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Всеукраїнське видання

До уваги передплатників! Якщо вам не доставили видання
телефонуйте на гарячу лінію УДППС "УКРПОШТА" 0-800-300-545

 Зробіть 2018 рік 
особливим для себе і своїх 

друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»

Анастасія Нових

Будь-яку дію 
породжує, перш 

за все, наша 
сформована думка.

ЛЮДИ, 
ЛЮБІТЬ 

ОДИН ОДНОГО!

Тільки Любов і її таємнича 
сила дозволяють людям зали-
шатися вершиною божествен-
ного творіння. 

Тільки в Любові є вдоско-
налення, тільки в Любові є ро-
звиток. ЖИТТЯПродовження — на стор. 3

ПРО ЩО ПРОСИТИ 
В МОЛИТВІ?

ПРАВОСЛАВ’ЯПродовження — на стор. 8

Як зберегти
здоров'я і сили 

аж до зрілого віку? 

Більшість вважають ос-
новним фактором, що сприяє 
досягненню тривалості жит-
тя, наявність відповідної гене-
тичної схильності. Існує безліч 
факторів, що впливають на те, 
чи зможе ця людина прожити 
довге і здорове життя, чи ні. 

ЗДОРОВ’Я
Продовження — на стор. 4

Весняна 
кулінарія 

КУЛІНАРІЯ
Продовження — на стор. 13

Ось уже настала тепла і 
сонячна весна, літо насту-
пає на п'яти і саме час виїхати 
на природу і порадіти листю, 
що розпускається, і першим 
квіточкам.

Дуже багато смачних ре-
цептів! Всім приємного аппе-
титу!

"Не можна просити у Вічності 
чогось тимчасового. 

Не можна просити у Життя 
смерті, не буває такого."

***
"Господи, дай народам всієї 

землі пізнати, як багато Ти 
нас любиш і яке дивне життя 
Ти даєш..."

У світі існує безліч релігій, течій, конфесій, напрямків, вірувань, і люди сперечаються 
один з одним про те, що тільки їхній Бог, в якого вони вірують, — єдиний і істинний. І пра-
вильне тільки Його ім'я, точніше — епітети, якими вони його наділяють. Хоча при цьому 
кожен, хто сперечається, спирається на одні і ті ж духовні істини, на єдине зерно АллатРа. 
І ось таке запитання: «Як краще зрозуміти людині будь-якого віросповідання, абсолютно 
будь-якого, що Бог єдиний, і нам, людям, нічого ділити». Адже це дасть розуміння важли-
вості духовної єдності, дружби, людяності. Це на сьогодні дуже актуально, тому що весь світ 
стоїть на межі серйозних кліматичних катаклізмів.

БОГ ЄДИНИЙ!

І. М. Данилов: Ну, запи-
тання хороше. Дякуємо. На 
нього можна відповісти так... 
Більш правильна відповідь, 
мабуть, звучала б так, що лю-
дям незалежно від релігії, не-
залежно від віросповідання 
все-таки краще дійсно більш 
ретельно працювати над со-
бою в духовному плані і не на 
словах, а на ділі. І в дійсності 
осягнути ось цей духовний 
зв'язок між Особистістю і 
світом Духовним. Тоді всі 
грані стираються. Тоді, ким 
би людина не була: мусульма-
нином, буддистом, христия-

нином, — вона зрозуміє, що 
ми всі єдині, і Бог єдиний. Це 
найправильніший шлях.

А для тих людей, які про-
сто цікавляться, або ж пере-
бувають на початку свого ду-
ховного шляху, я б навів таке 
порівняння. Ось давайте уя-
вимо, що є батько сімейства, 
наприклад. У нього є діти. 
У цьому випадку діти пред-
ставляють різні релігії. Ну, як 
у будь-якій сім'ї, діти часто не 
знаходять спільної мови, ко-
жен вважає, що його менше 
люблять. І ось дитина нама-
гається довести, що вона кра-

ща. У цих дітей з'являються 
свої діти, то є онуки цього 
батька сімейства. У них (у 
цьому випадку я б це порів-
няв із різними поділами на 
течії однієї і тієї ж релігії) між 
собою з'являються теж супе-
речки. Вони доводять один 
одному те саме, що доводять 
їхні батьки своєму батькові. 
Ну і таким ось простим чи-
ном можна зрозуміти, що за 
фактом всі ми — одна велика 
сім'я. І Бог  у нас один. Немає 
інших Богів і бути не може. 

(Продовження —  на стор.3)
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ
ЗДРАСТУЙТЕ, 
ЛЮБІ ЧИТАЧІ!

Сьогодні ранок пораду-
вав такими довгоочікува-
ними промінчиками сонеч-
ка! Ми всією сім'єю відразу 
зібралися на прогулянку.

Вийшли на подвір'я і одра-
зу ж відчули запах весни, а очі 
засліпило тепле сонце. Ох! ... 
Зустріли сусідів, перекинули-
ся словами і посмішками ... А 
потім дітлахи помітили зграй-
ку голубів. Що тут почалося! 
Шматок хліба, який я при-
хопила, пішов «на ура»! «Всі 
пташки хочуть їсти. Їх треба 
нагодувати ... Хороші мої ... », 
—  примовляв молодший син, 
засипаючи голубів крихтами.

Сонце світило на наші об-
личчя, птахи щебетали, дітво-
ра мружилася і веселилася... 
Ось прилетів білий голуб 
— він поважно зробив коло і 
опустився прямо біля ніг стар-
шого синочка. «Який ти краси-
вий ... На, поїж». А молодший, 
докришивши свій шматочок 
швидше за всіх, ходив і «роз-
мовляв» з птахами, змушуючи 
їх пурхати з місця на місце. 

Ми попрощалися з голубами, 
сказали спасибі лагідному со-
нечку і пішли додому.

І коли ми йшли, мене 
огорнуло таке тепле почуття! 
Почуття подяки всім навко-
ло, почуття тепла до кожної 
людини, почуття Любові. Не 
тільки до своєї сім'ї, а й до 
всього, що даровано нам Бо-
гом, до кожної людини, що 
йде поруч. Адже всі ми, люди, 
— одна велика сім'я! І це не 
залежить ні від віку, ні від 
національності, ні від віро-
сповідання. Любов не зале-
жить ні від чого!

Згадалися слова з моєї 
улюбленої книги «АллатРа»: 
«Справжня Любов — це ще-
дрий внутрішній дар, який 
підносить одна людина ін-

шій від надлишку глибинних 
почуттів. Таку Любов мож-
на дати, коли забуваєш про 
себе. Саме про таку Любові 
кажуть, що вона довго тер-
пить, прощає, не заздрить, 
не надимається, не шукає 
свого і не думає лихого».

