЗДОБУВАТИ САМОМУ»

 «Золоті поради» про те, як співіснувати з медициною і при цьому жити довше від геніаль-
ного хірурга Миколи Амосова

Ім'я Миколи Амосова не стало відомим, коли він зробив свої перші операції на серці. 
Слава прийшла до хірурга, коли його книгами про здоровий спосіб життя стали зачитува-
тися десятки тисяч людей.

Людина, яка стала піоне-
ром у галузі операцій на сер-
ці, не з чуток знає, що таке 
відповідальність, що таке 
залізні нерви і що таке життя 
і смерть.

Майбутній хірург був си-
ном акушерки, яка приймала 
пологи в околицях рідного 
села. Мати виховувала його 
одна, жили буквально за ме-
жею бідності. Освоювати 
медицину на практиці піс-
ля вузу Амосову довелося в 
умовах військово-польової 
хірургії — почалася війна. 
Шпиталь переміщався на ко-
нях по полях битв. Через руки 
його команди з п'яти чоловік 
за війну пройшло понад 40 
тисяч поранених.

Перші спроби допомогти 
дітям з важкими вадами сер-
ця були зроблені ним у 1955 
році. Перша вдала операція, 
проведена за допомогою амо-
совського апарату штучного 
кровообігу, відбулася в 1960 
році. А в 1962-му Амосов 
придумав особливі штучні 
клапани для серця.

Він реалізував би і інші 
свої ідеї, якби не його влас-
не серце. Його організм був 
сильно зношений, він картав 
себе за кожну помилку, за ко-
жен смертельний випадок під 
час операції. Після загибелі 
маленької дівчинки з поро-
ком серця Микола Михайло-
вич увійшов в смугу важкої 
кризи.

Щоб справлятися з цим 
вантажем, він почав запису-
вати свої переживання — так 
вийшла його перша книга, на-
друкована в «Науке и жизни» 
і зробила його відомим на всю 
країну. Строгість до себе, ди-
вовижна щирість, мужність і 
співчуття до пацієнтів повер-
нули до нього серця багатьох 
людей.

Можливо, тому, коли в 
похилому віці, після важкої 
операції, він кинув виклик 
старості, придумавши свою 
власну систему навантажень і 
обмежень, за ним, затамував-
ши подих, стежила вся країна. 
Амосовська система здоров'я 
захопила тисячі людей.

ЗДОРОВІ ПОРАДИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ПАРАЗИТИ НЕ ЖИВУТЬ
В ПОЗИТИВНІЙ 
ЕНЕРГЕТИЦІ — 

ЇМ ЖИВИТИСЬ НІЧИМ!

Всі теорії на тему «заразив-
ся», «застудився» — нісеніт-
ниця собача і вигадка. Ди-
тина може в крижану воду в 
березні потрапити — і навіть 
не чхнути після цього, якщо 
мама не починає на цю тему 
хвилюватися. А може на по-
рожньому місці застудитися.

Інфовіруси так і вкидають-
ся — радіо сказало, що «се-
зонний грип пішов», і мама 
відразу ж заквоктала: «Грип 
ходить» ... Що далі? Вся країна 
ходить з грипом. Не хворіють 
тільки ті, у кого мама твердо 
знає, що її дитина на грип не 
хворіє. І все, не клієнт для ап-
тек. А здорові діти фармацев-
там не потрібні. Про суспіль-
ство і не говоримо ...

Механізм зрозумілий? 
Щойно мама починає квокта-
ти і думати про те, чи не за-
хворіє дитина, вона гаранто-
вано захворює. Щойно у мами 
проблеми в психіці, вона, зно-
ву ж таки, гарантовано захво-
рює.

Будь-які сімейні кон-
флікти, стреси — при-
чина неминучої хвороби 
дітей.

Мами, запам'ятайте міц-
но-міцно одну просту, як ку-
хонна дошка, річ: хвороба — 
це симптом! Це не причина. 
Все, що з дитиною відбуваєть-
ся, це наслідок порушення її 
енергетики. Де вона його от-
римала — від вас, у школі, від 
друзів? Питання ...

Температура — це наслі-
док того (механізм), що ор-
ганізм бореться з причинами 
самостійно. Соплі — це купа 
дохлих бактерій-паразитів, 
які харчувалися негативною 
енергетикою, і організм їх бла-
гополучно прикінчив. Зби-
ваючи температуру, ви про-
довжуєте життя паразитам 
і змушуєте дитину хворіти 
довше і важче. Імунітет тіла 
набагато розумніший, ніж 
99,9999999 батьків і лікарів, 
разом узятих.

Не чіпайте температуру! 
Вона працює краще за будь-я-
кий «антигрипін» і йому 
подібних. Годуючи дитину 
хімією, ви порушуєте її вну-

трішні процеси реагування на 
причини.

Погана та темна 
енергетика «повисла» на 
тілі, організм запустив 
всередину її пожирачів 
(сам!), а потім підвищив 
температуру і сам же їх 
прикінчив. Так працює 
імунітет.

Чому загартованість пра-
цює, як ви думаєте? Справа не 
тільки в самій воді і її власти-
вості, організм, по суті, — си-
стема самотренуюча. Напис 
на предметах побуту бачили 
коли-небудь: «Придатний до 
використання при темпера-
турах від +50 до -20»? Так ось 
із тілом та ж історія, і воно 
пристосовується до умов. У 
ньому все закладено, але здат-
ності потрібно активувати, 
ось для цього загартування і 
використовується.

Дитина, яка виросла в те-
пличних умовах, має зніже-
ний організм із дуже вузьким 
діапазоном функціонування, 
внаслідок чого вихід за рам-
ки звичних умов середовища 

загрожує непередбачуваними 
результатами. Один упав під 
лід і нічого з ним не сталось, 
інший отримав переохолод-
ження ... А тому що у першого 
організм був натренований 
на ширші діапазони і миттєво 
відреагував, а у іншого — 
«поза зоною доступного».

Чому охолодження впли-
ває на здоров'я? Та тому що 
холод знижує енергетику тіла 
в «темні» спектри. Результат 
— тіло негайно запускає па-
разитів для її споживання ... 
Соплі? Вони ...

Вам зрозуміла ситуа-
ція з енергетичним зв'яз-
ком мами і дитини? Не 
вірите — перевіряйте. 
Записуйте свої стани, 
домашні скандали, нерву-
вання, а поруч у стовп-
чику — стан дитини та 
її історію хвороб. Там, де 
не співпало, — або перео-
холодився незагартова-
ний організм, або стрес 
десь збоку. І все.

ВПЛИВ БАТЬКА 
НА ДИТИНУ І МАТІР
Батько — ключова фігура, 

що впливає на здоров'я в сім'ї. 
Причина дуже і дуже проста: 
саме батько керує тим, в яко-
му стані перебуває мати, а 
від матері залежить стан всіх 
членів сім'ї.

Якщо жінка постійно на 
взводі, психує тощо, це на-
чисто недоробка батька. Як 
і хвороби дитини внаслідок 
цього.

Завдання батька — не кри-
чати на матір, а заспокоювати 
її. Робити все можливе, щоб їй 
було добре — легко, спокійно, 
радісно ... Як? А по-всякому.

Зробіть масаж, поговоріть, 
вислухайте, поясніть, по-
обіцяйте, що все буде добре, 
зводіть куди-небудь, розважте, 
розсмішіть ... Вона на вас спи-
рається, весь її світ спирається 
на вас, шановні батьки.

Якщо чоловік сказав, зна-
чить, так воно і буде, адже чо-
ловік керує всією подієвістю в 
будинку, подібно до того, як 
дружина керує станом всіх і 
вся.   

ТОЧКА ЗОРУ

(Початок статті — в попередньому номері)

...Якщо дитина «харчується» скандалами в сім'ї, то тушіть світло. Мати «на взводі» — дитина 
отримуватиме всередину злобу, гнів, роздратування. І все це буде миттєво відображатися на її 
органах.

Знаєте, що відбувається з дитиною, яку живлять негативом? Вона просто наповнюється не-
гативною енергією, якою починають харчуватися паразити ... І ось вам, будь ласка, весь набір 
— від соплів до глистів.

ВСІ ХВОРОБИ ВАШОЇ ДИТИНИ ЙДУТЬ ВІД ВАС.
ЛІКУВАТИ ПОТРІБНО БАТЬКІВ! (продовження)

Допитливі українські ці-
лителі з'ясували, що грин-
делія добре лікує алергію:

- 2 ст. ложки подрібненої 
рослини потрібно залити 1 
л окропу. Настояти 30 хви-
лин. Процідити. Омивати 
уражені ділянки шкіри. До 
речі, такі ванночки ніяк не 
зашкодять дітям.

ЧУДО-ЗБІР, 
ЯКИЙ ОЧИЩУЄ КРОВ

Взяти в рівних пропор-
ціях (по 50 г) барбарису 
(коріння, стебла, листя), 
плодів шипшини, цикорію 
(коріння, стебла, квіти). 

Збір подрібнити і ре-
тельно перемішати. 1 сто-

лову лож-
ку суміші 
з а л и т и 
о к р о п о м  
(0,5 л). Настояти протя-
гом 20 хвилин. Перед вжи-
ванням процідити. Пити 5 
разів на день по 100 мл.

Будьте здорові!
м. Червоноград,

Львівська обл.

ГРИНДЕЛІЯ НЕ ВИЗНАЄ АЛЕРГІЇ
Цікава рослина — гринделія. Хоча прийшла вона до нас із Північної Амери-

ки, але прижилася мало не по всій території України. Правда, як стверджують 
ботаніки, не зустрічається в гірських районах. Вона має «шкірясті» листочки, 
жорстке розгалужене стебло, її жовті квіточки схожі на ромашку.

«Ми живемо не для того,
щоб їсти, а їмо для того,

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

ВІК ЖИВИ — ВІК УЧИСЬ 

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

1. ДЕРЕ ГОРЛО
Гарячий чай, звичайно, теж 

допомагає, так само як і поло-
скання сольовим або содовим 
розчином. Але є ще один ма-
ловідомий спосіб позбутися  
першіння в горлі — потрібно 
всього лише почухати вухо! 
Отоларингологи стверджу-
ють, що це стимулює нервові 
закінчення вушної раковини, 
створюючи в горлі м'язовий 
спазм.

