
№6 (588) березень 2018 Добра газета для добрих людей!
ЦIЛИТЕЛЬ

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»

Лише той, 

хто не прив'язаний 

до видимого, 

дбає про Душу.

Анастасія Нових

Великдень -
любов і життя

Головне свято православ-
них християн - Світле Христове 
Воскресіння. У 2018 року право-
славний Великдень святкується 
8 квітня. У день Пасхи згадуєть-
ся Воскресіння з мертвих Ісу-
са Христа на третій день після 
Його розп'яття на хресті.

ПРАВОСЛАВ'ЯПродовження на стор. 9

Наука допомагає
зрозуміти сенс життя

НАУКАПродовження на стор. 8

Як налагодити
відносини
з онуками? 

Як підтримувати відноси-
ни бабусь і дідусів з онуками, 
якщо сім'ї живуть далеко один 
від одного? На допомогу прий-
дуть сучасні засоби зв'язку. Але 
і про чарівні листи забувати 
теж не варто. ПРО ЖИТТЯ

Продовження на стор. 2

Цілющі
властивості льону 

ЗДОРОВ'Я
Продовження на стор. 4

Льон - цінна культурна рос-
лина. Волокна льону викори-
стовуються в якості сировини 
для отримання пряжі, а насін-
ня - в лікувальних і дієтичних 
цілях.

Насіння льону використо-
вують для приготування цілю-
щих настоїв.

Якщо люди досить глибо-
ко вникнуть в закони фізики, 
вони зможуть прийти нау-
ковим шляхом до реального 
доказу первинності Духов-
ного світу і вторинності ма-
теріального світу. Отже, це 
змінить якість і зміст життя 
людей. 

ВИБІР ОСОБИСТОСТІ
Для того, щоб знайти Життя, його треба знайти тут, зараз. І у кожної людини є цей 

шанс, і кожен на це здатний. Єдине, що не треба від когось чогось хотіти, треба працюва-
ти самому, бути щирим і чесним із самим собою. Не вкладати силу уваги в те, що тобі не 
потрібно. І все. Це дуже просто, друзi. 

Так, барвисті картинки, 
так, барвисті всякі, скажімо 
так, «спокуслики», які вхо-
дять і роздруковуються на 
рівні первинної свідомості. 
Але щойно ми вклали туди 
силу уваги, вони починають 
оживати, набувають три-
вимірності в нашій голові, до 
цього вони двовимірні.

 На рівні двовимірності 
відтинайте, щоб воно вам не 
підносило і щоб воно вам не 

давало. Якщо вам це не по-
трібно, і нічого цього не буде. 
Не буде ні страху, не буде жод-
них неможливостей виконати 
ту ж духовну практику або ще 
щось, не буде жодних нав'яз-
ливих ідей. Це, ось знаєте, як 
на спам поставив, воно прий-
шло і пішло в спам — і все, і 
тебе не зворушило навіть.

Свідомість — це інфор-
мація. Всі інші реакції — це 
реакції, які відбуваються на 
рівні тіла, на рівні всього, це 
наслідок реалізації цієї інфор-
мації, це щоб розуміли. 

Свідомість не може 
змусити, і система не 
може змусити тебе зро-
бити той чи інший вибір 
як Особистість. 

Але ти вкладаєш силу ува-
ги в цю програму, і ти її ре-
алізовуєш — ти, більше ніх-
то. Ти як Особистість можеш 
реалізовувати.

І весь фокус полягає якраз 
у твоїй свідомості — це об-
манути тебе як Особистість 
і втягнути в цей процес спо-
стереження і самоопору.

Свідомість завжди нама-
гається навіть духовну прак-
тику обманути (ось людина 
щось відчула, що щось зро-
зуміла), а вона намагається 
проаналізувати і дати цьому 
логічне пояснення. Але коли 
людина виконує практику, 
вона все розуміє. 

(Продовження — на стор. 3)
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ЦЕ ЦІКАВО

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

Величезний відсоток су-
часних дідусів і бабусь про-
живає досить далеко від своїх 
онуків. Ритм сучасного життя 
настільки швидко змінюєть-
ся, що не завжди людина у 
віці встигає пристосуватися 
до новинок технологій, що 
дозволяють завжди трима-
ти зв'язок з родиною і бути в 
курсі справ онуків. Найчасті-
ше це вимагає великих зусиль 
від літніх родичів, а також 
їхніх дітей, яким не виста-
чає терпіння навчити батьків 
спілкуватися онлайн.

Поки ваш малюк ще зовсім 
малий, залучайте дідусів і 
бабусь до виконання повся-
кденних обов'язків, пов'яза-
них з доглядом за малюком. 
Нехай вони завжди залиша-
ються в курсі всіх успіхів і 
досягнень молодших членів 
сім'ї. Зробити це легко мож-
на і на відстані. Через скайп 
вони можуть почитати кни-

ги, розглянути фотоальбоми 
або книжки. А коли дитина 
стає дорослішою, вона може 
самостійно листуватися зви-
чайною або електронною по-
штою, без посередників.

БАБУСІ І ДІДУСІ В 
ЦИФРОВОМУ СТОЛІТТІ

Для тих бабусь і дідусів, які 
мають під рукою комп'ютер, 

планшет, ноутбук або смарт-
фон, Інтернет відкрив широкі 
можливості для того, щоб 
щодня бути втягнутими у 
справи дітей і онуків. Можна 
використовувати електрон-
ну пошту, смс-повідомлення, 
повідомлення за допомогою 
месенджера, відеочати та інші 
засоби комунікації. І не по-
трібно більше обмежуватися 
кількома хвилинами по теле-
фону, яких вистачає хіба що 
на питання «як справи в сад-

ку (школі)?».
Інтернет дав необмежені 

можливості для розвитку 
творчості, занять хобі, він 
стирає не лише кордони від-
станей, а й віку. Через Інтер-
нет можна ділитися фото, ві-
део, разом готувати.

ІНШІ СПОСОБИ 
ЗАЛИШАТИСЯ В 

КОНТАКТІ З ОНУКАМИ

Якщо бабусі та дідусі все ж 
не можуть освоїти Інтернет і 

вважають за краще користу-
ватися виключно телефоном, 
по-старому, то для форму-
вання міцних відносин з 
онуками цим способом є свої 
секрети.

Телефонувати слід тоді, 
коли малюк точно не спить, 
не зайнятий грою або не 
їсть. Нехай він неквапливо 
й ґрунтовно розповість про 
свої дні, настрої. А зробити 
це можна тільки тоді, коли 
він не відволікається ні на що 
інше. Заведіть переговорні 

години, які будуть зручними 
і старшому, і молодшому по-
колінню, і дотримуйтесь їх.

І, звичайно, для спілку-
вання з онуками можна ви-
користовувати саму звичайну 
пошту. Відправляти листівки 
і листи — це так мило! Теплі 
рядки, які дідусь і бабуся пи-
шуть своїм онукам, зали-
шаться з ними на довгі роки і 
стануть сімейною реліквією, 
адже в них розповідатиметься 
історія родини. А малюки бу-
дуть в захваті від ідеї, що їм, 
саме їм хтось надсилає справж-
нісінького листа. Адже це так 
важливо!

ВІД РЕДАКЦІЇ
Наші друзі пишуть...

ТАЇНСТВО 
ПРОБУДЖЕННЯ 
ЖИТТЯ

Як добре бути 
причетним. Яке ща-
стя бути причетним 
до божественних за-
конів життя.

Щодня ось уже два 
тижні я — сіяч і спо-
стерігач пробудження 
нового життя! І все 
так просто насправ-
ді. Беру насіння, горщики з 
землею і Боже благословення. 
Мої підопічні — моя турбота і 
відрада. Вони такі різноманіт-
ні: помідори і салат, перець і 
базилік, селера та баклажани. 
Пробуджується від такої дов-
гої зими земля, і хоча ще сніг 
за вікном і морози вночі на-
прикінці березня, весна вже 
на моєму підвіконні і в моєму 
серці.

Увечері і вранці я бачу, як 
маленькі зелені цяточки, такі 
спраглі життя, з'являються 
на поверхні землі, випрям-
ляються і стають схожими 
на крихітні рослини. Два ли-

сточка на стеблині, беззахисні 
зовні, але мають такі потужні 
сили всередині. Я це знаю, я 
це відчуваю. Потрібно тільки 
подбати про них зараз, поки 
вони малі і уразливі.

Щодня я отримую вели-
чезне задоволення від цієї 
турботи, задоволення від їх-
нього швидкого зростання і 
зміцнення. Потім ці дітища 
віддячать мені такими диво-

вижними і щедрими дарами 
— своїми різноманітними 
плодами, чистими і живими. 
Я їх підживлюватиму тільки 
органічними речовинами і 
водою, сонце даватиме їм по-

тужні сили до зростан-
ня і розвитку. Разом ми 
ставатимемо кращими: 
я — у гідній праці, а 
вони надовго забезпе-
чать мою сім'ю прекрас-
ними плодами.

Напевно, так і Бог у 
своєму задумі над люд-
ством, сподіваючись 
на проявлену ним тур-

боту і любов чекає плодів від 
нас. Просто чистих плодів 
від кожної людини: любові, 
доброти, взаємодопомоги. 
У Бога завжди весна, надія 
на пробудження і духовне 
становлення кожної люди-
ни, адже Він бере найкраще 
насіння та обдаровує найте-
плішим світлом. Не підведе-
мо ж.

 З повагою, Юлія

ЦЕ ЦІКАВО 
Першим повсюдно використовуваним 

смайликом був символ :-), який говорив про 
веселе, у грайливому тоні вислане повідом-
лення. Його автором вважається американсь-

кий інформатик Скотт Фальман, який першим вислав смайлик 
у посланні до Інтернету в 1982 році.

***
«Зараз у людей, враховуючи розвиток інформаційних тех-

нологій, є час і можливість проаналізувати помилки і досвід 
минулого людської цивілізації. Більш того, сучасні люди мають 
можливість частково відстежувати ситуацію в світі з різних пи-
тань життя світового суспільства завдяки тим же інтернет-тех-
нологіям».  (Із книги «АллатРа»)

Один мудрий старий пан 
вийшов на пенсію і купив собі 
скромний будиночок поряд зі 
школою.

Уперше за кілька тижнів 
свого відпочинку він жив у 
тиші і привіллі, поки не по-
чався навчальний рік. Уже на-
ступного дня троє хлопчаків, 
повні сили і енергії, почали 
ходити вулицею і калатати по 
всіх сміттєвих контейнерах, 
що там стояли.

Ця металева музика три-
вала день у день. Поки му-
дрий старий не вирішив, що 
пора діяти.

Якось він перестрів юних 
музикантів і, спинивши їх, 
сказав:

— Діти, ви такі милі. Мені 
подобається, що ви виказує-
те свою радість до життя. У 
вашому віці я сам так робив. 
Чи не зробите мені послугу. Я 
дам кожному з вас 50 гривень, 
якщо пообіцяєте приходити 
сюди щодня і калатати далі.

Діти нестямилися від ра-
дості і далі стукали по контей-
нерах. За декілька днів старий 

знову прийшов до дітей. Але 
вже зі сумною усмішкою.

— Економічний занепад 
витрусив мого гаманця, тепер 
я зможу платити вам лише 20 
гривень.

Юним бешкетникам це 
не припало до вподоби. Але 
вони пристали на пропози-
цію і продовжували свої ден-
ні навали. Ще за кілька днів 
винахідливий чоловік знову 
прийшов до хлопчаків, що ба-
рабанили у сміттєві баки.

— Слухайте, мені затри-
мують пенсійні виплати. А 
тому я можу давати лише по 
2 гривні. Ну як?

— Так мало, — вигукнув 
головний заводіяка. – Якщо 
ви думаєте, що ми згодимо-
ся марнувати час, гупаючи 
тут за копійки, то ви з’їхали 
з глузду. Не буде цього, пане. 
Ми йдемо.

І старий до останку днів 
своїх тішився миром і спо-
коєм.

 «365 притч на щодень», 
видавництво «Свічадо». 

МУДРИЙ ПЕНСІОНЕР
ПРИТЧА

БАБУСІ І ДІДУСІ В ЦИФРОВОМУ СТОЛІТТІ:

 ЯК НАЛАГОДИТИ СТОСУНКИ З 
ОНУКАМИ НА ВІДСТАНІ

Як підтримувати відносини бабусь і дідусів з онуками, 
якщо сім'ї живуть далеко один від одного? На допомогу 
прийдуть сучасні засоби зв'язку. Але і про чарівні листи за-
бувати теж не варто.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

(Початок читайте 
на 1-й сторінці)

...Або молитовний стан 
коли настає, коли дійсно зна-
ходить,  як кажуть, Дух свя-
тий сходить, тобто у людини 
є цілісне розуміння. А потім, 
вийшовши в «нормальний», 
так би мовити, в лапках, стан 
природної людини смертної, 
то, природно, свідомість по-
чинає це все піддавати своє-
му аналізу, ну по-своєму пе-
ребудовувати для того, щоб 
переконати Особистість, що 
все це дурість була. І ось тут 
породжується купа різних 
сумнівів: чи було, чи не було? 
І ось тут якраз і відбувається 
вибір Особистості: слухати 
свідомість, те, що вона запе-
речує все духовне, або ж жити 
духовним, тому що воно є. 

Та Любов, те Життя, яке 
людина знаходить, і промі-
няти його тут на щось ... ну 
немає нічого, на що його 
можна проміняти, ось ре-
ально немає. Все інше — це 
нав'язані від свідомості цін-
ності. 

Нічого тут людина не може 
мати і нічим вона не може во-

лодіти таким, щоб воно було 
набагато цінніше, ніж реаль-
не  Життя.

Коли людина дійсно на-
лаштована на духовний ро-
звиток, вона прагне до Жит-
тя, то ніщо не може вплинути. 
Я наведу простий приклад. 
Коли ти повернувся до Сонця, 
ти бачиш Сонце, і ти до нього 
прагнеш. А Сонце в цьому ви-
падку — це як метафора Жит-
тя. Життя Вічного, життя, яке 
не закінчується. І ти справді 
йдеш до нього, то ніяких тіней 
ти не бачиш. Їх немає і бути не 
може. І ніхто не може на тебе 
впливати жодним чином, як 
би не хотів. Але от коли ти 
повертаєшся до Сонця задом 
і йдеш в гущавину лісу, то, 
чим глибше ти заходиш в ліс 
і чим далі відходиш від сонця, 
тим більше стає тіней, і тим 
менше шансів у тебе вийти з 
цього лісу.

Для того, щоб людина 
змогла відчути Любов Божу, 
вона повинна сама на початку 
навчитися Любити. Людина 
повинна заслужити, вона по-
винна намагатися, вона по-
винна знайти, вона повинна 
почати Жити. Вона повинна 
хотіти цього, вона повинна 
прагнути до цього, тоді це 
прийде. І вона, скажімо так, 
в цьому випадку повинна, 
подолавши себе, перестати 
слухати свою свідомість. Ось 
вона заперечує, вона лається, 
а людина рухається. Тому що 

вона відчуває, що це правда. 
Поки ти слухаєш: «Я не можу 
...», вона не може. Вона ніколи 
не зможе. А ти можеш. Ти ре-
ально можеш.

Те, що відчуває Осо-
бистість в контакті зі Світом 
Духовним, — це ... Перше — 
це щастя, яке важко описати. 
Це важко передати словами, 
це та безмежна Любов. Це 
дійсно щастя.

Коли щира Любов іде, 
коли дійсно людина проки-
дається, правильно виконує 
свій намаз (свою практику 
духовну), то відбувається ось 
це розкриття, спілкування. 
Розумієш, їй нічого не треба 
матеріального. І ось тут воно 
і починає рости. Тобто саме 
ось ці моменти, вони і про-
буджують, і вони дають силу, 
тому що увага вкладається 
не в зовнішнє, а у внутрішнє. 
І ось тут вона знаходить вже 
досвід і практику, спілкую-
чись зі світом Духовним. 