І ось зараз я пишу, зга-
дую наш нинішній ранок і 
розумію, наскільки важли-
ва любов. Як це почуття по-
ширюється і на інші сфери 
життя. Як воно впливає на 
все життя. Все може бути — і 
розлади, і сварки. Але якщо 
тримати цей вогник любові, 
все буде добре, і кожен день 
буде, немов свято.

Все залежить від нас, до-
рогі читачі. Нехай цей номер 
газети принесе у ваші родини, 
ваші будинки тепло і світло, 
хай зігріє вас вогником лю-
бові. Пишіть свої історії, ми 
їх опублікуємо, і тоді газета 
«Пантелеймон» ще більше 
переповниться добрими по-
чуттями і любов'ю, несучи їх 
у безліч сімей та будинків, де 
її чекають.

Дякую за те, що ми разом, 
дорогі читачі!

З любов'ю, 
Анна Хатімлянська

У 1992 році Ви йшли на 
пенсію за нормами Закону 
України «Про пенсійне забез-
печення». Старі правила до-
зволяли взяти для розрахунку 
довідку про зарплату за 1981-
1986 роки. З 1 січня 2004 року 
набрав чинності Закон Украї-
ни «Про загальнообов'язко-
ве державне пенсійне стра-
хування», в результаті чого 
правила розрахунку пенсії, в 
тому числі заробітної плати, 
змінилися. На той момент Ви 
продовжували працювати і, 
природно, мали право на пе-
рерахунок пенсії за час, від-
працьований після виходу на 
пенсію. В кінцевому підсумку 
Вашу пенсію перерахували з 
урахуванням вимог нового 

Закону: врахували заробітну 
плату не тільки за 5 років ро-
боти за радянських часів, а й 
за весь період роботи після 1 
липня 2000 року. Через це ко-
ефіцієнт зарплати міг дійсно 
істотно знизитися.

Як не дивно, але це вва-
жалося цілком законним, і 
на той момент перерахунок 
пенсії було вигідно робити в 
будь-якому випадку. Навіть 
при зменшенні коефіцієнта 
заробітку загальний розмір 
пенсії збільшувався.

Прикра несправедливість 
полягає в тому, що якби Ви не 
працювали після 1 січня 2004 
року або більше не звертали-
ся б за перерахунком пенсії 
після цієї дати, то при роз-
рахунку, як і раніше, могли 
враховувати зарплату лише за 
1981-1986 роки з більш висо-
ким коефіцієнтом зарплати.

Сергій Коробкін, 
незалежний консультант

Полягає такий вид допо-
моги в безкоштовному кон-
сультуванні і складанні до-
кументів непроцесуального 
(досудового) характеру (зая-
ви, скарги, звернення, листи). 
Також до первинної правової 
допомоги входить забезпе-
чення доступу осіб до отри-
мання вторинної правової 
допомоги.

Вторинна правова допом-
ога має на увазі представни-
цтво інтересів у суді, а також 
складання процесуальних 
документів (позовів, апеля-
ційних та касаційних скарг, 
клопотань).

Вторинна правова допо-
мога в Україні платна. На от-
римання безоплатної вторин-
ної правової допомоги мають 
право лише деякі категорії 
громадян, перелік яких визна-
чений в ст. 14 Закону України 
«Про безоплатну правову до-
помогу».

До осіб, які мають право 
отримати безоплатну вторин-
ну правову допомогу, нале-
жать:

• жителі України, серед-
ньомісячний дохід яких не 
перевищує двох розмірів про-
житкового мінімуму;

• діти, в тому числі діти-си-
роти та діти, позбавлені бать-
ківського піклування, діти, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах, в тому 
числі діти, які постраждали в 
результаті військових дій або 

збройного конфлікту;
• внутрішньо переміщені 

особи;
• особи, до яких застосо-

вано адміністративне затри-
мання або адміністративний 
арешт (вони можуть отрима-
ти правову допомогу, але без 
послуг захисту);

• ветерани війни та осо-
би, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;

• особи, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, 
а також особи з числа жертв 
нацистських переслідувань;

• особи, які постраждали 
від домашнього насильства 
або насильства за ознакою 
статі.

http://napensii.ua/news

ХТО МАЄ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ 
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ?

В Україні існує два види правової допомоги: первинна і вторинна. Отримати первинну 
правову допомогу безкоштовно може кожен, хто звернувся до відповідних органів.

Щоб отримати доступ до 
необхідної інформації, по-
трібно зареєструватися на 
Порталі електронних по-
слуг (http://portal.pfu.gov.ua). 
Зробити це можна, звернув-
шись особисто в один із те-
риторіальних органів ПФУ 
та подавши відповідну заяву. 
Також зареєструватися мож-
на на порталі, скориставшись 
електронним цифровим під-
писом (ключем ЕЦП).

Після реєстрації кожен ко-
ристувач отримує доступ до 

свого «особистого кабінету». 
Там він може дізнатися, чи 
його роботодавець здійснює 
відповідні внески та в якому 
розмірі, а також отримати 
всю необхідну інформацію 
про спеціальний або пільго-
вий стаж.

Ще на порталі знаходить-
ся інформаційний розділ, в 
якому розміщені всі контакти 
управлінь ПФУ, графіки прий-
омів, інформація про умови 
виплат і перерахунків пенсій.

Автор: Інна Голубєва

СТВОРЕНО ПОРТАЛ, 
НА ЯКОМУ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ 

ТРУДОВИЙ СТАЖ

Кожен українець може перевірити свій трудовий стаж і 
всю необхідну інформацію про відповідні пенсійні нараху-
вання на порталі, який представив Пенсійний фонд.

ЯК РОЗРАХОВУЮТЬ 
КОЕФІЦІЄНТ ЗАРПЛАТИ?

«Я вийшов на пенсію в 1992 році на пільгових умовах. Для 
розрахунку пенсії була взята зарплата за 1981-1986 роки. 

Коефіцієнти зарплати за ті роки були 2 і 3. З часом ко-
ефіцієнт зарплати виявився 0,95538. У Пенсійному фонді 

мені пояснили, що зарплата була перерахована і виведений 
середній коефіцієнт за 1981-1986 і за 2000-2006 роки. 

Чому коефіцієнт зменшився?
Бойко А. Г., В. Білозерка-4, Запорізька обл.»
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

І незалежно від віро-
сповідання, і незалежно від 
того, матеріаліст людина чи 
не матеріаліст, чи вона вірить 
в одну релігію, чи в іншу, всі 
ми — просто родичі, причому 
дуже близькі. 

