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Всеукраїнське видання

До уваги 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»!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»

 В житті набагато 
важливіша якість 

прожитих миттєвостей, 
ніж беззмістовні роки 

існування.

Анастасія Нових

Коли діставати 
картоплю на 

пророщування
Традиційно в березні готує-

мо бульби картоплі до посадки. 
У квітні нарощуватиметься зе-
лена маса, а початок або сере-
дина травня — час висадження 
головної овочевої культури у 
відкритий ґрунт. 

НА ГОРОДІПродовження на стор. 3

Стародавні знаки 
і символи

ЗНАКИПродовження на стор. 15

ЗОЛОТЕ 
ТИСЯЧОЛІТТЯ 

СЕСТРИ АЛЛАТ

ИСТОРИЯ
Продовження на стор.12

Народні рецепти 
здоров’я

З застудними захворюван-
нями і грипом ми, на жаль, сти-
каємося щороку. 

В аптеку приходять відвіду-
вачі як з готовим рецептом від 
лікаря, так і з проханням щось 
порадити для самостійного 
лікування.

ЗДОРОВ’Я
Продовження на стор. 4

...Він розповідає, знову-та-
ки, про сестер Аллат, про світ, 
який існував тисячі років під 
духовним управлінням сестер 
Аллат, тобто був матріархат чи 
його називали ще «Золоте тися-
чоліття»... 

Знаки і символи існували 
в суспільстві завжди, зміню-
валося тільки ставлення лю-
дей до них. Вони оточують нас 
всюди — в побуті, в предметах 
інтер'єру, одязі, печатках і ем-
блемах організацій,  в архітек-
турі будівель і навіть на троту-
арній плитці... 

ВЕСНА В ДУШІ!
Сонечко на небі зігріває і освітлює наш дім, даруючи 

надії, додаючи сил творити, робити добрі справи, а може, 
навіть дурниці. Не дарма весну вважають часом любові. 
Дійсно, пробудження природи після довгої зимової спляч-
ки робить нас більш радісними, щасливими. Хтось береть-
ся за зошит, намагається складати вірші про весну, інші їх 
декламують.

Бажаємо всім прекрасного весняного настрою. Наповнюйтесь любов'ю, душевністю, 
радійте кожному дню. Нехай весна дарує нам нові кольори життя. Навесні, саме навесні 
прокидається наша жіночність, прокидається, напевно, як перший пролісок, який тяг-
неться до сонечка, тепла і Любові. То ж нехай в душі нашій буде по-весняному тепло, 
радісно і сонячно.

Весна, весна!
Как воздух чист!

Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят 
ручьи!

Взревев, река несёт
На торжествующем хребте

Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,

Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой

И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился

И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт

Заздравный гимн весне.
Что с нею? 

Что с моей душой?
С ручьём она ручей

И с птичкой птичка!
С ним журчит,

Летает в небе с ней!

(Євген Баратинський)

ВЕСНЯНІ ЗАГАДКИ
Первым вылез из земли 

на проталинке.
Он мороза не боится, 

хоть и маленький. 

***
В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. 

***
Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.

(Пролісок)

(Струмок)

(Весна)
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ДОБРИЙ ДЕНЬ, 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Яким був для вас мину-
лий тиждень? Що нового? 
Які усвідомлення ви отрима-
ли в роботі над собою? Зараз 
відбувається багато цікаво-
го, і якщо поспостерігати за 
собою, то можна відкрити в 
собі дуже багато цікавого, 
а допомога Духовного світу 
настільки сильна, що при 
найменшому бажанні дже-
рело внутрішньої Любові 
Божої відкривається все-
редині людини і наповнює 
її справжньою вічною Лю-
бов'ю. І непомірне щастя 
приходить в наше життя!

Сьогодні знову слухала ау-
діоверсію фільму «Свідомість 
і Особистість. Від свідомо 
мертвого до вічно Живого». 
І знову почула для себе слова, 
які наче заново відкривають-
ся. Хочу поділитися ними з 
вами, тому що вони зачіпають 
якісь внутрішні струни Душі, 

допомагають налаштуватися 
на день, і допомагають виро-
стити в собі ще більше Лю-
бові!

«Жанна: Зараз такий час — 
час Перехрестя ... Такі події... 
Така темрява свідомості на-
криває світ, що важко цього 
не помітити... Але найголов-
ніше, що відбувається зараз, 
це те, що йде такий великий 
посил від Духовного світу, і 
такий великий внутрішній 
Поклик іде, який складно не 
почути. І безліч почуттів на-
повнюють зсередини, тому 
що ти чуєш цей Поклик. І цей 
Поклик звернений до кожної 
Особистості як до Духу. Він 
пробуджує Життя, Життя 
справжнє,  все те, що є най-
цінніше і найважливіше у лю-
дини.

Але багато ще животіють 
у рабстві під наркозом свідо-
мості. Хоча вже дуже багато 
дано, і сказано дуже багато, 
і Знання дані. Але зараз все 
знаходиться на такій межі, і 

доля кожної людини зале-
жить тільки від її особисто-
го вибору...

Ігор Михайлович: Бог, 
Він любить всіх, хто любить 
Його. А хто Його не любить, 
того Він просто не знає. І це 
правда. Хочеш бути з Богом 
чи хочеш, щоб Він тебе лю-
бив — люби Його. Все про-
сто».

Дійсно, як все просто! 
Коли Ігор Михайлович про-
мовляє слова «Бог, Він любить 
всіх, хто любить Його», то на-
стає повна ясність і знаєш, 
що робити, яка мета життя. 
Адже, наповнюючись Божою 
Любов'ю, коли любиш Його, 
то все навколо, все життя змі-
нюється на краще!

Любові вам, весни в душі, 
всього найкращого!

З повагою, 
Анна Хатімлянська    

Також передбачено, що 
до заробітної плати, яку 
потерпілий отримував до 
ушкодження здоров'я, ско-
ригованої на коефіцієнти 
перерахунків, проведених 
Фондом до 2018 року, до-
даватиметься сума, на яку 
збільшився середній розмір 
зарплати за період 2008 — 
2011 років.

Крім того, для осіб, у 
яких після проведеного пе-
рерахунку розмір щомісяч-
ної виплати буде меншим за 
МЗП, встановленої законом 
на 1 січня 2017 року (3 200), 
передбачено новий розмір 
щомісячної страхової ви-
плати з урахуванням відсот-
ка втрати працездатності та 
розміру МЗП.

Відповідні зміни передба-
чені постановою Кабміну від 
27 грудня 2017 р. №1053.

НА СКІЛЬКИ ПІДВИЩИ-
ЛИ ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВИМ 

ПЕНСІОНЕРАМ?

Міністерство соціальної 
політики України планує пое-
тапно збільшувати пенсії вій-
ськовослужбовцям.

За перерахунком з 1 січня 
2018 року розмір пенсій зро-
сте в середньому на 1500 грн. 

З 1 січня 2019 року до пен-
сій додадуть 50%, або в се-
редньому 750 грн, а з 1 січня 
2020 року — ще 50%. Таким 
чином, загальна доплата 
до пенсії військовим за три 
роки складе 3 000 грн, обі-
цяють в Мінсоцполітики.

За даними міністерства, 
перерахунок торкнеться 
498 тис. військових пенсіо-
нерів.

— Якщо сьогодні пен-
сія 2 880 гривень, то після 
першого етапу підвищення 
вона буде майже 4 400 гри-
вень. Якщо все йтиме нор-

мально і не буде збоїв, то про-
тягом двох років ми реально 
підвищимо пенсії військо-
вим майже вдвічі, — сказав 
міністр соцполітики Андрій 
Рева.

За його словами, реаліза-
ція цих планів залежить від 
збільшення надходжень до 
Пенсійного фонду.

   http://napensii.ua

Так, проектом передба-
чається, що застраховані 
особи, яким на дату запро-
вадження обов'язкової на-
копичувальної системи 
пенсійного страхування ви-
повнилося не більше 35 років, 
сплачують внески зі своєї за-
робітної плати (доходу) від 
2% зі щорічним збільшенням 
до 7%.

Інші особи (які не досяг-
ли пенсійного віку або ті, 
кому виповнилося понад 35 
років) мають право брати до-
бровільну участь у накопичу-

вальній системі пенсійного 
страхування.

Крім того, передбачена 
можливість успадкування 
накопичених пенсійних зао-
щаджень, а також їх повного 
або часткового використання 
до настання пенсійного віку в 
разі лікування від важких за-
хворювань, настання критич-
них життєвих ситуацій, необ-
хідності оплати освіти дітей 
або придбання нерухомого 
майна і т. п.

Документ передбачає, що 
другий рівень пенсійного за-
безпечення запрацює з 1 січ-
ня 2019 року.

Комітет з питань соціаль-
ної політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення роз-
глянув відповідний законо-
проект № 6677 і рекоменду-
вав Верховній Раді прийняти 
його за основу.

  http://jurliga.ligazakon.ua

Підвищений на 20% 
розмір щомісячних 
страхових виплат отри-
мають понад 200 тисяч 
осіб. Для перерахунку 
з 1 березня 2018 року 
в бюджеті Фонду со-
ціального страхування 
України на ці цілі перед-
бачено понад мільярд 
гривень.

Також в уряді обіця-
ють, що з березня підви-
щені пенсії отримають 
військовослужбовці. 
Перерахунок торкнеть-
ся майже 500 тисяч вій-
ськових пенсіонерів, виплати 
яким збільшаться в серед-
ньому на 1,5 тисячі гривень. 

Пенсію перерахують з 1 січня 
2018 року і почнуть виплачу-
вати з березня—квітня.

 Джерело: fakty.ua

В УКРАЇНІ СТАРТУЄ 
ПЕРЕРАХУНОК НОВИХ ПЕНСІЙ
З 1 березня 2018 року буде перераховано страхові ви-

плати всім постраждалим на виробництві та тим, хто має 
на них право у зв'язку з втратою годувальника, який заги-
нув в результаті нещасного випадку на виробництві.

З 1-ГО БЕРЕЗНЯ ЗБІЛЬШЕНІ СТРАХОВІ ВИПЛАТИ 
ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ

З 1 березня 2018 року встановлено коефіцієнт перерахунку страхових виплат потерпі-
лим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричини-
ли втрату працездатності, та членам їхніх сімей в розмірі 1,2. Сума виплат буде збільшена на 
20% для всіх постраждалих чи їхніх сімей.

КОМІТЕТ СХВАЛИВ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 
НАКОПИЧУВАЛЬНУ СИСТЕМУ 
ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Планується ввести децентралізовану накопичувальну 
систему через недержавні пенсійні фонди.

Суть такої системи полягає в тому, що частина обов'язко-
вих внесків до пенсійної системи повинна накопичуватися 
на пенсійних рахунках громадян, які сплачують такі внески.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

НА ГОРОДІ

ЯК ВИБРАТИ СОРТ?
Нікому не секрет, що від 

вибору правильних сортів цих 
плодів ви зможете не тільки 
отримувати хороші врожаї, а 
й вибудувати структуру до-
зрівання на різні сезони. Так, 
одним із найбільш популяр-
них сортів волоських горіхів є 
Ідеал. Таку назву сорт отримав 
завдяки своїм характеристи-
кам. Він має тонку шкаралупу, 
а середня маса ядра складає 
близько 10 грамів. 20-річне 
дерево може давати плодів на 
120 кг щорічно. Зазвичай цей 
сорт приносить урожай вже 
після трьох років після ви-
садки. Досвідчені підприємці 
купують цей вид дерев уже в 
п'ятирічному віці, щоб яко-
мога швидше вийти на рівень 
високої врожайності.

Ідеал — досить моро-
зостійкий сорт, витримує 
температури понад -30°C.

Але не варто орієнтувати-
ся тільки на один вид. Бажа-
но розбавити свою посадку і 
іншими сортами горіхів. Так, 
ще одним популярним сортом 
можна назвати Велетень. Свою 
назву він отримав за розмір 
плода, вага якого в середньо-
му становить близько 30 грам. 
Урожайність цього сорту може 
досягати і 35 центнерів з одно-
го гектара посадки.

Також важливими пара-
метрами при виборі сорту є 
товщина стінки шкаралупи і 
величина ядра.

Як відомо, напівпорож-
ні горіхи з товстою шкіркою 
скупники купують не надто 
охоче. У народі вважається, 

що чим тонші стінки горіха 
і чим більше ядро, тим цін-
ніший сам продукт. Багато 
світових вчених вивели іде-
альні в цьому співвідношенні 
сорти: Франкетт, Сайта Роса, 
Софт Шел і інші.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ 

ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ
Перед висадкою волоські 

горіхи вимагають серйозно-
го догляду за землею, в якій 
вони ростимуть. Ваша посад-
ка буде довговічною, якщо у 
вас глиниста місцевість, вам 
потрібно буде використову-
вати органічні добрива, щоб 
трохи розпушити її і налаго-
дити систему надходження і 
відходу води.

Зрозуміло, що перед ви-
садкою ділянку потрібно очи-
стити від бур'янів, а також 
прокультивувати.

ТЕХНОЛОГІЯ:
1. Висаджувати ряди в на-

прямку північ-південь, це 
дозволить домогтися гарного 
освітлення в денний час.

2. Схема посадки на нор-
мальному ґрунті зазвичай 
5х5м. На бідних ґрунтах ба-
жано робити відстані біль-
шими, близько 7х7 м. Але при 
виборі цієї схеми вам у першу 
чергу потрібно орієнтуватися 
на розміри верхньої частини 
дерева того чи іншого сорту.

3. Яма робиться розміром 
50 см в діаметрі та близько 
70—75 см в глибину.