2. ЗАСПОКОЇТИ НЕРВИ
Якщо ви відчуваєте, що 

ваші нерви на межі і потріб-
но терміново заспокоїтися, 

просто вмивайтеся холодною 
водою. Вона змусить вас не-
надовго затримати дихання і 
остудить нервові рецептори. 

Тіло починає споживати 
більше кисню, і ваша нервова 
система заспокоюється. При-
близно такою ж дією володіє 
склянка холодної води.

3. СТРАХ ПЕРЕД 
УКОЛОМ

Деяким людям дуже 
складно набратися мужності 
перед уколом. Наступного 
разу перед тим, як медсестра 
введе вам голку, трішки про-

кашляйтесь — це допоможе 
вам відвернути мозок від хво-
робливої процедури. Тільки 
попередьте про свою маніпу-
ляцію людину, яка робитиме 
вам укол!

4. ЗАБИТИЙ НІС
Упріться в піднебіння язи-

ком, а пальцями натисніть на 
ділянку над бровами. Через 
20 секунд вам стане легше!

5. ПОПЕРЕДИТИ 
ШРАМИ ВІД ОПІКІВ

Якщо ви обпеклися, не 
поспішайте бігти за пакетом 
з льодом — просто легень-
ко натисніть подушечками 
пальців на уражене місце. 
Так температура цієї ділянки 
повернеться до нормальної 
температури тіла повільніше, 
а значить, природніше.

6. ЗУБНИЙ БІЛЬ
Цей трюк особливо стане в 

нагоді вам, якщо у вас чутливі 
зуби. 

Якщо ви відчули нароста-
ючий зубний біль, покладіть 
пакет з льодом на тильний бік 
долоні, а потім перемістіть 
на впадинку між вказівним 

і великим пальцями. Саме 
там проходять як ручні, так і 
лицьові нервові закінчення. 

Вони передадуть в мозок від-
повідний сигнал, і біль вщух-
не.

7. НЕРВОЗНІСТЬ
Знайома вам така ситуа-

ція: ви збираєтеся на важливу 
зустріч, одягаєтеся, готуєте-
ся, але все, про що виходить 
думати, — це про метеликів 
у животі. Прозвучить дивно, 
але, щоб заспокоїтися і по-
вернутись до нормального 
стану, спробуйте подути на 
свій великий палець. Саме він 
відповідає за так званий блу-
каючий нерв, який регулює 
частоту серцебиття. Готово! 
Метелики полетіли!

   Якщо чоловік в 
родині не керує станом дру-
жини, не знімає з неї триво-
жність, стреси, накопичений 
негатив, страхи, хворітимуть 
всі! Тому що стан дружини 
відільється всім і кожному 
своєю мірою. Гірше того, в 
цьому випадку подієвістю по-
чинає керувати дружина, ви-
користовуючи на це енергію 
чоловіка. Ось тоді всім настає 
цілковитий гаплик. Тому що 
якщо жінка, яка перебуває в 
стресах і тривожності, отри-
мує ще й владу над подієві-
стю, захворіють всі. Вона цією 
силою взагалі управляти не в 
змозі правильно.

ЯК ЧОЛОВІК КЕРУЄ 
ПОДІЄВІСТЮ ДИТИНИ? 

Дуже просто: словом. Про-
мовляючи слова на адресу 
дитини з вказівками на тему 
подієвості, чоловік вкладає в 
слово образ, який ніби «пе-
чаткою» лягає на дитину. Це 
пряме програмування його 
дій. Якщо батько сказав: «Ти 

зробиш, ти будеш, ти зумієш» 
— дитина зробить. Батько 
ніколи не говоритиме: «Ти не 
зможеш, у тебе не вийде».

А ось мати цих тонкощів 
не розуміє. І якщо вона зна-
ходиться в стані тривожності, 
близької до паніки, уява у жін-
ки — ого-го, а «переглянути» 
подієвість дитини трохи далі, 
ніж свою, вона не в змозі, від 
чого у неї паніка ще сильні-
ше, а програмуючі дитину 
слова приймають такі фор-
ми: «Впадеш!», «Захворієш!», 
«Зламаєш собі що-небудь ...», 
«З тобою щось станеться ...», 
«З тобою завжди все не в по-
рядку».

Чи треба говорити, що 
дитина майже гарантовано 
отримає все це? А мама по-
тім гордо вигукує: «Ну, я так 
і знала ... Я ж казала!», Не ро-
зуміючи, що вона сама цією 
причиною і є.

Джерело: internet2u.ru

ВРАЖАЮЧІ СЕКРЕТИ 
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗМОМ 

Людський організм — дуже загадкова, часом навіть дивна система. Проблема може виник-
нути на рівному місці і на рівному місці вирішитися. А деякі секрети управління організмом 
просто вражають. Ось деякі з них…

З віком, а також при знач-
них фізичних навантаженнях, 
хронічних стресах, частих про-
студних захворюваннях, розхід 
коферменту Q 10 значно зростає, 
що може призвести до його дефі-
циту в організмі. Внаслідок цьо-
го можуть виникнути симптоми 
серцево-судинних захворювань, 
порушення обміну речовин в ор-
ганізмі та зниження імунітету.

Численними дослідженнями 
була підтверджена ефективність 
прийому коферменту Q 10 при 
різних захворюваннях. 

 Кардіологія. Відновлює 
працездатність міокарду, покра-
щує засвоєння кисню клітинами 
серця, знижує кров’яний тиск.

 Офтальмологія. В сітчатці 
ока, як і в інших тканинах, вміст 
коферменту Q 10 з віком змен-
шується. Додатковий прийом ко-
ферменту Q 10 може попередити 
розвиток дистрофії сітчатки ока 

та катаракти. 
 Ревматологія. Кофермент 

Q 10 сприяє зменшенню болі у 
м’язах. 

 Неврологія. З віком ела-
стичність судин зменшується, ви-
никають порушення кровообігу, 
в наслідок чого клітини тканин 
не отримують кисень, поживні 
речовини та енергію, що може 
призвести до їх загибелі. Особ-
ливо небезпечно порушення кро-
вообігу позначається на серці та 
мозку, що може стати причиною 
інфарктів, інсультів та хвороби 
Альцгеймера. Тому прийом ко-
ферменту Q 10 вкрай необхідний 
для запобігання цереброваску-
лярних захворювань. 

В медицині кофермент Q 10 
також широко застосовується як 
додатковий засіб до основного 
лікування в післяопераційному 
періоді для прискорення  про-
цесів одужання; для полегшення 

перебігу алергії та цукрового діа-
бету; для прискорення загоєння 
виразкових уражень шлунку та 
12-палої кишки. 

Компенсувати дефіцит ко-
ферменту Q 10 та підтримати 
його на відповідному рівні допо-
може додатковий прийом КОЕН-
ЗИМ Q 10 УЛЬТРА (США).  

КОЕНЗИМ Q 10 УЛЬТРА не 
є засобом миттєвої дії. Наслідки 
його вживання проявляються че-
рез 4-12 тижнів і це цілком зро-
зуміло. Спочатку концентрація 
коензиму Q10 в організмі повинна 
досягти певного рівня, яким і ха-
рактеризується нормальне функ-
ціонування всіх життєвих систем. 

В результаті застосування 
КОЕНЗИМ Q 10 УЛЬТРА на про-
тязі двох місяців допоможе в бо-
ротьбі з хронічними недугами та 
проявами поганого самопочуття, 
дозволить вам стати більш енер-
гійним, здоровим та молодим.  
Спостерігається уповільнення 
процесів передчасного старіння 
усього організму та підвищуєть-
ся витривалість 
організму під час 
значних фізичних 
навантаженнях.
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 Коли ми згадуємо свою молодість, то відразу перед очима 
стає така картина: безтурботна посмішка, очі сяють, непоганий 
апетит, енергійний та бадьорий вигляд.  І навіть не мали уяви 
про те, що всі процеси, які проходять в нашому організмі, по-
требують енергії, яка утворюється у присутності певної кіль-
кості коферменту Q 10. 

ДОДАЙ ЕНЕРГІЇ, ЗБЕРЕЖИ ЗДОРОВ’Я

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією і проконсультуватися з лікарем.
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Офіційний представник компанії Хелсівей Продакшен, Інк (США) 
в Україні - ПП «Хелсівей». м Київ, тел .: (044) 592-15-29 www.healthyway.com.ua

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ АБО ЗА ТЕЛ .: (044) 592-15-29
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ЦIЛИТЕЛЬ
ЛЮБОВ

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

ГЛАЗА ТВОИ

К Тебе, как к врачевателю Души,
Пришла сегодня, 

взяв портрет твой в руки.
И, отрешаясь от забот в тиши,

«Себя» отдать хочу в твои
 врачующие руки.

Ты смотришь на меня, как на дитя,
Что просит о ночлеге 
этой поздней ночью.

Остановив свой жизни бег, смотрю и я
С надеждой, верой, милый Отче!

Заботы дня, волненья, суета,
Всепоглощающее «нечто»
 собираются мгновенно.

И я теряю часть Себя —
Души, наполненной любовью 

в бесконечном.

Твои глаза… Ты смотришь на меня, 
всем сердцем улыбаясь,

И чувствую: в глазах твоих 
я без остатка растворяюсь.

Я на ладонях нежности твоей 
лежу и верой сердце наполняю.

Тебе «отдавшись», в глаза смотрю, 
Любовью Бога наполняясь.

Любовь твоя — нектар 
божественной любви,

Она залечивает раны и вселяет веру.
Укутываешь взглядом ты, вдыхая силы,

И мне уже всё по плечу. 
Я чувствую, что оживаю! Я живу!

Твоя любовь — нектар 
для страждущих в пути,

Она все омывает раны, унося печали.
Твои глаза — они маяк в ночи,
Они две искры Божьего начала!

Олена, 
м. Бердичів, Житомирська обл.

Здійснімо невеличкий 
екскурс Києво-Печерською 
Лаврою. Завдяки відомостям 
із книги Анастасії Нових по-
чинаєш розуміти те, щого 
раніше не помічав.