І для Світу Духовного не-
має поділу насправді, ну це 
правда, якій релігії або якою 
мовою людина молиться. 
Мови — це у нас тут є, ми тут 
розділені на мови, на віро-
сповідання, навіть ось на кон-
тиненти ми розділені. Ось у 
нас з усіх континентів зараз 
люди. Але АллатРа їх зібрала. 
А що таке АллатРа за фактом? 

АллатРа — це і є те, що йде 
від Бога, те, що є всередині 
у кожної людини. Те, що є в 
будь-якій релігії, це АллатРа. 
Можна це називати по-різно-
му, як би ми це не називали: 
Святий Дух чи ще щось. Але 
це те найкраще, те, що бере 
початок у Світі Духовному, це 
той посил від Бога або те, чим 
Бог наділив кожного з нас, — 
це духовне начало людини, це 
і є АллатРа. Неможливо це за-
перечувати. Назвати по-іншо-
му можна, але суть від цього 
не зміниться. Так само, як ро-
динні зв'язки з мого прикла-
ду, у тих же онуків, у тих же 
дітей, батько ж у них все одно 
один. І ось коли вони зро-

зуміють, ці онуки і діти, що не 
треба змагатися перед бать-
ком. Батька просто потрібно 
любити хоча б за те, що він 
є, хоча б за те, що він батько. 
Правильно? Зрозуміти, що це 
одна сім'я. А одна сім'я, коли 
вона разом, вона сильна. Вона 
здатна протистояти і дияволу, 
і кому завгодно, тому що це 
одна єдина родина. Ось коли 
це люди зрозуміють, вони пе-
рестануть розділяти.

 Розділяє свідомість і ті 
раби свідомості, для яких це 
вигідно. Адже свідомість їм 
розповідає, що це вигідно: 
«Ось ми зараз розділимо на 
свою конфесію, ось ми зараз 
візьмемо, відокремимо: відо-
кремимо те, відокремимо це». 
А що вони відокремлюють? 
Тіла і свідомості? Вони про-
сто таким чином ціле ділять 
на фрагменти. Ну це все одно, 

що діти і внуки розділять сво-
го живого батька на фрагмен-
ти: хтось руку візьме, хтось 
— ногу. Ну це четвертування 
живого. Насправді так і відб-
увається. Бог то Один.

Анна: І Він є в кожному.
І. М. Данилов: А як же.
Анна: І кожен це відчуває.
І.М. Данилов: Ну а як же. 

Ну і, знову-таки, ось якщо ми 
візьмемо АЛЛАТРА і те, що 
ми бачили: адже у нас тут і 
мусульмани, і індуси, і яких 
тільки віросповідань немає 
людей. І вони всі об'єднані. А 
чим вони об'єднані? Вони ж 
об'єднані не своїми релігіями 
або своїми національностя-
ми, вони об'єднані не за мо-
вою або ще за чимось. Вони 
об'єднані за внутрішнім, за 
тим, що у всіх єдине. Так?

Анна: Так. Тут знайом-
ляться люди різних націо-

нальностей. На різних мовах 
починають спілкуватися і всі 
знаходять спільне.

І. М. Данилов: Абсолютно 
правильно.

Анна: І всі відразу почина-
ють діяти, щоб посилити цю 
Любов.

І. М. Данилов: Абсолютно 
правильно. Досить відокре-
мити кукіль свідомості від 
тих зерен істини, які знахо-
дяться всередині кожного, і 
все стає на своє місце.

Анна: І це дуже просто.

І. М. Данилов: Дуже про-
сто. Просто любіть один од-
ного. Дякуємо.

(Уривок із передачі
 «Бог єдиний. АллатРа 

об'єднує», 25 лютого 2018 р.)

«ЛЮДИ, 
ЛЮБИТЕ ДРУГ 

ДРУГА!»
(вик. Геннадій і Анастасія 

Заволокіни)

З ПІСНЕЮ ПО ЖИТТЮ

Сказал нам Господь 
при страдании: 

«Спасайтесь из адского круга,
Живите благим ожиданьем 

И свято любите друг друга».
Живите благим ожиданьем — 

Люди, любите друг друга!
***

И если досада какая,
Всё по сердцу хлещет упруго,

Обидчика, не упрекая, 
Всё же любите друг друга.

Обидчика, не упрекая, 
Люди, любите друг друга!

***
И свет воссияет из Гивы*. 

Умолкнет гроза. 

Стихнет вьюга.
Покой снидет неповторимый. 

Только любите друг друга.
Покой снидет неповторимый — 

Люди, любите друг друга.
***

Веками любовь побеждает 
Встречаньем уральского луга.
Ответные чувства рождает, 
Шепчет: «Любите друг друга!»

Ответные чувства рождает — 
Люди, любите друг друга!!!

*Гива(рос.) Гіва (Гібеа; слов'ян. 
Ґева; пагорб; височина) — назва 

біблійних міст

ТАЄМНИЦЯ ЛЮБОВІ 
Давним-давно жив один старий. Жив він 

у старому храмі. Часто до храму приходили 
гратися діти. Найсміливішим був хлопчик на 
ім'я Таро.

Якось, коли він грався на сходинках храму, 
до нього прилетіли три горобці, і один 
із них сказав:

— Найбільша річ у 
цьому світі — це Сонце. 
Завдяки сонцю наш світ 
такий прекрасний. Але 
люди, які звикли до його 
світла, сприймають сонце 
як звичайне явище.

Почувши це, другий горобець сказав:
 — Ні, найбільша річ у цьому світі — це 

вода. Без води немає життя. Але люди так 
звикли до її доступності, що не віддають їй 
належного.

І, нарешті, заговорив третій горобець:
— Те, що ви сказали, правда. І сонце, і вода 

— прекрасні дари. Але найцінніше на Землі, 
про що люди навіть не замислюються, чию 
щедрість і не помічають, це повітря. Без нього 
ми б загинули.

Вислухавши розмову горобців, Таро заду-

мався. Він ніколи не відчував себе вдячним ні 
повітрю, ні воді, ні сонцю ...

Хлопчик побіг до старого і повідав про по-
чуте. Йому було сумно від того, що люди такі 
неосвічені, що маленькі пташки виявилися 
мудрішими за людей.

Старий ласкаво посміхнувся і сказав:
— Я вітаю тебе з великим від-

криттям. Ти маєш рацію. Люди 
залишили поза увагою най-
важливіше в житті. Але всі 
їхні помилки можна проба-
чити, якщо вони навчаться 
Любові.