4. В яму висипають добри-
ва, які повинні відстоятися 
протягом двох днів. На 12—15 
кг перегною додають близько 
50 г фосфорних добрив і 25 г 
калійних. Після чого додаєть-
ся трохи землі і заливається 
водою об'ємом 35—45 літрів.

5. Одночасно з підготов-
кою ділянки саджанці помі-
щають у воду на два дні.

6. Висадка саджанця, 
коріння якого засипають пух-
кою землею. Після чого поли-
вають 35 літрами води. Для 
кращого заощадження вологи 

можна посипати біля місця 
посадки сухою травою.

РИНКИ ЗБУТУ
Зараз у всій Європі, і в 

Україні зокрема, дефіцит цих 
плодів. Їх не потрібно рекла-
мувати і часто скупники самі 
вас знайдуть.

Рентабельність цього біз-
несу дуже висока. Дерево 
віком близько 8 років може 
давати врожай 18 кг. З огляду 
на те, що на 1 га землі можна 
посадити близько 180—220 де-
рев, то навіть при найгіршому 
розкладі можна зібрати близь-
ко 3,2 тонни. Закупівельники 
за 1 кг продукту дають близь-
ко $ 1—$ 2. Тож за один сезон 
з одного гектара ви зможете 
заробити близько $ 3200— $ 
6400. При цьому ваш прибу-
ток  зростатиме.

Крім того, що це екологіч-
но чистий бізнес, він розра-
хований не на одне поколін-
ня. Наприклад, посадивши в 
Україні 5 га волоських горіхів, 
за сезон ви зможете отримати 
річну зарплату менеджера або 
програміста.

 Джерело: https://1fin.biz

ЯРОВИЗАЦИЯ НА СВІТЛІ
Візьмемо, наприклад, яро-

визацию на світлі. В останні 
роки картоплю в основно-
му садять наприкінці квітня 
або на початку травня. Якщо 
ви вирішили пророщувати 
насіннєвий матеріал на світ-
лі, то не обов'язково шукати 
ящики — прозорі коробки 
з-під тортів підійдуть набага-
то краще. Їх можна поставити 
не тільки на підвіконня, а й 
поруч з ним. Головне, щоб по-
трапляло світло і температура 
була близько 14—16°С.

Таким чином бульби про-
ростають протягом місяця 
або трохи більше, а значить, 
дістають їх наприкінці лютого 
або на початку березня.

ПРИСКОРЕННЯ 
ПРОРОСТАННЯ

Якщо запізнилися з тер-

мінами, проростання мож-
на прискорити. Для цього 
бульби раз на два-три дні 
обприскують розчином мі-
кроелементів, попелу, мідного 
купоросу або стимуляторів 
росту. Найбільше потріб-
но мідного купоросу — пів 
чайної ложки на дволітро-
ву пляшку, інших мікроеле-
ментів — на кінчику ножа, не 
більше.

До речі, такі обприскуван-
ня — непогана профілактика 
грибних хвороб перед висад-
кою в ґрунт. Для посилення 
ефекту можна не обприску-
вати бульби, а занурювати в 
розчин на дві хвилини.

ВИРОЩУВАННЯ 
ЧЕРЕЗ РОЗСАДУ

При вирощуванні кар-
топлі через розсаду бульби 

дістають на пророщування 
ще на початку лютого. Поки 
вони проростають, потрібно 
підготувати ящики і ґрунт 
для посадки.

ЕКСПРЕС-МЕТОД
Його застосовують, коли 

немає часу або необхідних 
умов: замість пророщуван-
ня можна пров'ялити бульби. 
Досить їх розсипати тонким 
шаром на 8—10 днів в будь-я-
кому приміщенні при темпе-
ратурі 14—16°С. Простежте, 
щоб там було сухо. Світло ж 
при цьому способі підготовки 
насіннєвого матеріалу не над-
то важливе.

Незважаючи на просто-
ту способу, ефект виходить 
досить хороший. У цьому 
випадку бульби виймають в 
середині квітня. Такий спосіб 
добре підходить, коли весна 
виявилася незвично ранньою.

«ВОЛОГИЙ» СПОСІБ
При такому способі буль-

би пророщують не на світлі, а 
у вологому піску або тирсі. У 
північних районах для цього 
використовують торф. Посад-
ковий матеріал буде готовий 
швидше — за 15 днів. Вий-
мати бульби з погреба можна 
буде на початку квітня.

Такі бульби менше втра-
чають поживних речовин 
і дають добрі сходи, хоча і 
сильніше пошкоджуються 
хворобами та шкідниками, 

ніж бульби, витримані на сон-
ці до появи зеленого шару.

ПРОГРІВАННЯ
Але найшвидший спосіб 

— це прогрівання. До нього 
часто вдаються, якщо буль-
би з незрозумілих причин не 
проросли, чи немає часу для 
інших способів. При про-
гріванні бульби готові до по-
садки вже через 3—4 дні. Для 
цього потрібно насіння весь 
цей час тримати в приміщенні 
з температурою 35— 40°С. Це 
сприяє пробудженню вічок і 
появі сходів.

КОЛИ ДІСТАВАТИ КАРТОПЛЮ 
НА ПРОРОЩУВАННЯ

Традиційно в березні готуємо бульби картоплі до посадки. У квітні нарощуватиметься 
зелена маса, а початок або середина травня — час висадження головної овочевої культури 
у відкритий ґрунт. Коли конкретно слід діставати насіннєві бульби з погреба, залежить від 
обраного вами способу їх підготовки до посадки і більш точного терміну посадки.

ШУКАЄТЕ СЕЗОННИЙ ЗАРОБІТОК?
ПОЧНІТЬ ВИРОЩУВАТИ ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ!

Якщо вирощувати горіховий сад і терпляче доглядати за 
ним, це дозволить заробити гідну пенсію.

Цей напрямок бізнесу один із небагатьох, який можна 
віднести до пасивного виду заробітку. Так, посадивши де-
рева одного разу, ви зможете збирати плоди протягом ба-
гатьох років. Особливого догляду вони не вимагають і чу-
дово приживаються на території України. 
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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».

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

АНТИБІОТИКИ ТА ПРОТИВІРУСНІ: 
СТРАТИТИ НЕ МОЖНА ПОМИЛУВАТИ

З застудними захворюваннями і грипом ми, на жаль, стикаємося щороку. В аптеку при-
ходять відвідувачі як з готовим рецептом від лікаря, так і з проханням щось порадити для 
самостійного лікування. Грамотний співробітник аптеки поставить навідні запитання по-
купцеві, підкаже, як позбутися тривожних симптомів, порадить аналоги, але не рекомен-
дуватиме покупку таких препаратів, як антибіотики. Чому це так відповідально? Давайте 
подивимося на причину застудних захворювань і грипу.

ГРВІ або застуду можуть 
спричинити близько 200 різ-
них вірусів, хоча грипу — 
всього три групи (А, В, С). 
Початок і перебіг цих захво-
рювань відрізняються, але 
суть залишається однакова — 
вірусна причина.

ЩО РОБИТИ З ВІРУСОМ, 
ЩО АТАКУВАВ?

Світова авторитетна меди-
цина спирається на клінічні 
дослідження і зібраний досвід 
застосування лікарських пре-
паратів. Для профілактики 
рекомендує вакцинацію від 
грипу (вакцина розробляєть-
ся щороку в залежності від 
прогнозів учених про можли-
вого збудника). Визнаним же 
противірусним лікувальним 
засобом вважається речови-
на озельтамивір (препарат 
Таміфлю). Він призначається 
тільки лікарем, коли хвороба 
протікає важко. Препарат має 
багато побічних ефектів і до-
сить дорогий.

Наше медичне законодав-
ство більш лояльне, тому в 
аптеках є безліч інших ліків 
(Арбідол, Аміксин, Амізон). 
Їхню ефективність складно 
оцінити, в більш розвинених 
країнах їх немає на аптечних 
полицях, та й наші автори-
тетні лікарі вважають їх за-
стосування непотрібним. Ме-

ханізми дії цих засобів різні, 
в основному це стимуляція 
імунітету, але доказова база 
дуже слабка. Що ж замість 
них при застуді або грипі ре-
комендують наші медичні 
«світила»? НІЧОГО зайвого, 
а тільки лише препарати, що 
знімають симптоми хвороби, 
і правильний догляд за хво-
рим.

Симптоматичні пре-
парати — це жарозни-
жувальні засоби: Пара-
цетамол або Ібупрофен. 

Дітям не можна давати 
Аспірин.

Дуже важливо зволожу-
вати і промивати слизову 
оболонку носа. Можна при-
готувати розчин самостійно: 
1 десертна ложка кухонної 

(морської) солі на 1 л кип'яче-
ної води. Розчин заливається 
у флакон з дозатором (на-
приклад, з-під судинозвужу-
вальних крапель) і регулярно 
розпорошується в ніс. Для 
тієї ж мети можна купити в 
аптеці фізіологічний розчин 
або готові сольові розчини — 
Салін, Аква Маріс, Хьюмер.

Рясне пиття, постільний 
режим, вологе прибирання 
кімнати, часте провітрювання 
— ось основні принципи пра-
вильного догляду за хворим. 

Збудники інфекцій верхніх 
дихальних шляхів — стафіло-
коки, пневмококи, стрепто-
коки — можуть тривалий час 
перебувати в організмі і жод-
ним чином себе не проявляти.

ТО ЯК ЖЕ 
З АНТИБІОТИКАМИ?
Може, краще відразу пе-

рестрахуватися, адже бак-
терії теж загрожують збун-
туватися? Ні, не краще. 
Профілактичного вживання 
антибіотиків не може бути в 
принципі. Необдумано ранне 
їх вживання призводить до 
розвитку інфекції, спричи-
неної бактеріями, стійкими 
до антибактеріальних препа-
ратів. Побічних дій антибіо-
тиків чимало, в тому числі і 
пригнічення імунітету хворо-

го. Тому вони не зменшують, 
а збільшують ризик усклад-
нень.

Для правильної тактики 
лікування ускладнень,що ви-
никають, потрібна консуль-
тація лікаря. Виявити момент 
приєднання бактеріальної 

мікрофлори складно, але по-
гіршення загального стану 
хворого через кілька днів 
після початку вірусної інфек-
ції є тривожним симптомом. 
Причому вірусна інфекція, 
як правило, починається із 
загального погіршення само-
почуття, але локальні прояви 
при цьому відсутні.

При бактеріальному ура-
женні верхніх дихальних 
шляхів завжди присутнє ви-
ражене середовище, яке може 
визначити тільки лікар або 
флюорографія. Симптоми 
бактеріальної інфекції до-
сить часто включають гнійні 
виділення жовтого або жо-
вто-зеленого кольору. В горлі 
з'являється білястий наліт. 
Температура наростає посту-
пово.

Ефективне лікування бак-
теріального ураження ди-
хальних шляхів неможливе 
без призначення антибіо-
тиків. Це можуть бути препа-
рати різних груп: пеніциліни, 

макроліди, цефалоспорини. 
Грамотне призначення може 
зробити тільки лікар після 
огляду пацієнта.

ЛІКАР ПОТРІБЕН 
ОБОВ'ЯЗКОВО ПРИ:
1. Відсутності поліпшення 

на четвертий день хвороби.
2. Підвищена температура 

тіла на сьомий день хвороби.
3. Погіршення після 

поліпшення.
4. Виражена тяжкість ста-

ну при помірних симптомах 
ГРВІ.

5. Поява ізольовано або в 
поєднанні: бліда шкіра, спра-
га, задишка, інтенсивний 
біль, гнійні виділення.

6. Посилення кашлю, зни-
ження його продуктивності, 
глибокий вдих призводить до 
нападу кашлю.

7. При підвищенні темпе-
ратури тіла не допомагають 
або дуже ненадовго допома-
гають жарознижувальні пре-
парати.

Хочеться продовжити вис-
ловлювання Миколи Амосо-
ва: «Лікарі лікують хвороби, 
а здоров'я потрібно здобувати 
самому». І порекомендува-
ти зміцнювати свій імунітет 
до застудних захворювань за 
допомогою загартовування, 
контрастного душу, прогуля-
нок в холодну пору року. Під 
час епідемій грипу уникати 
відвідування людних місць, 
часто мити руки і провітрю-
вати квартиру. Такі звичай-
ні і знайомі рекомендації, як 
показує життєвий досвід, є 
найкращою профілактикою 
вірусних інфекцій. І давай-
те грамотно розставляти 
«розділові знаки»: антибіоти-
ками вірусні інфекції не ліку-
ють.

Юлія Рудковська, провізор 
вищої категорії

Стаття підготовлена з 
використанням матеріалів з 

Інтернету і 
наукових журналів.
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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) 

ЗДОРОВІ ПОРАДИ

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

У більшості випадків ін-
фекційний агент (віруси або 
бактерії) вторинний і має 
умовно-патогенну природу. 
Умовно-патогенні мікроби 
завжди присутні в навко-
лишньому середовищі, по-
ряд з людиною, і тільки тоді, 
коли знижується імунітет 
і створюються сприятливі 
умови для їхнього розмно-
ження, мікроби починають 
атакувати слизову оболонку 
дихальних шляхів, спричи-
няючи знайому всім хворо-
бу.

Значно підриває імунітет 
незбалансоване харчування. 
Імунній системі доводиться 
вирішувати додаткові над-
завдання з детоксикації ор-
ганізму, та й пересування 
імунних клітин не можливе 
в умовах хронічного закис-
лення внутрішнього середо-
вища.