Головні Святі ворота 
Верхньої лаври. Над ними 
знаходиться найдавніша зі 
збережених, велична церква 
в ім'я Святої Живоначальної 
Трійці (її також називають 
Троїцька надбрамна церква). 
Пройшовши цю браму, як 
через тунель власної свідо-
мості, виходиш до яскравого 
світла, немов до зовсім іншо-
го світосприйняття. Посеред 
центральної площі Верхньої 
Лаври знаходиться головний 
храм Києво-Печерської Лав-
ри — Собор Успіння Пресвя-
тої Богородиці. В 4-му томі 
«Сенсея» Анастасії Нових 
ідеться про те, що на Русі 
найбільше будувалося цер-
ков саме в її честь, що вказує 
на збереження споконвічних 
знань у слов'янській тради-
ції. Якщо ви подивитеся на 
карту Києво-Печерської Лав-
ри, то побачите, скільки цер-
ков присвячено Богоматері.

Пройшовши крізь воро-
та і повернувши вправо, по-
трапляємо в тихий дворик. 
Його прикрашають колиш-
ні келії соборних старців, 
Велика лаврська дзвіниця і 
старовинний Будинок наміс-
ника Лаври XVIII-XIX ст. 
Своєрідним символом цього 
дворика є монумент дівчини, 
яка тримає в руках хрест і 
чашу. Користуючись підказ-
ками з книг Анастасії Нових, 
розумієш, що це не просто 
образ жінки. На думку спа-
дає образ Марії Магдалини, 

яка тримає кубок Грааля — 
символ великої таємниці і 
прояву божественної сили, 
символ Любові Ісуса, символ 
Агапе, що з грецької пере-
кладається як «Божественна 
Любов».

Якщо від Святих воріт 
Троїцької надбрамної церк-
ви повернути праворуч, 
то через прохід арки мож-
на потрапити на територію 
колишнього Нікольського 
лікарняного монастиря. На 
фасаді церкви, заснованої 
преподобним Ніколою Свя-
тошею в XII столітті, висить 
барельєф Агапіта Печерсько-

го, на якому написано: «Дав-
ньоруському Лікарю Агапіту 
(XI—XII ст. н. е.)». Духовний, 
лікарський подвиг Лікаря 
Безкорисливого Агапіта Пе-
черського послугував при-
кладом для цілих поколінь 
людей, які вирішили присвя-
тити своє життя допомозі 
хворим. 

Якщо ж від Святих воріт 
пройти до Собору Успін-
ня Пресвятої Богороди-
ці, то в Історичному музеї 
Києво-Печерської Лаври 
можна знайти унікальну 

експозицію. Тут представ-
лені бюсти, що відобразили 
справжній вигляд деяких 
святих, мощі яких покояться 
в печерах. Це Нестор Літо-
писець, Варлаам, Полікарп, 
архимандрит Печерський. У 
зв'язку з історичними подія-
ми, що розділили людей і 
країни, не зміг потрапити в 
цю унікальну колекцію Ілля 
з граду Мурома, легендарний 
воїн.

Вінцем цієї композиції є 
бюст преподобного Агапіта 
Печерського. Автором цих 
унікальних робіт є вчений, су-
часний експерт-криміналіст 
Сергій Олексійович Нікітін 
— людина, яка через майже 
тисячу років після смерті 
святих зуміла завдяки науко-
вому методу антропологіч-
ної реконструкції Михайла 
Герасимова відтворити їхній 
справжній вигляд. І тепер ми 
можемо бачити цих святих 
такими, якими вони були за 
життя.

Поряд із Сергієм Нікіті-
ним над мощами працювало 
ще багато інших учених, про-
водячи свої унікальні дослід-
ження. Результати просто 
приголомшливі. Досліджен-
ня показали, що біля мощей 
Агапіта живі рослини при-
скорюють свій ріст, стають 
сильними і здоровими. Вода 
також змінюється, набува-
ючи лікувальних властиво-
стей.

Образ і духовний 
подвиг Агапіта Печер-
ського ось уже тисячу 
років продовжує нади-
хати нові покоління 
людей.

У наші дні, коли став відо-
мим справжній вигляд Свя-
того Лікаря Київської Русі, 
з'явилася унікальна картина 
— портрет Агапіта Печер-
ського художниці Анастасії 
Нових. Незважаючи на те, що 
картина є твором мистецтва, 
багато людей уже відчули на 
собі її неабиякий вплив і бук-
вально живий погляд самого 
Агапіта. Чутка про унікаль-
ний шедевр рознеслася дале-
ко за межі України.

Дивно, але навіть копії 
цієї картини у вигляді фото-
графій, листівок, календарів 
не втрачають цієї незвичай-
ної сили впливу при багато-
разовому тиражуванні. Оче-
видно, разом із зображенням 
передається і «дещо» таке, що 
приховане в картині, що нез-
багненним чином проявляє 
дивовижні феномени. Так, 
багато людей відзначають, 
що вираз обличчя Агапіта на 
світлинах картини Анастасії 
Нових незрозумілим чином 
змінюється, немов зумовлює 
події, характер невідомої 
тобі людини, підказує рішен-
ня складного життєвого пи-
тання.

Погляд Агапіта ніби про-
никає в найпотаємніші ку-
точки душі. Одні кажуть, що 
він пронизливий, строгий. 
Інші стверджують, що по-
гляд Агапіта теплий, добрий, 
лагідний. Але всі сходяться 
на думці, що погляд Святого 
дійсно живий!

Очевидно, все, що пов'я-
зано з незвичайним святим 
Агапітом Печерським, во-
лодіє величезною духовною 
силою, сповненою великої 
таємниці творіння.

Душерятівна молитва  
 

Отче мій Істинний,
На Тебе Єдиного уповаю

І молю Тебе, Господи,
Лиш про спасіння душі своєї.

Хай буде воля Твоя Свята
Укріпленням моїм 
на шляху цьому,

Бо життя без Тебе — 
мить пуста.

І лиш у служінні Тобі — 
життя Вічне. Амінь.

ЙОГО ІМ'Я — 
БОЖЕСТВЕННА 

ЛЮБОВ
Агапіт, Лікар Безкорисливий — перший Лікар Київської Русі, монах 

Києво-Печерської Лаври. Ось уже тисячу років до його мощів, що вва-
жаються в народі чудотворними, не припиняється людський потік, при-
чому не лише православних, а й представників інших конфесій, і навіть 
тих, хто вважає себе атеїстом. У чому ж секрет такого дивного впливу 
святого на людей? У чому сила Агапіта Печерського?

Глибоко шанована особистість Агапіта Печерського овіяна великою 
таємницею. Про його незвичайну духовну силу, про дивовижний тиж-
день із 25 лютого і прояви унікальних властивостей мощів Агапіта Пе-
черського йдеться у другому томі книги «Сенсей» популярної сучасної 
письменниці Анастасії Нових.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ
СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ И БОЖА МА-

ТИР. МИЛУВАННЯ. НАДРУКУЙТЕ 
БУДЬЛАСКА В ПАНТЕЛЕЙМОНИ.

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

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 

15 лютого — Стрітення Господа нашого Ісуса Христа.
16 лютого — Ікони «Пом'якшення злих сердець».
18 лютого — Прощена неділя.
19 лютого — Чистий понеділок. Початок Великого посту.
23 лютого — Ікони Божої Матері «Вогневидна».
25 лютого — Іверської ікони Божої Матері.
27 лютого — Преподобного Авксентія.
28 лютого — Віленської і Далматської ікон Божої Матері.

Однак варто зазначити, що 
Великий піст складається нас-
правді з 48-ми днів, і останній 
його тиждень — Страсна сед-
миця — встановлена на честь 
останніх днів земного життя, 
страждань і смерті Христа.

Частини пасхального 
Великого посту: Чотири-
десятниця (перші 40 днів); 
Лазарева субота (1 день — 
Вербна субота перед Вербною 
Неділею); Вхід Господній в 
Єрусалим (1 день — Вербна 
неділя, за тиждень до Пасхи); 
Страсний Тиждень (6 днів — 
весь тиждень з понеділка по 
суботу перед святом Світлого 
Великодня).

Головна мета Вели-
кого посту — очищення 
душі людської через об-
меження в їжі і через мо-
литву.

Церква починає готувати 
віруючих до Великого посту 
ще за місяць. Але сенс посту 
не в обмеженні їжі, це не го-
ловна мета. Їжа не наближає 
і не віддаляє нас від Бога. А у 
нас сьогодні піст перетворили 
на голодування. Мета посту 
— наблизитися до Бога. Від-
кинути все дріб'язкове, суєту 
життя, його зайвий шум.

Піст дає нам можливість 
піднятися над суєтою. Обме-

ження в їжі — тільки один із 
моментів. Ще це також мо-
литва, частіше причастя, чи-
тання духовної літератури.

 за ці 40 днів людина по-
винна відчути духовний 
вимір і відчути Бога. Це най-
головніше.

«Не їжте один одного на-
віть після посту». Адже щоб 
жити в гармонії з собою, 
світом і Богом, треба дотри-
муватися посту 365 днів на 
рік на рівні думок, вчинків, 
розмов. І Великий піст — хо-
роша спроба до цього набли-
зитися.

Запитання читача: 
«КОЛИ СТРІТЕННЯ 

В 2018 РОЦІ?»

Відповідає протоієрей 
Андрій Єфанов:

— Стрітення в 2018 році, 
як і щороку, відзначається 
15 лютого. Дата Стрітення 
незмінна і пов'язана з Різ-
двом Христовим. На соро-
ковий день після народжен-
ня Немовляти Богородиця 
і Йосип прийшли з Ним в 
Єрусалимський храм, щоб 
присвятити Його Богові. 
У храмі їх зустрів старець 
Симеон. Глибоко віруючий 
і мудрий праведник, одно-
го разу він засумнівався в 
пророцтві про непорочне за-
чаття Діви Марії. Тоді йому 
явився ангел і повідомив, що 
той не помре, поки не поба-
чить виконання пророцтва 
своїми очима. Вважається, 
що Симеону було вже понад 
300 років, коли він нарешті 
зміг взяти на руки Немовля 
Христа.

«Стрітення» перекла-
дається як «зустріч». Свято 

Стрітення — це свято зу-
стрічі людства з Богом. 