А світ Духовний — він 
безкрайній. 

Ось цей світ якраз і є та-
кою легкою галюцинацією, 
миттю такою. Коли люди-
на стикається, а люди часто 
стикаються з ось цим Боже-
ственним проявом, духов-
ним, з крапелькою Аллат, 
вона відчуває те, що проби-
рає, як кажуть, до глибини 
душі. Ну хіба може щось у 
цьому світі викликати подіб-
не? Ось навіть такий ма-

ленький досвід, він показує 
те, що наскільки все безцін-
не в матеріальному світі в 
порівнянні зі світом Духов-
ним. Але людина ж, не маю-
чи досвіду, вона всього лише 
... Це ... Знаєте, це як ... коли 
сильний вітер, йде хвиля, ти 
далеко-далеко від берега, але 
крапелька від океану на тебе 
впала. А ти маєш можливість 
взагалі оселитися в цьому 
океані, стати частиною цього 
океану.

Особистість — якраз ось 
та, яка проявляється в гли-
боких молитовних практи-
ках, справжніх, правильних, 
на чуттєвому сприйнятті, 
коли є тільки Любов. Коли є 
природне злиття з ... ну, вис-
ловлюючись земною мовою, 
зі світом Божим, так? Коли є 
прояви Духовного. Реальний  
прояв у самій людині, всере-
дині, в глибині, не десь зовні. 
Якщо людина відчуває щось 
зовні, це все система. Це, 
знову-таки, все фокуси сві-
домості. Коли це є внутріш-
нє, глибоке, справжнє, його 
ні з чим не сплутаєш. Коли 
людина знаходить свободу, 
коли всі думки, як сатана від 
Бога відлітають, — ось це є 
дійсно Духовний досвід. Але 
зберегти це можна? Можна, 
можливо. Але якщо людина 
не зберігає, тут же втрачає, ну 
це її вибір. У всякому разі, це 
Шанс.

А в чому сенс? Сенс якраз 
зводиться до того, що, якщо 
у людини дійсно є прагнення 
Жити, вона Живе. Я маю на 
увазі Духовно Жити, духов-

но вільно. Якщо це її головна 
мета.

Якщо людина хоче Жити, і 
якщо вона відчула, що вона — 
Особистість, просто не треба 
це втрачати. Ось воно повин-
но бути весь час, чим би ти не 
займався.

Любов — це вище розумін-
ня. Це те, що ... А ось слова 
закінчуються на тому, як це 
описати, що таке Любов. Лю-
бов — це коли щастя. Вну-
трішнє щастя. Це справжнє 
Життя. Це свобода. Можна 
асоціювати Любов — це ща-
стя зі свободою внутрішньою, 
розумієш, безмірною. Це те, 
що стирає всі межі і усуває 
всі страхи. Тоді не може бути 
ні страху смерті тіла або ще 
чогось, тому що людина зна-
ходить розуміння, що вона не 
може померти. Але це при-
ходить лише тоді, коли вона 
отримує Свободу. А свободу 
вона отримує лише тоді, коли 
вона ... Коли головна мета в 
її житті — це набуття якраз 
ось цього прагнення, і коли 
вона зосереджена на Жит-
ті. Ну ось так, скажімо. Тоді 
вона її знаходить. Тобто коли 
велика частина сил, даних на 
набуття Життя, витрачається 
на набуття Життя. І ось вну-
трішня саме ця цілісність, 
саме внутрішнє наповнення і 
цілісність, скажімо, в духов-
ному плані, саме та Любов, та 
свобода внутрішня — вона і 
дає це Життя. Але для цього 
треба дійти. Потрібно знайти 
цю свободу. 

(І.М. Данилов, уривки 
з передач на «АЛЛАТРА ТВ»)

Свято «День сусідів» від-
значається в останній вівто-
рок травня, цього року — 26 
травня. Це свято спрямоване 
на поліпшення взаємин між 
сусідами, воно вчить бути 
солідарними в цьому світі, 
де все частіше зустрічається 
байдужість. Об'єднання і під-
тримка сусідами один одного 
дає можливість долати їхні 
повсякденні труднощі. А фра-
зи «Хороші сусіди стали хо-
рошими друзями», «Близький 

сусід — краще далекої рідні» 
говорять самі за себе.

Щороку в травні жителі 
цього славного міста, що 
живуть в одному будинку 
або на одній вулиці, прово-
дять заходи, присвячені Дню 
сусідів, упорядковують при-
будинкову територію, фар-
бують клумби і малі архітек-
турні форми, висаджують 
дерева, кущі і квіти. Немож-
ливо зробити місто чисті-

шим і затишнішим без допо-
моги самих городян. Якщо 
кожен із нас своєю працею 
внесе частку в благоустрій 
території, де він проживає, 
місто стане ще красивішим і 
затишнішим.

Дуже приємно і не менш 
значуще, коли жителі самі 
висловлюють бажання не 
тільки бути присутніми на 
святі, а й організувати його, 
та ще й провести. Були скла-

дені сценарії, надана апа-
ратура, і жителі спільно з 
творчими колективами про-
водили свята, приємно диву-
ючи тим самим своїх сусідів 
і дітей. На годину мешканці 
дворів перетворювалися на 
одну дружну сім'ю: разом 

фарбували клумби, висад-
жували квіти, брали участь 
у конкурсах і вікторинах, а 
потім всі разом пили чай з 
пирогами і цукерками.  

Добрі вісті творимо і зби-
раємо разом!

ДРУЖНІ СУСІДИ – ДРУЖНИЙ ДВІР
В рамках реалізації проекту «Дружні сусіди — дружний двір» було проведено 22 заходи, 

присвячених Дню сусідів і Дню захисту дітей, в яких взяли участь понад тисячу жителів 
Бердянська.

ВИБІР ОСОБИСТОСТІ
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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!

Насіння льону відріз-
няється високою поживною 
цінністю і містить високоя-
кісний білок, жири, Омега-3 
жирні кислоти, фітоестра-
гени лігнано, захисні слизі 
та олії. До речі, лляна олія 
є лідером серед рослинних 
жирів за змістом Омега-3 
жирних кислот. Регулярне її 
вживання захищає організм 
від атеросклерозу і онкоза-
хворювань, а також сприяє 
відновленню нервової си-
стеми.

Насіння льону викори-
стовують для приготування 
цілющих настоїв, які допома-
гають при хворобах шлунко-
во-кишкового тракту, печії та 
авітамінозі.

Готують настій так: 1 ст. л. 
насіння льону залити 300 мл 
води кімнатної температури, 

дати настоятися протягом 
10 хвилин. Процідити і пити 
протягом дня по ковтку за 
півгодини до їди і через дві 
після. Курс — від десяти днів 
до місяця.

 
Також насіння льону дода-

ють в домашню випічку, хліб-
ці, салати, з них готують кашу 
і кисіль, які дуже добре підхо-
дять для сніданку.

Лляну кашу варити не по-
трібно. Льон не любить висо-
ких температур.

ЕКСПРЕС-КАША

Можна скористатися на-
півготовим продуктом «лля-
на каша» або «мелений льон», 
який являє собою подрібне-
не і частково знежирене на-
сіння льону. 1—2 ч. л. такого 
продукту залити в тарілці 
теплою або гарячою водою, 
дати постояти кілька хвилин і 
розмішати, додати спеції, су-
хофрукти, ягоди, мед, олію за 
смаком. Варіант зручний для 
подорожей.

ТРАДИЦІЙНА ЛЛЯНА 
КАША З МОЛОКОМ

Інгредієнти: 2 ст. л. лля-
ної муки (можна подрібнити 
насіння в кавомолці), пів-
склянки молока, сахароза або 
цукор; також можна додати 
фрукти (банан, полуниця, ківі 
і т.д.).

Лляне борошно залийте 
гарячим молоком, ретельно 
перемішайте, щоб позбутися 
грудок. Каша повинна набу-
ти клейкості (2—3 хвилини). 
Потім додайте трохи цукру та 
подрібнені фрукти.

НАЙСМАЧНІШИЙ
ЛЛЯНИЙ КИСІЛЬ

Промити 1/4 склянки на-
сіння льону покласти в блен-
дер, додати інгредієнти за 
смаком (наприклад, фініки 
без кісточок, курагу, родзин-
ки, горіхи), налити 0,75 л га-
рячої води і все збити. Вийде 
смачний лляний кисіль. Якщо 
додати в блендер трохи ке-
дрових горішків, смак киселю 
нагадає парне молоко.

ЛЛЯНИЙ КИСІЛЬ МОЖЕ 
БУТИ І НЕСОЛОДКИМ:

Насіння льону + фініки + 
кориця + вода.

Насіння льону + чорнос-
лив + вода.

Насіння льону + ягоди 
чорниці (заморожені або 
свіжі) + банан + вода.

Насіння льону + зелень 
кропу або петрушки + вода.

Анна Зіменська, 
лікар-фітотерапевт, 

гастроентеролог,                                                                          
педіатр, фахівець 

з питань ЗСЖ

Коли справа стосується 
догляду за зрілою шкірою, 
потрібно пам'ятати не тільки 
про креми, тонери і скраби, 
але і про свій раціон. Пра-
вильний вибір продуктів до-
поможе зберегти пружність 
шкіри і розгладити дрібні 

зморшки.
Поки ви переварюєте бага-

ту на білки їжу, ваш організм 
руйнує білки до амінокислот, 
щоб створити резервні копії 
клітин. Чим більше аміно-
кислот в запасі, тим прості-
ше відновити і відбудувати 

клітини і колаген, що входять 
до структури шкіри. Експер-
ти рекомендують також змен-
шити кількість споживаного 
кофеїну і цукру і ввести в ра-
ціон ці 5 суперкорисних про-
дуктів.

ЧАСНИК
Пікантна рослина хоча 

й залишає неприємний піс-
лясмак, але є чудовим засо-
бом для боротьби зі зморшка-
ми і млявістю шкіри. У ньому 
містяться антиоксиданти, 
відомі як поліфеноли, які за-
хищають шкіру від вільних 
радикалів — нестабільних 
молекул, які руйнують кола-
ген.  

МАЛИНА
У малині знаходиться в 

рази більше антиоксидантів, 
ніж у будь-якому іншому 
фрукті або овочі. Вони голов-
ні захисники шкіри від ста-
рості і головних її проявів — 
зморшок.

ОЛИВКОВА ОЛІЯ
У складі олії знаходиться 

олеїнова кислота — жирна 
кислота, яка робить шкіру 
м'якою, підтримуючи клітин-
ні мембрани. Плюс до всього в 
ній містяться вітамін Е і полі-
феноли, які також борються 
за молодість вашої шкіри.

ЛОСОСЬ
Наповнений 

Омега-3 жирни-
ми кислотами, 
лосось не тіль-
ки хороший для 
вашого серця, а 
й для шкіри. Він 
підтримує клі-
тинні мембра-
ни в рухомому 
стані, що сприяє 
юнацькій глад-

кості шкіри. Страви з лосося 
варто вживати як мінімум 
двічі на тиждень.

БОБОВІ
Люди, раціон яких в ос-

новному складається з овочів, 
бобових, риби і оливкової 
олії, менш схильні до появи 
зморшок, — йдеться в остан-
ніх дослідженнях. 

Підготувала Ірина Бабенко,
за матеріалами https://

serviceyard.net, https://newsyou.
info, http://hronika.info, https://

marieclaire.ua

5 ПРОДУКТІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ЗАПОБІГТИ СТАРІННЮ

ПРОСТО ДОДАЙТЕ ЇХ ДО СВОГО РАЦІОН!

ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЬОНУ. 
ЛЛЯНА КАША НА СНІДАНОК

Льон — цінна культурна рослина. Волокна льону використовуються як сировина для 
отримання пряжі, а насіння — в лікувальних і дієтичних цілях.
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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

ПРОДУКТ 
БЕРЕЗНЯ — 
ЧЕРЕМША

Черемша дуже корисна 
саме навесні, коли в раціоні 
мало вітамінів, а завдяки 
вітаміну С вона насичує ор-
ганізм енергією, позбавляє 
сезонної втоми і сонливості. 
До складу черемші входять 
також каротин, ефірні олії, 
вітаміни: С, В1, В2, В9 і РР, а 
також органічні кислоти і ко-
рисна клітковина.

ЧОМУ ВАРТО 
ВКЛЮЧИТИ ЧЕРЕМШУ 

ДО СВОГО РАЦІОНУ

1. Для поліпшення і під-
тримки складу крові, а ще — 
поліпшення серцевої діяль-
ності.

2. Для поліпшення апетиту. 
Черемша активує вироблення 
шлункового соку, сприятливо 
впливає на роботу шлунко-
во-кишкового тракту і покра-
щує обмін речовин.

3. Вона діє  загальнозміц-
нювально і підвищує імунітет.

4. Зміцнює нервову систе-
му.

5. Ця рослина перешкод-

жає накопиченню «поганого» 
холестерину в крові, підтри-
мує чистоту кровоносних 
судин. Черемшу корисно 
вживати для профілактики 
атеросклерозу.

6. Черемша багата на лет-
кі речовини  фітонциди, що 
володіють сильними бакте-
рицидними властивостями. 
Наприклад, пожувавши ли-
сточок черемші, можна поз-
бутися шкідливої мікрофлори 
в роті.

7. Рослина допомагає в 
лікуванні практично всіх ви-
дів гельмінтозів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Черемша протипоказана 
при різних запальних про-
цесах у шлунку і кишечни-
ку, панкреатиті, холециститі, 
гепатиті, гастриті, виразці 
шлунка і епілепсії. Черемшу 
також не можна вживати ва-
гітним жінкам.

Денна норма черемші не 
повинна бути більша, аніж 
15—20 великих листків. При 
великих дозах може статися 
загострення виразки, з'яви-
тися безсоння, головний біль, 
пронос.

УСУВАЄМО 
ЗНЕВОДНЕННЯ 

Дві третини частини на-
шого організму, в тому числі 
і шкіри, складаються з води, 
і коли ця частка є незбалан-
сованою, то неминучими бу-
дуть проблеми зі здоров'ям. 
Як правило, зневоднення ви-
никає від сухих вітрів і спеки. 
Але просто споживання чи-
стої води може бути недостат-
ньо. Успіх полягає в тому, що 
потрібно пити якомога більше 
рідини (чай, компот і т. д.) ще 
до того, як ви відчуєте спрагу. 
Від трьох до чотирьох літрів 
на день — ідеальна норма.

Найкраще вживати дже-
рельну воду, оскільки вона 
містить більше мінералів, які 
необхідні для функціонування 
нашої шкіри і балансу елек-
тролітів. Уникайте газованої 
води, кави і алкоголю.

ПРИРОДНИЙ ЗАХИСТ: 
ПРОДУКТИ 

ХАРЧУВАННЯ ТА 
ХАРЧОВІ ДОБАВКИ

Арганова олія і лінолева 
кислота — саме ті речови-
ни, які необхідні для нашого 
організму і функції шкіри. 
Вони багаті на вітамін Е, 
дуже поживні і є потужни-
ми антиоксидантами. На 
ринку існує безліч інших 
форм харчування: добавки 
вітамінів С і Е, поліфеноли, 
бета-каротин. Ці речовини 
також містяться в цитру-
сових, моркві, зеленому та 
білому чаї, шпинаті, салаті 
та іншій свіжій зелені.

ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ 
КРЕМ 

У холод ми користувалися 
жирними, густими за конси-
стенцією кремами. Тепер же 
їх можна поставити в холо-
дильник до наступної зими. З 
настанням весни нам до душі 
легкі текстури для шкіри об-
личчя. Сухій шкірі підійдуть 
креми з оліями каріте або 
оливи. Для змішаної або нор-
мальної — креми з додаван-
ням гіалуронової кислоти або 
гліцерину. Жирна шкіра буде 
задоволена флюїдом або  ге-
лем — зайвий жир їй не тре-
ба, тільки компоненти, які 
зберігають вологу в клітинах: 
фруктові кислоти, рослинні 
екстракти.

ЗАХИСТ ВІД 
УЛЬТРАФІОЛЕТУ 

Сонце навесні не особливо 
гріє, але світить справно. Якраз 
такими променями, від яких 
ми просто зобов'язані надійно 
ховати наше обличчя. Як пра-
вило, розумні леді вибирають 
тональну основу або денний 
крем з SPF-фактором. Це і зро-
зуміло: навіщо наносити на 
обличчя додатковий шар кос-
метики? Не треба переванта-
жувати шкіру. Тональні креми 
зі ступенем захисту не менше 
15 пунктів цілком підійдуть.

МАСАЖ ОБЛИЧЧЯ
Японські жінки роблять 

масаж обличчя щодня, для 
них це звичний beauty-риту-
ал. Масаж обличчя посилює 
циркуляцію крові, покращує 
тон шкіри, допомагає поз-
бутися зморшок і зменшити 
втому шкіри. Японки пере-
конані, що щоденний масаж 
обличчя принесе прекрас-
ний результат, а «ін’єкції 
краси» вам ніколи не знадо-
бляться.

ДУШ І ВАННА
Ми звикли приймати душ, 

коли поспішаємо, а ось ван-
ну готуємо собі тільки тоді, 

коли маємо на це достатньо 
часу. Японки стверджують, 
що час для себе потрібно 
знаходити. Тому вони роз-
глядають водні процеду-
ри, як спосіб очиститися і 
фізично, і морально. Вони 
починають з душа, щоб поз-
бутися  наслідків взаємодії з 
навколишнім середовищем і 
провести детоксикацію, а по-
тім приймають ванну — вже 
для розслаблення і очищення 
енергетичного поля.

ЗАХИСТ ШКІРИ
При догляді за шкірою 

японки особливу увагу при-
діляють захисту від сонячних 

променів. Вся косметична 
продукція підпорядкована 
одній меті — врятувати шкіру 
від УФ-випромінювання.

Практично всі сироват-
ки, креми і тональні основи, 
які ви можете знайти в цій 
країні, мають SPF-фільтри. І 
не варто ставиться до цього 
скептично: дослідження вже 
не раз довели, що сонцеза-
хисна косметика рятує від 
сухості шкіри, висипу і змор-
шок. Користуватися такою 
косметикою потрібно також 
і взимку.

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО: 
ПРОСТІШЕ — КРАЩЕ
Японки не користуються 

великою кількістю косметики. 
Їхнє головне правило звучить 
так: викиньте все, чим не ко-
ристуєтеся, і залиште тільки 
ключові косметичні продукти, 
які дійсно працюють на вас.

До того ж східні красуні 
детально перевіряють склад 

всіх косметичних засобів і 
вважають кращими тільки 
натуральні. Наприклад, вони 
високо цінують силу рисових 
висівок, екстракт папайї, зе-
леного чаю і червоних водо-
ростей.

Серед основних косметич-
них засобів, якими користу-
ються японки, — засоби для 
глибокого очищення шкіри і 
зволожувальні креми.

ЯК ЗАХИСТИТИ ШКІРУ ОБЛИЧЧЯ 
ВІД СОНЦЯ І ВІТРУ НАВЕСНІ

З приходом весни хочеться і самій розквітнути. Але після 
перепадів температури і нестачі вітамінів жіночий організм 
вимагає посиленого захисту і відновлення. Ось чому зараз 
догляд за шкірою обличчя повинен бути особливо дбайли-
вим і збалансованим. Як же допомогти своїй шкірі навесні?

СЕКРЕТИ ВІЧНОЇ МОЛОДОСТІ 
ЯПОНОК

 Японки славляться своєю «вічною молодістю», адже 
іноді в свої 40—50 років вони виглядають, як підлітки. Вра-
жає, правда? Однак нічого дивного вони не використову-
ють, тільки щоденні ритуали з догляду за собою, які під силу 
виконувати кожному.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

В Україні з 13 березня на-
брав чинності наказ Міні-
стерства охорони здоров'я 
№157 від 26.01. 2018 р., який 
скасовує ряд форм первин-
ної облікової документації, 
зокрема талони на прийом 
до лікаря і медичні карти 
студентів і дітей для зараху-
вання в дитсадки. Згідно з 
наказом, втратили чинність 
такі форми: 

№025-2 / о — «Талон для 
реєстрації заключних (уточ-
нених) діагнозів»

№030 / о — «Контрольна 
карта диспансерного спосте-
реження»

№025-3 / о — «Медична 
карта студента»

№025-4 / о — «Талон на 
прийом до лікаря»

№025-6 / о — «Талон амбу-
латорного пацієнта»

№026 / о — «Медична кар-
та дитини (для дошкільного 
та загальноосвітнього на-
вчальних закладів)»

№031 / у — «Книга запису 
викликів лікарів додому»

Своїм наказом МОЗ 
вивільнить час для пацієнтів. 
Електронний документообіг 

заощаджує час і нерви, ка-
жуть медики. Подивитися 
історію хвороби і ознайо-
митися з висновками колег 
можна за лічені хвилини в 
режимі онлайн. Замість звич-
ного запису в медичній картці 
пацієнти центру отримують 

роздруковані консультативні 
висновки.

Міністерство охорони здо-
ров'я анонсувало революцію 
в документообігу лікарень. 
Талони на прийом до лікаря, 
карти амбулаторного пацієн-
та, картки для студентів, ви-
хованців дитсадків і школярів 
— щорічно лікарі вручну за-
повнювали їх близько мільй-
она. Тепер все буде онлайн. 
Правда, коли нововведення 
запрацює в усіх лікарнях, не 
відомо.

І це тільки статистичні та-
лони. Крім них, медики щод-
ня заповнюють багато вну-
трішньої документації, про 
яку пацієнти навіть не здо-
гадуються. Кажуть, клопоту 
буде менше після введення 
системи електронного запису 
до лікаря. Тому в перспективі 
— повний перехід на елек-
тронний документообіг.

— Освоюємо нову мето-
дику роботи в комп'ютерних 
системах, поки не всім легко, 
тому що є молоді лікарі, а є 

Тому медики радять під-
готуватися до зміни зимово-
го часу на літній заздалегідь. 
Непогано було б уже сьогодні 
почати лягати в ліжко раніше, 
а також вставати раніше хоча 
б на 15 хвилин і через день. 
Тобто, якщо ви зазвичай ля-
гаєте о 23:00, то спробуйте 
лягти спати о 22:40 і встати 
о 6:45, а не о 7:00. Поступово 
зміщуючи свій графік.

Якщо засинати і проки-
датися за таким планом не 
відразу виходить, не варто 
засмучуватися, адже набагато 
важливіше повноцінно вис-
патися і спати не менше 7—8 
годин. Якщо ви спите менше, 
то постійно недосипаєте, що 
позначається на роботі нирок, 

ендокринної системи і т. д.
Гіпертонікам в період пе-

реходу на літній час важли-
во не забувати вимірювати 
ранковий кров'яний тиск і 
стежити, чи варто зміщувати 
графіки вживання ліків.

Наступний тиждень, а 
також після переведення го-
динників на годину вперед 
не навантажуйте справами 
першу половину дня, інакше 
ранкового стресу не уникну-
ти. Якщо ви здорові, стеж-
те за режимом харчування і 
відпочинку, фізично активні, 
повноцінно відпочиваєте і ви-
сипаєтеся, то перехід на літ-
ній час не викличе відчутного 
дискомфорту.

Автор: Світлана Євсєєва

Напевно, про чудодійні вла-
стивості калини знають всі, 
особливо вона ефективна при 
гіпертонії і застуді. Я готую з 
ягід калини мармелад і зава-
рюю чай. І всім дуже рекомен-
дую таку приємну фітотерапію.

МАРМЕЛАД З КАЛИНИ
Дуже красиві і корисні ла-

сощі. Та й готуються вкрай 
просто.

Ягоди калини насипати 
рівним шаром на деко, по-
ставити в розігріту духовку 

і дати помліти кілька годин. 
Ягоди, що остигли, протерти 
через сито, додати рівну кіль-
кість цукру або меду. Розчи-
нити, помішуючи. Розсипати 
в баночки або інші ємності. 
Вживати по столовій ложці на 
день при гіпертонії і для під-
няття імунітету.

ВІТАМІННИЙ ЧАЙ ПРИ 
ЗАХВОРЮВАННЯХ 

СЕРЦЯ І СУДИН

Заварити чорний або 
трав'яний чай. Додати ложку 
попередньо розім'ятих ягід 
калини. Вичавити сік лимона, 
додати за смаком. Підсоло-
дити медом. Велика кількість 
органічних кислот і вітамінів 
корисні в холодну пору року. 
Чай підтримає сили, зніме 
втому і підтримає тонус кро-
воносних судин.

Будьте здоровими і бе-
режіть себе і своїх близьких!

Ольга Титарчук, м.Чернівці

КАЛИНА ПРИ ГІПЕРТОНІЇ
Здрастуйте, шановна редакціє «Пантелеймона»! Вашу га-

зету люблю безмірно, читаю із задоволенням і іншим раджу. 
Хочу поділитися дієвим рецептом, який вже багато років 
допомагає мені і чоловікові при високому тиску. 

ЯК ЛЕГКО ПЕРЕБУДУВАТИ ОРГАНІЗМ 
НА ЛІТНІЙ ЧАС: ГОТУЄМОСЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Традиційно в березні, з 24 на 25 число, нас чекає пере-
ведення стрілок годинника на годину вперед. У цей період 
наші біологічні процеси, пов'язані зі зміною ночі і дня (цир-
кадні ритми), порушуються. Протягом тижня після перехо-
ду на літній час відбувається адаптація організму до нового 
режиму: в цей відрізок часу у метеочутливих людей, і особ-
ливо у сердечників, погіршується стан здоров'я.

НОВАЦІЇ МОЗ

В УКРАЇНІ ПОЧАЛИ ПРАКТИКУВАТИ 
ОНЛАЙН-ДОКУМЕНТООБІГ: 

ЩО ЦЕ І ЯК ВПЛИНЕ НА РОБОТУ МЕДИКІВ

старшого віку, — зазначила 
завідувач філією №4 ЦПМСД 
№1 Оболонського району 
Вікторія Цокало.

Поки в центрі первинної 
медико-санітарної допомоги 
Оболонського району елек-
тронну документацію тільки 
освоюють, в Київському ди-
тячому діагностичному цен-
трі нею давно користуються. 
Тут оцифрували 80% доку-
ментації, зокрема, картки па-
цієнтів.

Однак з двох сотень ліку-
вально-профілактичних за-
кладів столиці електронним 

документообігом користу-
ються одиниці. Решта щодня 
від руки заповнюють стоси 
документів, які припадають 
пилом в шафах і на полицях. 
Все це — внутрішня медич-
на документація, яку не слід 
плутати з тією, яка збері-
гається у пацієнтів.

Медогляди для дошкіль-
нят і школярів не скасували, 
їм як і раніше видаватимуть 
стандартні довідки. Але пер-
сональні медичні дані не 
зберігатимуть в навчальних 
закладах, тільки у лікарів і па-
цієнтів. 

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

КВІТКА СЕРЦЯ

Конвалію в народній ме-
дицині називають квіткою 
серця, адже вона навіть схо-
жа на цей людський орган. 
Рослина нормалізує його ро-
боту, зміцнює серцевий м'яз. 

З конвалії готують такі 
ліки:

- Заповнити три чверті 
півлітрової банки квітами 
конвалії і доверху залити 
70-% спиртом або горілкою. 
Настояти протягом 2-х тиж-
нів. Процідити. Вживати по 
15—20 крапель на 50 мл води 
три рази на день.

- Заповнити чверть 
півлітрової банки квітами 
конвалії і доверху залити рід-
ким медом. Настояти протя-
гом 2-х тижнів. Пити по 1 сто-
ловій ложці три рази на день.

- 1 чайну ложку подріб-
неної трави конвалії залити 

склянкою окропу. Настояти 
в щільно закритому посуді 
протягом 30 хвилин. Пити по 
1 столовій ложці 3—4 рази на 
день.

Застереження: ліки з кон-
валії протипоказані при ка-
тарі шлунково-кишкового 
тракту, гострому міокардиті, 
ендокардиті, кардіосклерозі. 
Тому спочатку проконсуль-
туйтеся зі своїм лікарем!

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград,

Львівська обл.

РДОВИК 
ЛІКАРСЬКИЙ 
ВІД ПРОНОСУ

На склянку окропу взяти 1 
ст. л. подрібненого кореня ро-
довика лікарського і кип'яти-
ти півгодини, процідити. На 
чверть склянки води взяти 
столову ложку відвару і вжи-
вати 5 разів на день. Це гар-
ний в'язкий засіб і бактери-
цидний напій при запаленні 
товстої кишки, діареї.

СПОРИШ (ГОРЕЦЬ 
ПТАШИНИЙ) 

ПРИ РОЗЛАДІ ШКТ 
Візьміть і залийте столо-

ву ложку подрібненого спо-
ришу 0,5 л гарячої води і 10 
хвилин кип'ятіть. Остудіть і 
процідіть. При розладі шлун-
ка пити 4 рази на день по пів-
склянки.

ОЖИНА 
ПРИ ОТРУЄННЯХ 

На склянку окропу береть-
ся 2 ст. ложки листя ожини 
(подрібненого). Кип'ятити 5 
хвилин, на півгодини укута-
ти, процідити. При діареї та 
харчових отруєннях пити 3 
рази на день по склянці.

СПЕЦІЇ ПРОТИ ДІАРЕЇ
Чверть чайної ложки ко-

риці на склянку окропу і на 
кінчику ножа червоного пер-
цю. Перемішати корицю з 
перцем і дати настоятися 10 
— 15 хвилин, чимось попе-
редньо закутавши.

КРОХМАЛЬ І ЯЧМІНЬ
1 ч. л. картопляного крох-

малю залийте 0,5 склянки хо-
лодної води, розмішайте гар-
ненько і відразу ж випийте 

його за один прийом. При роз-
ладі шлунка цей засіб досить 
ефективний.

Зерна ячменю (2 ст. л.) за-
лийте кип'яченою водою (400 
мл), вони повинні настоятися 
кілька годин. Потім ще 10 хви-
лин проваріть їх, після чого 
дайте 30 хвилин настоятися. 
Процідіть. Вживайте по пів-
склянки 3 рази на день.

ПОЛИН І ЧЕРЕМХА
Настоянка, зроблена на 

полині гіркому, добре допо-
магає при розладах шлунка. 
Склянкою окропу залити 1 
ч. л. сухої сировини і насто-
яти півгодини. За 30 хвилин 
до їди вживати по столовій 
ложці. Але потрібно знати, 
що при вагітності і ентеро-
колітах полин протипоказа-
ний.

Ще можна використову-
вати відвар, приготований з 
ягід або кори черемхи: 1 ст. л. 
ягід (кори) на склянку з окро-
пом, 20 хвилин тримати на 
водяній бані. Дати охолонути, 
процідити. Вживати 3 рази на 
день по півсклянки.

Це унікальний винахід 
академіка Болотова, який 
він спеціально створював 
для того, щоб всі ми забули 
про проблеми зі здоров'ям, 
причому в будь-якому віці, і 
могли більше приділяти ува-
ги тому, що дійсно важливо 
і цінно для життя кожного з 
нас.

Десятки тисяч людей за ба-
гато років стали здоровими, 
вживаючи цей бальзам. Тепер 
і у вас є така можливість.