Слизоутворювальні про-
дукти-провокатори нежиті і 
ГРЗ:

- трансжири (маргарин, 

рафіновані солодощі і випіч-
ка, крем);

- кокосова олія в надлиш-
ку;

- нагріта (розпечена) олія;
- какао-масло, шоколад;
- молочні продукти, сир, 

вершкове масло в надлишку;
- борошняні вироби;
- злакові каші в надлиш-

ку (жито, ячмінь, пшениця, 
овес);

- картопля і білий рис у 
надлишку.

За моїми спостереження-
ми, при частих респіратор-
них захворюваннях опти-
мально виключити зазначені 

продукти хоча б на місяць. 
Надалі за бажання і необ-
хідності можна спробувати 
повернути частину улюбле-
них продуктів, дослідним 
шляхом визначаючи своє 
індивідуальне дозування та 
частоту вживання. Пам'ятає-
те вислів: «Ліки — наша їжа, 
їжа — наші ліки»? Все, що 
вище індивідуальної норми, 
вже отрута.

Цікаво, що вживання 
термооброблених овочів, в 
помірній кількості м'яса і 
риби не сприяє накопичен-
ню слизу і не провокує «за-
студи». Великою помилкою 
вегетаріанців є заміщення 
тваринних продуктів за до-
помогою рафінованих круп, 
печива, пиріжків, макаронів, 
великої кількості картоплі, 
солодощів і сиру.

Анна Зименська, лікар-фіто-
терапевт, гастроентеролог,  

педіатр, фахівець 
з питань ЗСЖ

ЗНЯТИ БІЛЬ У ШИЇ 
ДОПОМОЖЕ ХРІН

Накладаємо лист хрону 
внутрішнім боком до хворого 
місця і фіксуємо його за допо-
могою бинта, біль мине. Про-
цедура рекомендована перед 
сном. Аналогічним способом 
можна використовувати і ли-
стя капусти.

ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПРЕС

У 0,5 л горілки розчиняємо 
1 г прополісу, 50 г соку алое 
і 50 г гірчичного порошку. 
Цим розчином просочуєть-

ся тканина, яка накладається 
на шию і зверху фіксується 
вовняною хусткою. Ми зали-
шаємо компрес на ніч.

ДОПОМОЖУТЬ 
КАРТОПЛЯ ТА МЕД

Дрібно перетерту карто-
плю в рівних частинах змі-
шаємо з медом. Отриману 
кашку використовуємо як 
компрес  раз на тиждень.

МЕДОВИЙ МАСАЖ
Підігрітий мед намазує-

мо на спину і шийний відділ. 
Енергійними поплескуван-

нями робимо масаж по всій 
спині. Мед із часом почне гу-
стіти і липнути, але не припи-
няємо робити до тих пір, поки 
мед не побіліє. Потім на спину 
кладемо рушник, просочений 
гарячою водою, він вбере в 
себе всю липкість. Потім за-
кутуємося в теплу ковдру і 
спимо до ранку.
 Надіслала Наталя Яковенко, 

м. Коростень

- Чай із звіробою, якщо 
його вживати хоча б 6—7 
місяців три рази на день по 
200 мл, дає хороші результа-
ти при лікуванні застарілої 
подагри.

- Також при подагрі добре 
вживати порошок із кореня 
лопуха — по 0,5 г три рази на 
день. Або з'їдати щодня 200 
г ягід лісової суниці (взимку 
можна вживати замороже-
ну).

- Корисний при подагрі 
чай, який виводить солі: 3 
ч. ложки чорного чаю, 1 ст. 
ложка листя лісової суниці, 
1 ч. ложка трави звіробою 
з квітами на 300 мл окропу. 
Настоювати 5 хвилин.

                                             
                                                               

Тарас Лехман,   
м. Червоноград,   

Львівська обл.

ДІЄВІ ЗАСОБИ ПРИ ШИЙНОМУ 
ОСТЕОХОНДРОЗІ

Звичайно, найбільш пріоритетно в лікуванні хондроза — 
це масаж, лікувальна гімнастика і постійний контроль осан-
ки, але й лікування народними засобами дуже корисне. Ось 
кілька рецептів, методичне використання яких істотно по-
легшить стан і допоможе усунути запальний процес у хребті.

ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ СЛИЗ? 
ПРОДУКТИ-ПРОВОКАТОРИ НЕЖИТІ І ГРЗ (А ТАКОЖ АКНЕ І СЕБОРЕЇ)

Гостре респіраторне захворювання, в народі іменується «застудою», виникає як на-
слідок переповнення організму слизом і баластними речовинами. Гострий нежить або 
бронхіт — це спроба організму до самоочищення. Якщо у нього ресурсів багато, добре 
працюють імунна система і видільні органи, швидко віддаляється слиз, то симптоми хво-
роби проходять самостійно, без будь-яких ускладнень.

НЕ ТІЛЬКИ ПРИ ЗАСТУДІ
Сік чорної редьки з ме-

дом, як правило, вживають 
при застуді. 

Але він також володіє і 
іншими лікувальними вла-
стивостями: дає хороший 
терапевтичний ефект при 
токсичних гепатитах, цирозі 
печінки, холециститі, цинзі, 
порушенні серцевого ритму, 
виводить камені з жовчного 
міхура. Пити сік редьки слід 
по 50—75 мл протягом дня.

Як сечогінний засіб сік 
чорної редьки вживають по 
1 ст. ложці 2—3 рази на день.

ПОДАГРА: ЗАСОБИ ЛІКУВАННЯ
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ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!

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

Згідно з дослідженнями 
Всесвітньої організації охо-
рони здоров'я, з синдромом 
подразненого кишечника 
стикався кожен п'ятий жи-
тель планети. Це явище па-
радоксальне. З одного боку, 
це не хвороба, а лише набір 
симптомів, що виникають 
найчастіше за рахунок неві-
домої причини. З іншого — 
ці симптоми здатні помітно 
знизити якість життя люди-
ни, змушуючи її перебува-
ти в дискомфортному для 
себе стані. І що ще дивніше 
— подразнення кишечника 
дуже часто з порушеннями 
роботи шлунково-кишко-
вого тракту взагалі не пов'я-
зане. Справжня причина 
може бути прихованою в 
роботі головного мозку.

ЧЕРЕЗ ЩО 
ВИНИКАЄ СПК

Точні причини СПК неві-
домі. Явище може бути пов'я-
зане з підвищеною активні-
стю частини травного тракту 
— довгого м'язового каналу, 
який йде від рота до аналь-
ного отвору. Тонка і товста 
кишка є складовими травно-
го тракту в черевній порож-
нині. Їжа проходить завдяки 
регулярним скороченням 
(стисканню) м'язів у стінках 
кишечника. Якщо скорочен-
ня надактивні, може розви-
нутися біль та інші симптоми.

Підвищена активність 
нервів або м'язів травного 
тракту. Це може бути пов'яза-
но з підвищеною активністю 
сигналів, що направляють-
ся мозком травному тракту. 
Стрес або емоційний розлад 
можуть зіграти свою роль у 
розвитку синдрому. Як пра-
вило, прояви СПК посилю-
ються в періоди стресу і зане-
покоєння.

ІНФЕКЦІЯ АБО БАК-

ТЕРІЇ В ТРАВНОМУ 
ТРАКТІ

Синдром подразненого 

кишечника не виникає через 
інфекцію, що є у травному 
тракті. Але приблизно в од-
ному з шести випадків сим-
птоми СПК можуть з'явитися 
через напад гастроентериту 
(інфекції травного тракту, 
яка може спричинити діарею 
або блювання). Тому, можли-
во, вірус або інші бактерії мо-
жуть спровокувати тривалі 
розлади.

ВЖИВАННЯ 
АНТИБІОТИКІВ

У деяких випадках сим-
птоми синдрому подразне-
ного кишечника поглиблю-
ються після вживання курсу 
антибіотиків. Вони знищують 
ряд нешкідливих або кори-
сних бактерій, що порушує 
баланс у травному тракті.

БАКТЕРІАЛЬНИЙ 
ГАСТРОЕНТЕРИТ

 Інфекції, присутні в 
шлунково-кишковому тракті, 
згодом можуть спровокувати 
розвиток проблеми. Однак 
не встановлено точно, чому 
в одних хворих після гастро-
ентериту з'являється СПК, а в 
інших — ні.

НЕЙРОТРАНСМІТЕРИ
І ГОРМОНИ

 При зміні кількості хіміч-
них речовин, які передають 
нервові імпульси, і гормонів 
шлунково-кишкового трак-

ту можлива поява кишкових 
розладів. Помічено, що сим-
птоми СПК у жінок посилю-
ються під час менструального 
періоду, а під час менопаузи 
зазвичай відсутні.

ХАРЧУВАННЯ
 Основні продукти, що не-

гативно впливають на роботу 
кишечника, це алкоголь, шо-
колад, газовані напої, чіпси, 
печиво, жирна їжа, кава. У 
деяких випадках порушити 
нормальну роботу кишеч-
ника може непереносимість 
окремих продуктів.

МЕДИКАМЕНТОЗНЕ 
ЛІКУВАННЯ

Використання лікарських 
засобів допомагає зменшити 
симптоми захворювання.

АНТИДИАРЕЙНІ 
ПРЕПАРАТИ

 При СПК для лікування 
можна вживати Імодіум. За-
сіб уповільнює скорочення 
кишечника і відновлює його 
природний ритм роботи, 
тому рідина встигає всмокту-
ватися.

ПРОБІОТИКИ
 Їх вживання при лікуван-

ні СПК допомагає запобігти 
появі «шкідливих» бактерій, 
які спричиняють хворобу. 
Існують різні препарати, що 
сприяють нормалізації мі-
крофлори кишечника. Також 
пробіотичні бактерії містять-
ся в багатьох продуктах хар-
чування — молочних напоях, 
йогуртах, сирах, морозиві.

АНТИДЕПРЕСАНТИ
 Ця група ліків коригує 

психоемоційний стан хво-
рого. Якщо присутні діарея і 
біль у животі без ознак глибо-
кої депресії, призначають ліки 
з групи трициклічних антиде-
пресантів — Амітриптилін, 
Іміпрамін. Незалежно від 
типу антидепресантів, вжи-
вати їх слід, строго дотриму-
ючись дози та інтервалу вжи-
вання.

КОРЕКЦІЯ ДІЄТИ
Мінімізувати симптоми 

СПК допоможе дотримання 
наступних правил:

• Харчуйтеся регулярно.
• Не пропускайте вживан-

ня їжі і не робіть занадто дов-
гі перерви між ним.

• Вживайте не менше 8 
склянок рідини на день. Це 
пом'якшить випорожнення і 
полегшить проходження мас 
кишечником.

• Обмежте споживання 
кави і чаю до трьох чашок на 
день.

• При лікуванні скоротіть 

кількість газованих напоїв до 
мінімуму.

• Не пийте алкоголь.
• Обмежте споживання 

свіжих фруктів до трьох пор-
цій (по 80 г кожна) на день.

• При діареї уникайте сор-
біту, який міститься в цукер-
ках і напоях без цукру, а та-
кож продуктах для діабетиків 
і продуктах для схуднення.

• При газах і здутті живота 
збільшіть споживання насін-
ня льону та вівса (наприклад, 
вівсяної каші).

ПСИХОСОМАТИКА 
ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ
Виразкову хворобу шлун-

ка і дванадцятипалої кишки 
лікарі відносять до психоген-
них захворювань, оскільки 
є зв'язок зі станом нервової 
системи, психіки та нападами 
хвороби. Якщо говорити мо-
вою психотерапії, це справж-
нє психосоматичне захво-
рювання. Які ж чинники з 
душевного життя впливають 
на розвиток психосоматики 
органів травлення?

Французький фізіолог Ганс 
Сельє розробив теорію стре-
су, вивчаючи хворих з різни-
ми захворюваннями, пора-
нених. Він виявив однакові 
симптоми при абсолютно 
різних ураженнях організму 

і хворобах, описав синдром, 
який спричинений різними 
агентами, що шкодять. В ре-
зультаті ним була розвинена 
теорія стресу, для якої важли-
вий рівень дії стресових чин-
ників та тривалість їхньої дії.

Стійкість до стресу в різ-
них людей різниться. У цілому 
стрес виникає з різних при-
чин: сімейні проблеми, втрата 
роботи, розлука з близькою 
людиною і т. д. Всі неприєм-
ності і авральна робота на 
підприємстві також можуть 
бути причиною розвитку 
психосоматики травлення 
— виразкових хвороб шлун-
ка і дванадцятипалої кишки. 
Якщо тривалість стресового 
чинника перевищує ресурси 
організму, наступають не-
рвове виснаження, вегето-су-
динна дистонія, безсоння, 
підвищена пітливість, відчут-
тя слабкості, так званий син-
дром хронічної втоми.

Отже, психосоматика 
травлення, пов'язана із за-
паленням слизової шлунка 
— гастритом, ВХШ і ВХДК, 
синдром подразненого ки-
шечника, вимагає спеціаль-
них психотерапевтичних ме-
тодів саморегуляції, а іноді і 
застосування психотропних 
препаратів, які може призна-
чити тільки психотерапевт.

Коли при психосоматиці 
шлунка і кишечника слід звер-
татися до психотерапевта:

1. Ви довго лікуєтеся у 
гастроентеролога і немає 
результатів — у стресових 
ситуаціях виразка і коліт по-
вертаються.

2. Ви відчуваєте, що пси-
хосоматичні хвороби шлунка 
і кишечника — це ваші пере-
живання і стреси, але не ро-
зумієте, які саме і не знаєте, 
як з ними впоратися.