Слова, сказані Симеоном 
Богоприїмцем в той момент 
(«Нині відпускаєш раба Тво-
го, Владико ...»), стали про-
славляючою Бога молитвою, 
яка звучить у храмі практич-
но щодня.

Стрітення Господнє 
— двонадесяте свято, 
тобто одне з дванад-
цяти найважливіших 
після Великодня право-
славних свят.

Із проповіді:

Будемо, дорогі брати і 
сестри, прагнути до цієї 
високої гідності і ми. Буде-
мо виявляти свою любов 
до Господа дотриманням 
Його святих заповідей, щоб 
і в наших серцях влашту-
вав Господь для Себе світ-
лі обителі, щоб і ми могли 
в житті своєму зробитися 
Богоносцем.

Архімандрит Кирило 
(Павлов)

У релігії християнства 
саме творча божественна 
сила жіночого начала вико-
нує головну роль реального 
Провідника зі світу людей в 
духовний світ. Вона йде че-
рез основні жіночі образи 
християнства — Діви Марії, 
Марії Магдалини ... Люди 
поділяють образи, але ж суть 
їх всіх одна — божествен-
на Любов. Богородиця — те, 
що через Любов відроджує 
в людині спілкування з Бо-
гом, через Душу відновлює з 
Ним колишній зв'язок. Саме 
духовна, блага сила Любові 
і Творення Богородиці є ос-
новною провідною, виконав-

чою силою від Бога!
У сценах Благові-

щення Діва Марія 
часто зображується з 
лотосом, точніше — з 
лілією в руці, як сим-
волом духовної чи-
стоти. Її зображують 
штовхаючу ногами 
змія — Тваринне на-
чало людини. Адже 
з огляду на духовні 
знання про людину і 
практику духовного 
шляху, все це знахо-
дить інший, більш 
глибокий сенс!

Діву Марію називають «ду-
ховно оживляючою силою», 
«втіленням істинних знань». 
Її називають «Премудрістю 
Божою» — «художницею 
всього», «Матір'ю творіння», 
про яку в Біблії сказано, що 
«Вона є дихання сили Божої 
і чистий вилив слави Його», 
«Вона є відблиском вічного 

світла і чистим дзеркалом дії 
Божої», «Вона — одна, але 
може все і, перебуваючи в 
самій собі, все оновлює і, пе-
реходячи з роду в рід у святі 
душі, готує друзів Божих і 
пророків». Духовну силу Діви 
Марії порівнюють із «Брамою 
Небес»! Її називають «Носи-
телькою Божества», «Душею 
світу», «Промислом Божим», 
«Втіленням Логосу» ...

Рігден: Колись Ісус сказав 
Марії: «Блаженна ти, Маріє, 
бо не тіло і не кров відкри-
ли тобі це, а  Отець Мій, що 
є на небесах. І Я кажу тобі: 
ти — є Магдала Церкви Моєї 
і сили адові не переможуть 
її». «І дам тобі ключі від Цар-
ства Небесного; а що на землі 
ти зв'яжеш, те буде зв'язане 
на небесах; і що дозволиш на 
землі ти, то буде дозволено на 
небесах».

(З книги "АллатРа")

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ — 
ЦЕ ЗУСТРІЧ З ГОСПОДОМ

У цей день Пресвята Богородиця, слідуючи старо-
завітному закону, принесла Дитятко Ісуса до єрусалим-
ського храму.

БОГОРОДИЦЯ — ЦЕ ДУХ, 

ЦІЛЮЩА КРАПЛЯ НА ПЕЛЮСТКАХ

"Що б ти в думках своїх не шукав, ти не змо-
жеш знайти, щоб описати Його великий образ, бо 
немає у Нього образу. Він настільки великий, що 
немає нічого, подібного Йому ..."

(З фільму "Сознание и Личность. 
От заведомо мёртвого к вечно Живому")

ВЕЛИКИЙ ПІСТ УВ 2018 РОЦІ: 
19 ЛЮТОГО — 7 КВІТНЯ

Великий піст був встановлений церквою в пам'ять про 
поневіряння по пустелі Ісуса Христа, який протягом 40 днів, 
не дивлячись на спокуси, відмовляв собі в їжі.
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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)

СПРАВЖНІЙ 
ПОДАРУНОК
Приємно робити пода-

рунки. А коли це подару-
нок у часі — тривалий, то 
він ще й нагадуватиме про 
події, про людину. А ще, 
напевно, змінить щось або 
когось на краще.

Люди, яким я передпла-
тила вашу газету, різні, і 
долі у них різні. Можли-
во, і не всі зрозуміють мій 
«подарунок». Однак я хочу, 
щоб добро примножувало-
ся, адже так нелегко зараз 
жити.

Л. В. Мазуркевич,
м. Долина,

 Івано-Франківська обл.

СВЯТА 
ТРИВАЮТЬ!!

Дорогий мій, незрівнянний «Пантелей-
мончику», з Новим роком тебе і з Різдвом!

А цей вірш я дарую вам, редактори моєї 
улюбленої газети!

Серебром из снежинок
В Новый год пусть вас всех осыпает!

И от счастья, от радости
Ваши очи, как звёзды, сияют.

С Новым годом, газета,
Я тебя од души поздравляю!

Без тебя не могу — потому что тобою живу.
Ангел мой, я тебя обожаю!

Спасибі за все!

З любов'ю, Ірина Самсоненко, 
Кіровоградська обл.

Хочу поділитися приємни-
ми миттєвостями минулого 
року. Разом із колегами я поб-
увала в Карпатах, милувалася 
чудовими гірськими краєви-
дами, слухала дзвінкі мелодії 
річок, а ще, подолавши страх, 
піднялася на Говерлу. Там від-
чула себе легкокрилим пта-
хом — озирнувшись навколо, 
побачила стільки краси, зеле-
ної і небесної, що просто дух 
захоплювало.

Як же воістину 
прекрасна наша Зем-
ля-матінка! І сьогодні 
вона так потребує нашої 
любові і допомоги.

Влітку також відбулася 
цікава раптова зустріч з друзя-
ми-однокурсниками. Ось уже 
протягом сорока років ми 
підтримуємо один одного, зу-
стрічаємося, ділимося досві-
дом, творчими досягнення-
ми. Саме завдяки підтримці 
друзів (а особливо Валентини 
Шляхової, яка щодня провіду-
вала мене в лікарні) я зуміла 
подолати хворобу.

Мені щастить на хороших 
і щирих людей. Напередодні 
свята Миколая Чудотворця 
з подругою Любою побувала 

в Лебединському монастирі, 
мала можливість послухати 
Владику Софронія. Глибо-
ко в душу запали його слова 
про любов до ближнього, про 
вміння прощати, про мило-
сердя. Приємною несподіван-
кою була зустріч у храмі 
монастиря з подругою-одно-
курсницею і її сестрою. Тому 
в день Святого Миколая мені 
самій захотілося зробити 
приємний сюрприз сусідам 
— сім'ї, в якій мама і бабуся 
виховують чотирьох дітей. До 
речі, старшенький — Назар 
Чумак, учень 10 класу, — чем-
піон України з легкої атле-
тики. Він завжди допомагає 
старшим, а для мами, бабусі, 
двох менших сестер і брата 
він — опора і надія.

Ось так завершився для 
мене 2017 рік. Нехай 2018 рік 
буде щасливим для всіх дітей, 
мам, тат, бабусь і дідусів.

Хай прийде щастя 
в КОЖЕН дім,

Хай щирий сміх лунає в нім.
Хай Бог дарує свою ласку,
А це і є найбільше щастя!

Хочу взяти участь у кон-
курсі «Ваш особливий 2018 
-й». У минулому році пода-
рувала сільській бібліотеці 
передплату на газету «Пан-
телеймон» (II півріччя). Те-
пер знову вирішила зробити 
такий подарунок вже на весь 
рік. Хоча наша бібліотека мі-
ститься в одній кімнаті, але її 
господині — Лілія Маслюк та 
Іраїда Бондаренко — роблять 
все для того, щоб всім чита-
чам було добре і затишно. Це 
не просто бібліотека, а світли-
ця духовності і добра.

Ще одну несподівану пе-
редплату вирішила зробити 
сусідці, яка зараз опинилася 
в скрутній ситуації. Хочеться, 
щоб газета своїми публіка-
ціями допомогла їй подолати 
труднощі, дарувала світло і 
тепло людських сердець.

До нових приємних зустрі-
чей, дорогий мій «Пантелей-
моне»!

З любов'ю і повагою до вас, 
Валентина Мандрика, 

Черкаська обл.

««Я ВДЯЧНИЙ ЖИТТЮ, 
ЩО Я ЛЮДИНА!»»

Немов діти, які кидають гроші до глиняної скарбнички, так само 
й нам потрібно щодня робити добрі справи.

Нехай Господь береже вас 
від усяких бід і незгод, нехай 
буде міцним здоров'я. Люд-
ського вам щастя, натхнення 
і радості від кожного прожи-
того дня!

Надсилаю вам копії кви-
танцій на передплату.

Свою двоюрідну сестру 
Катерину, яка проживає в 
селі Бистрик Бердичівського 
району, я привітала перед-
платою на вашу газету до 

дня Святої Катерини. Також 
передплатили її і мої колиш-
ні сусіди, про яких було на-
друковано мою розповідь. Їм 
було дуже цікаво почитати 
про себе, дякували мені. А я 
дякую вам за те, що даруєте 
людям радість спілкування на 
сторінках «Пантелеймона».

Успіхів, любові, благопо-
луччя усім вам!

Ніна Олексіївна Поліщук,
Одеська обл.

Шановна редакціє! Пише 
вам Аркадій Филимонович 
Підгорець.

Моя дочка — Інна Бородій 
— «подарувала» мені свого 
первістка, онука Кирила. Він 
уже каже «дід».

Я передплатив для неї 

прекрасну газету «Пантелей-
мон», щоб робила підшивки 
і виховувала сина з почуттям 
глибокого взаєморозуміння, 
поваги, любові і глибокої ніж-
ності до людей і природи.

А. Ф. Підгорець,
 Хмельницька обл.