***
Ось тільки невеликий 

список рекомендацій до за-
стосування «Бальзаму Боло-
това»:

 Для нормалізації робо-
ти всього шлунково-кишко-
вого тракту; лікві-
дує запори.

Для ней-
тралізації підви-
щеного вмісту 
цукру в крові і 
очищення судин 
від солей жирних 
кислот.

 Для розще-
плення старих і 
хворих клітин, а також клітин 
хвороботворних організмів.

 Для підвищення імуні-
тету організму.

 Для позбавлення від 
печії, гастриту, виразки 
шлунка, геморою, герпесу та 
іншого.

 Для запобігання ін-
сульту, інфаркту, аритмії, при 

атеросклерозі кровоносних 
судин, для розщеплення бля-
шок в судинах.

***

Наша місія — 
дати можливість 

всім людям знайти 
тілесне здоров'я в 

будь-якому віці. Ми 
вважаємо, коли тіло 
у людини здорове, 
вона може зробити 

багато хорошого 
для всього свого 

оточення. А це принесе 
всьому суспільству більше 
радості і творення. Будьте 

здорові!

Замовити 
«Бальзам Болотова» 
можна телефонами: 

(067) 794-25-27; 
(050) 271-28-88.

ЗВІДКИ З'ЯВИЛИСЯ 
НАБРЯКИ?

Набряки на руках і но-
гах часто можуть мати 
«серцеве походження», 
з'являтися при декомпен-
сованих вадах серця.

Народна медицина 
пропонує такі засоби для 
лікування хвороби:

1) 1 столову ложку под-
рібненого листя петрушки 
кучерявої залити 400 мл 
окропу. Настоювати дві 
години. Пити по 100 мл 4 
рази на день за 10—15 хви-
лин до їди.

2) Аналогічно готува-
ти і пити настій з корене-
плодів і насіння петрушки.

Застереження: проти-
показано засіб при неф-
риті та циститі.

Арсенал народної меди-
цини містить багато різних 
рослинних зборів і настоїв, 
які можуть допомогти лю-
дині впоратися з цим вкрай 
неприємним нездужанням. 

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»

КРАЩІ НАРОДНІ ЗАСОБИ 
ВІД РОЗЛАДУ ШЛУНКА

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. 

РЕКЛАМА-----------------------------------------------------------
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ЦIЛИТЕЛЬ
НАУКА

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

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

(Продовження. Початок — у 
попередніх номерах)

Ігор Михайлович Дани-
лов: Аллатхяра, тобто це були 
в чистому вигляді хранителі 
цих Знань. Тому вони не вели 
запис своїх знань, а передава-
ли від учителя до учня, ну, як 
правило, від батька до сина 
або від діда до онука, збері-
гаючи тим самим знання в 
своєму роду для того, щоб 
вони дбайливіше зберігалися. 
В остаточному підсумку вже 
до часів Тимура Аллатхяра 
почали називати вже більше 
Алаяр. Можливо, з часом, 
можливо, ще з якихось при-
чин первісна назва Аллатхяра 
забулася. Швидше за все, че-
рез те, що Аллатхяра — все 
ж, більш жіноче. Це якщо 
перекласти слово Аллатхяра, 
це означало «Що йде до Жит-
тя», це в буквальному сенсі 
переклад, а Алаяр — це в пе-
рекладі як «Улюбленець Бога» 
або «Послідовник Бога». Ну, 
швидше за все, у зв'язку зі 
зміною матріархату на па-
тріархат трішки було змінено 
і таке поняття.

Так ось, коли Береке взяв 
на себе відповідальність 
у духовному плані за Та-
мерлана, а ми вже бачимо 
навіть на цьому прикладі, 

що знання Аллатхяра були 
змінені, підмінені, сталася 
серйозна деградація Аллат-
хяра з повними підміна-
ми. І ми бачимо, що знання 

використовувалися вже не 
в бік духовного розвитку 
і об'єднання людства, а в 
буквальному сенсі на прак-
тичну магію. І ми за описом 
навіть історії пам'ятаємо, 
як цей же Береке допомагав 
Тимуру в його бойових діях, 
він супроводжував його у 
військових походах, і який 
вплив він насправді чинив 
на хід війни. І ті, хто захо-
плювався історією або хоча 
б трішки читав про Тамер-
лана, пам’ятають, з якими 
криками в бій йшли воїни 
Тамерлана, що вони крича-
ли. Вони кричали: «Алаяр», 
вони підносили велич не Та-
мерлана, вони йшли в бій за 
Береке, тому що відчували 
його силу, його міць і його 
підтримку. І ось очевидно, 

що це вплинуло, чи ще щось, 
на абсолютно не виправ-
дані дії Береке — він напи-
сав свій трактат. У нього не 
було учня, він нікому не зміг 
передати знання, оскільки 
багато часу присвятив Та-
мерлану. Тому природно, що 
цей «великий полководець», 
як його називають,  не від-
повідав жодним  вимогам, 
і про жодну духовність тут 
не йшлося, тому що він був 
не просто вбивцею, а вбив-
цею народів за великим ра-
хунком. І які духовні знання 
йому можна було передава-
ти? Тому і написав цей Бе-
реке трактат свій. Але і сама 
назва говорить багато про 
що — про те, що все-таки 
система підміняє все, навіть 
такі великі духовні Знання 
вона змінила і вивела на ба-
нальну магію, на спожива-
цьке ставлення до духовно-
го джерела. Але це вже інше 
питання.

Скажімо, в нинішній роз-
мові набагато привабливіше 
для нас те, що він писав. Крім 
того, що він описував про 
кров, він описував про взає-
мини людей. 

(Продовження читайте в 
наступному номері)

allatra.tv

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

АЛЛАТХЯРА — «ЩО ЙДЕ ДО ЖИТТЯ»

Belay стане чудовим 
варіантом для тих, хто не 
може застосовувати захисну 
плівку на поверхні.

Нова фарба поставляється 
в кольоровому і безбарвно-
му варіантах, з прозорою або 
м'якою матовою текстурою. 
Кольорові фарби були розро-
блені у співпраці з французь-
ким дизайнером П'єром Шар-
піном (Pierre Charpin).

Фарбу наносять пензлем 
на чисту і гладку поверхню. 
Після висихання вона захи-
стить поверхню від вм'ятин, 
зарубок, подряпин і слідів від 
води. Фарбу можна застосо-
вувати на різних матеріалах, 
таких як дерево, плитка, ке-

раміка і гладкий камінь, але 
на пористих поверхнях вона 
не дасть доброго ефекту.

Кольорові фарби можна 
також використовувати на 
склі, щоб наносити змінний 
віконний розпис і прикраси. 
Виробник рекомендує очи-
щати фарбу кожні кілька мі-
сяців, щоб забезпечити лег-
кість її видалення.

Біла фарба була випущена 
в листопаді в Токіо на вистав-
ці IFFT Interior Lifestyle Living. 
Прозора фарба Belay про-
дається в жерстяній банці за 
ціною $ 145 за один кілограм, 
вартість кольорової фарби — 
$ 65.

Ксения Раднева  

В Україні за станом на по-
точний рік Львівська область 
є лідером за кількістю побудо-
ваних «зелених» електростан-
цій. Про це повідомив голова 
Львівської ОДА Олег Синютка.

Так, у селі Малехів 15 груд-
ня відкрили четверту соняч-
ну електростанцію. «Лео-Со-
лар-Енерджі» складається з 
3 705 модулів, встановлених 
на даху. Потужність кожного 
модуля становить 270 Вт. За-
гальна потужність покрівель-
ної СЕС — 1 МВт. За рік вона 
вироблятиме близько 1 100 000 
кВт·год електроенергії.

Загальна сума інвестицій, 
які були необхідні для будів-
ництва СЕС, становить 30 млн 
грн. Після введення другої чер-

ги в наступному році першість 
найбільшої сонячної електро-
станції перейде селу Малехів 
Жовківського району. Поки що 
найбільша сонячна електро-
станція змонтована в цьому ж 
році в Бориславі.

За словами засновника ком-
панії «АРТ-ЕНЕРГО» Руслана 
Волошина, сонячна електро-
станція окупиться приблиз-
но за 6 років. «Один будинок 
споживає 10 кВт у пік наванта-
ження. В середньому це 5 кВт. 
Отже, приблизно 200 будинків 
ми можемо освітлювати ціло-
добово. Звичайно, якщо є сон-
це», — розповів Руслан Воло-
шин.

У планах компанії збіль-
шення в 2018 році потужності 
до 2,5 МВт.

Але шляхом поступово-
го удосконалення методів і 
приладів у сфері тієї ж елек-
трики ми знаємо відомі всьо-
му світові імена. Наприклад, 
Тесла створив трансформа-
тор, який використовувався 
ним для генерації і поширен-
ня електричних коливань, 
спрямованих на управління 
пристроями на відстані без 
проводів (радіоуправління), 
бездротової передачі даних 
(радіо) і бездротової передачі 
енергії.

Тепер же ми з легкістю і 

природністю сприймаємо 
такі наукові винаходи, як 
мобільний зв'язок та Інтер-
нет. Є знання, які дозволя-
ють перетворювати пустелі 
на родючі землі і створювати 
озера і річки в яких завгодно 
місцях, відкриваючи таким 
чином невичерпне джерело 
енергії.

І сьогодні, як ніколи, важ-
ливо використовувати ці на-
укові напрацювання, щоб 
внести свою лепту в перетво-
рення нашого суспільства зі 

світу споживача в світ твор-
ця, зрозуміти сенс життя. 
Розвиватися, пізнавати і ді-
литися з іншими, показувати 
приклад справжньої людини 
— це найважливіше досяг-
нення для кожного, хто нині 
живе.

Як написано в книзі «Ал-
латРа»: «А якщо люди досить 
глибоко вникнуть в закони 
фізики, вони зможуть прий-
ти науковим шляхом до ре-
ального доказу первинності 
Духовного світу і вторин-
ності матеріального світу. 
Отже, це змінить якість і 
зміст життя людей, і від-
криє ще один шлях до пізнан-
ня Істини, а саме — через 
науку».

Портал «АЛЛАТРА ВІСТІ»

НАУКА ДОПОМАГАЄ 
ЗРОЗУМІТИ СЕНС ЖИТТЯ

Не так давно вважалося, що людина не може генерувати 
сили електричної взаємодії і збурення, та, загалом, і зараз 
дуже багато прогалин в науці існує в багатьох  галузях.

СОНЯЧНА
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
У Львівській області з'я-

вилася покрівельна сонячна 
електростанція, що складається з більш ніж 3 тисяч модулів. 
Її потужності вистачить для покриття цілодобових витрат 
електроенергії 200 будинків, а сама станція окупиться при-
близно за 6 років.

ВІДШАРОВУЄТЬСЯ ФАРБА ЗАХИЩАЄ БУДЬ-ЯКУ 
ПОВЕРХНЮ - РОЗРОБКА З ЯПОНІЇ

Японська компанія 
Washin Chemical Industry, що 
спеціалізується на фарбах на 
водній основі, створила Belay 
— фарбу без запаху, яка захи-
щає практично будь-яку по-
верхню. Її можна нанести на 
поверхню, щоб захистити її від подряпин, а потім відшарува-
ти як плівку, коли вона більше не потрібна.
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ
СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ И БОЖА МА-

ТИР. МИЛУВАННЯ. НАДРУКУЙТЕ 
БУДЬЛАСКА В ПАНТЕЛЕЙМОНИ.

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

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 
1 квітня — Вербна неділя. Вхід Господній в Єрусалим. Свят-
кування ікони Божої Матері «Розчулення».
З 2 по 7 квітня 2018 року — Страсна седмиця.
4 квітня — Святкування Ізборської ікони Божої Матері.
5 квітня — Великий четвер (чистий четвер).
6 квітня — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця). Передсвято 
Благовіщення Пресвятої Богородиці.
7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
8 квітня — Світле Христове Воскресіння. Великдень. Закін-
чення Великого посту.
З 9 по 15 квітня 2018 року — Світла седмиця.

У країнах Середньої Азії, де традиційно сповідується 
іслам, відзначається свято — Навруз-байрам, тобто Новий 
рік. Це одне з найдавніших свят. Воно відзначається в ніч 
напередодні дня весняного рівнодення. І ось цікаво, що 
це свято щорічно відзначається на честь святкування вос-
кресіння з-під землі Доброго духу, що несе світло, і поразки 
Злого Духа. Майже як сучасна Пасха. 

Одними з головних атрибутів столу є свічки, дзеркало і 
фарбовані яйця. Всі вони мають символічне значення, і це 
значення пов'язане з духовною інтерпретацією цих символів. 
Ось, наприклад, свічка — це внутрішній вогонь людини, його 
життєва сила, а яйце символізує зародження духовного жит-
тя людини. І ось свято Навруз святкували ще в епоху розквіту 
стародавньої релігії зороастризму, яка передувала і христи-
янству, і ісламу.

(З фільму «Свідомість і особистість. Від завідомо мертвого 
до вічно Живого»)

 ВЕЛИКДЕНЬ — ВІНЕЦЬ 
ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Великдень відзначають 
відразу після Великого посту, 
останній тиждень (седмиця) 
якого є найсуворішим, Страс-
ним.

Великдень святкується сім 
днів, весь тиждень. Кожен 
день тижня називається Світ-
лим. На Світлій седмиці щод-
ня відбуваються богослужін-
ня з відкритими Царськими 
воротами іконостасу (які на 
звичайній літургії закриті) — 
на знак того, що Ісус Христос 
назавжди відкрив людям во-
рота Небесного Царства.

Весь період до свята Воз-
несіння, який відзначається 
на 40-й день після Великод-
ня, вважається пасхальним, і 
православні зустрічають один 
одного привітанням «Хри-
стос воскрес!» І відповіддю 
«Воістину воскрес!».

Тут, на землі, в велике свя-
то Святої Пасхи кожен хри-
стиянин відчуває у своїй душі 
особливу радість, але і вона — 
ніщо в порівнянні з радістю 
вічного життя. Тим не менш, 
вона втішає душу, веселить, 
адже людина в цей день від-
чуває особливу близькість до 
Христа.

***

Тут, у цьому світі, ми свят-
куємо Святий Великдень 
дуже недовго. Проходить 
радість, і знову приходять 
скорботи, смуток, спокуси і 
багато іншого зла. Однак на 
Небесах, в іншому світі, Пас-
ха триватиме вічно, їй не буде 
кінця. Це буде Пасха незахо-
дима на віки віків!

Старець Єфрем 
(Філофейський)

Таким чином, назва свята 
«Благовіщення Пресвятій Бо-
городиці» буквально означає: 
«Радісна звістка [повідомле-
на] Пресвятій Богородиці» 
[*]. Яка ж радісна звістка ста-
новить сутність свята? Хто 
був вісником?

З Євангелія від Луки ми 
дізнаємося, що трохи біль-
ше двох тисячоліть тому в 
маленькому палестинському 
містечку Назареті відбулася 
подія, що перевершує наше 
розуміння — природа Бога 
з'єдналася з природою люди-
ни. Тут жила юна Марія.

Можна уявити почуття 
юної Діви, Якій під час від-
сутності Йосипа раптом зри-
мо постав небесний вісник. 
Не забарився діалог (дивіться 
євангельське читання), з яко-
го Марія дізналася, що саме 
Її вибрав Бог стати Матір'ю 
Свого Сина, який  прийшов 
на землю.

Марія — найчистіша і пра-
ведна з людей, що жили на 
Землі, тим не менш, не вважа-
ла себе гідною такої високої 

місії. Але, побачивши в 
словах Архангела Божу 
волю, Вона сказала: 
«Се ж Господня раба 
нехай буде мені згідно 
з словом твоїм»(Лк. 1, 
38). Вважається, що в 
момент виголошення 
Дівою Марією цих слів 
і сталося непорочне за-
чаття. Складно уявити, 
що було б з планетою, 
якби в той момент Діва 
Марія сказала щось 
інше ...