3. Якщо порушується 
травлення і вас турбує біль, 
здуття, пронос або спазми в 
кишечнику і шлунку.

4. Якщо ваш настрій по-
ганий і пригнічений більше 
місяця.

5. Поряд зі шлунковими і 
кишковими симптомами ви 
відчуваєте втому або напругу, 
поганий сон або безсоння.

 Підготував Юрій Клименко,
                за матеріалами 
сайтів: https://www.kp.ru, 

https://blog.cognifit.com,                    
http://www.moscom-psy.com

«У мене чоловік дуже недовірливий, за все хвилюється. Відповідно, і хворіє часто. 
Останнім часом страждає на розлад травлення, часті позиви в туалет. Ліки допомага-

ють, але ненадовго. Підкажіть, у чому можуть бути причини? 
Чи можливо це через нервові зриви?

                                                              І. П. Суслова, Дніпропетровська обл.»

ПРИЧИНИ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО 
КИШЕЧНИКА (СПК): СТРЕС І НЕ ТІЛЬКИ
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

РЕКЛАМА

На сьогодні для попередження ви-
никнення та у комплексному ліку-
ванні захворювань передміхурової 
залози застосовують фітотерапію 
(лікування рослинними препарата-
ми). 

Найбільш поширеними лікарсь-
кими рослинами є плоди пальми 
сереноа репенс, слива африканська, 
гарбузове насіння. Їх дія направле-
на на зменшення симптомів захво-
рювань передміхурової залози, по-
легшення випорожнення сечового 

міхура, зменшення болі та печії при 
сечовипусканні. Також додатково 
призначають вітамін Е, який є ан-
тиоксидантом і має імуномоделюю-
чу дію та цинк, дефіцит якого може 
призвести до розвитку простатиту 
та аденоми простати. 

Застосування фітотерапії у про-
філактиці та лікуванні захворювань 
сечостатевої системи  допоможе 
підтримати та зберегти нормальну 
функції простати та сечовивідних 
шляхів.   

ПРОСТАТА ПЛЮС
РОСЛИННИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ЧОЛОВІЧОГО ЗДОРОВ’Я

Зменшує запальні процеси та 
набряк передміхурової залози
Сприяє нормалізації сечови-

пускання 
Знижує больовий синдром
Попереджає утворення рубце-

вої тканини в простаті
Підтримує сексуальне та ре-

продуктивне здоров’я 
Запобігає виникненню роз-

ладів сечовивідної системи
 

Профілактика завжди 
ефективніша, ніж лікування!

УВАГА!  АКЦІЯ «ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ»
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Дієтична добавка. Перед застосуванням  ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. 
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

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

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ! 
Більш детальніша інформація на сайті www.healthyway.com.ua

ПІДТРИМАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я
Для попередження розвитку чоловічих захворювань, а саме простатиту та аденоми проста-

ти,  потрібно вести здоровий та активний спосіб життя, уникати переохолоджень, позбутися від 
хронічних закрепів, впорядкувати статеве життя, провести лікування хронічних захворювань. А 
головне – періодично проходити обстеження у лікаря-уролога, щоб не пропустити початок захво-
рювань передміхурової залози.

ПОДАРУНОК!

Акція триває з 13 березня  2018 р. по 13 квітня  2018 р.
Тільки при замовленні за тел.: (044) 592-15-29, (044) 520-25-22, 067-710-08-

37 або на сайті www.healthyway.com.ua  

ПРОСТАТА ПЛЮС 100 капсул (520 грн.)  – у ПОДАРУНОК  
ви отримуєте ПРОСТАТА ПЛЮС 30 капсул (196 грн.)
Вартість акційного комплексу ПРОСТАТА ПЛЮС

 (100 та 30 капсул) -  520 грн.  
Оплата здійснюється при отриманні товару. Доставка товару тільки через автоперевізни-

ка НОВА ПОЧТА. Оплата доставки товару та коштів за рахунок компанії «Хелсівей».

Одужання після інсульту

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

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

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

Придбати комплекс або детальніше про нього 
дізнатися можна зателефонувавши за номером 

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

Для пільгової 
категорії 

населення 
надаються 
ЗНИЖКИ 

до 50%

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

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 років. Перепробував все, що можливо і ні. 

З грудня почав приміняти «болтушку», називаю її «Псорістоп». За 1,5 
місяця поділись свербіж і бляшки. Засіб не містить гормонів, агресив-
них складових, не забруднює одежу, має відносно приємний запах. Не 
є лікарським засобом. Вартість: 50 грн за 100 гр. 

097-85-68-260
093-35-90-410
050-10-80-802

Григорій Іванович
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ЦIЛИТЕЛЬ
КУЛІНАРІЯ

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

Готувалося варення на 
свіжому повітрі в саду. Слід 
зазначити, що сад був у кож-
ному домоволодінні. Перед 
приготуванням ягоди сорту-
вали, для цього у агрусу ви-
даляли насіння, у смородини 
ножицями зрізали «носик», 
вишню (якщо варилася з 
кісточкою) наколювали. Далі 
латунний або мідний таз з 
ручкою наповнювали ягода-
ми або фруктами, засипали 
їх цукром або заливали си-

ропом, ставили на спеціальну 
триногу і варили на малень-
кому вогні (на трісках). Варка 
здійснювалася в кілька (2—6) 
прийомів з перервами в 5—8 
годин. Під час охолодження 
ягід між прийомами цукор із 
сиропу проникає в плоди і не 
дає їм зморщитися.

Особливий смак мало ва-
рення з пелюсток чайних 

троянд. Популярними були і 
ласощі з «райських яблучок» 
(яблука жовтого кольору до 
2 см в діаметрі і плодоніжкою 
до 5 см). Перед приготуван-
ням варення у яблук видаля-
ли плодоніжки, залишаючи 1 
см, плоди наколювали по оби-
два боки «їжачком» (коркова 
пробка з десятком шпильок), 
щоб вони не зморщилися при 
варінні. Правильно приго-
тованим вважалося варення, 
в якому крізь м'якоть яблук 
просвічувалося насіння. Оче-

видно, воно надавало страві 
особливого пікантного смаку.

Готове варення розливало-
ся в спеціальні банки (2,5 л) з 
широким горлом (8—10 см) і 
загорнутими назовні краями. 
Замість кришки використо-
вувався пергаментний папір. 
Зберігалося варення в комо-
рах.

ПРО ІСТОРІЮ 
ВИНИКНЕННЯ 

ХОЛОДИЛЬНИКА
Холодильники з'явили-

ся в Глухові в 50-і роки XX 
століття. До цього часу на 
підприємствах, що випуска-
ли продукцію, яка швидко 
псується (маслозавод, хар-
чокомбінат, завод із засо-
лювання, підприємства гро-
мадського харчування), були 
прообрази холодильників — 
льодовики різних розмірів. 

 
Вони представляли собою 

всілякі котловани, накриті со-
лом'яною стріхою для теплоі-
золяції. Взимку їх заповнюва-
ли льодом, накривали тирсою, 
а влітку зберігали продукти, 
які швидко псуються. Лід 
заготовляли зимою на Ско-
ропадському озері. Завдяки 

сильним морозам його тов-
щина іноді сягала 70—90 см. 
Спеціальні бригади вручну 
ломами відколювали великі 
брили, потім баграми пода-
вали під них спеціальні сани. 
Коні, підковані гострими під-
ковами, витягали сани з льо-
дом із води. На санях і маши-
нах його везли в льодовики, 
де подрібнювали і накривали.

Найбільші льодовики 
мав завод із засолу (пізніше 
перетворений в плодокон-
сервний). У два котловани 
розміром 50х8 м опускалися 
для короткочасного збері-
гання перед відвантаженням 
діжки з огірками, помідо-
рами, капустою. У морозні 
зими завод на своїй території 
намагався самостійно на-
морожувати лід. Для цього 
сани з розбризкувачами води 
цілодобово переміщалися по 
спеціальному майданчику, 
на якому нарощувався лід. 
Міні-льодовики мали і окремі 
особисті господарства.

Продукти, що швидко 
псувалися, залізницею пере-
возилися в спеціальних ваго-

нах-льодовиках. Їхні стінки 
мали теплоізоляцію, в торце-
вих частинах яких знаходили-
ся великі «кишені» з льодом. 
За попередньою заявкою під-
приємств такі вагони заван-
тажувалися льодом на станції 
Бахмач і в потрібний день по-

давалися під навантаження.

Одним із улюблених ла-
сощів дітвори було морози-
во, при виготовленні якого 
обов'язково використовували 
лід. Морозиво готували не-
великими порціями і на дво-
колісних 
в і з к а х 
в и в о -
зили на 
продаж. 
В і з о к 
мав ре-
зервуар 
із льодом, в якому містилася 
ємність з морозивом. Про-
давчиня заповнювала ним 
спеціальну трубочку, діста-
вала порцію і по обидва боки 
клала вафлі.
                     https://nedelya.info/

kultura/item/3248-progulka-s-
igorem-sbitnym

ХАРЧУВАННЯ. 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Дробове харчування 4—6 
разів на день, невеликим об’є-
мом.

Не переїдайте. Більше — 
не означає краще. Їжа наша 
— ліки, а ліки — наша їжа. 
Будь-які ліки мають бути дозо-
вані, навіть вітаміни в надлиш-
ку шкодять.

Ретельно пережовуйте їжу, не поспішайте! Вжи-
вання їжі не менше 20 хвилин.

Вживати десертні страви краще окремо, напри-
клад, на другий сніданок або полуденок.

 Не пийте під час і відразу після їди. Напій мож-
на випити перед їдою або через 30—60 хвилин після 
їди.

Намагайтеся обходитися без цукру або змен-
шуйте обсяг споживання цукру.

 Анна Зіменська

Весна вже почалася, але 
поки ще доводиться надяга-
ти зимове пальто і натягувати 
шапку, то і на вечерю хочеться 
чогось по-зимовому ситного 
і по-весняному барвистого. У 
мене для цього використову-
ються домашній сир і буряк. 
Якщо є блендер, їх перетво-
рення на галушки — секундна 
справа. Якщо блендера немає, 
доведеться перетерти сир че-
рез сито. Але це того варте — 
галушки виходять дуже ніж-
ними. І щоб не було нудно, 
подамо їх у горіховому соусі.

Буде потрібно: 2 запечені бу-
ряка ( величиною з кулак), 300 г 
домашнього сиру (пресований, 

зерновий), 1 яйце, 2 скл. бо-
рошна (і ще півсклянки на 
підсипку), ½ ч. л. орегано, 
150 г волоських горіхів, 100 
г крем-фрешу або сметани 
низької жирності, 2 жмені 
нарізаної петрушки, сіль, 
перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ:
Буряк очистити і натерти на 

тертці. Сир прокрутити в блен-
дері, додати до буряка, перемі-
шати. Додати яйце, перемішати. 
Всипати борошно, сіль, перець, 
орегано. Замісити тісто.

Накатати джгутики, нарізати 
їх і проштампувати виделкою 
для краси. Закип'ятити воду в 
каструлі, додати галушки. Коли 

вони спливуть, перекласти їх на 
тарілку.

Для соусу нарізаємо волось-
кі горіхи, подрібнюємо петруш-
ку. Нагріваємо сковорідку на 
сильному вогні. Кидаємо в неї 
горіхи, обсмажуємо, помішую-
чи, хвилини дві. Додаємо крем-
фреш, розмішуємо. Готуємо ще 
півхвилини.

Додаємо петрушку, розмі-
шуємо. У соус кидаємо готові 
галушки. Готово. Смачного!

БУРЯКОВІ ГАЛУШКИ В СОУСІ 
З ВОЛОСЬКИМИ ГОРІХАМИ

УРИВКИ СТАТТІ «ПРОГУЛЯНКА З ІГОРЕМ СБИТНИМ»

 Я народився і прожив усе своє життя в Глухові. Мій вік — 87 років — 
дозволив мені стати свідком багатьох подій в житті міста і його жителів. Я 
застав ще той час, коли вулиці або райони називали старими дореволюцій-
ними назвами. Хочеться донести до нинішніх поколінь глухівців все, що за-
лишилося в моїй пам’яті.

ТРАДИЦІЇ ГЛУХІВСЬКИХ 
ДОМОГОСПОДИНЬ
Зараз, в століття консерва-

цій, приготувати та зберегти 
варення не складає великих 
труднощів: досить зварити 
ягоди і закупорити герме-
тичною кришкою. Раніше ж 
приготування варення було 
справжнім мистецтвом: не-
доварене — «бродило», пере-
варене — зацукровувалося.
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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»

Головний герой «Дуелі», 
Іван Лаєвський, в першій по-
ловині твору невпинно ту-
жить. Він постійно говорить 
про те, яке незначне його 
життя, який він невдаха, як 
він переживає за те, що у ньо-
го нічого не виходить. Але 
при всіх своїх, здавалося б, 
покаянних словах, він нічого 
не робить, аби щось змінити. 
Таким чином, виходить, що 
вся його туга порожня та без-
плідна.

Але чому каяття Лаєвсько-
го не приносить результату, а 
залишається марною скаргою 
на початку твору? Я думаю, 
тому, що співчуття, каяття 
у скоєному — це тільки пер-
ший етап покаяння. Мало 
шкодувати про те, що зробив. 
Потрібно залишити цей гріх, 
повністю переглянути все ко-
лишнє життя і змінити його. 

Якщо ж не відбудеться 
перетворення життя, зміни 
розуму, тоді всі муки совісті 
і самоосуду приведуть лише 
до зневіри і повного духовно-
го тупику. У Лаєвського по-
штовхом до метанойї — зміни 
розуму — стала дуель, яка не 
відбулася.