У людях є пороки, але 
позбутися їх не можна, навіть зібравши всю 
волю в кулак. Для того, щоб вигнати поро-
ки, Бог дав людям Любов. Тільки Любов і її 
таємнича сила дозволяють людям залишатися 
вершиною божественного творіння. Тільки 
в Любові є вдосконалення, тільки в Любові є 
розвиток.

Любов — це шлях до Бога. Бог не являє 
нам себе, замість себе він посилає нам Любов. 
Завдяки Любові люди прощають один одного, 
сприймають один одного і творять прекрас-
ний світ.

БОГ ЄДИНИЙ!
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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».

МОЛОДІСТЬ І КРАСА 50+

СТРЕС І СПРИЙНЯТТЯ 
ЖИТТЯ

Уявіть собі таку ситуацію. 
Є життя, повне стресів. І є дві 
людини, які по-різному сприй-
мають цей стрес. Одна має по-
зитивне сприйняття життєвих 
ситуацій і зберігає оптимізм, 
незважаючи на складності. 
Інша ж засмучується з най-
меншого приводу і схильна 
до довгих роздумів з приводу 
будь-якої ситуації. Як ви ду-
маєте, хто з них проживе дов-
ше?

Численні дослідження під-
тверджують, що люди, які 
здатні підтримувати позитив-
не ставлення до подій, що від-
буваються  навколо них, жи-
вуть довше, ніж люди, схильні 
до песимізму. А нездатність 
людини впоратися зі стресами 
може реально її вбити.

Хорошим засобом впора-
тися зі стресами можуть стати 
заняття йогою і медитація-
ми. Слід проаналізувати свої 
звичайні способи реагування 
на труднощі, які виникають, 
і серйозно задуматися над їх-
ньою зміною. Замість того, 
щоб сидіти на дивані і витра-
чати власну енергію на жаль і 
розлад з приводу якоїсь про-
блеми, краще направити влас-
ну енергію на пошук швидкого 
способу подолання цієї  ситу-
ації.

МЕДИТАЦІЯ «ГЛЕЧИК» 
(з книги А. Нових 

«Сенсей»)
«...Під керівни-

цтвом Сенсея ми 
почали виконувати 
медитацію «Глечик». 
Я спробувала уявити 

себе глечиком. Але моя уява 
формувала цей образ якось 
половинчасто, оскільки розум 
ніяк не міг погодитися з цим 
визначенням. Тоді я не стала 
собі нічого доводити, а просто 
подумала, що «я є глек», і зо-
середилася на «внутрішньому 
джерелі води». І тут виникло 
відчуття, ніби моя свідомість 
пішла всередину мене, в душу, 
і сконцентрувалася у вигляді 
точки в районі сонячного 
сплетіння. І ця точка почала 
поступово розширюватися 
разом із кристально чистою 
водою, що обертається в ній 
по спіралі. Нарешті води стало 

так багато, що вона заби-
ла ключем, наповнюючи 
своєю приємною воло-
гою,що розтікається, все 
тіло. Заповнивши таким 
чином «посудину», це 
приємне відчуття «поли-
лося через край». Хвиля 

якихось трепетних мурашок 
почала бігати по моєму тілу 
зверху вниз, йдучи ніби в зем-
лю. Я уявила, що моє тіло 
очищається від усіх поганих 
думок. І в якийсь момент 
мені стало так внутрішньо 
добре, так затишно і так 
радісно, що я не витримала 
і трішки відхилилася від ме-
дитації, подякувавши вну-
трішньо від душі Богу за все 
те, що Він мені дав у житті, 
і за всю його величезну Лю-
бов до чад своїх. Наступної 
миті несподівано виявила, що 
моя свідомість, тобто «я» — 
справжнє, знаходилася немов 
над тілом. З її «глечикової» го-
лови виходили тисячі тонких 
різнокольорових ниток, які в 
своєму постійному русі йшли 
в землю. А в глибині самого 
глека світилося щось яскра-
ве, перетворюючи ці нитки на 
більш насичені кольори».

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

Тривалість життя зале-
жить від того, що ви кладете 
в свій організм. Ось дуже ко-

роткий огляд того, що ви по-
винні робити, а чого уникати:

 Їжте якомога більше 
свіжих овочів і фруктів.
 Намагайтеся уникати 
їжі, обробленої, а також 
пересмажених страв.
 Пийте зелений чай, він 
має антиоксидантні вла-
стивості.
 Їжте продукти, багаті 
Омега-3 жирними кисло-
тами. Це жирна риба і мо-
репродукти, насіння льо-
ну, гарбуза, соняшнику, 
пророщені зерна пшени-
ці, горіхи, суха квасоля, 
нут, сочевиця. Омега-3 
жирні кислоти зменшу-
ють ризик виникнення 
серцевих захворювань, 
ревматоїдного артриту, 
тромбоутворення і т.д.
 Включіть до раціону 
такі корисні продукти, як 
часник, куркума, орега-
но, свіжу зелень.

ЗБЕРІГАЙТЕ 
АКТИВНІСТЬ

Більшість довгожителів 
ведуть активний спосіб жит-
тя, це включає в себе про-
гулянки, підйом по сходах і 
т.д. Вправи захищають м'язи 
від атрофії. Всього півгодини 
на день, витрачені на прогу-
лянку, пробіжку або зарядку, 
різко знижують ризик захво-
рювань серця і допомагають 
позбавитися зайвої ваги. Ро-
зумне фізичне навантаження 
забезпечить вам бадьорість і 
гарний тонус.

ЗНАЙДІТЬ СОБІ  
МЕТУ В ЖИТТІ

Якщо у людини в зріло-
му віці немає мети в житті, 
обов'язково потрібно знайти 
спосіб надати їй якусь зна-
чимість. Все, що завгодно, 
лише б це підтримувало вашу 
мотивацію і спонукало ди-

витися вперед у завтрашній 
день. 

СМІЙТЕСЯ ДО СТА РОКІВ
У багатьох дослідженнях 

було задокументовано зв'язок 
між почуттям гумору і здат-
ністю людини прожити довге 
життя. Гумор є найкращими 
ліками від стресу. А сміх від 
душі приводить до такої ж фі-
зичної реакції, як і нескладна 
робота: частішає серцебиття 
і стимулюється циркуляція 
крові.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ СВОГО 
ДАНТИСТА

Багато досліджень під-
тверджують зв'язок між гі-
гієною порожнини рота і 
серцево-судинними захво-
рюваннями. Речовини, що 
виділяються запаленими яс-
нами, потрапляють у кров і 
роблять свій внесок в заку-
порку артерій. Тому регуляр-
но чистіть зуби і, якщо необ-
хідно, не зволікайте з візитом 
до зубного лікаря.