Не випадково свя-
тий Іоанн Златоуст 
називав Благовіщення 
«коренем свят», по-
чатком всіх християн-
ських свят. Без згоди 
Богоотроковиці не 
відбулося б і нашого спасін-
ня, оскільки Бог ніколи не діє 
проти вільної волі людини. 
Богу потрібна вільна любов 
людини до Нього, а не виму-
шена будь-якими зовнішніми 
обставинами. Тому в Благові-
щенні ми бачимо приклад си-
нергії (співдії) благодаті Бо-
жої і згоди людини.

Одна з найкрасивіших і 
найвідоміших у світі пісень 
— Ave Maria — присвячена 
саме Благовіщенню, це не 
що інше, як молитва «Бого-
родице Діво, радуйся...». 

Про здійснене в ці миті 
таїнство важко говорити: 
будь-які слова здаються ве-

ликою зухвалістю. 
Тут пристало тільки 
побожне споглядання 
таємниці.

П о с т а р а є м о с я 
лише зрозуміти го-
ловне: те, що займає 
кілька рядків єван-
гельської оповіді, 
підготовляли всією 
історією старозавіт-
ного людства, і в 
діалозі ангела і Діви 
Марії ця історія 
знайшла свій сенс і 
довгоочікуване за-
вершення.

Старий Завіт (що 
означає буквально 
«древній союз», «ста-
рий договір») Бога з 

людиною, мав характер підго-
товчий і тимчасовий, відтепер 
змінюється Новим Союзом з 
усім людством і на всі часи. 
В особі Марії людство досяг-
ло вищої точки свого духов-
но-морального розвитку та 
очищення на шляхах віднов-
лення первісного Союзу з Бо-
гом.

 «Сьогодні — початок 
нашого спасіння...»,— 
співається за богослужін-
ням. 

Крім того, на Благовіщен-
ня за традицією випускають-
ся птахи, як правило, білі 
голуби. Це певний символ — 
благої вісті, звільнення душі, 
радість зустрічі з Богом, то-
бто те саме: «Бог Господь і 
явився нам...».

В ДЕНЬ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕЩЕНИЯ

Прошли уже века, но так же, 
как и прежде,

Повсюду этот день — день 
радости людской —

Встречает целый мир 
в живительной надежде,

Что сердцу он несёт отраду 
и покой.

Благую весть сердцам, как 
Ангел кроткой Деве,

Приносит этот день и нам 
в житейской мгле.

Забыть бы о вражде,
 о злобе адской, гневе,

И легче бы тогда всем было 
на земле.

ВЕЛИКДЕНЬ — ЛЮБОВ І ЖИТТЯ
Головне свято православних християн — Світле Хри-

стове Воскресіння. У 2018 році православний Великдень 
святкується 8 квітня. У день Пасхи згадується Воскресіння 
з мертвих Ісуса Христа на третій день після Його розп'яття 
на хресті.

БЛАГОВІЩЕННЯ: ВОЛЯ БОГА І ЗГОДА ЛЮДИНИ
 (7 КВІТНЯ)

Назва нинішнього свята вказує на якусь особливу, нечувану раніше «радісну звістку», яка 
прозвучала вперше в нашій історії. Цим і пояснюється відсутність у назві свята уточнюючого 
сенс підзаголовка (особливо в повсякденній мові): вимовляючи одне лише слово «Благові-
щення», ми не боїмося бути неправильно зрозумілими, бо «радісних звісток» було багато, але 
Благовіщення сталося лише один раз. 

ТРАДИЦІЇ ДАВНИНИ

Дві фігури — Богородиці та Архангела Гав-
риїла — в мозаїці «Благовіщення» на сто-
впах передвівтарної арки Софії Київської 

(XI століття)
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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)

 

Хочу розповісти чита-
чам найдобрішої в світі 
газети для найдобріших в 
світі людей про мого земля-
ка — Валерiя Миколайови-
ча Ковальова, як про люди-
ну, спрямовану в майбутнє.

Народився він 88 років 
тому у невеликому містеч-
ку Соледар на Бахмутській 
землі, де розташоване най-
більше в світі родовище 
кам'яної солі. З юних років 
Валерій замислювався про 
сенс життя і про долі людей 
на нашій планеті. Але роз-
крити таємницю людського 
буття пробував, не зміню-
ючи місця проживання, 
захоплюючись живописом, 
поезією, збираючи міне-
рали, виводячи нові сорти 
винограду для місцевих 
умов. І досягнув-таки всім 

нам відомих істин: побу-
дував будинок, виховав 
двох дітей, виростив сад 
і виноградник, дочекав-
ся п'ятьох онуків, трьох 
правнуків і правнучку 
Машу!

Ще в юності Валерій 
Миколайович зрозумів, що 
для осмислення мети іс-
нування людства потрібні 
глибокі і ґрунтовні знання, 
тому в 1954 році закінчив 
економічний факультет 
Харківського національно-
го університету ім. В. Н. Ка-
разіна, потім — аспіранту-
ру. А в 1988 році захистив 
докторську дисертацію з 
економіки, був затвердже-
ний в науковому зван-
ні професора і академіка 
Академії економічних наук 
України за спеціальністю 
«Менеджмент». І досі Ва-
лерій Миколайович пра-
цює — очолює кафедру 
економіки підприємств 
та менеджменту Навчаль-
но-наукового професій-
но-педагогічного інституту 
Української інженерно-пе-
дагогічної академії в Бах-
муті.

У 1974 році він підго-
тував матеріали і домігся 
в соляній промисловості 
реформи оплати праці, 
завдяки якій за умовами 
праці та справедливості 
трудівники соляних шахт 
були прирівняні до здобу-
вачів гірничо-хімічної си-
ровини, а їхня зарплата і 
пенсії були підвищені в 1,5 
раза.

Осягаючи поставлену 
перед собою мету, — з'я-
сувати причину людських 
лих і загальної людської 
кризи, знайти шляхи со-
ціальних перетворень 
людства, — професор В. 
М. Ковальов опублікував 
в Україні і за кордоном 
понад 270 наукових робіт, 
в тому числі 12 книг і мо-
нографій, 3 підручники 
для студентів вищих на-
вчальних закладів, підго-
тував понад 300 магістрів, 
спеціалістів та бакалаврів, 
10 кандидатів і 3-х доктор-
ів наук. Він сформулював 
систему об'єктивних за-
конів розвитку природи і 
суспільства, в тому числі 
і закон людської еволюції, 

розкрив ознаки і сутність 
нової загальної науки про 
людину майбутнього — 
«людинознавство».

Зараз мій герой завер-
шує свою наукову працю 
на тему: «Витоки соціаль-
них перетворень людства 
в третьому тисячолітті». 
Основні висновки своїх 
наукових пошуків Валерій 
Миколайович вирішив 
висловити у двох віршах: 
«Я вірю в світ, який буде» 
і «Сенс життя», які реко-
мендую опублікувати у 
вашій газеті «Пантелей-
мон».

Тетяна 
Кир’якова-Музалевська,

м. Бахмут, Донецька обл.
 

ШАНОВНА ТЕТЯНО!
Дякуємо Вам за лист 

і цікаву історію про таку 
прекрасну людину! Ці два 
вірші ми обов'язково опу-
блікуємо в наступному но-
мері. 

З повагою, колектив 
редакції газети

 «Пантелеймон»

У нашому житті є історії, 
які не схожі на інші. А наше 
життя — це не дні, які ми про-
жили, а дні, які ми запам'ята-
ли.

Хочу розповісти історію, 
яка залишила теплий слід у 
моїй душі. Вона дала ще раз 
зрозуміти, що ми щасливі 
тоді, коли можемо хоча б на 
хвилинку зробити щасливою 
іншу людину.

Восени минулого року я 
відпочивала в санаторії на За-
карпатті. Територія його не-
велика, і через кілька днів ми 
вже віталися один з одним, 
як старі знайомі. Природа 
вклала в людину необхідність 

спілкуватися. І у вільний від 
процедур час ми гуляли по 
території санаторію, знайо-
милися один з одним, весе-
ло проводили час за розмо-
вами. То співали пісень, то 
розповідали цікаві історії. 
Природа, гарне товариство 
наповнювали наші душі те-
плом, і лікування йшло на ко-
ристь. Адже ми, люди, прийш-
ли в цей світ, щоб допомагати 
один одному, щоб зігрівати 
душі добрим словом, доброю 
справою.

Щоразу мою увагу при-
вертала одна жіночка в сана-
торії. Вона в основному гуля-
ла одна. Коли з нею віталися, 
вона тихенько відповідала 

або кивала головою. А її очі 
були сумними-сумними.

Якось між процедурами я 
гуляла в затишному тутеш-
ньому парку, і назустріч мені 
йшла ця жінка. Йшла, низько 
схиливши голову, і мені вона 
здалася такою самотньою, що 
захотілося поділитися з нею 
душевним теплом.

Коли ми підійшли ближче 
одна до одної, я привіталася 
і попросила дозволу прочи-
тати їй свій невеликий вірш. 
Вона відповіла: «Будь ласка», 
і я стала читати:

«Добрий день! Я Вам кажу: 
«Добрий день!»

Я бажаю Вам добра у цей 

чудовий день,
Я бажаю щастя і тепла,
Радості, здоров’я на віки.
Щоб світило ясно сонце

 з висоти,
Щоб Вам посміхалися люди 

з доброти,
Щоб співали птахи Вам 

свої сонети,
А зелені трави килимом 

стелились,
Квіти красотою душу 

Вашу гріли,
Щоб жили Ви довго 
на землі квітучій.

Щастя і добра від душі
 Вам зичу!»

Коли я закінчила читати, 
то побачила на устах Марії 
(так звуть мою знайому) ніж-
ну посмішку, а очі її засвіти-
лися теплотою. Попрощав-
шись, ми розійшлися у своїх 
справах.

Усі наступні дні переб-
ування в санаторії ми при 
зустрічі віталися і дарували 
один одному посмішки. Мені 

було так тепло і радісно на 
душі, що Марія посміхається, 
а очі її іскряться теплотою. І я 
відчувала себе щасливою. Ми 
збільшуємо своє щастя в тій 
мірі, в якій даємо його іншим.

Коли я їхала з санаторію 
і вже сідала в автобус, непо-
далік стояла Марія і на про-
щання махала мені рукою, 
а на її вустах була ніжна по-
смішка.

Так тепло і світло стало у 
мене на душі, що я в черговий 
раз зрозуміла: краща музика 
душі — це тепло і доброта, які 
ми можемо дати комусь і які 
дають нам.

Коли я згадую санаторій, 
то згадую і цю жіночку з ніж-
ною посмішкою, і моя душа 
наповнюється теплотою.

Ваша палка прихильниця 
Валентина Михайлевська,

м. Київ
P. S. Нехай теплота і 

доброта живуть у наших 
душах!

На конкурс "РОЗТОПИМО
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ"

На конкурс "РОЗТОПИМО
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ"

НІЖНА ПОСМІШКА
Добрий день, моя дорога газето і шановні працівники такого щирого і потрібного для нас 

видання! Щоразу, коли читаю улюблений «Пантелеймон», я дякую своїй подрузі Ірині Бон-
дарчук за те, що познайомила мене з таким прекрасним виданням. І любов до газети передаю 
своїм друзям, які теж стають постійними її читачами. Низький уклін усім працівникам газе-
ти за тепло, яким наповнений кожен рядок, за можливість поділитися своїми думками і бути 
почутим.

Професор В. Ковальов 
за роботою

Здрастуй, найдобріша в світі газета 
для найдобріших у світі людей!

У нашому славному місті Бах-
муті-Артемівську «Пантелеймона» 
люблять і з задоволенням читають. 
Хто — в бібліотеці, хто бере у знайо-
мих, ваших постійних і вдячних пе-
редплатників. 

Сподіваюся, що таким буде і герой 
мого матеріалу, який я направляю на 
«Конкурс листів». Звуть його Валерій 
Миколайович Ковальов. У березні до 
нього додому вперше прийдуть «Пан-
телеймон» і «Розумне господарство». 
Він — доктор економічних наук, про-
фесор, академік Академії економічних 
наук України, завідувач кафедри еко-
номіки підприємств та менеджменту 
Навчально-наукового професійно-пе-
дагогічного інституту Української інже-
нерно-педагогічної академії в м. Бахмут. 
Зустрічатися з ним, людиною навченою 
роками, яка чимало побачила, пережила 
і багато чого досягла, — завжди радість.

Бажаю Вам, шановна А. В. Хатім-
лянська, і всім співробітникам-колегам 
оригінального, цікавого і корисного 
чтива — здоров'я, невичерпної творчої 
наснаги, щастя, теплих відгуків в ду-
шах тих, хто бере в руки Ваші творіння, 
світла, гармонії, любові і тепла, успіхів і 
удачі в справах.

З повагою, 
Тетяна Кир’якова-Музалевська

Є В КОЖНОМУ ВІЦІ  ПОЧАТОК  УДАЧ, ВЕЛИЧІ, ДОЛІ
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Шановна редакціє газети 
«Пантелеймон»! Пише вам 
постійна читачка газети З. 
М. Дунаєва, м. Київ. 

У №4 газети «Пантелей-
мон» читачка Л. Х. Лабутіна 
з Донецької області просить 
розповісти, як правильно ви-
шивати хрестиком. Особливо 
їй хочеться навчитися виши-
вати ікони.

У мене є вже великий до-
свід у вишивці ікон (понад 
10-ть робіт). Я, коли вийшла 
на пенсію в 60 років, мала не-
обережне падіння і зламала 

три ребра. Біль був нестерп-
ний. Сиділа і спала в кріслі. 
Думаю: а що я сиджу без діла? 
І мій Ангел-Хранитель вклав 
мені в руки голку. Багато ни-
ток було ще з далекого дитин-
ства, і пішло-поїхало ...

Першим був портрет Т. Г. 
Шевченка, а потім так мене 
це надихнуло, і я не помітила, 
що минуло за цим заняттям 
10 років. Всіх вишитих робіт 

виявилося більше 
сорока, і багато 
вже роздарувала. 
Так приємно ко-
мусь подарувати 
тепло твоїх рук, 
добрих думок. 
Зараз вже не ви-
шиваю, бо стала 
гірше бачити, мені 
вже 78-й рік.

Вам, дорога, я 
раджу почати ви-
шивати з чогось 
простого: квіти, тварини, 
пташки. Тварини оживати-

муть у Ваших руках, 
і це так захоплює! А 
квіти розкриватимуть-
ся і даруватимуть Вам 
свій аромат. Тільки так, 
думаючи про майбут-
ню роботу, Ви повинні 
бачити завершення Ва-
шої праці.

А ось до вишивки 
ікон святих потрібно підхо-
дити серйозно — з вірою, 
молитвою та Божим благо-

с л о в е н н я м . 
Н а п р и к і н ц і 
роботи над іко-
ною потріб-
но її освятити 
обов'язково в 
церкві, тоді Ви 
пізнаєте свою 
присутність в 
дотику до свя-
того діяння.

Якщо Вам 
потрібна моя 
допомога, я 

пропоную її Вам. Адреса моя 
є в редакції. 

P. S. Хочу показати кіль-
ка вишитих робіт. У кож-
ної роботи є своя історія, і я 
рада, що Господь послав мені 
випробування зламаних ре-
бер. Напевно, Йому було так 
угодно, щоб я подарувала на-
томість красу.

 Дякую Господу Богу! 
Знайте: що б з Вами не трапи-
лося, це не випадково. У всьо-
му шукайте промисел Божий! 