Вистава змусила мене ба-
гато про що задуматися. Я 
найбільше боюся порожньої 
туги в своєму житті: коли го-
вориш на сповіді про свої грі-
хи, а потім робиш те ж саме. 
Який зиск від мого каяття в 
гріху, якщо я не припиняю 
його здійснювати? Адже ча-
сто буває таке: розчулився 
перед аналоєм над своїми 

численними гріхами, а потім 
ідеш і робиш те ж саме, якщо 
не гірше. 

Тобі насправді не хочеть-
ся змінюватися: занадто ком-
фортно жити так, як звик. 
Щоб перестати робити те, що 
робив раніше, і почати жити 
по-іншому, потрібно перене-
сти багато болю і незручно-
стей, а якій людині хочеться 
страждати і відчувати дис-
комфорт?

Ось і виходить, що часто я, 
як Іван Лаєвський на почат-
ку «Дуелі»: жалкую про свої 
гріхи, але нічого не роблю, 
щоб це каяття не залиши-
лося лише на словах, а стало 
справжнім покаянням. Разом 
з тим не варто впадати у від-
чай, якщо не виходить поки 
залишити гріх, якщо знову 
повертаєшся до нього.

Отець Олександр Єльча-
нинов говорив: «Не можна 
піддаватися злому духові, 
який тягне у великий гріх — 
смуток. Знову і знову треба 
припадати до Христа, і Він 
знову і знову нас прийме».

  Марія Алфьорова

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 
16 березня — Волоколамської ікони Божої Матері.
17 березня — Батьківська субота. День поминання покійних.
18 березня — ікони Божої Матері: «Виховання».
20 березня — ікони Божої Матері «Споручниця грішних».
22 березня — Святкування Албазинської ікони Божої Ма-
тері «Слово плоть бысть».
24 березня — ікони Божої Матері: «Аз есмь с вами, и никто-
же на вы».
31 березня — Лазарева субота.

Історія цієї церкви по-
чалася з історії гетьманши 
Анастасії Марківни Скоро-
падської. На місці дерев'яного 
храму заснувала одноповер-
хову кам'яну церкву і нарекла 
її на честь трьох Святих Ана-

стасій, бо не пам'ятала точно, 
в пам'ять якої саме з трьох їй 
було дане ім'я Анастасія. Так 
свідчить переказ.

Подальша доля була до 
церкви неухильною. Двічі 
вона горіла і обидва рази пе-

ребудовувалася. У 
1816 році в церк-
ві додався ще один 
поверх і прибудова 
поруч у вигляді дзві-
ниці. Пізніше храм 
просто-напросто за-
крили, але на цьому 
не закінчився його 
розвиток. Далі все 
було ще цікавіше. 

Почалася епоха 
Відродження. На гроші відо-
мого мецената Терещенка бу-
дується нова церква в росій-
сько-візантійському стилі, 
яка згодом стала родовою 
усипальницею родини.

Це церква, яка 
збереглася до на-
ших днів, — пам'ят-
ник архітекту-
ри XIX століття, 
пишність форм, 
вишуканість і ви-
тонченість деталей 
— такою бачиться 
Трьох-Анастасіївсь-
ка церква здалеку. 

Поблизу вона ще красиві-
ша. Ніжно-блакитні купола, 
прекрасні портали в рома-
но-візантійському стилі, по-
довжені арочні вікна ... Ця 
церква — справжній скарб 
Глухова і одна з найбільш 
видних пам'яток.

***
— ...То, не дарма ж і був 

введений термін «раба божо-
го», хоча Ісус говорив людям 
«ви всі діти Божі».

Людям навіювали, що за 
страхом перед Богом повинен 
стояти і страх перед верхів-
кою управлінців церкви, 
яким (на відміну від числен-
них обмежень «пастви») до-
зволено багато чого. — Сен-
сей говорив це з такою силою 
викриття в голосі, що навіть 
пробирало до глибини душі.

— Але хіба цього навчав 
Ісус ?! Він вчив щиро любити 
Бога! А в чистоті любові до 
Бога немає і не може бути міс-
ця страху! Бо хто в Любові, 
той в Богові і Бог у ньому, бо 
Бог і є сама Любов. Адже Лю-
бов стирає всі страхи цього 
життя. Життя тлінне, воно є 
пилом. Бог же вічний. Тому, 
хто в Богові, нема чого бояти-
ся земного.

Ісус навчав людей бути 
братами і сестрами, люби-
ти ближніх. Він стирав межі 
поділу між людьми.

***
У Бога немає відмінностей 

в національності, кольорі 
шкіри і так далі, бо всі люди 
— діти Божі, Бог однаково 
любить усіх.

***
Головне — це Бог, Любов. 

Хто в Любові, тому страх 
не відомий, тому ця людина 
живе на зовсім іншій хвилі 
реальності. У неї все по-іншо-
му, починаючи від внутріш-
нього світу і закінчуючи зов-
нішнім. Вона живе в думках 
вищої Любові, оточена Бо-
жою силою. Тому доля більш 
ніж прихильна до неї, які б 
катаклізми не переслідували 
навколишнє суспільство.

***
...Так, тому, що ти ро-

зумієш, що робота над собою 

перш за все проявляється че-
рез щирість і через чесність. 
І це все відбувається в само-
приборкуванні. Тобто це не 
комусь потрібно, це потрібно 
в першу чергу тобі самому. 
Тут вже виникає ось ця вну-
трішня потреба жити Божим, 
жити Світом Духовним. І ти 
вже прагнеш цього внутріш-
нього дотику, занурення в цю 
безкрайню радість Любові, 
цього життя глибинними по-
чуттями, тому що воно дає 
тобі сьогодення, воно дарує 
тобі Життя, воно живить тебе 
Любов'ю. Ти відчуваєш, що 
ти нею наповнюєшся, ти від-
чуваєш радість від того світу, 
яка тимчасовою не буває, як 
вона ллється через край, як її 
багато, як вона через подяку 
і Любов проявляється в без-
межності своїй.

Уривки з книг А. Нових 
і фільму «Свідомість 

і особистість...»

ГЛУХІВ. КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР ТРЬОХ АНАСТАСІЙ.

Рік побудови: між 1884 і 1893.
Архітектор: А. Л. Гун.

Адреса: Україна, Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Спаська, б. 2.

Трьох-Анастасіївський кафедральний собор — 
найбільша церква Глухова, кафедральний собор 
Конотопської і Глухівської єпархії.

БЕЗПЛІДНА ТУГА

МУДРІСТЬ ДЛЯ ДУШІ

Нещодавно я побувала на чудовому спектаклі «Дуель» в 
театрі. Я не вперше зустрічаюся з цим твором Антона Пав-
ловича Чехова: раніше на мене велике враження справив 
фільм «Погана хороша людина», поставлений за повістю 
Чехова «Дуель».
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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)

Китайське прислів'я гово-
рить: «Не страшно постаріти 
тілом, страшно постаріти 
душею». Читаючи улюблену 
газету, наші душі наповню-
ються світлом, теплом і до-
бротою, ми знаходимо нові 
сили для життя. Душа — най-
головніше для людини, адже 
це і є людина.

Завдяки нашій рідній га-
зеті душі наші цвітуть від 
теплоти і доброти. І коли ми 
наповнюємося добротою і 
теплом, душі наші молодіють 
і розквітають, і кожен день 
приносить радість. А найго-
ловніше — душу потрібно бе-
регти, щоб вона залишалася 

чистою і світлою, і тоді життя 
буде щасливим.

Потрібно дбати про душу 
все своє життя і вчитися жити 
в гармонії зі світом. Велике 

значення для душі мають ду-
ховні цінності, і газета «Пан-
телеймон» допомагає їх в собі 
розвивати.

Яке щастя — зустрітися в 

житті з добротою, адже най-
краща музика душі — це до-
брота. І я від щирого серця ба-
жаю нам всім любити і читати 
таку збагачену добром газету, 
щоб наші душі наповнювали-
ся добром, теплом і любов'ю.

Душа, наповнена любов'ю, 
творить на землі тільки до-
бро. Тільки душу потрібно 
берегти, адже вона у нас одна.

А це невеликий вірш я 
написала, оскільки просить 
душа.

«ДРУЖЕ, 
ДУШУ БЕРЕЖИ»

Ти душу свою, друже, бережи!
Роби все так, як требує душа.
Вона тобі укаже вірний шлях,

Вона не підведе
 і не обманить.

Вона твій вірний друг на все 
життя.

Вона тебе похвалить 
і осудить,

З тобою радіє і з тобою 
тужить.

Вона частиночка тебе,
Тобі вона бажає лиш добра,

Ти бережи її, вона в тебе 
одна.

Ой! Не дай, Боже, 
зрадити душі,

Бездушним на землі 
так важко жити.

До кого тоді голову схилити?
Хто буде тобі правду 

говорити?
Душа є вічна! 

І з висоти дається нам 
для щастя на землі.

Тож бережи ти душу, бережи,
В ладу із нею на землі живи.

З повагою, Валентина
 Михайлевська,

  м. Київ

Що стосується передплати 
на «Пантелеймон», то я пе-
редплатив на I півріччя 2018 
року. В цілому кількість «пан-
телеймонівців» у Волинській 
області дещо збільшилася. Не 
секрет, що з друкованою пре-
сою конкурує інтернет-ви-
дання, хоча воно теж спи-

рається на нашу творчість, 
тільки більш стисло.

Вибачте за мій не зовсім 
розбірливий почерк: катарак-
та лівого ока; праве бачить на 
0,9 відсотка. Але хто тепер аб-
солютно здоровий?..

«ВЕРШИНА 
ЖИТТЯ. 

ПРАВНУКИ»
Літній чоловік ішов по 

путівцю. Уздовж нього — се-
лянські паї. Тут ось, з правого 
боку, пай онука Романа, бать-
ка шістьох дітей, будівель-
ника і механізатора. Посиві-
лий дідусь погойдувався, але 
йшов у напрямку до правої 
околиці поліського села. Пен-
сіонер поважного віку тут 
народився, звідси «пішов у 
люди». Розміняв восьмий де-
сяток життєвого шляху. Про 
таких кажуть: досяг вершини. 

А на вершині віку добре і му-
дро думається. На щастя, Бог 
не позбавив його розуму.

Педагог з 46-річним ста-
жем не мислив себе без дітей. 
І хоча зараз йому нездужало, 
він все ж вирішив провідати 
малюків. Йшов не з порож-
німи руками, а, як правило, з 
солодощами, різною смако-
тою. До Першого вересня по-
дарував Дмитрику і Андрію 
шкільне приладдя. Із закри-
тими очима хлопчики діста-
вали авторучки яскравих ко-
льорів.

Дідусь-пенсіонер дружив з 
малюками. Особливо з Дми-
триком і Андрієм. В основ-
ному з Дмитриком, оскільки 
той, третьокласник, вже ри-
балив на Соминському озері. 
Дід теж закидав свою дерев'я-
ну вудку в озерну глибину. 
Тут все нагадувало йому про 
повоєнне босоноге дитин-
ство, яке вривалося спалаха-
ми навіть уві сні ...

 Третьокласник і друго-
класник Андрійко допомага-
ли дідусеві піднести до при-
стані весло і спустити човен 
на воду. Сили у старого були 
вже не ті. Рибальське начиння 
зберігав досвідчений рибалка 
у племінника Сергія, сільсь-
кого бджоляра. Той також був 
рибалкою, але зимовим, коли 

Божі комахи відпочивали у 
вуликах в очікуванні весни.

Одного разу кмітливі 
хлопці добряче виручили Пе-
тра Павловича, звільнивши 
його старий човен від мулу. 
Провозилися з півгодини, 
але дали прадіду «добро» на 
успішне плавання. Тоді він 
повірив у власні сили, пере-
буваючи в човні без якоря. 
Траплялися й інші пригоди, 
пов'язані з правнуками, коли 
діти виручали діда в складних 
ситуаціях: природа не тер-

пить слабаків, одним із яких 
він був на схилі років. Що 
ще залишилося на вершині 
життя, так це його мудрість. 
Знадобилися корисні чоловічі 
поради у вихованні підро-
стаючих онуків. До них при-
слухалася і Наталя, на якій 
трималися, як то кажуть, три 
куточка двоповерхового бу-
динку, тому що чоловік Роман 
часто займався будівництвом 
і роботою на тракторі. Дати 

всьому раду і управляти не-
посидючими особами чолові-
чої статі — це подвиг. «Впо-
раюся», — говорить привітна 
Наталя, добра, любляча мати 
і дружина. І коли б дідусь до 
них не приїхав, завжди в бу-
динку і на вулиці порядок.

З приємними думками про 
велике сімейство нісся пен-
сіонер-педагог до своєї рідні 
в важкі моменти свого життя. 
Як сказав мені, розслабитися 
в щасливому товаристві.  

Діти здалеку впізнали 
прадіда, і гайда на велосипе-
дах зустрічати Петра Павло-
вича. А він, безумовно, пе-
ревірить і їхню успішність, і 
слухняність з поведінкою. Є 
ще порох в порохівницях. І 
вершина його ще горить. Дай 
Бог, прожити останні роки на 
радість онукам і правнукам!

P. S. Цією розповіддю хочу 
підтримати передплатну кам-
панію «Пантелеймона», по-
бажати творчому колективу 
плідних успіхів в роботі і 
здоров'я. Включіть, будь-ла-
ска, і мене в число конкур-
сантів-передплатників рід-
ної для мене газети на перше 
півріччя 2018 року.