СКАЖІТЬ «НІ» 
КУРІННЮ

Ризики, пов'язані з курін-
ням, і його вплив на розвиток 
всіляких захворювань широ-
ко відомі. Тож якщо ви зби-
раєтеся жити довго, то курін-
ня вам в цьому вже точно не 
помічник.

Тож, друзі, щоб дожити 
до столітнього рубежу, не 
обов'язково володіти «хоро-
шими» генами, більш важ-
ливо дотримуватися звичок, 
спрямованих на турботу про 
власне здоров'я, любити жит-
тя і дякувати світові за мож-
ливість бути його частиною.

За матеріалами сайтів 
http://kfs-korrektor.ru,  

https://lifehacker.ru,  
http://ruslekar.info

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ'Я І СИЛИ 
АЖ ДО ЗРІЛОГО ВІКУ

Більшість вважають основним фактором, що сприяє досягненню тривалості життя, на-
явність відповідної генетичної схильності. Але невже в тому випадку, коли у вас немає цих 
самих «хороших генів», ви не зможете переступити поріг 60-70 років? Здається, на це запи-
тання однозначно складно відповісти.

 Але подумати і зробити важливі висновки варто. Адже існує безліч факторів, що впли-
вають на те, чи зможе ця людина прожити довге і здорове життя, чи ні. Давайте розглянемо 
деякі з них.

• Плекай в собі внутрішнє 
відчуття радості і зачарова-
ності життям. Навчися бачи-
ти довкола все живе і радіти 
йому — траві, дереву, птахам, 
тваринам, землі, небу. Вдив-
ляйся в них добрими очима 
і з уважним серцем, і відкри-
ються тобі такі знання, що не 
знайдеш у книгах. І побачиш 
у них себе —  приборканого і 
оновленого.

• З людьми будь добрим 
і уважним. У кожної люди-
ни, навіть порожньої, можна 
чогось навчитися. Не роби 
з людей собі ні ворогів, ні 
друзів. І тоді не отримаєш від 
них клопоту.

• Те, що тобі призначено, 
буде дано. Тільки навчися 
смиренно чекати. Те, що тобі 
не належить мати, і чекати не 

слід. Нехай душа буде легкою.

• Коли на душі погано, 
треба багато ходити. Кра-
ще полем, лісом, над водою. 
Вода понесе твій смуток. Але 
пам'ятай: найкращі ліки для 
тіла і душі —фізична робота.

• Знаходь час для мовчан-
ня, заспокоєння, душевної 
бесіди з собою.

• Не гнівайся на людей. Не 
суди їх. Кожна прощена то-
бою людина додасть тобі лю-
бові до самого себе.

• Не змагайся ні в чому і 
ні з ким. Кожному своє. Не 
сперечайся. У кожного своя 
правда і своя образа. Не на-
вчай людей, як їм жити, що 
робити. Не вважай себе най-
розумнішим і порядним, кра-
щим, ніж інші.

ПОРАДИ ДЛЯ ДУШІ 
104-РІЧНОГО АНДРІЯ ВОРОНА

Андрій Ворон — карпатський мудрець- довгожитель. 
Прожив довге і насичене життя, помер на 104-му році жит-
тя від нещасного випадку. У книзі Мирослава Дочинця 
«Многії літа. Благії літа» викладено його секрети довголіт-
тя і заповіді, як прожити довго в радості і щасті.
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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

Енергетична конструкція 
має форму усіченої піраміди 
з навершям. Квадратну осно-
ву піраміди умовно поділе-
но діагоналями, тобто косим 
хрестом, на чотири частини. 
Людина знаходиться у центрі 
перетину ліній хреста, який 
умовно ділить простір навко-
ло людини на чотири об'ємні 
частини. Тобто спереду, ззаду, 
а також із боків від неї знахо-
дяться ніби трикутні просто-
ри, і ці простори є об'ємними 
зонами Сутностей.

Також тіло людини ви-
промінює так зване біополе. 
Біополе неоднорідне за свої-
ми частотними характери-
стиками, оскільки частота, 
яка випромінюється мозком, 
відрізняється від частоти ін-
ших органів, наприклад, ни-
рок або печінки. Тому біополе 
людини має різні кольори.

Тепер більш детально по-
глянемо на навершя пірамі-
ди, яке відокремлене від ос-
нови. Навершя знаходиться 
орієнтовно за півметра від 
верхівки голови. Відстань 
приблизна, тому що у кожної 
людини вона індивідуальна. 

Саме в цьому місці, в умовній 
верхівці піраміди, народжу-
ються її думки.

У центрі навершя знахо-
диться Особистість. Осо-
бистість — це ким відчуває 
себе при житті будь-яка лю-
дина, та, яка робить вибір 
між Духовним і Тваринним 
началами, аналізує, робить 
висновки, накопичує особи-
стий багаж чуттєво-емоцій-
них домінант.

Між навершям і усіче-
ною пірамідою знаходиться 
свідомість, точніше сказа-
ти, поле свідомості, яке 
складається з септонів. 
Навершя піраміди є 
своєрідною анте-
ною, яка безпере-
рвно приймає 
думки. Думки 
ж у свою чергу 
є хвилею, що 
приходить ззовні. 
Процес зародження думок 
у свідомості людини мож-
на умовно поділити на три 
стадії.

Думки атакують або, ін-
шими словами, збуджують 

мембранні структури навер-
шя. Хвиля збудження пере-
дається далі полю свідомості, 
і цей процес є відповідною 
реакцією свідомості на зов-
нішні думки.

У свою чергу поле свідо-
мості передає реактивні, від-
повідні імпульси Особистості 
і головного мозку. Примітно, 
що порушуються одні і ті ж 
зони (ділянки) — як у Особи-

с т о с т і , 
так і у головному мозку. При 
цьому підвищується актив-
ність септонного поля свідо-
мості.

На третій стадії, завер-
шальній, головний мозок 

посилає у відповідь імпульс 
Особистості через септонне 
поле свідомості. Ось як ви-
глядає цей процес в дії.

Тепер розглянемо основ-
ну, найбільш важливу части-
ну всієї конструкції людини 
— Душу. Душа є істинною 
антиматерією. Вся інша енер-
гетична конструкція в шести 
вимірах вибудувана навко-
ло неї. Якщо орієнтувати-

ся за будовою фізичного 
тіла, то приблизним її 

розташуванням є 
район сонячного 
сплетіння, тобто 
фактичний центр 
людини. Душа 
впроваджується в 
енергетичну кон-

струкцію людини, що 
формується, на восьмий 

день після народження фізич-
ного тіла. 