НЕХАЙ 2018 РІК БУДЕ ЩАСЛИВИМ ДЛЯ ВСІХ!
Здрастуй, дорогий і улюблений «Пантелеймоне»!
Хочу щиро привітати колектив редакції з Різдвом Христовим! Побажати миру, щастя, 

добра, нехай в цьому році у вас буде ще більше передплатників. Нехай ваше мудре, щире, 
сонячне слово любові об'єднує всіх, додає сил, щоб творити добро, допомагати ближнім, ро-
бити кожен прийдешній день ще кращим! Нехай буде більше радості і сонця в наших душах, 
більше приємних несподіванок і зустрічей.

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ДЛЯ ОНУКА КИРИЛА

СУСІДИ ПОЗНАЙОМИЛИСЯ 
З ГАЗЕТОЮ, ПРОЧИТАВШИ ТАМ ПРО СЕБЕ!

Дорогая редакция! От всей души поздравляю ваш кол-
леДорога редакціє! Від щирого серця вітаю ваш колектив з 
Новим роком та Різдвом Христовим!

Розповім вам один випадок. 
Молода жінка з маленькою ди-
тиною, що сиділа на задньому 
сидінні велосипеда, збиралася 
від'їжджати від магазину. І ось не-
сподівано велосипед падає (який 
жах!). І я за долі секунди встиг 
підбігти до них, не дав упасти ве-
лосипеду, притримав його, адже 
невідомо, які були б наслідки, — 
вони могли впасти на тротуарну 
плитку.

Слава Богу, що я опинився в 
потрібному місці і в потрібний 
час. Це був такий душевний підй-

ом і така радість. У мене увесь 
тиждень був піднесений настрій! 
Я тоді зрозумів: головне — під-
ставити плече людині і не дати їй 
впасти, а допомогти, чим можеш.

Ніколи не проходьте повз того, 
хто потребує допомоги, адже «лю-
дина» в перекладі з санскриту оз-
начає «істота, що дарує любов».

Я вдячний життю, що можу 
допомагати людям. Мені зустрі-
чаються добрі і світлі люди (а злих 
я не помічаю). Я вдячний життю, 
що я людина!

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

ЗДРАСТУЙТЕ, ДОРОГА 
МОЯ РЕДАКЦІЄ!

Я вже відправляла вам 
один лист на конкурс «Тра-
диції добросусідства». Але 
тема настільки захопила, що 
ні про що інше думати не хо-
четься і не можеться.

Зачепили-таки ви, воісти-
ну творчі натури, найтонші, 
ностальгічно-щемливі струни 
мого серця! І так захотілося 
відірватися від буднів і синім 
Птахом полинути в те далеке 
і незабутнє минуле, де я мог-
ла посекретничати з тіткою 
Вірою, слухала розповіді Фе-
дора Іларіоновича про Велику 
Вітчизняну війну: як брали 
Берлін, як розписувався сол-
дат на Бранденбурзьких во-
ротах, як святкували в 45-му 
День Перемоги ...

Пригадується й те, як ве-
чорами, після трудів пра-
ведних, сиділи на лавочці і 
співали з подругою Людми-
лою і голосистими сусідками 
наші українські та російські 
народні пісні ... (Зараз Люда 
Сіроклин живе з сім'єю в Кро-
пивницькому, є солісткою на-
родного хору «Вербиченька», 
керівник його — Григорій Ан-
дрійович Палій).

А як насолоджувалася 
пиріжками (з вишнями!), що 
танули в роті, — справжніми 
кулінарними шедеврами баби 
Саші! .. Всі вони — мої «ву-
личні» сусіди, і я всіх їх шале-
но любила і люблю! Та й вони, 
повірте, ставилися до мене 
дуже прихильно.

Раніше жили ми з чо-
ловіком і синами в місті, а 
наприкінці 90-х переїхали в 
Трепівку. Спогади про перше 
знайомство — з сусідом Пе-
тром — і сьогодні малюють на 
моєму обличчі усмішку ...

ХОРОБРА 
КІШКА

Стільки років минуло, а 
я бачу все, як зараз: відкри-
вається хвірточка, і у двір 
несміливо заходить дуже на-
віть симпатичний хлопець. 
Вигляд у нього тоді був стра-
шенно засмучений.

— Вибачте, будь ласка, у 
Вас є кішка? Ну ... дуже треба, 
— подивився він на мене ви-
разними сумними очима.

«Так, схоже, у людини ве-
ликі проблеми, якщо йому 
терміново знадобився цей 
звір», — промайнуло в моїй 
голові. «Треба рятувати! Сусі-

ди все-таки », — подумала я і 
кивнула на знак згоди.

— Так, звичайно, Петю! 
Зачекайте хвилинку! — поспі-
шила до кімнати за об'єктом, 
який цікавив сусіда.

Пушинка, яку наша сім'я 
привезла з собою з Південно-
українська, мирно сопіла на 
дивані, згорнувшись калачи-
ком і прикривши гарненьку 
вусату мордочку пухнастим 
хвостиком. Я обережно взя-
ла свою дорогоцінну на руки, 
погладила і, притиснувши до 
себе, прошепотіла їй на вуш-
ко: «Пробач, зеленооко, але 
без твоєї допомоги ніяк, ро-
зумієш? ..»

Побачивши дві нещас-
ні фізіономії, Петя в подиві 

округлив очі, ошелешено 
дивлячись то на мене, то на 
Пушинку, а потім раптом ро-
зреготався так, що горобці, 
які сиділи на калині, миттєво 
злетіли вгору і розчинилися в 
повітрі ...

Трохи заспокоївшись, Петя 
пояснив мені (колишній місь-
кій дамі), що, крім справж-
ньої, живої, є ще і залізна 
кішка — пристосування з кіг-
тиками, яким можна дістати 
відро, що впало в колодязь.

... З Петром Івановичем ми 
дружимо і донині. А тоді він 
ще довго при зустрічі зі мною 
посміхався, як ясне сонечко, 
і передавав моїй хоробрій кі-
шечці привіт.

P. S.
Любі мої, дорогоцінні ре-

дактори! Дуже вдячна вам за 
цей конкурс! Саме завдяки 
йому я ще раз зустрілася (не-
хай в мріях, за хмарами, але 
зустрілася ж!) з моїми сусіда-
ми!

Звичайно, про все і про 
всіх розповісти просто нере-
ально. Пам'ятаю, як під керів-
ництвом тітки Віри варила 
перший раз у житті капусняк, 
а вона мене все підхвалювала, 
яка я молодець.

Часто згадую, як у дворі у 
Людочки Сіроклин під роз-
логою яблунею в вихідні дні 
ми, всі сусіди, чаювали, а я їм 
читала розповіді з моєї улю-
бленої газети «Пантелеймон». 
Вони їм дуже сподобалися, а 
Наташа Сторчак і Віра Степа-
новка відразу ж передплатили 
тебе, «Пантелеймончику»!

І, звичайно, хочу вам ска-
зати велике-велике спасибі за 
подарунок (набір дуже ціка-
вих і корисних книг), який ви 
мені вислали як переможцю 
у конкурсі «За що ми вдячні 
життю».

І за це я теж вдячна і вам, 
і життю! Спасибі тобі, «Пан-
телеймончику», за те, що 
щочетверга ти персонально 
приносиш в мій будинок ЩА-
СТЯ!

Була приємно здивована 
і зворушена, коли ви, дорога 
редакціє, переслали мені на-
зад дві світлини — мою і мого 
чоловіка-ангела! Я знаю, ви — 
найкращі! А разом ми — сила!

З любов'ю, Ірина Самсоненко, 
Кіровоградська обл.

ДЛЯ ЛЮБОВІ 
І РАДОСТІ!

«ПОВЕРТАЙСЯ 
ДО РАЮ…»

Спів пташиний для кого?
Зорі в небі навіщо?
Глибочінь океанів

І тайни морів для чого?
Все багатство Творця,
Все природи краса —

І повітря, і сонце,
І зима, і весна.

Все для тебе, Людино,
Все для тебе, Душа.

Божа милість Творила,
Щоб в раю ти жила.

Але, певно, ти не збагнула
Його велич любові,

І так просто, так легко 
згрішила

Підступного змія, 
наслухавшись мови.

З того часу, як в пеклі, живеш 
в суєті,

Важко хліб здобуваєш,
Легко в гріх упадаєш

І байдуже, безпечно їдеш по 
житті.

Часто навіть не знаєш,
В чім провина твоя

Перед Господом Богом — 
Чи велика вона, чи мала.

Тільки плоті страждання,
Тільки зранена болем душа

Як платня за Господню зраду,
Як гіркі плоди суєтного 

життя,
Нагадають тобі про 

вигнання із раю
Та про гріх в Едемськім саду.

Нагадають про пекло, 
Яке ми придумали самі,

Коли похоті плоті на щит 
піднесли.

О людино, ти слава Господня,
Ти творіння вінець,

Найдорожча ти цінність 
Творця,

Пам’ятай! Не для гріха, не 
для страждання,

Для любові і радості
Творив Бог Тебе.

Повертайся до Раю —
Бог наповнить Любов’ю,

Тільки ти не забудь
Її іншим віддать,
Бо в Раю все живе

За законом кринички:
Живеш доти, поки віддаєш!
Ти пробач, що даю тобі раду

На практичне життя 
кожний день.

Вода чиста і смачна,
 і тієї кринички,

Що себе не жаліє, віддає 
для людей.

Цей вірш, як і попередні, 
я знайшла у своєму доробку. 
Буду рада, якщо вони стануть 
приємним доповненням і на-
повненням «Пантелеймона».

Р. Костиря

«Любити — це знаходити 
в щасті іншого 

своє власне щастя».  
(Готфрід Вільгельм Лейбніц)

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

ОВОЧІ ТА ФРУКТИ (ва-
рені, тушковані, запечені) 
повинні стати основою ва-
шого харчування. Нехай на 
вашому столі будуть морква, 
картопля, буряк, квашена 
капуста і огірки. Не забувай-
те про кукурудзу, горошок, 
яблука, гранати, банани і ци-
трусові. Що різноманітніше, 
то краще.

КАШІ. Вони повинні 
стати ще однією важливою 
складовою вашого раціону. 

Не забувайте, що готувати 
їх слід тільки на воді і дове-
деться обійтися без додаван-
ня масла.