СТАТТЯ-
ЗВЕРНЕННЯ

Ми звертаємося до вас, 
старше і середнє покоління. 
На вашу долю випало чима-
ло випробувань. Все життя 
ви багато працювали, щоб 
побудувати світле майбутнє. 
Низький вам уклін за ваше 
прагнення зробити наш світ 
кращим. І ви маєте право ро-
зраховувати на тиху, спокій-
ну і гідну старість. 

Але, на жаль, не все так 
склалося, як мріялося. У наш 
світ увірвалися сили, які не-
суть з собою моральне розкла-
дання, — нас дурять, споюють, 
зіштовхують в політичних 
іграх, руйнують нашу мораль-

ність за допомогою телебачен-
ня, газет, журналів. Навіть у 
шкільні програми включені до 
вивчення речі, які ведуть до 
розбещення нашої молоді — 
ваших дітей, онуків або прав-
нуків.

Складається ситуація, що 
саме ви, наше старше поколін-
ня, в кого закладені і мораль-
ність, і загальнолюдські цін-
ності, зможете протистояти 
цьому натиску руйнування. 
Ви потрібні суспільству, ви 
потрібні своїм дітям, онукам, 
правнукам, які не відають, що 
творять. Ви потрібні, як сві-
жий ковток повітря потопаю-
чим. Вашому поколінню знову 
випадає доля врятувати наш 
світ.

Давайте припинимо шука-
ти крайніх і винних. Припини-

мо перекладати відповідаль-
ність за наших власних дітей 
на державу, правителів, анти-
христів і інших. Адже це наші 
діти. Наша плоть і кров. Наша 
надія і мрія. Наше майбутнє. 
Вони наш Рід і нація.

Що ми скажемо своїм 
прадідам, коли зустрінемося з 
ними на небесах? Що ми були 
ображені неувагою нащадків, 
і тому перестали їх рятувати 
і виховувати? Не чекайте, що 
до вас прийдуть і попросять 
допомоги. Ідіть самі. До нуж-
денних, збитих зі шляху, що 
загубилися в бурхливому оке-
ані життя, що втратили наші 
вікові загальнолюдські цін-
ності, поняття честі і гідності. 
Знайдіть час для спільної роз-
мови.

Не сваріться і не доводь-
те свою правоту силою. А 
просто зігрійте їхні серця, 

огорніть своєю любов'ю. По-
кажіть, які дорогі вони вам, 
утіште, проявіть увагу і тур-
боту, влаштуйте спільне чаю-
вання зі смачною домашньою 
випічкою, запитайте, чого їм 
не вистачає, в чому вони від-
чувають потребу, чому вони 
закрилися і відсторонилися 
від вас. Не ображайтеся при 
цьому, а постарайтеся зро-
зуміти. Обговоріть сімейні 
проблеми, плани на майбут-
нє. Пограйте з маленьки-
ми дітьми, відволікаючи їх 
від телевізійних мультиків, 
що розвивають в них жор-
стокість і байдужість до 
інших, прочитайте їм каз-

ки — споконвічно народні, 
просочені добром і світлом. 
Сходіть з ними на природу, 
знайдіть можливість захо-
пити їх яким-небудь захо-
дом, що розвиває. Відчуйте, 
як розгортається ваша душа. 
Чим більше ви віддаватимете 
свого душевного тепла, тим 
більшим світлом наповнить-
ся ваша душа. У цьому світі 
все так влаштовано: що від-
даєте, те і отримуєте. Більше 
віддаєте — більше отримує-
те. 

І треба поспішати, щоб 
встигнути зробити якомога 
більше добрих справ, щоб 
потім було що сказати Богу.

Нова рубрика в газеті «Пантелеймон»: 
ВРЯТУЄМО НАШЕ МАЙБУТНЄ І НАШИХ ДІТЕЙ

ЗДРАВСТВУЙ, УТРО!
Здравствуй, Новый день,

Мир, Любовь сердцем людей несущий!
Прочь ушла беды прошедшей тень,

А сегодня — Новый день, день лучший!

Наполняюсь светом и добром,
И для счастья сердце открываю.

За окном — трава цветным ковром,
Солнце бликом в реке играет…

За рекою лес к себе манит
Нежною прохладой и цветеньем.

К счастью в Духе путь людей лежит,
Если сердце дружит с вдохновеньем!

Дарит всем улыбки, доброту,
Словом добрым души согревает,
Ангел светлый на своем посту —
Он в любовь планету одевает…

Радость, счастье, светлый звездопад,
Мир земной волною яркой льётся.
Ты творишь святой любви каскад,

Ангел света в небесах смеётся!
Возвращается к тебе добром

Всё, что ты посеял в мир с любовью,
Свет дари, согрей других теплом —
Станет этот свет твоею кровью!

И, сливаясь в вечный океан,
Все сердца любовью засветятся.

Ты — Творец, тебе земной мир дан,
Чтобы в нём создать Святое Братство!

Братство Веры, счастья и добра, 
Светлого Святого устремленья,
Чтоб настала лучшая пора —

Новый день духовного рожденья!

Тетяна Грідіна, м. Енергодар

Є ДОСВІД У ВИШИВЦІСТАНЕМО ДОБРИМИ ДРУЗЯМИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: 

Поділіться своїм досвідом 
налагодження стосунків у 

сім'ї. Як ви проявляєте свою 
любов до близьких. 

Адреса для кореспонденції:
а / с 155, м. Вишгород, 
Київська обл., 07300.

---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»



     №6 (588), 2018



ЦIЛИТЕЛЬ
12 www.panteleymon.com

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

КУЛІНАРІЯ

М'ЯСНА ЗАПІКАНКА З ГРИБАМИ
Для запіканки будуть потрібні наступні 

продукти: свинина — 250 г, телятина — 250 
г, молоко — 250 г, яйця — 2—3 шт., гриби 
(відварені або обсмажені) — 100 г, борошно 
—125 г, головка ріпчастої цибулі, вершкове 
масло — 100 г, сіль, мелений чорний перець, 
зелень петрушки і чабер за смаком.

М'ясо очистити від сухожиль і кісток, 
порубати дуже дрібно або пропустити через 
м'ясорубку. В отриману масу додати молоко, 
яйця, борошно, сіль, перець, подрібнені гри-
би, петрушку, цибулю, чабер. Гарненько все 
перемішати. Помістити приготовлену масу 
в довгасту форму або на деко, попередньо 
змазані маслом. Запекти до рум'яної скорин-
ки в помірно гарячій духовці.

Подавати запіканку, нарізавши акурат-
ними скибочками, а як гарнір можна вико-
ристовувати смажену картоплю і зелений 
салат.

Приємного апетиту і чудового святко-
вого настрою!

Шановні читачі «Панте-
леймона», милі господині! На-
ближається свято Великод-
ня. За традицією, в цей день 
на столі обов'язково повинні 
бути паски, варені яйця, інші 
найрізноманітніші страви.

Ви ще в роздумах, що 
б  такого цікавенького по-

дати до великоднього сто-
лу? А ось вам і цікаві ідеї від 
улюбленої газети. Готуй-
те з задоволенням, і нехай 
Світле свято Христового 
Воскресіння принесе у ваші 
домівки радість і  благопо-
луччя!

Усіх з Великоднем!

Інгредієнти: 600 г 
пшеничного борош-
на, 250 мл молока, 150 г 
цукру, 100 г вершково-
го масла, 3 яйця, 5 г су-
хих дріжджів, 1 пакетик 
ваніліну, 150 г родзинок, 
щіпка солі.

Для глазурі: 2 яєчних 
білка, 50 г цукрової пу-
дри.

Приготування:
1. Дріжджі потрібно 

висипати в тепле молоко, 
додати 200 г борошна. Все 
добре перемішати і зали-

шити опару на півгодини 
в теплі.

2. Відокремте жовтки 
від білків. Жовтки збий-
те з цукром і ваніліном. В 
іншій мисці перемішайте 
білки з дрібкою солі.

3. У глибокій тарілці 
з'єднайте опару, що підня-
лася, і яєчні жовтки. Все 
ретельно перемішайте.

4. Підтале масло до-
дайте до основної маси і 
перемішайте.

5. Влийте збиті білки і 
знову перемішайте.

6. Додайте 400 г просія-
ного борошна і замісіть 
тісто. Перекладіть його в 
високий посуд, накрийте 
рушником і залиште на 1 
годину в теплі.

7. Коли тісто збіль-
шиться в об'ємі, додайте 
в нього промиті родзин-
ки. Знову накрийте тісто 
рушником і залиште в те-
плі ще на 40 хвилин.

8. Розкладіть тісто у 
спеціальні форми для 
випікання, заповнюючи 
їх наполовину. Через 30 

хвилин у теплі тісто 
підніметься і заповнить 
весь обсяг форми.

9. Розігрійте духовку 
до 180 градусів. Випікай-
те паски 40 хвилин.

Готуємо глазур: зби-
ваємо яєчні білки з цу-
кровою пудрою. Отрима-
ною сумішшю поливаємо 
паски. Коли глазур захо-
лоне, верх пасок посипає-
мо кондитерською кольо-
ровою посипкою.

Інгредієнти: 550—600 г зернистого сиру, 
200 г м'якого кремоподібного сирку, 100 мл 
знежиреного молока, 0,5—1,5%, 4 жовтки, 
1 ст. л. сухого знежиреного молока (СЗМ), 10 г 
цукру або його замінника, 1 ст. л. лимонного 
соку, ванілін.

Харчова цінність на 100 г: 105 Ккал, білки 
— 15,3; жири — 3,8; вуглеводи — 2,1.

Приготування:

Сир протираємо через сито або збиваємо 
блендером до однорідного стану. Змішуємо з 
м'яким сиром, лимонним соком і ваніліном, 
збиваємо міксером до однорідності. Молоко 
змішуємо з жовтками. Всипаємо СЗМ і актив-
но збиваємо, щоб не було грудочок.

Уварюємо яєчну суміш на повільному 
вогні, постійно помішуючи, до стану рідкої 
манної каші (5—7 хвилин). Змішуємо сирну 
суміш з яєчною — збиваємо ретельно. Додає-

мо за смаком цукор.
Як начинку для сирної паски можна вико-

ристовувати ягоди годжі (попередньо замо-
чені в окропі). Можна додати дрібно порізані 
«живі цукерки» або родзинки.

Тепер підготуємо друшляк або спеціаль-
ні форми для паски. У друшляк викладаємо 

марлю в два-три шари — так, 
щоб краї звисали. Викладаємо 
сирну масу. Закриваємо зверху 
кінцями марлі, розрівнюємо. 
На нашу конструкцію ставимо 
гніт, щоб із сирної маси вийшла 
вся сироватка-волога.

Ставимо в холодильник (ба-
жано на ніч). За цей час вся си-
роватка стече, і ми отримаємо 
прекрасну заварну сирну паску.

Готову паску звільняємо від 
марлі, викладаємо на блюдо і 
прикрашаємо.

Інгредієнти: 200 г моркви 
(вимірювати вже очищену), 
200 г зеленого горошку, 350 
г картоплі (вимірювати очи-
щену), 200 г вареної (або ва-
рено-копченої) шинки, 100 г 
яблук (вимірювати очищені 
від шкірки), лимонний сік, 
сіль, перець, 6 ст. ложок май-
онезу, 3 ст. ложки сметани, 
50 г овочевого або м'ясного 
бульйону, 5 шт. курячих яєць, 
20 г желатину.

Прикраса: червона папри-
ка / морква, петрушка.

Етапи приготування:
1. Яйця зварити круто. За-

лити холодною водою. Очи-
стити.

2. Нарізані дрібними ку-
биками картоплю, моркву 
і горошок відварити в під-
соленій воді до готовності 
(краще відварювати всі овочі 
окремо). Воду злити, овочі 
остудити.

3. Яблуко нарізують дріб-
ними кубиками і збризкують 
лимонним соком.

4. Змішати овочі та яблука 

у великій мисці.
5. Приготувати соус: май-

онез, сметана, гірчиця, сіль, 
перець. Змішати соус з ово-
чами.

6. У 250 г бульйону розве-
сти желатин, нагріти, але не 
кип'ятити, остудити. Бульйон 
додати до салату. Перемішати.

7. Вистелити форму хар-
човою плівкою так, щоб вона 
звисала за краї форми. По-
ловину салату розподілити у 
формі. Усередині в один ряд 
розмістити цілі варені очи-
щені яйця. Накрити це іншою 
частиною салату.

Накрити все плівкою. По-
стукати формою об стіл, щоб 
пасхальний салат повністю 
заповнив простір і не зали-
шалося порожнеч. Постави-
ти на ніч у холодильник.

Наступного дня дістати з 
холодильника, перевернути 
на красиве блюдо, зняти хар-
чову плівку, прикрасити са-
лат на свій розсуд.

При подачі нарізати салат 
гострим широким ножем.

УРОЧИСТО, 
ОРИГІНАЛЬНО
 І НЕЗАБУТНЬО 

СМАЧНО!

ПАСКА НА ШВИДКУ РУКУ

СИРНА ПАСКА
 ЗА ДЮКАНОМ

Сирна паска — одна з неодмінних аксесу-
арів пасхального столу. 

Пропонуємо шановним господарочкам 
спробувати приготувати ніжну заварну 
сирну паску за Дюканом. Ароматна, ніжна, 
повітряна! 

А найприємніше — заварювана сирна па-
ска зберігається набагато довше, ніж сира.

САЛАТ-ЖЕЛЕ 
НА СВЯТО ВЕЛИКОДНЯ

Це цікава і дуже красива закуска, 
в яку додається желатин, завдяки 
чому її можна різати на скибочки. А 

ще в складі салату є цілі варені яйця — на великодньому 
столі така страва виглядає особливо святково і символічно. 



№6 (588), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

 

13

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

КУЛІНАРІЯ

Інгредієнти: 800 г бо-
рошна, 70 г дріжджів, 5 
яєць, 250 мл молока, 200 
мл вершків, 150 г вершко-
вого масла, 3—4 ст. л. 
олії, 1,5 склянки цукру, 1 
склянка родзинок (за ба-
жанням можна додати цу-
кати), пакетик ванільного 
цукру, 1 ч. л. солі, цедра 
одного лимона.

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ
1. Заварне тісто підходить 

повільніше, ніж звичайне, і 
вимагає трохи більше часу 
і сил. Зате результат вартий 
всіх витрачених зусиль. Па-
ски виходять найсмачніші і 
дуже довго не черствіють.

2. Всі продукти заздале-
гідь дістаньте з холодильни-
ка, щоб вони були кімнатної 
температури. Дріжджі по-
кришіть і розчиніть в 100 мл 
молока, додайте туди чайну 
ложку цукру і 1—2 ст. л. бо-
рошна. Перемішайте і по-
ставте в тепле місце.

3. Борошно просійте. 

Замісіть з 2—3 столових ло-
жок борошна і молока рідке 
тісто.

4. Поставте ємність з 
тістом на вогонь і варіть до 
загустіння, постійно помішу-
ючи і розминаючи грудки.

5. Зніміть з вогню, влийте 
теплі вершки і перемішайте. 
Охолодіть до кімнатної тем-
ператури.

6. Змішайте тісто з опа-
рою, поставте в тепле місце 
на 1—2 години.

7. Жовтки розітріть із цу-
кром, сіллю і ванільним цу-
кром.

8. Додайте в тісто жовтки, 
розтоплене вершкове масло і 
олію.

9. Збийте окремо білки і 
введіть їх у тісто.

10. Тепер, поступово дода-
ючи борошно, замісіть тісто.

11. Залишіть підходити в 
теплому місці на 2 години. 
Коли підійде тісто, додайте 
лимонну цедру, родзинки 
і цукати. Залиште ще на 30 
хвилин.

12. Форми змастіть мас-
лом, присипте сухарями або 
борошном.

13. Викладіть тісто в фор-
ми, заповнюючи їх на третину.