Між Душею і Особистістю 
знаходиться так звана срібна 
нитка. Це канал, який є спо-
лучною ланкою між Душею і 
Особистістю. З цього септон-
ного каналу Душа безперерв-
но передає Особистості сили 
Аллат. Сила Аллат дається 
людині для злиття Особи-

стості з Душею. Саме ця сила 
і становить силу уваги. Куди 
Особистість вкладає силу 
уваги, ті програми і активує в 
дію. Якщо Особистість вкла-
дає більше уваги в септонне 
поле, тобто матеріальне буття, 
то сили Аллат безповоротно 
витрачаються на підтримку і 
розвиток матеріальної систе-
ми. В результаті Особистість 
після смерті тіла перетво-
рюється на субособистіть — 
інформаційну частину смерт-
ної матеріальної системи. 

Якщо Особистість вкла-
дає більше уваги щодня в 
глибинні почуття, направля-
ючи їх до Душі, то в підсум-
ку відбувається якісна зміна 
її енергетичної конструкції 
і Особистість зливається з 
Душею. Утворюється зовсім 
нова істота — Істота Духов-
ного світу.

Процес пізнання лю-
диною своєї природи не-
скінченний, так само як 
і кількість нерозгаданих 
таємниць людського існу-
вання. Людям ще належить 
дізнатися багато, адже кож-
на відповідь породжує ще 
більше нових питань.

ЩО ТАКЕ ЛЮДИНА?
Людина — найзагадковіше творіння на планеті. Тіло людини здається нам доскона-

лою біомашиною, яка виконує безліч функцій не тільки зовнішніх, а й внутрішніх. 
Ми подорожуємо у тривимірному просторі, виконуємо різні дії, приймаємо рішення, 

обробляємо інформацію, спілкуємося. 
Але існує ще щось невраховане, яке поки не реєструється сучасними приладами, але 

явно відчувається людиною, невидиме оком, тонко-матеріальна складова людської істо-
ти — енергетична конструкція людини.

Судіть самі: звіробій вмі-
щує рутин, аскорбінову і 
нікотинову кислоти, сапоні-
ни, цукри, каротин, токофе-
рол, ефірні олії, дубильні, 
смолисті і гіркі речовини; 
безсмертник здавна вживали 

при будь-яких хронічних не-
дугах, втомі, не знаючи про-
типоказань; корисні власти-
вості ромашки дозволяють її 
застосовувати при лікуванні 
вірусних, інфекційних і бак-
теріальних хвороб, також це 

чудовий заспокійливий за-
сіб; березові бруньки діють 
сечогінно, жовчогінно, пото-
гінно, кровоочисно, знебо-
лююче, дезінфікуюче, рано-
загоювально, дають сильний 

антибактеріальний ефект, 
вбиваючи мікроби кишко-
во-тифозного ряду.

Взяти трави в рівній про-
порції (наприклад, по 100 г). 
Одну столову ложку гото-
вої суміші помістити в тер-
мос і залити на ніч 0,5 літра 
окропу. Вранці процідити. 
Вживати 1-2 рази на день 
за півгодини до їди або по 
закінченні двох годин піс-
ля неї. Курс — 1 місяць або 
поки не закінчиться склад 
трав.

Оксана Черниш,
  Волинська обл.

«ЧЕТВІРКА ТРАВ» 
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

При виразках шлунка, 
підвищеній кислотності 
корисно пити настій з под-
рібненої кори акації білої: 
1 чайну ложку сировини 
залити окропом (0,5 л). На-
стояти в термосі близько 
двох годин, потім проціди-
ти. Пити 3 рази на день по 
200 мл вранці, 200 мл в обід, 
100 мл за годину перед сном. 
Дози не перевищувати!

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград,

Львівська обл.

КОРА АКАЦІЇ —  
ЛІКИ ДЛЯ ШЛУНКА

Навесні більшість із нас відчувають слабкість, скаржать-
ся на стрибки тиску, сонливість, поганий сон і апетит. І ви-
ною всьому — зниження імунітету. Пропоную спробува-
ти трав'яну суміш «четвірка», яку сміливо можна назвати 
дієвим імуномодулятором: ЗВІРОБІЙ, БЕЗСМЕРТНИК, 
РОМАШКА, БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

МІЦНИЙ ЧОЛОВІК
Михайло Миколайович працювати на зем-

лі не любить, цим займається дружина. А у 
нього інше завдання — він облаштовує дачу. 
Побудував новий парник, потім взявся за аль-
танку. Тільки до кінця не довів: підняв мішок 
з цементом — і поперек прострелило. Два дні 
не міг встати, а потім — яке вже будівництво, 
навіть нахилитися складно.

Підйом вантажів — ще одна часта причина 
болю в спині. При підйомі важких предметів 
різко зростає тиск на міжхребцеві диски і хря-
щі суглобів хребта. Вченими доведено, що при 
підйомі тяжкості, стоячи на прямих ногах, її 
вплив на хребет збільшується в 10 разів. Тоб-
то, якщо ви вирішили підняти 10 кг, поперек 
піддається впливу навантаження, що дорів-
нює 100 кг. Отже, в цей момент м'язи і зв'яз-
ки попереково-крижової ділянки відчувають 
колосальне перевантаження. Відбувається 
мікротравматизація зв'язкового апарату по-
переково-крижового відділу, функціональне 
блокування («заклинювання») міжхребцевих, 
крижово-клубових суглобів.

ЩО РОБИТИ?

Вчіться оцінювати свої сили — не нама-
гайтеся перенести щось свідомо непідйомне. 
Навіть сильним, добре тренованим чоловікам 
небажано піднімати понад 20-ть кілограмів.

Якщо вага у предмета адекватна, не слід 
нахилятися з положення стоячи на прямих но-
гах, для того, щоб його підняти. Встаньте пе-
ред ним, сядьте навпочіпки з рівною спиною, 
візьміть предмет обома руками, наблизьте до 
грудей і вставайте. Так велика частина наван-
таження припаде не на спину, а на більш силь-
ні м'язи ніг. Ніколи не піднімайте тяжкості, 
повертаючи тулуб.

ОБЕРЕЖНО, 
ГРЯДКИ!

Весна прийшла, така прохолодна і обережна цього року, 
але дуже бажана. Радість від її настання відчувають як діти, 
так і дорослі, а особливо ті, хто з нетерпінням чекає початку 
садово-городніх робіт. Пройде 2-3 тижні, і перші пацієнти 
потягнуться до поліклінік та аптеки по допомогу: «зірвані» 
спини, проблемні попереки, загострення болей у суглобах. А 
головне — кожен сезон любителі городніх робіт здійснюють 
одні і ті ж помилки, які настільки типові, що можна навіть 
скласти «портрет» дачника, який більше за інших ризикує 
заробити проблеми з хребтом.