ЗАМІСТЬ М'ЯСА, МО-
ЛОКА І ЯЄЦЬ: якщо ви 
включите в свій раціон 
рослинний білок, то ваш 
організм нітрохи не по-
страждає від відсутності м'я-
са. Рослинний білок містить-
ся в баклажанах, арахісі, 
сочевиці, сої та всіх росли-
нах сімейства бобових.

  Інгредієнти: 
морк ва свіжа — 4 
шт., яблука солод-
кі — 2 шт., мед — 1 
ст. ложка, родзинки 
— 50 г. Для заправ-
ки: сметана 15—20% 
жирності (за сма-
ком).

 Приготування: 
Моркву подрібнити. 
Яблука (краще жо-
вті або червоні) очистити від 
шкірки і серцевини, натерти. 
У салатниці перемішати на-
терті моркву і яблуко.

Важливо! Розмір шма-

точків впливає на смак — на 
дрібній тертці шматочки бу-
дуть соковитішими. Велику 
тертку добре використову-
вати для додання хрусткого, 
повітряної текстури салату, 

а також для збе-
реження макси-
мальної кількості 
вітамінів.

Родзинки за-
мочити на кілька 
хвилин (для біль-
шої соковитості). 
Потім обсушити і 
додати до моркви 
з яблуками. Аку-
ратно, користую-

чись двома виделками, все 
перемішати і полити рідким 
медом. Заправити нежирною 
сметаною до смаку — весь са-
лат або порційно в тарілці.

Ще більш насичений салат. Завдяки 
грибам він стає дуже поживним.

ІНГРЕДІЄНТИ: квасоля — 100 г, морк-
ва по-корейськи — 100 г, гриби — 100 г, 
цибуля — 1 шт., картопля — 1 шт., олія — 
2 ст. л., майонез, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ:
Гриби і цибулю обсмажити в олії. Кар-

топлю нарізати кубиками. Заправити 
майонезом. Подавати краще в яскравому 
посуді, прикрасивши зеленню.

ЩО НАМ ЗНАДОБИТЬ-
СЯ: 5 середніх картоплин, 1 
морква, 200 г рису, 100 г бо-
рошна, 1 ч. л. коріандру, 1,5 ч. 
ложки запашного перцю, сіль, 
панірувальні сухарі.

ПРИГОТУВАННЯ:
1. Заздалегідь почистити 

картоплю і відварити, потім 
натерти її на крупній терт-
ці (можна просто потовкти). 
Відварити рис і остудити.

2. Почистити моркву, на-
терти на крупній тертці і об-
смажити на олії.

3. У посудині змішати кар-
топлю, моркву, рис і борош-

но. Додати спеції і ще раз до-
бре перемішати. Сформувати 
котлети середньої величини 
і обкатати їх у паніруваль-
них сухарях,  підсмажити на 
сковороді, поки котлети не 
покриються золотистою ско-
ринкою. Посипати  зеленню.

У будь-якому випадку, 
щоб витримати піст, потрібно 
дотримуватися деяких пра-
вил:

1. Вживайте їжу часто, 
4—5 разів на день, але не за 2 
години до сну.

2. За один прийом нама-
гайтеся не вживати більше 
300 г їжі.

3. Намагайтеся, щоб після 
їжі не було тяжкості в животі.

4. Максимально урізно-

манітніть свій раціон — не 
допускайте вживання однієї і 
тієї ж їжі щодня.

5. Вживайте щодня різно-
кольорові овочі та фрукти.

6. Бажано вживати муль-
тивітамінні комплекси.

Дотримуючись цих не-
складних правил, ви не тільки 
не наберете зайвої ваги, але і 
добре очиститеся від шлаків і 
зміцните свій організм.

Більшість вважає, що 
піст — це лише  стриманість 
у їжі, але це не так. 

Набагато важливіше 
утримання духовне — відмо-
ва від поганих думок, душев-
ний спокій, молитви і менше 
розваг.

Будьте здорові!

КАРТОПЛЯНІ КОТЛЕТИ 
БЕЗ М'ЯСА

ЯК ВИТРИМАТИ ВЕЛИКИЙ ПІСТ?
Тут головне — без фанатизму. Треба розумно підходити 

до дотримання Великого посту. Не будьте занадто вимогли-
вими до себе. З благословення свого духівника ви можете 
отримати деяке послаблення суворих правил посту, якщо 
витримати піст вам складно або є які-небудь захворювання. 
Людям, які займаються розумовою або важкою фізичною 
працею, теж бажано трохи послабити піст.

З КОРЕЙСЬКОЮ МОРКВОЮ, ГРИБАМИ І КВАСОЛЕЮ

МОРКВЯНО-ЯБЛУЧНИЙ САЛАТ З РОДЗИНКАМИ
Хто ж не любить моркву? У салатах вона особливо пікантна, навіть покращує настрій. А 

ось цей різновид морквяного салату хороший для діток — їм подобається хрустка текстура 
і вкраплення солодких родзинок.

ВЕЛИКИЙ 
ПІСТ 2018

ЩО МОЖНА ЇСТИ
Для того, щоб душею і тілом можна було відчути радість 

і святість від вживання їжі, вона повинна бути різноманіт-
ною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, 
сіллю, цукром і смаженим. Віддайте перевагу стравам, при-
готованим на паровій бані або на грилі.

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

Психологи стверджують, 
що потреба в любові — ос-
новна емоційна потреба лю-
дини. Заради любові ми під-
корюємо гори, перепливаємо 
моря, перетинаємо пустелі, 
боремося з немислимими 
труднощами. Без неї гори, 
моря і пустелі нам не здолати, 
а труднощі ніби переслідують 
нас.

Таким чином, любов важ-
лива для людини. Так було 
в минулому, так і зараз. Але 
погодьтеся, ми занадто часто 
користуємося цим словом 
і щоразу вкладаємо інший 
зміст. Ми говоримо: «Люблю 
сосиски», і тут же: «Люблю 
маму». У нас є улюблені за-

няття: плавання, лижі, по-
лювання. Ми любимо речі: 
їжу, будинок, машини. Ми 
любимо звірів: собак, кішок, 
навіть равликів. Ми любимо 
природу: дерева, траву, квіти, 
хорошу погоду. Ми любимо 
людей: матір, батька, дітей, 
родичів, дружину, чоловіка, 
друзів. Ми любимо саму лю-
бов. 

І немов бажаючи заплу-
тати все ще більше, любов'ю 
ми пояснюємо навіть вчинки. 
«Я роблю це заради любові». 
Так можна сказати про що 
завгодно. Чоловік іде до іншої 
і називає це любов’ю. Свяще-
ник називає це гріхом. Алко-
голік влаштував дружині чер-

говий скандал, і після вона 
прибирає битий посуд. Вона 
називає це любов’ю. Психо-
лог назве залежністю. Бать-
ко в усьому потурає дитині і 
називає це любов’ю. Педагог 
скаже: безвідповідальне ви-
ховання. То ж як же діє той, 
хто любить?

(З книги Чепмен Гері 
«П'ять мов любові»)

***
Безліч сімейних пар у світі 

бажають знати відповідь на 
питання: «Який же етап са-
мовдосконалення символізує 
шлюб?!»

Як пожартував англійсь-
кий філософ, письменник 
Оскар Уайльд: «Шлюб — над-

то доскона-
лий стан для 
недосконалої 
людини». А якщо говорити 
серйозно, то гармонійні від-
носини між чоловіком і жін-
кою, побудовані на щирій лю-
бові, це прекрасно. Це може 
стати зачатком, поштовхом 
до розвитку в кожному з них 
вищої якості почуття — ду-
ховної Любові, тієї самої, яку 
і називають вічною, чистою, 
яка переносить всі прикрощі 
та життєві негаразди, нади-
хає, одухотворює, надає сили.

Але досягнення такого ду-
ховного стану — це винятко-
во результат індивідуальної 
роботи людини над собою 

(будь то чоловіки чи жінки). 
Це щоденна духовна праця, 
зміцнення звички, позицій 
домінування в собі Духовно-
го начала і стримування свого 
Тваринного начала «на лан-
цюгу», дисципліна думок.

Вирощувати духовну Лю-
бов треба, перш за все, в собі, 
а не чекати, що хтось колись 
тебе нею одарить. А коли 
людина навчиться продуку-
вати духовну Любов в собі, 
вона навчиться розуміти і 
духовно любити оточуючих.

(Із книги Анастасії Нових 
«АллатРа»)

Життя любить тих,
хто на нього не скаржиться.

Народна мудрість

...Справжня Любов — це щедрий вну-
трішній дар, який підносить одну людину 
іншій від надлишку глибинних почуттів. 
Таку Любов можна дати, коли забуваєш про 
себе. Саме про таку Любов кажуть, що вона 
довго терпить, прощає, не заздрить, не пи-
шається, не шукає свого і не думає лихого.

Анастасія Нових

ТАК ЩО Ж ТАКЕ ЛЮБОВ?
У нашій мові слово «любов», мабуть, найважливіше. І 

найбагатозначніше. Світські і релігійні мислителі погоджу-
ються, що любов у житті відіграє центральну роль. Ми чує-
мо: «Любов — найпрекрасніше почуття», «Любов править 
світом». Ми зустрічаємо це слово в книгах, піснях, журна-
лах, фільмах. Багато філософських і релігійних вчень став-
лять любов на перше місце. Сам Христос хотів, щоб Його 
учні любили один одного.

Йдемо квапливо по зат-
хлій землі. Виглядаємо із 
запітнілих вікон своїх авто-
мобілів. Давимося звично в 
підземці в годину пік. Ковтає-
мо в обідню перерву приго-
тований бутерброд, пробіга-
ючи очима кінчики газетних 
заголовків. Ми поспішаємо 
... І часто ми самі внутріш-
ньо заспокоюємо себе: «Зараз 
такий час. Зараз так живуть 
усі. Інший темп життя, інший 
ритм, інша динаміка». Дуже 
багато потрібно встигнути, 
побудувати. Дуже багато чого 
потрібно домогтися. Тому по-
трібно бігти, поспішати. Нам 
чомусь ніколи любити.