14. Коли тісто в формах 
трохи підніметься, поставте 
їх у духовку, нагріту до 180 
градусів, на 45—60 хвилин. 
Намагайтеся не відкривати 
дверцята духовки перші 30 
хвилин.

Готові спечені паски аку-
ратно вийміть з форм, дав-
ши їм трохи охолонути, і 
прикрасьте, як забажає ваша 
душа.

Смачного і Світлого Ве-
ликодня! 

Інгредієнти: 1 л топле-
ного молока, 1 кг цукру, 
500 г вершкового масла, 10 
яєць, 3 жовтки, 150 г свіжих 
дріжджів, 1 ч. л. солі, 200 г 
запарених родзинок, 100 г цу-
катів, 15 г ванільного цукру, 2 
ст. л. коньяку, 2,5 кг борошна.

Приготування:
1. Зробіть заготовку ще з 

вечора. Для цього змішайте 
жовтки, яйця, цукор і вли-
йте підігріте пряжене моло-
ко. Потім додайте пресовані 
дріжджі і розтоплене масло. 
Перемішайте інгредієнти і 
залиште на 8—12 годин при 
кімнатній температурі.

2. Коньяк трішки нагрійте 
і залиште настоюватися на 10 
хвилин. Влийте проціджений 
коньяк в яєчну суміш разом 
з ванільним цукром і сіллю. 
Просійте борошно і додайте 
його до решти інгредієнтів.

3. Родзинки вимочіть в ко-

ньяку і обсушіть. Покладіть 
родзинки і цукати в тісто.

4. Вимішуйте тісто до м'я-
кої, в'язкої консистенції про-
тягом 15 хвилин. Для зруч-
ності можна вмочити руки в 
соняшникову олію.

5. Поставте тісто під плівку 
і почекайте, поки воно збіль-
шиться в 2,5 раза.

6. Викладіть тісто в фор-
ми на третину їхньої висоти і 
дайте йому піднятися.

7. Розігрійте духовку до 
200 градусів. Поставте в неї 
форми з тістом і випікайте 
протягом 10-ти хвилин. По-
тім зменшіть температуру до 
180 градусів і залиште тісто 
ще на 25 хвилин. Перевірте 
готовність паски за допомо-
гою зубочистки.

8. Дістаньте з духовки го-
тову паску і залиште її на 10 
хвилин. Покладіть паску на 
бік на товстий рушник. Її по-

трібно періодично переверта-
ти з боку на бік, щоб вона не 
осіла.

9. Верхівку пасок при-
красьте глазур'ю.

З цього рецепта вихо-
дить багато порцій, тож без 
смачних ласощів ніхто не 
залишиться. Діти цю страву 
просто обожнюють, хочеть-
ся з'їсти не тільки верхівку 
з кремом, але і всю паску! А 
тим, хто занепокоєний кількі-
стю цукру у випічці, хвилюва-
тися не варто: паска виходить 
не пересолодженою, а дуже 
смачною. Хоча можна покла-
сти цукру і трішки менше.

Смачного!
Надіслала Ольга Зотова, 

Кіровоградська обл.

Інгредієнти: філе курки 
— 300 г, огірки мариновані 
— 4 шт., 4—5 середніх карто-
плини, 1 цибулина, 5 курячих 
яєць, 8—9 перепелиних, пучок 
кропу, трохи зеленої цибулі, 
кілька листків зеленого салату, 
майонез для заправки, олія.

Приготування:
1. Відваріть куряче м'ясо. 

Дайте йому охолонути і наріж-
те гострим ножем уздовж во-
локон на тонкі смужки.

2. Наріжте кільцями ци-
булю, обдайте її окропом, щоб 
прибрати гіркоту, і промийте в 
холодній воді. Хто хоче надати 
салату більш пікантний смак, 
можете замість цього витри-
мати цибулю кілька хвилин 
у маринаді. Для цього зви-
чайний 9% -й оцет розводять 
водою у співвідношенні 1: 3 і 
поміщають в нього нарізану 
цибулю на кілька хвилин.

3. Розімніть виделкою 
зварені круто курячі яйця, 
наріжте соломкою мариновані 
огірочки і переходьте до завер-
шальної фази приготувань — 
нарізки і смаження картоплі.

4. Очищену від шкірки кар-
топлю наріжте соломкою (що 
тонше, то краще) або натріть 
на тертці, призначеній для 
приготування моркви по-ко-
рейськи.

5. Розігрійте олію в гли-
бокій сковороді і маленькими 
порціями швидко обсмажте 

ваші майбутні прутики для 
гнізда. Тепер найцікавіше — 
починаємо плести гніздечко в 
пасхальному стилі.

6. Половину обсмаженої 
картоплі з'єднайте з усіма ін-
гредієнтами. Додайте подріб-
нений кріп і нарізане листя 
салату (залиште кілька для 
прикраси тарілки), посоліть за 
смаком і заправте майонезом.

7. На тарілку викладіть вія-
лом салатне листя, що зали-
шилося, і по центру акуратно 
розподіліть гірку салату, щоб 
утворився рівний майданчик. 
Поверх і з боків покладіть кар-
топляну соломку, роблячи не-
велике заглиблення ближче до 
середини.

Посипте серединку наріза-
ною зеленою цибулею і при-
красьте звареними і очищени-
ми перепелиними яйцями.

Залишилося тільки поста-
вити цю красу на стіл перед 
здивованими поглядами до-
мочадців і чекати заслужених 
оплесків. 

РИБА З ЛИМОНОМ І 
ФЕНХЕЛЕМ

 
Буде потрібно: тушка 

будь-якої свіжої риби, 1 ци-
булина фенхеля, 1 лимон, 1 
ріпчаста цибулина, оливкова 
олія, сіль, суміш перців.

Готуємо:
Почистити, вимити і про-

сушити рибу. Гострим но-
жем зробити косі насічки на 
її м'ясистій частині (з обох 
боків). Натерти сіллю і пер-
цем.

На шматку харчової 
фольги зробити подушку з 
кілець фенхеля, цибулі та 
лимона (у зазначеній по-
слідовності). На подушку 
помістити рибу і прикрити 

її кільцями лимона, цибулі 
і фенхеля. Ретельно загор-
нути фольгу. Якщо знадо-
биться, обернути декількома 
шарами, щоб не залишилося 
жодної щілини.

Покласти кокон, що вий-
шов, на поличку розігрітої 
до 180 градусів духовки і 
випікати до готовності (з ро-
зрахунку: 20 хвилин на 0,5 кг 
риби).

ЧУДОВЕ ВІДЕНСЬКЕ ТІСТО ДЛЯ ПАСОК

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІ ПАСКИ: СЕКРЕТИ НАШИХ БАБУСЬ
Готується така святкова випічка просто, порцій виходить 

багато, а смак — просто приголомшливий!
Цей рецепт неперевершених великодніх пасок дістався 

нам від бабусі і прабабусі. І дійсно, він просто бездоганний. 
Випічка виходить пишною, солодкою і неймовірно смач-
ною!

САЛАТ «ПЕРЕПЕЛИНЕ ГНІЗДО»
Хочете порадувати своїх близьких новими великодніми 

ідеями? Ось вам одна з них — салат «Перепелине гніздо». 
Виглядає по-весняному живописно і дуже заманливо, при-
ховуючи під своєю хрусткою оболонкою ніжний і сокови-
тий вміст. 



    №6 (588), 2018www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ



14 ДІМ ТА СІМ’Я

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

ЗГАДАЙТЕ СЕБЕ!
Підлітки незвичайні і див-

ні. Вони ще не дорослі, але 
вже і не діти. Гормональний 
бум, швидке зростання всьо-
го організму, перше кохання, 
відповідальність за власні 
вчинки, становлення особи-
стості, вибір професії — все 
це одночасно і швидко нава-
люється на ще тендітні дитячі 
плечі.

Шановні батьки! Зараз пе-
ред вами стоїть дуже важке, 
але цікаве завдання — вихо-
вання підлітка. Відразу хо-
четься нагадати один вислів: 
«Не треба виховувати дітей, 
все одно вони будуть схожи-
ми на вас. Виховуйте себе».

Отже, що може допомог-

ти, якщо у вас погіршилися 
стосунки з підлітком?

Згадайте себе в його віці: 
як все пройшло тимчасовим 
затьмаренням і прийшло дов-
гоочікуване дорослішання.

Правда ж, вам полегша-
ло, коли ви визначилися, хто 
ви і які? Так і ваше чадо, яке 
підросло, просто шукає себе і 
свій шлях, відбувається дуже 
важливий процес. І йому в 
цей період необхідно най-
важливіше — ваша любов. І, 
звичайно ж, ваш приклад: як 
ви справляєтеся з життєвими 
труднощами, так і він це ро-
битиме, наслідуючи вас.

Бурхливий протест у 
вигляді прослуховування 
важкої музики, зухвальний 
вигляд, заперечення всіх 
мислимих авторитетів (бать-
ківських у першу чергу!), пер-
ше нещасне кохання (а куди 
без нього?), перша сигарета. 
Це все способи привернути 
увагу, зацікавленість, прий-

няття його як особистості. А 
чому йому мало уваги?

Зверніть увагу на те, що 
ви думаєте про нього: хочете, 
щоб він робив все, як ви ска-
зали (бо саме так правильно), 
або дійсно чуєте і вникаєте 
в його роздуми, його думки 
і дозволяєте йому отримати 
досвід?

Які у вас сто-
сунки: він вам під-
порядковується чи 
ви — друзі? І най-
головніше — чи 
бачите ви в ньому 
Особистість, або ж 
вам здається, що це 
ваша «власність», 
і він вам щось ви-
нен. Тобто прости-
ми словами — у вас 
головною є любов 
(а значить, ви йому 
друг) чи влада (в 
такому випадку ви 
— авторитет)? 

Це питання 
прямі, але, відповів-
ши на них чесно, 
вам стане легше зро-
зуміти, як виріши-
ти ті труднощі, які 
можуть виникати у 
відносинах із підліт-
ком.

« По в а ж а й т е 
дитяче бажання 
бути хорошим, 
бережіть його, як 
найтонший рух 
людської душі, не 
зловживайте своєю вла-
дою, не перетворюйте 
мудрість батьківської 
влади на деспотичне са-
модурство». (В. Сухом-
лiнський)

Станьте на його місце! Зга-
дайте, чого вам так не виста-
чало від батьків? Любові, 

відкритості, прийняття та 
допомоги. Це не означає, що 
все дозволяти, це означає — 
любити, а не керувати ним. 
При дружньому спілкуванні, 
на рівних дитина відкриєть-
ся вам, вона не боятиметься 
вашої оцінки і того, що ви 
почнете говорити, «як треба». 
Повірте, вона знає, як треба, 

але їй важко ще твердо стати 
на позицію добра (занадто ба-
гато спокус).

Поставтеся з розумінням і 
здоровою іронією!

ЯК ПОДРУЖИТИСЯ З 
ПІДЛІТКОМ 

Підлітку необхідно відчу-

вати вашу підтримку. Будь-
те ніжними і уважними до 
нього, беріть активну участь 
в його житті, цікавтеся про-
блемами і відповідайте на 
емоційні потреби дитини. 
Навчіться слухати. Не потріб-
но відразу лізти з порадами, 
частіше дитина бажає просто 
виговоритися.

І не бійтеся 
переборщити з 
ласкою. Дружні 
поп ле ск у в а ння , 
обійми і поцілун-
ки — це абсолют-
но нормально. Але 
якщо дитина цього 
не хоче, поставте-
ся з розумінням. 
Виявляти любов 
можна і без зов-
нішніх дій.

Щоб дитина 
стала самостійною, 
крок за кроком 
давайте їй тро-
хи більше свобо-
ди. Дозвольте їй 
відчути, що вона 
здатна управляти 
своєю поведінкою 
без вашої допо-
моги. Якщо все 
вийде, похваліть її 
за проявлену від-
повідальність. У 
разі невдачі пояс-
ніть, як уникнути 
помилок наступ-
ного разу (якщо 
вона запитає вашу 
думку).

НЕ ЗАГОСТРЮЙТЕ 
СИТУАЦІЮ! 

Підліток вище цінує по-
вагу угруповання однолітків, 
почуття приналежності до 
компанії. Їхні слова, поради та 
думки стають важливішими 
за батьківські. Він схильний 
до впливу, дехто побоюється 

уславитися «некрутим».
Заспокойтеся і не заго-

стрюйте ситуації власними 
страхами. Відмовтеся від но-
тацій. У довірчій бесіді з'я-
суйте мотиви тих чи інших 
вчинків своєї дитини. Мож-
ливо, ви побачите, що вона 
діяла зовсім не з поганих, а 
скоріше, з безобідних спону-
кань. А ще краще — розкажіть 
чесно про свої страхи, роз-
кажіть про себе, обговоріть 
те, що відбувається разом. 

ВІРТЕ 
В СВОЮ ДИТИНУ

Гряде ще більш важкий 
період життя — коли тінейд-
жер стає молодою людиною. 
Бути нею зараз дуже важко. 
І при цьому вкрай важливо 
правильно підійти до вибору 
професії.

Небагато вибирають сферу 
художньої творчості, а біль-
шість ідуть у фінанси, часто 
за наполяганням батьків і не 
маючи до цього ніяких здіб-
ностей. Допоможіть своєму 
чаду. Нехай вибере свій шлях, 
а ви його підтримайте, заспо-
койте, вислухайте.

Зацікавте підлітка без-
ліччю прикладів творчості 
оточуючих, його однолітків 
або відомих людей, познай-
омте його з історією їх ста-
новлення як особистості. Як  
вони не спотикалися  на тим-
часових труднощах, а вірили 
в себе. Невідомо, та й неваж-
ливо, в якій сфері він реалізує 
себе. Головне — допоможіть 
йому в цьому. 

Вірте в свою дитину, в її 
прекрасні якості, здібності, 
прагнення — і вона процвіта-
тиме, радуючи вас щодня!

ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ З ДИТИНОЮ-ПІДЛІТКОМ? 

ЗРОЗУМІТИ І ПРИЙНЯТИ
Для багатьох не стане одкровенням, що найважчий вік — підлітковий. Причому важкий 

не тільки для матері або батька, але і для самої дитини. Кожен із нас пройшов через терни, 
осягаючи глибину батьківського терпіння. Хтось сам випробував труднощі «перехідного» 
віку в своєму дитинстві, інші ж — на прикладі своїх дітей.

Як же батькам знайти золоту середину в цей важливий для всієї родини період ста-
новлення дитини як особистості, щоб не кидатися від радикальних заходів виховання до 
повного потурання?

 З роками утво-
рюється порожнеча 
і розчарування у тих 
молодих людей, дитин-
ство і юність яких були 
бездумним задоволен-
ням їхніх потреб.

 Є три речі, які 
необхідно затверджу-
вати в хлопчиках і 
юнаках — обов’язок 
чоловіка, відповідаль-
ність чоловіка, гідність 
чоловіка.

 Сім'я — це те пер-
винне середовище, де 
людина повинна вчи-
тися творити добро.

 Слова про кохан-
ня — ще не любов.

 Людина є тим, 
чим вона стає, залиша-
ючись наодинці з со-
бою. Справжня людська 
сутність виражається в 
ній тоді, коли її вчинка-
ми рухає не хтось, а її 
власна совість.

Підготував Андрій Титаренко,
за матеріалами сайтів: 

Shkolazhizni.ru,
  https://welikaya.ru, oggo.by

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ: 
"РОКИ ДИТИНСТВА — ЦЕ, ПЕРШ ЗА ВСЕ, 

ВИХОВАННЯ СЕРЦЯ"
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

У КНИЖКОВІЙ ПОЛИЦІ

(Початок див. у попередньому 
номері)

В останні роки Григорій 
досить часто розмірковував 
про це. Часу у нього було 
більше ніж достатньо. Нікуди 
поспішати, летіти, стрімго-
лов. Він уже давно не був зв'я-
заний зобов'язаннями перед 
суспільством, колективом і 
сім'єю. Тіло було немічним і 
не вимагало колишніх турбот. 
Тож усе, що йому залишило-
ся, — це підбивати підсумки 
прожитих років. І Григорій 
знову поринав у свої думи — 
один-однісінький.