 З повагою, Павло Іванович 
Шесталюк,

 1939 року народження 
(5 лютого),   с. Хворостів,

   Волинська обл.

«КРАЩА МУЗИКА ДУШІ — ЦЕ ДОБРОТА»
Добрий день, шановна редакціє газети «Пантелеймон цілитель» і всі її читачі!
Щоразу, коли я беру до рук улюблену газету, дякую життю, що читаю таке найдобріше 

видання. Величезне спасибі всім її працівникам за теплоту і душевність. Ваша газета має 
унікальну здатність — вона лікує людські душі і тіла.

«ХОЧУ ПІДТРИМАТИ ПЕРЕДПЛАТНУ 
КАМПАНІЮ УЛЮБЛЕНОЇ ГАЗЕТИ»

Шановна Анно!  18 січня Ви зробили для мене великий 
сюрприз — надрукували поему про хліб моєї племінниці 
Людмили Шесталюк. Вона буде дуже рада, дізнавшись, що її 
друкують і в Україні. Я роздрукував «Думу про хліб» на ксе-
роксі і розповсюдив її. Хочеться, щоб мою невелику замітку 
«Вершина життя. Правнуки» також опублікували до мого 
79-річчя. Але розумію, що за короткий час важко знайти 
місце в наступному номері.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

СТАНЕМО ДОБРИМИ ДРУЗЯМИ!
СПІЛКУВАННЯ ЧИТАЧІВ

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

З найкращими побажан-
нями до вас постійна читач-
ка Віра Бойко. Я і мій син 
Станіслав дуже любимо вашу 
газету. Назва її не просто но-
сить ім’я великого святого, а 
оскільки він мав міцну віру і 
любов до Бога, то і ваша га-
зета дає духовне прозріння 
людям, вчить творити добро, 

любити Бога і ближнього, бо 
в наш час дуже мало любові.

Ми щиро вдячні редак-
тору цієї безцінної газети і її 
творчому колективу. Бажаємо 
всім Божої благодаті і бла-
гословення в ваших добрих 
справах. Здоров'я вам і поря-
тунку вашим душам.

Висилаю квитанцію на 
2018 рік. Уже 13 років ми з 
сином передплачуємо «Пан-
телеймон». Дякуємо за газету.

З повагою, пенсіонерка 
Віра Бойко,

    с. Телепине,
     Черкаська обл.

Добрий день, шановна 
редакціє!

Конкурс «Ваш особливий 
2018 рік» мені сподобався. Я 
передплатила газету «Пан-
телеймон» також для сестри, 
вона теж інвалід 2-ї групи, 
живе в місті Кропивницький 
і вже кілька років не виходить 
з квартири через хворобу. 
Хочу, щоб газета стала для неї 

подругою, порадницею, щоб 
підтримувала і лікувала до-
брим словом, зігрівала душу. 
Знаю, що «Пантелеймон» буде 
для сестри приємним пода-
рунком.

Висилаю обидві квитанції. 
До побачення!

  Тетяна 
Миколаївна Берегова,                                                                                                     

м. Мала Виска,                                                                                            
Кіровоградська обл.

«ЭХО ЛЮБВИ»
((у виконанні 

Анни Герман і Льва Лещенка)

Покроется небо 
пылинками звёзд, 

И выгнутся ветки упруго. 
Тебя я услышу 

за тысячу вёрст. 
Мы — эхо, мы — эхо, 

Мы — долгое эхо друг друга. 

И мне до тебя, где бы 
ты 

ни была, 
Дотронуться сердцем 

не трудно. 
Опять нас любовь за 

собой позвала. 
Мы — нежность, 
мы — нежность. 

Мы — вечная неж-
ность 

друг друга. 

И даже в краю 
наползающей тьмы, 

За гранью 
смертельного круга, 

Я знаю, с тобой 
не расстанемся мы.

Мы — память, 
мы — память. 

Мы — звёздная память 
друг друга.

«ЯКБИ МОГЛА Б 
Я СВІТ ЗМІНИТИ»

Якби могла б я світ змінити,
Наповнила б любов’ю я його,

Щоби у мирі люди 
могли жити

І перемагали всяке зло.

Якби могла б я світ змінити,
Почистила б я душі у людей

І знищила б я заздрість 
і ненависть,

Наповнила б любов’ю все.

Якби могла б я світ змінити,
Миром наповнила б весь світ,

Добром, здоров’ям, щастям
 і любов’ю,

І так, щоб було на весь вік.

Якби могла б я світ змінити,
Дала б я людям 
мудрості на все.
Тоді б вони могли 

би довго жити
І зрозуміли б, хто і що святе.

О. А. Сорока,
   м. Заліщики,

     Тернопільска обл.

Дорога Людмило, здра-
стуйте!

Я отримала газету «Пан-
телеймон» (№1 за цей рік), 
де прочитала Вашого листа. 
Вже цілий тиждень подумки 
розмовляю з Вами, малюю 
Ваш портрет. За стилем ли-
ста Ви грамотна, розумна 
жінка, не стара, оскільки не 
вказали по батькові. Якщо 
живете в селі, значить, ві-
докремлено від інших. Але 
трохи загублена перед жит-
тєвими обставинами.

Мені понад 80 років, я 
виходжу на вулицю тільки 
влітку, оскільки пересуваю-
ся за допомогою двох палиць 
(переломи ніг). Я, звичайно, 
давно самотня. Зрозумійте, 
люба моя, таких людей ду-
же-дуже багато в будь-якому 
віці. Просто треба взяти себе 
в руки і не впадати у відчай. 
У цьому мені дуже допомагає 
газета «Пантелеймона». Я пе-
редплачую її давно, читаю від 
початку до кінця, і саме ця 
газета вчить мене, як треба 
чинити в будь-якій життєвій 
ситуації. Не викидайте газе-
ту, прочитавши її, а складайте 
і підшивайте, а через рік ще 
раз перечитайте. І Ви, нес-
подівано для себе відкриєте 
в ній таке джерело мудрості, 
що кращого і найдобрішого 
порадника не треба. Так, в 
цьому ж номері поруч з Ва-
шим листом була стаття «Усе 
залежить від тебе». Ось і від-
повідь.

Тепер порада від мене. У 
книзі Дейла Карнегі «Як за-
воювати друзів» я для себе 
знайшла розумну пораду. У 
кожного, з ким Ви спілкує-
теся, дізнайтеся, коли в них 
день народження. Вдома 
розпишіть ці дати по міся-
цях в календарі і не забувай-
те привітати цих людей. Я 
зробила із загального зоши-
та алфавіт, вписала всіх моїх 
знайомих, друзів, їхні номе-
ри телефонів і за календарем 
вітаю їх з усіма святами і дня-
ми народження. Нагромад-
жую вітальні тексти (з старих 
листівок, газет, з того ж «Пан-
телеймона»).

Не живи уныло,
Не вспоминай, что было,

Не гадай, что будет,
Береги, что есть.

И во всякой борьбе
На распутье дорог

Бог усмотрит все нужды 
твои.

Да хранит тебя Бог, 
Да ведёт тебя Бог,

Да направит на стези свои.
А ось ще:

Ты, как доброе утро, обеща-
ешь удачу,

И легко на душе, если встре-
тишь тебя на пути.

Невозможно представить,
Что ты, наша Людочка, 

плачешь.
Улыбайся, пожалуйста,
Радуй всех нас и свети!

І ще від мне і, звісно, від 
«Пантелеймона»:
У меня в ладошках солнце — 

Я дарю его друзьям.
Улыбнитесь, это ж просто.

Лучик солнца — это вам!

Якщо ти встала вранці і 
бачиш, що день на вулиці по-

хмурий і сонця сьогодні немає, 
значить, сонце сьогодні — 

ти! Світи!

У свій день народження і 
свята у мене не замовкає те-
лефон від поздоровлень. Це 
бумеранг: приділяєш людям 
увагу — у відповідь отри-
муєш. Ось Вам і друзі, і спіл-
кування.

А Ви пристосовуйтеся 
жити, як склалося, і вірте: 
завтра буде краще, ніж учора!

 Інеса Львівна Королюк,
    м. Родинське,
   Донецька обл.

ГАЗЕТА ДАЄ ДУХОВНЕ 
ПРОЗРІННЯ ЛЮДЯМ

ТРЕБА ВЗЯТИ СЕБЕ В РУКИ 
І НЕ ВПАДАТИ У ВІДЧАЙ

З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ

«ПАНТЕЛЕЙМОН» БУДЕ ДЛЯ 
СЕСТРИ ПРИЄМНИМ ПОДАРУНКОМ

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

НАУКА

Суть експерименту поля-
гає в телепатичній передачі 
інформації якомога більшій 
кількості людей незалежно 
від відстані. У заданий час 
наш оператор увійде в апарат 
«ПІРАМІДА» і протягом пів-
години транслюватиме в ефір 
один із 12-ти знаків, форму-
ляр з якими кожен бажаючий 

отримає на свою електронну 
пошту. 

Всі волонтери-учасники 
цього експерименту в цей же 
час зможуть прийняти цей 
знак за допомогою телепатії в 
незалежності від свого місця 
розташування на планеті.

В експерименті з телепа-
тичною передачею знаків 
може взяти участь кожен ба-
жаючий. 

Ми запрошуємо всіх, хто 
зацікавився, приєднатися до 
нашого дослідницького про-
екту.

Для участі в експерименті 
«ПІРАМІДА» заповніть, будь 
ласка, форму на сайті або 
надішліть свій запит на по-
штову скриньку: znaki@allatra.
tv. У листі вкажіть, будь ласка, 
свої ПІБ, вік, місто і країну.

(Продовження. Початок 
у попередньому номері)

Ігор Михайлович Да-
нилов: — Людина 600 років 
тому, ось вдумайтеся, 600 
років тому писала про кров 
те, що зараз ми починаємо 
тільки вивчати. Вона порів-
нювала кров із джерелом іс-
нування тіла людського, не 
життя, а тіла людського. І він 
писав (шейх Береке - прим. 
ред.), що кров приносить хво-
роби, кров приносить здо-
ров'я; кров дає безсмертя тілу, 
кров повертає молодість ста-
рому і наділяє старістю мо-
лодого. Це дуже цікаві слова. 
Ще ось для тих, хто ближче до 
гематології, для лікарів, ціка-
во, що вона писала, що кров 
у здорової людини повинна 
бути подібна землі, бо у хво-
рого вона схожа з небесами, 
на яких утворюються хмари.

Але для багатьох це незро-
зуміло. Пояснимо. Ось у цьо-
му випадку — «кров подібна 
небесам, на яких збираються 
хмари», тобто злипаються 
ці еритроцити, і життя вже 
вони не несуть, тобто кров 
не виконує своєї функції, тієї, 
якою вона повинна бути. І ось 
як казав наш лаборант, кис-
неве голодування виникає, 
гіпоксія, і людина  лікувати-

меться все життя. В кінце-
вому підсумку ось ці стани 
призводять до інфарктів, до 
інсультів, а також до безлічі 
інших неприємностей, тобто 
імунітет не  працюватиме на-
лежним чином. Він не може 
працювати. Чому? Тому що 
ті ж лімфоцити, як їм пересу-
ватися в цій гущі? Ось якщо 
прокрутити трішки, знайти 
ті ж лімфоцити, ми побачимо 
пригнічений їх стан обов'яз-
ково. Чому? Тому що закис-
лення, йде насиченість — і 
бактеріальна, і грибкова, і все, 
що тільки можна. Але ми не 
будемо сильно Андрія роз-
бирати, щоб не філософству-
вали про його здоров'я, тому 
що у більшості тих, хто тут і 
з того боку екрану нас буде 
дивитися, ситуація не краща. 
А здоров'я — це, перш за все, 
здоров'я.

Цікаво якраз про Береке. 
Ось цей шейх, який напи-
сав трактат «Всевладдя», він 
якраз і є причиною того, що 
ми знаємо Тимура як Тамер-
лана. Якщо подивитися його 
історію, вона дуже цікава. Са-
мого Береке, мало хто знає, 
що він належить до найдавні-

шого роду Аллатхяра. Що це 
означає?

Я трішки розповім. Він у 
своєму трактаті «Всевладдя» 
описує історію, навіть почи-
нається його трактат зі слів: 
«Після того, як за все скоєне 
зло була знищена Атланти-
да...» Цікаво? Я думаю тих, 
хто захоплюється цією те-
мою, вона відразу зацікавить, 
а саме з цих слів починається 
трактат, і саме була знищена 
за все скоєне зло Атлантида.

Ну а далі він розповідає, 
знову-таки, про сестер Аллат, 
про світ, який існував тисячі 
років під духовним управлін-
ням сестер Аллат, тобто був 
матріархат чи його називали 
ще «Золоте тисячоліття» або 
«Святе століття», тобто ба-
гато було назв правління ма-
тріархату.

Але тут, щоб було зро-
зуміло, людей в ті часи було 

не так вже й багато, не було 
поділу на держави, як зараз, 
або якісь області, був єдиний 
народ, була єдина мова і єди-
ний знакозапис.

І ось ці відгомони ми ба-
чимо зараз по всьому світу. 
Багато хто захоплюється ар-
хеологією тощо, стикається з 
тим, що по всьому світу зна-
ходять одні і ті ж знаки. На-
віть наша АллатРа — всюди 
вона є. І це говорить про те, 
що люди спілкувалися однією 
мовою, були вільними. Коли 
у нас існувала Трипільська 
культура, то більшість відзна-
чає, не було в цих поселеннях 
настрою на війну, тобто люди 
не воювали, і так по всьому 
світу. Буквально сім-вісім 
тисяч років тому були посе-
лення досить цивілізовані, 
досить розвинені, але не було 
натяку навіть на те, що вони 
воювали один з одним. І ось у 
своєму трактаті Світ описує, 
як все змінювалося.