... Ми бредемо по пустелі 
нашого життя. Вхоплюємо 
обривки, огризки, шматоч-
ки якихось знань, відчуттів, 
вражень. Будуємо фанта-
стичні утопічні плани. Ото-
чуємо себе «іграшками для 
дорослих». Але до кінця не 
занурюємося в те, що бачи-
мо. Не до самого дна насолод-
жуємося своїми враженнями 
і відчуттями. Тому що нам 
ніколи. Чомусь ніколи. Хоча 
ми самі не знаємо, чому нам 
ніколи і хто нас куди квапить.

Людині часто здається, що 

вона багато може досяг-
ти в цьому житті. Вона 
сподівається на свої 
сили, на свій розум, 
на свій інтелект ...

Ми закохані в 
себе! І саме ця само-
закоханість робить 
людську душу порож-
ньою, хворою і незахи-
щеною.

Життя — це не пошук 
корму, не гонка за смертю, 
не «страшна виставка люд-
ських пороків». Життя — це 
прагнення до досконалості, 
до Істини, до Любові. Я так 
думаю.

Любов і Добро — це 
педагоги світу, його вічні 
наставники. 

Але світ — це все-таки не-
слухняний учень. І він про-
являє себе частіше як спе-
речальник, а нерідко — як 
неприкритий ворог.

І якщо ми не здатні поки 

що, щоб наше серце було спе-
котним багаттям, що горить 
Любов'ю, то нехай в ньому го-
рить хоча б маленька незгас-
на лампадка нашого бажання 
любити і бути любимим.

Де знайти Любов? На рин-
ку? На лавці? На узбіччі жит-
тя?

У Любові немає вихідних 
днів. Почуття народжуються 
в душі поза всякою календар-
ною сіткою. І нам потрібно 

дуже берегтися, щоб не за-
разитися цією бацилою 

лицемірства і зануд-
ства. Ця небезпека 
завжди існує для нас.

У глибині людсь-
ких відносин завжди 
повинні бути любов, 
добро. Бажання зро-

зуміти ближнього, роз-
глянути, відчути красу 

його душі. І ми не завжди 
справляємося з цим завдан-
ням. Для нас буває простіше 
і цікавіше «миття чаш, глеків, 
і лавок», ніж очищати своє 
серце від злоби, від осуду, від 
ненависті до людей. 

Ми можемо, наприклад, 
ретельно дослідити склад 
якогось купленого продукту, 
щоб випадково не отруїтися, 
і через хвилину так образити 
людину, так її принизити, що 
вона відійде від нас з глибо-
кою серцевою раною. І скіль-
ки часу знадобиться, щоб за-
гоїти її?

Єдине, чого варто на-
вчитися в цьому житті, 
— це любити!

Нам краще не забувати, 
що живемо в світі, який ка-
тастрофічно швидко втрачає 
любов, доброту, співчуття, 
милість. Егоїзм, самість, гор-
диня — ось девіз, написаний 
на прапорі, який високо під-
нятим несе світ. Розваги, за-
доволення, багатство — це ті 
цілі, заради яких людина за-
буває про совість, про Вічну 
Правду, про Любов.

Головне — зберігати увагу 
і співчуття один до одного. 
Головне — не бути мертвим. 
Тому що смерть настає не 
тоді, коли зупиняється серце. 
Смерть настає, коли від нас 
іде любов. І якщо вам зараз 
погано, знайте: вас люблять. 
Люблять міцно.

Автор невідомий
******

«Любов Божа не залишає 
людину навіть тоді, коли 

вона про неї забуває. Бог ніко-
ли не залишає людину, 

бо Його Любов завдяки Душі 
завжди з нею».

 (Цитата 
з книги «АллатРа»)

У ЛЮБОВІ НЕМАЄ ВИХІДНИХ ДНІВ
Головне — не бути мертвим. Тому що смерть настає набагато раніше, ніж зупиняється 

серце. Смерть настає тоді, коли зупиняється духовне життя. Смерть настає тоді, коли йде 
любов ...

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

Призрачно всё в этом 
мире бушующем,
Есть только миг, 
за него и держись.

Есть только миг между 
прошлым и будущим,

Именно он называется 
жизнь.

Вечный покой сердце 
вряд ли обрадует,

Вечный покой для седых 
пирамид,

А для звезды, что 
сорвалась и падает,

Есть только миг, 

ослепительный миг.
А для звезды, что 

сорвалась и падает,
Есть только миг, осле-

пительный миг.

Пусть этот мир вдаль 
летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге 

мне с ним.
Чем дорожу, чем рискую 

на свете я?
Мигом одним, только 

мигом одним.

Счастье дано 
повстречать 
иль беду ещё,

Есть только миг, 
за него и держись.

Есть только миг между 
прошлым и будущим,

Именно он называется 
жизнь.

Есть только миг между 
прошлым и будущим,

Именно он называется 
жизнь.

З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ «ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ» 
(з кінофільму «Земля Санникова»)

Музика — Олександр Зацепін, слова — 
Леонід Дербеньов, виконує— Олег Анофрієв.

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»

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.
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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)

Ось і закінчився конкурс серед наших передплатників! Цей конкурс був особливим, оскільки кожен 
його учасник здійснив дуже добрий вчинок — передплатив газету «Пантелеймон» одній або більше особам. 
Скільки радості ви принесли в серця людей! Спасибі вам за працю, старання, щирість і любов!

Звертаємося до тих, хто отримав в подарунок передплату на газету: було б цікаво отримати звісточку і 
від вас — розкажіть, як «Пантелеймон» знайшов вас і що хорошого і цінного приніс у ваше життя. Ми всі 
будемо вам дуже вдячні.

Отож, не тягнутимемо час, публікуємо імена переможців!

«ВАШ ОСОБЛИВИЙ 2018 РІК»
ПРИЗИ

ПЕРЕМОЖЦЯМ!!!
КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 

ПЕРЕДПЛАТНИКИ 
НА РІК 

отримують гарантовані 
призи, а в основному конкур-
сі пан випадок розподілив пе-
реможців таким чином:

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ — 
ХЛІБОПІЧКА — Юрій Шми-
гуль, м. Горішні Плавні, Пол-
тавська обл.

ГРОШОВИЙ ПРИЗ В 
СУМІ 400 ГРН — Неля Ми-
колаївна Сологуб, м. Ужго-
род; В. Д. Тегза, м Ужгород; 
А. В. Цешко, м.Чернівці; В. М. 
Мандрика, Черкаська обл .; Т. 
І. Соломко, м. Київ; В. Яре-
менко, м. Суми; Юлія Мороз, 
м. Канів; Олег Семиног, м. 
Вінниця; Микола Петренко, 
Запорізька обл .;        І. І. Кучер, 
Тернопільська обл.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗДО-
РОВ'Я «МУСКУС» — Вален-
тина Йосипівна Вербицька, 
Одеська обл.; В. Д. Павлюк, 
Харківська обл.; С. І. Завороз-
ко, Дніпропетровська обл.; 
Н. І. Лукашина, м.Бориспіль; 
Віктор Дзюбко, Рівненська 
обл.

КОМПЛЕКТ КНИГ — Н. 
М. Кривенцова, Сумська обл 
.; Іван Загорулько, м. Мирго-
род; П. С. Сисоєв, Дніпропе-
тровська обл .; Яна Зубенко, 
м. Кам'янське; Володимир 
Кавун, м. Умань; Зоя Іващен-
ко, м. Бровари; А. В. Забєліна, 
м. Бахмут; Ганна Остапець, 
Хмельницька обл .; Вікторія 
Швець, Черкаська обл .; Те-
тяна Марунчак, Чернігівська 
обл.

 ПІДЛОГОВІ ВАГИ — 
Андрій Гурич, м.Трускавець; 
Світлана Петрівна Сомова, 
Луганська обл.

10 ВІДРИВНИХ СУ-
ВЕНІРНИХ КАЛЕНДАРІВ 
«ВАШ ОСОБЛИВИЙ РІК» 
— Валерія Судак, Київська 
обл.; Галина Олексіївна Гри-
горенко, м.Чоп, Закарпат-
тя; Ярослава Карбашевська, 
м.Чернівці; Олена Сорока, 
Тернопільська обл .;   П.А. Ко-
валенко, Дніпропетровська 
обл.; О. В. Белінська, м.Київ;                           
О. І. Трошина, м.Київ; Р. П. 
Шепель, Чернігівська обл.; 
З. Н. Дунаєва, м.Київ; А. М. 
Адамчук, Чернівецька обл.

ПЕРЕДПЛАТНИКИ 
НА ПІВРОКУ  

отримують гарантовані 
призи і в основному конкурсі:

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ — 
ПАРОВА ПРАСКА — Ніна 
Лящ, Львівська обл.

ГРОШОВИЙ ПРИЗ У 
СУМІ 200 ГРН — Л. Д. Са-
винська, Донецька обл .;  Н. 
П. Дармоградай, м.Київ; І.Л. 
Королюк, Донецька обл .; М. 
В. Поліщук, Одеська обл.; Т. 
Н. Берегова, Кіровоградська 
обл.; Валентина Наумейко,            
м. Кривий Ріг; Р. В. Сич, Тер-
нопільська обл.; Максим 
Шабатин, м. Херсон; Оксана 
Яковенко, м. Жмеринка; Лілія 
Климова, м. Біла Церква.

К О М П Л Е К Т 
ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
«МУСКУС» — Ми-
кола І. Осадчий, м. 
Кіровоград; Е. М. 

Гиричев, Сумська обл .; А. Ф. 
Підгорець, Хмельницька обл.

ЗВОЛОЖУВАЧ ПОВІ-
ТРЯ — Василь Забродін, Хар-
ківська обл.; Віта Романчук, 

ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКАМ КОНКУРСУ!
Ми однаково дуже любимо і поважаємо всіх вас (неза-

лежно від віку, статі, міста проживання, мови, настрою і так 
далі), тому дуже хочеться, щоб результати конкурсу, нашої з 
вами праці всі отримали з вдячністю. 

І нагадуємо: ви — неповторні, ваше життя сповнене ціка-
вих історій і спостережень. Треба тільки встигнути їх роз-
гледіти.

Пишіть свої думки, запитання та історії в редакцію, беріть 
участь в конкурсах та вигравайте призи!