Стареча самотність — це, 
мабуть, єдине випробуван-
ня, до якого важко звикнути. 
Вона вбивала своєю навко-
лишнього тишею, безвихіддю, 
якоюсь тотальною пригні-
ченістю. Змушувала відчува-
ти гіркоту втрат, безглуздість 
існування. Вона гнітила і по-
роджувала страх, що тебе всі 
забудуть, відчуття, що ти — 
нікчемна, стара річ, покину-
та на запорошеному горищі. 
Григорій не припускав, що 
старість спричинятиме таке 

неприємне відчуття, 
ніби тебе за непотріб-
ністю списали з ко-
рабля на безлюдний 
острів. Навколо ви-
рує цілий океан жит-
тя, але ти вже — лише 
сторонній спостері-
гач цієї хвилюючої 
стихії. Пам'ять про 
проведені в ній дні 

не дає спокою. Душа рветься 
назад, та ось «тіло-човен» за-
надто зношений та дірявий. 
І немає сил його полагодити, 
немає можливості побудува-
ти новий...

Людина боїться самот-
ності все своє свідоме життя 
і в результаті отримує її як 
неминучу обставину. Кому 
потрібна стара матерія? Та 
нікому, в тому числі і самому 
собі. Адже тобі так само, як і 
раніше, хочеться жити і на-
солоджуватися усіма прина-
дами світу. 

Але старість позбавляє 
багатьох задоволень. Її дзвін-
ка навколишня тиша змушує 
людину замислитися над сен-
сом свого існування. Вона 
багато разів підсилює той 
внутрішній стан і думки, які 
переважали протягом усього 
життя.

Григорію не було в чому 
дорікнути собі. Він завжди 
дотримувався законів своєї 
Совісті. Це був головний кри-
терій всіх його вчинків, жит-

тєвих рішень. Він жив для 
людей і заради людей. І люди 
відповідали йому своєю лю-
бов'ю і повагою. У Григорія 
було багато приятелів. Але ось 
близьких друзів, з ким можна 
поділитися всім, що наболіло 
в душі, на жаль, вже не було 
в живих. Дружина померла. 
Діти жили далеко зі своїми 
сім'ями. Він не хотів обтяжу-
вати їх своєю старістю і тим 
паче своїми хвилюваннями. 
Ось і виходило, що під кінець 
життя ні з ким навіть думами 
поділитися. Адже саме зараз, 
як ніколи, хотілося почути 
теплі слова, що пестять душу, 
відчути поруч споріднену 
душу, розвіяти свій страх пе-
ред тією невідомістю, яка че-
кала на нього за неминучою 
рисою буття.

Старий сидів на березі, 
трішки згорбившись від ду-
мок, що звалилися на нього. 
Риба, як і раніше, не клювала. 
Він машинально витяг вудку з 
води, перевірив наживку, по-
правив поплавок і знову заки-
нув її в річку.

— Е-хе-хе, — зітхнув ста-
рий, пом'явши свою затерплу 
шию.

Шрам на обличчі, що тяг-
нувся від правого вуха до 
нижньої щелепи, трохи за-
нив. Старий дещо здивувався 
і в той же час насторожив-
ся. Це завжди відбувалося в 
найважливіші хвилини його 

життя. Такий дивний вну-
трішній «дзвіночок» та ще 
червонувато-рожева пляма в 
ділянці верхнього шийного 
хребця з'явилися у нього під 
час війни, після одного най-
загадковішого випадку в його 
долі.

Це сталося восени 1942 
року. Після чергової атаки 
німців червоноармійці відпо-
чивали, влаштувавшись хто 
де. Григорій разом зі своїм 
другом Миколою Веперським 
лежали в бліндажі. На вулиці 
накрапав дощ. Гітлерівці час 
від часу обстрілювали позиції 
росіян. То тут, то там луна-
ли вибухи, чулися поодинокі 
автоматні черги. Молоденьке 
поповнення здригалося, ози-
раючись на всі боки. Бувалі 
ж бійці ставилися до цього 
більш спокійно, намагаючись 
хоча б трохи подрімати, еко-
номлячи сили.

До бліндажу увійшов сол-
дат, хлопець років тридцяти, 
і голосно сказав своїм незви-
чайно мелодійним голосом:

— Тимонніков, Веперсь-
кий, терміново до командира!

Григорій зиркнув на сол-
дата. Очевидно, новобра-
нець, оскільки одягнений в 
нову форму. Їхні погляди не-
сподівано перетнулися. Гри-
горія навіть якось пробрало 
— такий незвично сильний і 
в той же час рідний і добрий 
був погляд у цього хлопця. 

Його ясні очі світилися яко-
юсь незвичайною внутріш-
ньою силою і чистотою. Ні-
чого подібного за все своє 
прожите життя Григорій не 
зустрічав — ні раніше, ні нині.

Неподалік прогримів 
черговий вибух. Григорій з 
другом швидко накинули 
плащ-палатки, взяли зброю, 
вийшли з бліндажа і стали 
просуватися окопом. Чоботи 
потопали в рідині бруду. Бив 
дощ, який посилився. Дув 
пронизливий вітер.

Першим ішов Веперський, 
за ним — Григорій, а зами-
кав той незнайомий солдат. І 
щойно вони стали заходити за 
перший поворот окопу, який 
знаходився буквально в де-
сяти метрах від бліндажа, як 
почувся наростаючий свист 
снаряда, що летів в їхній бік. 
Григорій, як бувалий фрон-
товик, моментально зорієн-
тувався. Судячи з усього, 
снаряд повинен розірватися 
десь зовсім поруч. Часу май-
же не було. Різко розвернув-
шись, він хотів повалити того 
хлопця на землю. Григорій 
вигукнув: «Лягай!», але його 
рука прорізала порожнечу. У 
цей момент стався вибух...

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Уривок  розповіді «Все так 
просто» з книги Анастасії 

Нових «Птахи і камінь»

ВСЕ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА II.

Всім привіт! Мене звуть 
Толя, мені 10 років. Сьогодні 
я вам розповім історію про 
зайченя.

Його звали Михась, і він 
поступав до 5-го класу нової 
школи. Він дуже боявся йти 
до цієї школи, боявся нового 
вчителя і нових учнів. Ду-
мав, що вони над ним смія-
тимуться, ображатимуть, 
але все ж вирішив подолати 
свій страх.

Раніше він читав, що по-
гані емоції треба переклю-
чати на позитивні. Михась 
так і зробив, і йому стало 
набагато легше. Він зрозумів, 
що всі люди на Землі дуже хо-
роші, що вчителі дуже раді 
новим учням, а учні всі теж 
новенькі. Тому разом буде 
простіше.

Так Михась подолав свій 

страх і більше вже не бояв-
ся йти до старших класів. 
Але ще він дуже боявся ходи-
ти на заняття спортом. Ну, 
скоріше не боявся, а лінувався. 
Йому було ліньки плавати, 
грати в теніс, ходити на бо-
йове мистецтво. Взагалі було 
ліньки усім займатися...

Але коли у вас лінь, 
обов'язково треба її долати. 
Адже в іншому випадку ця 
лінь вас «їстиме» і таким чи-
ном збільшуватиметься. З 
маленької ліні виросте вели-
ка ЛІНЬ! І це дуже важливо. 
(Те, що лінь вас «їстиме», це 
просто приклад).

Тому Михась розумів, що 
треба робити те, чого не хо-

четься. Оскільки лінь — це 
жахлива річ.

Я це написав тому, що теж 
на цьому тижні (17 березня) 
вступаю до нової школи. І теж 
боявся цього, поки все вам 
не описав і сам не зрозумів, 
що нічого страшного в цьому 
немає. Там теж всі новенькі, і 
вчителі дуже раді новим дітям. 
Ще я розумію, що школа ду-
же-дуже важлива. Тому не 
бійтеся туди ходити. Адже не 
дарма кажуть: «У страху очі 
великі». Або ж: «Найбільше 
треба боятися страху». 

Ще я знайшов такі при-
слів'я про страх: «Вовків бо-
ятися — в ліс не ходити», 
«Не такий страшний чорт, як 

його малюють», «Страх силу 
забирає», «Хто вперед йде, 
того страх не бере». І ось ще 
одне прислів'я про страх, яке 
мені найбільше сподобалася: 
«Страху багато, а життя одне».

У людей багато різних 
страхів і ситуацій, але завжди 
є вибір, що робити. Я зро-
зумів, що головне — це пере-
мога над самим собою.

Анатолій Олегович Руденко

«СТРАХУ БАГАТО, А ЖИТТЯ ОДНЕ».
ЯК ПОБОРОТИ СВІЙ СТРАХ?

ДІТИ ПИШУТЬ
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Здрастуйте, дорогі мої 
«Пантелеймончики»!

Вітаю вас з Міжнародним 
жіночим днем 8 Березня, зі 
святом весни. А також ва-

ших чоловіків — з 
днем  23-го лютого 
(хоча і з запізнен-
ням).

Бажаю вам жити 
без старості, все 
робити без втоми, 
здоров'я без ліку-
вання, щастя без 
засмучення.

У вашу сім'ю 
увійшов ще один 
передплатник. Ба-
жаю успіхів!

Ніна Михайлівна 
Кривенцова,

м. Путивль, Сумська обл.

Сучасна людина з усіма 
її проблемами і тарганами 
в голові — істота вразлива 
і чутлива. Образити її може 
будь-яка інша така ж (або 
менш, або більш) вразлива і 
чутлива істота.

Часто просте непоро-
зуміння може посварити з 
найближчими людьми. А 
згодом — образи, потім — 
тверезе осмислення ситуації, 
каяття і пошук шляху до при-
мирення.

Кращий спосіб помири-
тися з людиною — не сва-
ритися з нею. Але якщо вже 
так сталося, необхідно дія-
ти.

ЯКЩО ВИ ОБРАЗИЛИ 
КОГОСЬ

Егоїзм не дає об'єктивно 
оцінювати власні дії. Одне 
необережне слово — і ви з 
дорогою людиною можете 
стати ворогами навіки. По-
сваритися з кимось набагато 

простіше, ніж знайти в собі 
сили перебороти еґо і піти на 
примирення.

Спробуйте поставити себе 
на місце людини, яка затаїла 
на вас образу. По-перше, буде 
простіше зрозуміти, що її 
так зачепило (хоча це мало-
ефективно, коли чоловік на-
магається зрозуміти жінку, а 
жінка — чоловіка). По-друге, 
так ви зможете зрозуміти, що 
саме потрібно зробити, щоб 
отримати прощення.

ПОПРОСІТЬ 
ВИБАЧЕННЯ

Рецепт перемир'я про-
стий: потрібно просто виба-
читися. А ось спосіб виба-
чення прямо пропорційний 
ступеню провини. Іноді од-
ного слова «вибач» недостат-
ньо, але це не означає, що 
його не варто навіть намага-
тися вимовляти. Починати 
потрібно завжди з просто-

го. Головне, щоб людина, з 
якою ви хочете помиритися, 
повірила у ваше щире каяття.

ПОДАРУНКИ
Деякі помилково вважа-

ють, що заслужити прощення 
можна дорогими подарун-
ками. Це не зовсім так. Про-
щення не можна купити, його 
можна тільки заслужити! 
Якщо до щирого вибачення 
ви хочете додати якийсь по-
дарунок, то це має бути щось, 
що людина дійсно хотіла б от-
римати. Це покаже: ви думає-

те про цю людину, знаєте її і 
враховуєте її інтереси.

Подарунок взагалі може 

бути нематеріальним! Голов-
не, щоб «промовляв», що ви 
усвідомили свою помилку і 
просите пробачення.

Що таке нематеріальний 
подарунок? Це дія або жест, 
який буде важливий для ва-
шого друга. Наприклад, якщо 
він організовує літературні 
вечори та постійно просить 
вас взяти участь хоча б в одно-
му з них. А ви панічно боїтеся 
публічних виступів і щоразу 
відмовляєтеся. І тут раптом 
між вами виникла якась свар-
ка, і друг не хоче більше з 

вами розмовляти. Що роби-
ти? Вийти на імпровізовану 
сцену і зачитати вірш перед 
глядачами, серед яких буде і 
ваш друг.  

КОМПРОМІС
Вмійте йти на компроміс. 

Це не означає, що ви повин-
ні в усьому погоджуватися 
з людиною, від якої хочете 
отримати прощення. У вас 
може бути власна думка, 
але ви також зобов'язані ро-
зуміти і приймати той факт, 
що у інших думка з того чи 
іншого приводу може не збі-

гатися з вашою. Поважайте 
чужу думку!

ЯКЩО ОБРАЗИЛИ ВАС
Ставимо себе на місце ва-

шого кривдника. Чи хотів він 
образити вас навмисно? Може, 
ви просто неправильно зро-
зуміли його слова? Часто ми 
ображаємося на таку нісеніт-
ницю, на яку наш «образник» 
навіть уваги не звернув би.

Помилка часто полягає в 
тому, що ми судимо про інших 
по собі коханих: «Я не сказав і 
не зробив нічого такого, за що 
варто ображатися!» — читай: 
«У моїх словах і діях не було 
нічого, що могло б МЕНЕ об-
разити, будь Я на місці свого 
друга! »

У кожному з нас живе бур-
котливий егоїст, спраглий па-
нувати над світом і не допу-
скає докорів у свій бік. Щоразу, 
коли він чує щось, що йому не 
подобається, він верещить, як 
Чирвова королева з казки про 
Алісу: «Голову з плечей!». А 
потім дивується, чому він та-
кий нещасний і самотній...

Не дозволяйте своєму 
внутрішньому егоїстові взя-
ти верх над вашими емоція-
ми. Ставтеся до «випадів» у 
бік вашої дорогоцінної на-
тури з гумором. Адже життя 
занадто коротке, щоб витра-
чати його на образи!

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!

1. Благодатного вогню
 з Єрусалиму

Діждався православний
 люд увесь,

І в кожного із вуст полине: 
«Христос воскрес! 
Воістину воскрес!»

2. Святая Пасха знов 
 прийшла, 

І Божий дух зійшов з небес. 
Говіє Великоднем душа: 

«Христос воскрес! Воістину 
воскрес!»

3. Народу в храмах — 
ніде стати,

Лунають дзвони і горять 
свічки,

Усе в божественній посвяті — 
Паски і люди, й крашанки…

4. Чудес на світі є багато — 
Це ж дійсно чудо із чудес! 

Через страждання 
і розп’яття

Ісус воскрес! Воістину воскрес!

5. Він переніс тортури
 і гоніння, 

Своєю смертю смерть 
подолав, 

Надію дав нам на спасіння 
Й життя всім вічне дарував.

6. Тож гідно несімо 
і ми свій хрест,

Гонім зневіру, як отруту,
Щоби воскреснуть, 
як і Господь воскрес,
Й прийти до нього 

на спокуту.
7. Молись і Божого Закону 

не порушуй, 
Не забувай свого призначення, 

людино,
Любов в собі твори 

і світлу душу — 
Воскреснеш ти 

й воскресне Україна!

Григорій Коваленко, 
м. Миронівка, Київська обл.

ДОБРІ СЛОВА НЕ МАЮТЬ 
ПРИВ'ЯЗКИ ДО ЧАСУ!

ЯК ПОМИРИТИСЯ З ЛЮДИНОЮ
Кращий спосіб по-

миритися
 з людиною — 

не сваритися з нею.