УДАРНИЦЯ 
СІЛЬГОСППРАЦІ

Марія Миронівна обожнює дачу. Шко-
да, вирватися туди вдається нечасто: наша 
героїня — головний бухгалтер, і роботи у 
неї багато. Тож, якщо вона приїжджає на 
ділянку, то працює від душі і поспішає пе-
реробити всі справи. Так було і рік тому. 
Жінка приїхала, переодяглася — і давай 
копати, садити. Перервалася на півгоди-
ни, щоб перекусити, і знову за справу. До 
вечора відчула, що спина розламується, а 
наступного дня через біль у попереку не 
змогла встати з ліжка ...

Такі трудівники — часті пацієнти з бо-
лем у спині. Захоплюючись роботою, вони 
забувають, що їхній організм до цього не 
готовий. У жителів міст, особливо якщо 
у них сидяча робота, взимку різко скоро-
чується фізична активність. Через це слаб-
шають всі м'язи, в тому числі і м'язи спини. 
Різке збільшення навантаження саме по 
собі може спричинити їхній спазм і біль. 
А ще ці м'язи підтримують хребет. Якщо 
вони слабкі, збільшується навантаження 
на його суглоби і міжхребцеві диски, а це 
може призводити до розвитку остеохон-
дрозу, радикуліту, спондилоартрозу.

ЩО РОБИТИ?

В ідеалі підтримувати м'язи спини в то-
нусі потрібно постійно. Але якщо не вихо-
дить, принаймні, дотримуйтесь простих 
правил.

Перш ніж обробляти грядки, розімніть-
ся, щоб розігріти м'язи. Підніміть руки і 
потягніться вгору, зробіть кілька плавних 
нахилів вперед-назад і в сторони, кругові 
рухи плечима, стегнами.

Щогодини-півтори робіть перерви в ро-
боті хоча б на 15-20 хвилин. У цей час кори-
сно повторити розминку або просто поле-
жати на спині.

Намагайтеся менше нахилятися, най-
краща поза для посадки рослин або про-
полки бур'янів — на четвереньках. У цьому 
випадку зберігається природний прогин 
попереку. Вставайте з цього положення 
повільно, спираючись на одне коліно. Зараз 
у садових відділах продаються спеціальні 
м'які килимки для таких видів робіт, дуже 
зручні і практичні.

Не працюйте через біль і дискомфорт, 
інакше поступово стане ще гірше.

ЗАГАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Періодично у всіх виникають 

проблеми зі спиною на дачі. Але 
не те, щоб дуже серйозні. День-
два відлежалися, вжили зне-
болююче, потім все поступово 
минуло. Спина не турбує, поки 
не починається новий дачний 
сезон. Але тепер колишня схема 
«лікування» не працює. 

Біль стає більш відчутним та 
тривалим. Лікар ставить діагноз 
— «спондилоартроз» і поперед-
жає: проблеми можуть періо-
дично відновлюватися. Підступ-
ність болю в спині в тому, що 
він часто проходить сам собою. 
Через це люди вважають його 
неприємним, але не надто серй-
озним явищем. Після зникнення 
симптомів вони не поспішають 
міняти спосіб життя. Тим часом 
будь-який біль — це сигнал про 
небезпеку, який вимагає пильної 
уваги.

ЩО РОБИТИ?

Не можна обмежувати ліку-
вання тільки знеболюючими 
препаратами. Для зняття сим-
птомів гострого болю і набряку 

можна використовувати кілька 
днів сечогінні і міорелаксанти. 
Це засоби першої допомоги, а 
багатьом хворим потрібна тера-
пія не тільки в період загострень, 
але і коли спина не болить. 

Наприклад, при спондило-
артрозі пацієнтам призначають 
хондропротектори — препара-
ти, які допомагають зупинити 
руйнування хрящової тканини 
суглобів хребта. Їхні діючі речо-
вини — глюкозамін і хондроїтин 
— підживлюють хрящ, роблять 
його більш зволоженим і міц-
ним. За рахунок цього стан хреб-
та покращується, і біль у спині 
з'являється рідше.

Після першого епізоду болю 
в спині необхідно перегляну-
ти свій спосіб життя. Зокрема, 
зробити все, щоб зміцнити м'я-
зи, що підтримують хребет, і не 
перевантажувати їх понад міру. 
Проконсультуйтеся з лікарем з 
приводу того, що потрібно зро-
бити саме вам.

ПРИЄМНОГО
 І КОРИСНОГО 

ГОРОДНИЦТВА!

Юлія Рудковська, провізор вищої категорії
Стаття підготовлена з використанням 

матеріалів з Інтернету
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Особливо важливо це 
для втомлених людей. А хто 
не втомлюється після робо-
чого дня, якщо в одній руці 
— пакети з продуктами, в ін-
шій — сумка з паперами, які 
обов'язково треба опрацюва-
ти і закінчити до завтра? Ще 
треба притримувати дитину, 
яку щойно забрали   з дитсад-
ка, яка так і норовить залізти 
в калюжу і додати клопоту з 
пранням. А попереду готу-
вання, прасування та інші 
принади щасливого життя, 
тому в голові тільки думки: 
швидше, швидше, ще стільки 
всього треба встигнути!

Медитація також допомо-
же у вирішенні проблем, адже 
стан розслаблення сприяє ре-
гуляції всіх систем організму 

і досягнення душевної рів-
новаги. Іноді зовсім непога-
но відволіктися від турбот і 
задуматися про навколишнє: 
про те, що відбу-
вається саме за-
раз, а не про те, 
що вже прой-
шло або 
ніколи не 
в і д б у -
деться.

 

Змінити ставлення до подій 
набагато простіше, ніж саме 
те, що відбувається. Якщо 
ви думатимете про майбутні 
домашні справи, то не отри-
маєте жодного задоволення 
від спілкування з дитиною і 
не звернете уваги на краси-
вого метелика, за яким спро-

бувало побігти ваше більш 
спостережливе дитя. А 
ось роздратування від на-

щадка, що вириваєть-
ся невідомо куди, 

обов'язково ви-
никне: ну і що, 
що метелик, 
п о д у м а є ш , 
якась капу-
стянка, мені б 
твої турботи!