Після тисячолітнього 
правління сестер Аллат, після 
того, точніше, як вони пішли, 
залишилися Аллатхяра. Тоб-
то хто такі Аллатхяра?

Виходячи з його ж опису, 
Аллатхяра — це були ті, хто 
перебували поруч з сестрами 
Аллат, вони допомагали їм 
і вчилися у них, і вони зали-
шилися берегинями. Це при-
родно, що тільки жіноча стать 
була, вони стали спадкоє-
мицями після сестер Аллат і 
якийсь час вони намагалися 

допомагати людям досяга-
ти згоди між собою. Але в 
кінцевому рахунку кількість 
людей збільшилася. Це при-
вело до того, що стали утво-
рюватися якісь клани, посе-
лення, люди почали трохи 
змагатися між собою. Але це 
вже почало відбуватися після 
того, як матріархат почав спа-
дати. На початку ось цей, я б 
його назвав для розуміння, 
орден, скажімо, Аллатхяра, 
він став змішаним: туди спо-
чатку увійшли чоловіки, а в 
кінцевому рахунку витіснили 
повністю жінок, це вже біль-
ше став патріархат.

У підсумку він теж розко-
ловся, утворилися Архонти з 
одного боку, Архати — з ін-
шого боку, і залишилися хра-
нителі цих Знань. Знань саме 
споконвічних, що виходять 
від сестер Аллат, їх називали 
ось ці Аллатхяра, тобто це 
були в чистому вигляді хра-
нителі цих знань. У них був 
один недолік, він полягав у 
тому, що вони не описували, 
вони не мали права описува-
ти свої знання через те, що 
вони, ці записи могли потра-
пити до сторонніх рук.

А оскільки там розповіда-
лося дуже багато про те, про 
що люди не відають, тому 
Береке назвав трактат свій 
—трактат «Всевладдя». Там 
розповідається про видимі 
і невидимі речі, про це теж 
можна поговорити, якщо 
цікаво.
                                                                

(Продовження — 
в наступному номері)

                                                                        
allatra.tv

З ПЕРЕДАЧІ: «УНІКАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА КРОВ. ЕКСПЕРИМЕНТ ПІРАМІДА»

ЗОЛОТЕ ТИСЯЧОЛІТТЯ, ТРАКТАТ «ВСЕВЛАДДЯ»

ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА»
Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА», волонтери 

«АЛЛАТРА ТВ» запрошують всіх бажаючих взяти участь в 
експерименті «ПІРАМІДА», який відбудеться 28 квітня 2018 
року о 17:00 за Гринвічем.

Разом ми зможемо зробити величезний 
внесок в розвиток сучасної науки
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

НАУКА

МЕТЕОРНІ ПОТОКИ
Щорічно космос дарує нам 

приголомшливе видовище у 
вигляді метеорного дощу в 
нічному небі. Однак практич-
но завжди кількість падаючих 
за годину метеорів різна.

У 2018 році активність Пер-
сеїд НЕ буде рекордною, на 
відміну від попередніх років, 
і 12—13 серпня 2018 року (на 
ці дати доводиться пік актив-
ності потоку) жителі Землі 
зможуть спостерігати тільки 
до 60 метеорів на годину.

А ось Гемініди будуть на-
багато активнішими цього 
року. У ніч з 13 на 14 грудня за 

умови ясної погоди ми зможе-
мо побачити до 120 метеорів 
на годину.

ПАРАД ПЛАНЕТ
Щоранку на початку берез-

ня можна буде спостерігати 
так званий парад планет: Марс, 

Юпітер, Сатурн вишикуються 
в одну лінію і перебуватимуть 
в такому положенні до само-
го світанку. 8 березня до них 
приєднався Місяць. Він з'я-
виться між Юпітером і Мар-

сом в південній частині неба. 
Трохи пізніше до квартету 
приєднається Плутон. Карли-
кову планету буде видно трохи 
нижче і трохи лівіше Сатурна.

МЕРКУРІЙ
Гарна новина для тих, хто 

цікавиться Меркурієм. Пла-
нету, яку зазвичай важко 
помітити неозброєним оком, 
буде видно відразу після за-
ходу сонця 15 березня. У цей 
день вона досягне точки мак-
симального східного подов-
ження. Це означає, що Мер-
курій «пройде» на найбільшій 
відстані від Сонця і його буде 
видно відразу після заходу в 
західній частині неба протя-
гом 75 хвилин. 

Валентин Боярський

Прийшло Марнославство 
до мудрої людини і каже:

— Давай дружити! Я для 
тебе все, що хочеш, тоді зро-
блю!

— І що ж ти для мене 
зробиш? — не поспішаючи з 
відповіддю, запитала мудра 
людина.

— Допоможу стати канди-
датом наук.

— А потім?
— Потім — доктором.
— Припустимо. А потім?
— Потім ти станеш про-

фесором, академіком. Всі зве-
личуватимуть тебе, називати-
муть великим ...

— А потім?
— Як що? Постарієш!
— А потім? Ну, проживе 

моя слава після мене років де-

сять. Але через сто вже й ім'я 
моє навряд чи хто згадає. А че-
рез тисячу років? Через мільй-
он? Так що ж ти можеш дати 
мені?

Подивилося Марнослав-
ство на мудру людину, зітхну-
ло... і пішло шукати того, хто 
б з ним, не замислюючись про 
це, подружився.

СІЧЕНЬ
Гранат. Цей камінь несе 

в собі «материнське» тепло. 
Люди, що з'явилися на світ 
у суворому січні, набувають 
аналітичного розуму і вміють 
добре рахувати, прорахову-
вати різні ситуації. Ці люди 
завжди підтримають і прий-
дуть на допомогу в скрутну 
хвилину. 

ЛЮТИЙ
Аметист. У людей, кому 

належить цей камінь, урів-
новажений і благодушний 
темперамент. Ця категорія 
людей дуже миролюбна і на-
магається не конфліктувати. 
Також мають гарні аналітичні 
здібності.

БЕРЕЗЕНЬ
Людина, що народила-

ся в березні, перебуває під 
захистом аквамарина. Такі 
люди завжди молоді душею 
і тілом, і вельми велелюбні, 
оскільки  весна дає про себе 
знати. Ця категорія людей не 
схильна до обману і дуже лег-
ко йде на контакт.

КВІТЕНЬ

Алмаз є символом любові, 
тому, як завжди, стійкий до 
всіх пошкоджень. Люди, що 
з'явилися на світ у квітні, 
сильні і ніколи не здають-
ся, тому з легкістю долають 
будь-які труднощі.

ТРАВЕНЬ

Як відомо, смарагд подо-
бається дуже багатьом, тому і 
люди, що народилися в трав-
ні, часто є душею компанії. 

Завдяки своїй комуніка-
бельності вони допомагають 
об'єднатися, здавалося б, аб-
солютно різним особисто-
стям.

ЧЕРВЕНЬ

Люди, що з'явилися на світ 
у червні, володіють унікаль-
ними здібностями, їх покро-
вителем є перли. Цей камінь 
таємничий і сповнений зага-
док.

ЛИПЕНЬ
Незважаючи на те, що 

рубін один із найбільш до-
рогих каменів, людина, що 
народилася під егідою цього 
каменю, схильна до перебіль-
шення. Це людина слова і ви-
магає виконання даних обі-
цянок від інших.

СЕРПЕНЬ
Незважаючи на не дуже 

привабливу назву каменю — 

перидот, ті, хто народилися в 
серпні, люблять поговорити у 
товаристві. Крім іншого, цей 
контингент вельми доброзич-
ливий. Любить жарти і легко 
знаходить спільну мову на-
віть із  наймовчазнішими.

ВЕРЕСЕНЬ
Камінь сапфір оберігає 

тих, хто з'явилися на світ у ве-
ресні. Ці люди мають спокій-
ний і зібраний характер, де-
які представники не дуже 
люблять велике товариство.

ЖОВТЕНЬ
Життєрадісні і вельми за-

пальні люди знаходяться під 
впливом каменю опал. Хоча 
зовні вони спокійні, але при 

цьому схильні до авантюр і 
пригод.

ЛИСТОПАД
Люди, що народилися в 

листопаді, охороняються ци-
трином. Вони притягують 
до себе удачу. Також вони 
завжди випромінюють оп-
тимізм у всьому і люблять по-
веселитися.

ГРУДЕНЬ

Ті, хто з'явився на світ у 
холодному грудні, оберіга-
ються бірюзою. Такий  тип 
людей з юних років перева-
жає мудрістю, а також вони 
знають, чим і як допомогти в 
скрутну хвилину.

АСТРОНОМІЧНІ ПОДІЇ, ЯКІ НЕ МОЖНА 
ПРОҐАВИТИ В 2018 РОЦІ

«А ЩО ПОТІМ?..»
ПРИТЧА

ЦІКАВИЙ ФАКТ

 Півень не глухне від влас-
ного крику, бо при відкриван-
ні дзьоба зовнішній слуховий 
прохід звужується, і м'які тка-
нини наполовину прикрива-
ють барабанну перетинку. 

Тобто півень 
чує себе не на 
повну силу — 
ніби частково 
затикає собі 
вуха.

ДІЗНАЙТЕСЯ, ЩО ОЗНАЧАЄ КАМІНЬ 
ЗА ДАТОЮ НАРОДЖЕННЯ

Деякі народи носили на своєму тілі у вигляді прикраси камінь, який відповідав місяцю. 
Коли починався інший місяць, вони його міняли, і так протягом усього року. У далекому 
1912 році ювеліри спроектували і випустили в світ список дорогоцінних каменів, які стика-
ються зі знаками зодіаку. Нижче ми ознайомимо вас із ним.
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Хлопчик зовсім точно 
знав, що серце насправді 
не таке, як його показують 
в мультфільмах. І не таке, 
як його малюють в атласі 
анатомії. Серце має форму 
будинку, тому що там хтось 
живе.

І в цьому будинку, на-
певно, багато кімнат. А як 
по-іншому? Мамі потрібна її 
спальня з синіми фіранками. 
Татові — його кабінет. Кух-
ня нехай буде для Кота, там є 
холодильник. Брат зі своїми 
постерами і дисками може ту-
литися на горищі. Маленьку 
кімнату сусідської дівчинки, 

яка обізвала і вдарила його, 
він, мабуть, закриє. Але дале-
ко не ховатиме ключі.

— А є на світі люди, які 
нікого-нікого не люблять, 
тільки себе? — запитав Хлоп-
чик.

— Вистачає, — відповіла 
Мама.

«Які бідні! — подумав 
Хлопчик. — У них не будинок, 
а однокімнатна квартира».

            
Надєя Ясмінська

«Намисто і краплі»

Якщо ти не вдячний за 
те, що у тебе є,

Ти ніколи не будеш 
задоволений тим, 

що отримаєш.
Ти завжди відчуватимеш, 

що тобі не вистачає.

І шкодуватимеш 
за минулим,

Тому що тоді 
«міг зробити більше».

І хвилюватимешся
 за майбутнє,

Тому що можеш 
«упустити» якісь скарби.

Знайди подяку 
за дрібні речі:

За ранкове сонце, ковток 
води, за свої старі туфлі —
І ось — щастя вже твоє.

І більше не важливо, що 
ти можеш отримати або 

втратити.

Джефф Фостер

СЕРЦЕ МАЄ ФОРМУ БУДИНКУ ЗНАЙДИ ПОДЯКУ 
ЗА НАЙМЕНШІ РЕЧІ

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»

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.

РОЗТОПИМО ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!
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Сонце повільно підніма-
лося над горизонтом, осяваю-
чи теплим, ласкавим світлом 
все живе навколо. Заіскрила-
ся рухом вод невелика річеч-
ка, кокетливо підморгуючи 
навколишній природі. Плавні 
вигини річки чарували витон-
ченою красою безкрає зелене 
поле, яке ревно утримувало 
її в смарагдових обіймах. Ти-
сяча діамантових крапельок 
роси на травинках поля що-
ранку дарували річці хвили-
ни захоплення неповторною 
грою яскравих відблисків. І 
що вище піднімалося сонце, 
то рідше томно зітхала річка, 
більше вона оголювала свою 
справжню красу з-під легкої 
вуалі молочного туману.

На березі цього дива при-
роди сидів немолодий ри-
балка. Сьогодні чомусь не 
клювало. Від цього і настрій 
відповідний. Туман, що підій-
мався від річки, ніби спеціаль-
но приховував у каламутній 

пелені навколишній 
ландшафт, відда-
ляючи людину від 
зовнішнього світу 
і занурюючи у вну-
трішній. Однотонне 
погойдування по-
плавця, що зачарову-
вало, мимоволі наво-
дило на сумні думи 
про себе, про своє 
прожите життя, нез-
вичайну долю.

Чого тільки не пере-
жив Григорій Дмитрович 
Тимонніков за свої роки! 

Було все: важке дитин-
ство, бурхлива молодість, ве-
лика любов, страшна війна, 
голод, розруха, сім'я, діти, 
важка робота, шана і повага, 
пенсія, онуки, смерть дру-
жини... Доля ніби відчувала 
його в усіх своїх іпостасях: 
то несподівано обсипала 
довгоочікуваним щастям, то 
жорстоко його забирала, по-
тім знову винагороджувала і 
знову відбирала. Неможливо 
було звикнути до її рапто-
вих поворотів, різких злетів і 
падінь.