З повагою, редакція газети «Пантелеймон»

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВВ 

Розіграш призів проводився в редакції шляхом випадкового відбору листів
з двох категорій - річні і піврічні передплатники.

Шановні призери! Велике до вас 
прохання зробити кілька фото 

з газетою «Пантелеймон» 
і отриманим призом — і 

надіслати нам до редакції. 
Для нас та інших читачів 

це дуже важливо!!!
Нагадуємо нашу адресу: 

а / с 155, м. Вишгород, 
Київська область, 

07300.

ЦІКАВІ МІСЦЯ 
КИЄВА

ПАМ'ЯТНИК ЯРОСЛАВУ 
МУДРОМУ

Біля Золотих воріт, одного 
з найвідоміших пам'ятників 
Києва, знаходиться пам'ятник 
Ярославу. 

Скажете, що тут дивного, 
таємного, адже його знають 
всі? Але є у цього пам'ятни-
ка секрет, про який мало хто 
знає.

Створений він за проек-
том Кавалерідзе, 
який відкинув 
його і втілив в 
життя інший. 

Пізніше по 
з н а й д е н о м у 
ескізу був від-

творений пам'ятник.

Секрет Ярослава в тому, 
що на його спині є три чо-
ловічі долоні. Мабуть, май-
стри, які ліпили, вирішили за-
лишити і свій слід у створенні 
цього пам'ятника.

Адреса: метро 
«Золоті ворота».

КУПІЛЬ У КИТАЄВО
Унікальне місце, загублене 

в лісі. Навколо панує таємни-
ча атмосфера. 

Побудована купіль на за-
лишках старої купелі, яка 
була випадково знайдена під 
час розкопок. 

Вважається, що якщо ску-
патися в купелі, то це зцілить 
від хвороб, фізичних і душев-
них ран.

Адреса: вул. Китаївська, 32.

МУЗЕЙ
 ТРОЛЕЙБУСНОГО 

ТАЛОНЧИКА
Музей не славиться по-

пулярністю, але це унікаль-
ний і, напевно, єдиний у 
світі подібний. Представлені 
квитки з багатьох країн. Є ще 
одна цікава особливість — 
відвідувач, який приніс кви-
ток, який може поповнити 
колекцію, отримує приз.

Адреса: Прорізна, 21.

ПІЗНАВАЛЬНА ХВИЛИНКА

Черкаська обл .; Н. П., Бойко, 
м.Кременчук.

МІКСЕР — 
Марія Караван, м. 
Славута.

КОМПЛЕКТ КНИГ — В. 
П. Бабич, Харківська обл .; 

М. С. Удод, Полтавська обл.; 
В.А., Михайлевська, м.Київ; 
Л. М. Копа, Сумська обл .;  К. 
М. Солько, Чернігівська обл.; 
Г. Б. Волощук, Житомирська 
обл.; І. В. Моїсеєнко, Дніпро-
петровська обл.; О. А. Про-
копчук, м.Ужгород.
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МИ РАДІ ВАМ!  
ЕЯкщо у вас є пропозиції, ідеї, конструк-

тивна критика, цікаві матеріали або інші пи-
тання, пишіть і телефонуйте до редакції.

Телефони редакції (приймаємо дзвінки 
з 10:00 до 12:00 за Київським часом, щодня, 
крім вихідних): (044) 224-43-88; (098) 074-

18-15; (063) 169-00-40; (066) 202-63-92.
Поштова адреса для листів: а / с 155,  

м. Вишгород, Київська обл., 07300.

Електронна пошта для оперативного 
зв'язку: anechkahata@gmail.com

Всього найкращого! Ми завжди раді вашим 
дзвінкам і листам!

---СТАНЕМО ДОБРИМИ ДРУЗЯМИ!---
      

Шановні читачі! Пишіть в цю рубрику свої листи, 
якщо є потреба поспілкуватися з іншими читачами га-
зети. Пишіть один одному, спілкуйтеся і підтримуйте. 
Це так важливо для кожної людини!

З любов'ю, редакція газети «Пантелеймон»

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

Пишу до вас, щоб поділи-
тися великою радістю — моїй 
мамі, нашій бабусі, прабабусі 
Тетяні Лук'янівні Мошинсь-
кій 12 січня виповнилося 95 
років. Далеко не всім дано до-
жити до такої дати. Кожному 
Господь Бог і доля відміряють 
свій час на життя. А життя 
мами було дуже непросте. На 
своїх плечах винесла вона не-
легкі воєнні та повоєнні роки, 
голодомор. Все життя пра-
цювала, але жила в любові, 
ростила і виховувала разом з 
нашим татом нас, своїх дітей.

З величезною вдячністю 
хочемо привітати її, сказати 
величезне спасибі за ласку, 
турботу, доброту і теплоту. 
Спасибі за те, що виростила 
нас, вивчила, спасибі за не-
доспані ночі, за терпіння і 
страждання.

Дуже просимо вас надру-
кувати наше привітання в 
улюбленій газеті. Вона стала 
улюбленою для нашої мами і 
всіх нас. Це дійсно «добра га-
зета для добрих людей». Якою 
теплотою, мудрістю, любов'ю 
просякнутий кожен рядок. 
Скільки цікавого, нового зна-
ходимо ми в кожному номері. 
Можна сказати одним сло-
вом: ця газета душевна! Від-
чуваєш, що пишуть для тебе, 
з турботою саме про тебе.

«Пантелеймон» вже багато 
років на першому місці в на-
шій родині. Спасибі вам вели-
ке за ваше величезне серце, за 
любов до своїх читачів. А ми 
зі свого боку ділимося газе-
тою зі своїми сусідами, при-
ятелями. До речі, деякі з них 
теж стали вашими передплат-
никами.

Бажаємо вашій і нашій 
улюбленій газеті завжди ра-
дувати своїх читачів, адже в 
ній кожен знаходить своє, по-
таємне, таке необхідне в наш 
непростий час.

ПРИВІТАННЯ НАШІЙ 
МАМІ:

Спасибі, матусю, 
спасибі, бабусю,

За те, що теплом зігріваєте 
нас,

За те, що в щасливу 
і скрутну годину

Ми можемо серцем схилитись 
до Вас.

Хай сили прибудуть, здоров’я 
зміцніє,

Щоб щастя пливло 
із роси та води,

Щоб жить – не тужить 
і не знати біди.

Хай Мати Божа Вас оберігає,
Хай сили і здоров’я 

Господь дає!

З любов'ю, діти, внуки, 
правнуки

Надіслала Віра Борисівна 
Цимбал, Миколаївська обл.

ШАНОВНА 
ВІРО БОРИСІВНО! 

Приєднуємося до 
привітань для Вашої мами! 
Від щирого серця бажаємо 
їй міцного здоров'я і миру в 
душі!

Просимо вибачення, що 
публікуємо привітання з за-
пізненням, не завжди листи 
приходять в строк. У зв'язку з 
чим ще раз дуже просимо вас, 
дорогі читачі, згадуйте про 
дні народження близьких заз-
далегідь, і надсилайте нам ли-
сти якомога раніше від дати 
іменинника. Їм буде приємно 
читати рядки привітання в 
газеті і відчувати ваші тепло і 
турботу.

Спасибі вам, дорогі наші, 
за те, що ви такі чуйні і лю-
блячі!

З любов'ю, колектив редакції 
газети «Пантелеймон»

ДОРОГОМУ ЧОЛОВІКУ 
МИХАЙЛУ:

Семьдесят лет — 
прекрасная дата,
Поздравить тебя 

с ней сегодня мы рады.
Хотим пару слов тебе 

добрых сказать,
Здоровья стального тебе 

пожелать!
А я молюсь о тебе. Я молюсь,

Для тебя я готова 
стараться.

Одного только в жизни боюсь —
Без тебя не дай Бог мне 

остаться.

З найкращими побажаннями — 
дружина, дочка Олена, внучка 

Маша і її сім'я

УЛЮБЛЕНІЙ ОНУЧЦІ 

ВІКТОРІЇ:
Тебе исполнилось четыре,

Ты ангелочек в этом мире —
Наш нежный, 

аленький цветочек,
Своих родителей росточек!

Ты словно 
цветик-семицветик.
От нас тебе большой 

приветик
И поздравления от души.
Быть нежным солнышком 

спеши!

Будь чудом ласковым 
и добрым,

Ребёнком миленьким 
и бодрым,

Лучистой зайкой заводной,
Всегда послушной и родной!

З любов'ю бабуся Ніна, дідусь 
Михайло, мама Олена, 

тітонька Маша, дядечко 
Сергій і Софійка з Іллюшкою

 Замовлення книг за акцією: (050) 271- 28-88; (067) 794-25-27

ДУШЕВНА КНИГА

При замовленні двох книг діє знижка 20% — всього 176 грн!

◆ ◆ ◆
Другий том серії книг «Сенсей» оповідає про незвичайні пригоди 

молодої компанії, захопленої східними бойовими мистецтвами, жа-
гою пізнання і внутрішнім пошуком. Іскрометний гумор, захопли-
вий світогляд головного героя — Сенсея, його глибокі знання про світ 
і вічні питання людства, феноменальні демонстрації. Мудра ста-
родавня приказка про Бодхисатву, в якій розкривається глибинний 
сенс внутрішнього пошуку душі людини. А також приголомшлива 
розповідь про легендарного Святого Київської Русі Агапіта Печерсь-
кого, Лікаря Безвідплатного, чудотворні мощі якого й донині збері-
гаються у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Це і багато іншого відкриє для себе читач цієї унікальної живої 
книги.

    ◆ ◆ ◆

«Притчі з книг
Анастасії Нових» 

Обкладинка: тверда
Ціна: 140 грн

 Анастасія Нових «Сенсей», том 2  
Обкладинка: тверда Ціна: 80 грн

12 СІЧНЯ 
ТЕТЯНІ ЛУК'ЯНІВНІ

 МОШИНСЬКІЙ 
ВИПОВНИЛОСЯ 

95 РОКІВ!

17 ЛЮТОГО У НАС ДВА ІМЕНИННИКА — 
МОЄМУ ЧОЛОВІКОВІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 70 РОКІВ,

А ОНУЧЦІ ВІКТОРІЇ — 4 РОЧКИ! 