 Але Григорій напо-
легливо долав ці трудно-
щі, крок за кроком. Вони 
гартували його харак-
тер, виховували волю, 
породжували цілеспря-
мованість. І, здавалося 
б, життя прожите, яких 

ще каверз можна очіку-
вати на старості? Од-
нак ...

Він ніколи не замислював-
ся всерйоз над тим, що таке 
старість. В юності здавало-
ся, що п'янке щастя молодо-
сті і насолода нею тривати-
ме вічно. Під час війни про 
старість взагалі і думки не 
було, оскільки ніхто не знав, 
що з ним станеться через хви-
лину. У зрілому віці ця тема 
теж пройшла якось мимохіть, 
вистачало щоденних клопотів 
на роботі і в сім'ї. Він бачив 
навколо себе людей похило-
го віку, допомагав їм ... Але 
реально не уявляв, що сам 
колись доживе до такого по-
важного віку.

Життя, як не дивно, про-
летіло, немов одна мить. І ось 
вона, старість ... Тіло зморщи-
лося, шкіра обвисла, порідша-
ло волосся, рухи стали обме-
женими. Та й всякі хвороби 
почали прив'язуватися. Гри-
горій і раніше на себе в дзер-
кало рідко дивився, а тепер і 
поготів страшнувато дивити-
ся. Його обличчя в старості 
стало зовсім іншим. Тільки 
вираз очей, мабуть, зали-
шився колишнім, лише збляк 
їхній колір та зник пустотли-
вий вогник. Але найпарадок-
сальніше — в душі він зали-
шився молодим. Збереглися 
в первозданному вигляді все 

ті ж душевні пориви радості, 
захоплення, та ось тіло вже не 
здатне з колишньою повно-
тою висловити ці почуття.

Ось у чому вся обра-
за і сіль старості — цей 
неймовірний розрив між 
внутрішнім станом 
і зовнішнім. Напевно, 
тому йому завжди було 
важко уявити себе ста-
рим. Він не міг відчути 
стану саме внутрішньої 
старості.

Дивні відчуття ... Не встиг 
як слід пожити, дивись, а ти 
вже на порозі у вічність ... У 
чому ж сенс цього буття? На-
віщо доля давала тобі стільки 
труднощів, поневірянь? За-
ради чого всі ці випробуван-
ня на міцність, напружена 
робота? Адже, по суті, якщо 
розібратися, все, над чим ти 
щодня трудився, на що ви-
трачав нерви і сили, чому від-
давав себе повністю, вияви-
лося результатом миттєвим. 
Значить, роки розтрачені на 
миті, які колись вважав важ-
ливими. Але, якщо подивити-
ся на них з висоти прожитих 
років, вони виглядають абсо-
лютно нікчемними і безглуз-
дими. І для чого такі склад-
ності визначає людині доля? 
Копошиться вона все життя, 
як черв'як ... А який зиск?

Ні, звичайно, можна знай-

ти собі багато виправдань, 
що, мовляв, життя все-таки 
прожите не дарма. Але якщо 
само по собі виникає питан-
ня «заради чого ж ти жив ?!», 
ясно, що підсвідомо людину 
щось турбує, щось хвилює, 
немов вона чогось не встила 
зробити, завершити ... Але що 
саме?

Вкотре Григорій переби-
рав свої спогади. Він виро-
стив хороших дітей, які, в 
свою чергу, народили славних 
онуків. Як то кажуть, і буди-
нок був побудований, і сад 
посаджений. І все ж залиша-
лося якесь незрозуміле хви-
лювання ... Воно хвилювало 
не в плані буття, а на якомусь 
рівні внутрішнього усвідом-
лення. Іноді Григорій відчу-
вав, що близький до розгадки, 
а іноді йому здавалося, що ця 
таємниця відкриється тіль-
ки перед смертю. Він боявся 
не самої смерті як такої. На 
фронті війна навчила долати 
страх перед загибеллю. Але 
він боявся подальшої невідо-
мості, боявся, що в той мо-
мент осмислення прожитого 
життя виявиться занадто піз-
но, щоб щось виправити або 
змінити.

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Уривок розповіді «Все так 
просто» з книги Анастасія 

Нових «Птахи і камінь»

15СВІТ НАВКОЛО НАС

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)

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

Знаки і символи існували в 
суспільстві завжди, змінюва-
лося тільки ставлення людей 
до них. Вони оточують нас 
всюди — в побуті, в предме-
тах інтер'єру, одязі, печатках і 
емблемах організацій, на гро-
шах, гербах, прапорах країн, в 
архітектурі будівель і навіть 
на тротуарній плитці під на-
шими ногами.

Найцікавіше, що за знака-
ми і символами, якими оточує 
себе людина, видно справжні 

підсвідомі прагнення її Особи-
стості. У давнину знання про 
споконвічні значення знакової 
символіки вважалися сакраль-
ними і дбайливо передавалися 
новим поколінням, як щось 
надто важливе, ніж всі ма-
теріальні цінності, разом узяті.

Незважаючи на значну 
віддаленість — як просто-
рову, так і тимчасову, можна 
відзначити ідентичні знаки і 
символи у всіх відомих цивілі-
зацій в історії людства. Чому 

знаковій символіці приділя-
лося таке важливе значення, 
на противагу до сьогодення, 
коли ці знання вважаються 
пережитком минулого?

При вивченні культури 
древніх народів можна від-
значити, що вже в ті часи іс-
нувало розмежування знаків 
на позитивні (будують) і не-
гативні (руйнують). Також 
розмежовувалося поняття 
робочого знака і символу для 
передачі інформації. Але най-
цікавіше те, що в сучасному 
суспільстві так само, як і в 
давнину, присутні робочі зна-
ки, незнання яких не звільняє 
від їхнього впливу на людину.

ОСКАР І СОКАР: ХТО 
ПРАВИТЬ У ГОЛЛІВУДІ?

Артефакти Стародавньо-
го Єгипту донині дивують 
вчених, спонукаючи перегля-
дати офіційну версію історії 

людства. Ця загадкова куль-
тура рясніє різними знака-
ми і символами — воістину 
справжній клондайк для до-
слідника. Тут можна знайти 
і знак АллатРа — один із по-
чаткових 18 робочих знаків, 
хрест анх ( «ключ до життя», 
«ключ відродження», духов-
ного перетворення), знання 
про енергетичну конструкцію 
людини і її чотири сутності та 
інші безцінні відо-
мості для людини, 
що йде по шляху 
пізнання себе.
СТАТУЕТКИ СО-
КАРА І ОСКАРА

Проте мало хто 
знає про те, що 
одна з найбільш 
впізнаваних ста-
туеток у світі — 
символ щорічної 
кінопремії «Оскар» 

(проводиться в Лос-Андже-
лесі, США) — є практично 
копією одного з древніх бо-
гів Єгипту — Сокара. При 
порівнянні статуетки лица-
ря з мечем (Оскара) зі ста-
туеткою єгипетського бога 
(не кажучи вже про назву, де 
просто поміняні місцями дві 
букви) можна помітити оче-
видну подібність. Виникає 
таке відчуття, що хтось про-
сто відкрито користується не-
бажанням людини пізнавати 
більше, ніж їй пропонується в 
ЗМІ і шкільних підручниках.

У єгипетській міфології 
Сокар або Ра-Сетау (що озна-
чає з Царства Мертвих) вва-
жався богом родючості, по-
кровителем мертвих. І якщо 
неупереджено поглянути на 
сучасну кінематографію, то 
все стає на свої місця.

 Портал «АЛЛАТРА ВІСТІ»

СТАРОДАВНІ ЗНАКИ І СИМВОЛИ: 
НЕЗНАННЯ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ 

ВІД ЇХНЬОГО ВПЛИВУ
Знаки і символи існували в суспільстві завжди, змінювало-

ся тільки ставлення людей до них. Вони оточують нас всюди 
— в побуті, в предметах інтер'єру, одязі, печатках і емблемах 
організацій, на грошах, гербах, прапорах країн, в архітектурі 
будівель і навіть на тротуарній плитці під нашими ногами.

ВСЕ ТАК ПРОСТО…
«У простоті проявляється Він.

Простоту ускладнюючи, ми втра-
чаємо Його. А все так просто ... »

(Рігден Джаппо)
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14 БЕРЕЗНЯ У МОЄЇ ДОЧКИ 
ОЛЬГИ ГРИГОРІВНИ ЧЕРНЕГИ

 ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ! 
Хочу привітати її цим віршем:

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Чтоб боль и горе 
не встречались,

И чтобы радость не кончалась!
Рідні: брат Сергій, тато, мама, невістка Люда, син Ярослав, 

племінниця Анечка.

Від щирого серця дякуємо всім вам. Бажаємо вашим 
сім'ям здоров'я, мирного неба, Божого благословення, дже-
рельної води і ніякої біди.

   З повагою, Тетяна Степанівна

ПОСМІХНІТЬСЯ!

— Навіть не знаю, який 
подарунок приготувати 
своїй дружині на 8 Березня, 
щоб він був не дуже доро-
гим і щоб одночасно її пора-
дував ...

— Напиши їй анонімний 
любовний лист!

***
— Як я тобі заздрю: твій 

молодий чловік такий ввіч-
ливий, уважний, завжди 
тебе вислуховує, робить 
тобі подарунки. Чому ти не 
виходиш за нього?

— Тому що хочу, щоб так 
тривало й далі.

***
— А ось я тещі на берез-

неве свято подарував прал-
ку і сушилку!

— Напевно, купу грошей 
викинув?

— Ні, копійки!
— Це що ж за техніка 

така?
— Тазик і рушник!

Надіслала Л. Д. Савинська,
 м. Світлодарськ, 

Донецька обл.

ЦЕ ЦІКАВО

Рослина мімоза сором'яз-
лива відома тим, що реагує 
на дотики швидким скла-
данням листочків, а через 
певний час знову розкриває 
їх.

Експерименти показа-
ли, що мімоза сором'язли-
ва може адаптуватися до 
впливів, якимось чином за-
пам'ятовуючи різні типи под-
разників. 

Якщо на рослину капати 
водою з однаковим інтерва-
лом, через кілька повторень 
вона перестає згортатися. 
Причому мімоза демонструє 
спокій при такій же взаємодії 
з водою навіть через місяць 
і будучи пересадженою в ін-
ший ґрунт.

(мешканка села Мартинівка, що 
на Чернігівщині)

Із Днем народження вітаю! 
Добра і радощів бажаю, 

Здоров’я на усі літа, 
Хай в серці квітне доброта. 
Хай в небі сонце ніжно сяє, 

Веселка барвами заграє, 
Щебечуть солов’ї грайливо 
На життя довге і щасливе!

Від куми Галини Морозової

Здрастуйте, шановні працівники редакції газети 
«Пантелеймон»! Щиро звертаюся до всього вашого жі-
ночого колективу.

С восьмым днём весны вас поздравить хочу!
Желаю, здоровья и счастья в придачу.
Пускай будет сердце всегда молодым, 

Пусть март вам принесёт успех и удачу!

Отримала третій номер 
газети і з подивом побачила 
на сторінці видання в спи-
ску переможців конкурсу 
«Ваш особливий 2018 рік» 
своє прізвище. 

Виявилося, я виграла 
грошовий приз. Дуже вдяч-
на вам, що був такий кон-
курс, який дозволив вашим 
читачам зробити приємний 
і корисний подарунок ін-
шим людям у вигляді перед-
плати.

А свій грошовий приз я 
використовую теж у вигляді 

подарунка. Наближається 
8 Березня, і я куплю своїм 
дівчаткам-онукам солодощі 
до святкового столу, до чаю-
вання. Вони будуть раді і за-
доволені, а мені буде приєм-
но, що я змогла пригостити 
їх.

Хочу ще привітати всіх 
читачок газети та їхніх 
друзів з Міжнародним жі-
ночим днем.
Пусть День Весны теплом 

согреет,
Печали ветер все развеет.

Пусть Ангел счастье
 бережёт 

И в жизни пусть всегда 
везет!

   З повагою, ваша читачка 
Л. Д. Савинська,

    м. Світлодарськ, 
Донецька обл.

2 БЕРЕЗНЯ СВЯТКУЄ 

СВІЙ ЮВІЛЕЙ 
НІНА ГРИГОРІВНА КОТОВА!

Дорогі жінки редакції газети «Пантелеймон», шановні чи-
тачки! 

ВІТАЮ ВАС З ДНЕМ ВЕСНИ, З 8 БЕРЕЗНЯ. 
ЗДОРОВ'Я ВАМ ВСІМ, ЛЮБОВІ!

В этот день из-под снега 
пробивается первый 

подснежник, 
Лучик солнца нежно 

ласкает его…
Пусть все женщины 

нашей планеты 
В этот день в подарок 

получат его!
Это символ любви, чистоты 

и добра, 
Ведь ты, женщина, 

для этого и рождена…

Ты умеешь любить, ты 
умеешь очаг свой хранить, 

Обогреть, обстирать, 
накормить, детей родить, 
Воспитать, добрый совет 

умеешь ты дать.
Если случиться беда, ты 

поможешь всегда…
Сколько достоинств 

в женщине есть?
Берегите её и цените её!

Все цветы в этот день для 
тебя, милая женщина,
Мать и сестра, просто 

любимая моя!
 З повагою, Олександра 

Адамчук,
птг Кельменці,                                                                                                   

Чернівецька обл.

КХто любить, той любий. Чистої і доброї душі вам. Хто 
світлий, той священний. Любіть і не забувайте, що ви жінки!

Прийміть як подарунок мій вірш:

 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

Ви можете передплатити газету на 
КВІТЕНЬ до 15 березня 2018 року.