 

Повсякденні турботи, ро-
бота, улюблені домочадці, 
хвороби та інші принади є у 
всіх людей. Тільки деякі при 
цьому продовжують радіти 
життю і хоча б зрідка підніма-
ють голову, а деякі відчувають 
себе тягловими кіньми. Може, 
це залежить від ставлення до 
цих подій?

Людина, що займається 
медитацією, може не тільки 
розслабитися і отримати за-
доволення від простих речей 
(гарної погоди, красивого ме-
телика, смішної репліки ди-
тини), але і сконцентрувати 
увагу на одному предметі, од-
ному процесі або діяльності, 
уникаючи при цьому критич-
ного і оціночного ставлення. 
Це важливо для поліпшення 
самоорганізації, підвищення 
зібраності. Допоможе ста-
вити перед собою нові цілі і 
досягати їх: закінчувати спра-
ви в робочий час, а не брати 
роботу додому, заздалегідь 
продумати список покупок 
і розподілити їх між всією 
сім'єю, більше часу приділити 
дитині ... Та хіба мало пробле-
мок і проблем ми створюємо 
собі самі своєю неуважністю, 
неорганізованістю і абстраго-
ваністю від справжнього?

А ще ви зможете розпізна-
вати ті звичні схеми сприй-
няття і шаблони, які мають 
вплив на ставлення до людей 
і подій навколо.

Як часто ви подумки при-
клеюєте ярлички до людей 
«товстун», «баба», «бюро-
крат», «неросійський» (я на-
воджу тільки цензурні ви-
рази, але ж є і більш чорні 
«мітки»)? Безпристрасна по-
зиція спостерігача, якої вчить 

медитація, допоможе звіль-
нитися від кліше і побачити 
людину такою, якою вона є: 
унікальною і неповторною. 
Ненапруженість, відмова від 
категоричних оцінок допомо-
жуть побачити в новому світ-
лі і краще пізнати навіть знай-
омих і звичних людей. І вони 
можуть виявитися зовсім не 
такими вже поганими і не 
дратувати.

Можна займатися медита-
цією по 15-20 хвилин уранці 
(налаштування на хороший 
день), по кілька хвилин у пе-
рервах між роботою (відпо-
чинок і «розвантаження міз-
ків») і по 10-15 хвилин перед 
сном (осмислення того, що 
сталося і заспокоєння). Вдум-
ливе і неупереджене ставлен-
ня до дійсності (за умови, що 
ви думаєте про те, що відбу-
вається саме зараз) допоможе 
впоратися з повсякденністю.

А якщо ви, як, втім, і я, 
маєте звичку думати і хви-
люватися про що завгодно, 
тільки не про те, що відб-
увається в реалі, згадайте 
східну приказку: не варто 
хвилюватися про минуле — 
все вже відбулося і не мож-
на нічого змінити, не варто 
хвилюватися про майбут-
нє — воно може і не наста-
ти, живи в сьогоденні і будь 
щасливий!

Надія Рубі

Шановні читачі! Якщо вас 
зацікавила ця тема, 

детальніше про медитації 
ви можете прочитати в 

книзі «Сенсей-I». 
Замовити її можна 

за телефонами: 
(050) 271-28-88; 
 (067) 794-25-27

ЧИ МОЖЕ МЕДИТАЦІЯ ДОПОМОГТИ 
В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ?

Медитація — метод саморегуляції, спосіб впливу людини на свою психіку і управління 
нею. Зовсім необов'язково ставати буддійським ченцем і медитувати по кілька годин (а то і 
добу), щоб домогтися результатів. Звичайній, зайнятій справами сучасній людині, яка  по-
стійно поспішає, медитація допоможе не менше, досить приділяти їй по 15-20 хвилин кіль-
ка разів на день і навчитися бути «тут і зараз».

 Повсякденні турботи, робота, улюблені домочадці, хво-
роби та інші принади є у всіх людей. 

Тільки деякі при цьому продовжують радіти життю 
і хоча б зрідка піднімають голову, а деякі відчувають себе 
тягловими кіньми. Може, це залежить від ставлення до цих 
подій?

ВЕСНЯНЕ ОЧИЩЕННЯ ОР-
ГАНІЗМУ (детокс) рекомендовано 
далеко не всім, тому що має свої 
протипоказання. Але ні, ми ро-
бимо організму своєрідний стрес, 
після якого просто необхідний ві-
зит до лікаря.

НЕСПОДІВАНІ (адже тільки 
зараз і раптом, деякі з нас вирішу-
ються на подібні експерименти) 
НАДМІРНІ ФІЗИЧНІ НАВАН-
ТАЖЕННЯ можуть викликати 
проблеми опорно-рухового апа-
рату.

МОРДУВАННЯ ОРГАНІЗ-
МУ ЧИСЛЕННИМИ ДІЄТАМИ 
викликає сумнівний ефект: чи то 
ваги не так працюють, то чи ор-
ганізм «здав» ...

Звичайно, щоб бути завжди у 
формі, просто необхідно вести 
здоровий і активний спосіб жит-
тя, а також дуже важливу роль 
відіграє правильне збалансоване 

харчування. Але 
не варто забува-
ти про те, що на 

всі наші старання і зусилля необ-
хідна енергія, яка виробляється 
в нашому організмі. Одним з ос-
новних елементів для вироблення 
достатньої енергії в організмі є 
кофермент Q 10 (коензим Q 10). 
Він виступає в ролі каталізатора 
і без якого неможливе нормальне 
енергозабезпечення клітин. До 30 
років наш організм самостійно 
виробляє коензим Q 10 до 300 мг 
на добу. Але після цього вікового 
рубежу і в результаті ряду захво-
рювань здатність організму виро-
бляти коензим Q 10 падає. А в цей 
період організму необхідно від 30 
до 140 мг.

Дефіцит в організмі коферменту 
Q 10 викликає симптоми серцево 
- судинних захворювань, порушен-
ня обміну речовин, прискорення 
вікових змін шкіри.

Компенсувати дефіцит кофер-
менту Q 10 і підтримати його на 
належному рівні допоможе додат-
ковий прийом КОЕНЗИМ Q 10 
УЛЬТРА (США).

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

Прийом КОЕНЗИМ Q 10 УЛЬ-
ТРА протягом двох місяців до-
поможе в боротьбі з хронічними 
хворобами та проявами поганого 
самопочуття, дозволить вам стати 
більш енергійною, здоровою і мо-
лодою.

КОЕНЗИМ Q 10 
УЛЬТРА (США)

Забезпечує організм енер-
гією.
Збільшує ефективність ком-

плексних програм по зниженню 
маси тіла.
Уповільнює процеси перед-

часного старіння.
Зміцнює імунітет і серце-

во-судинну систему.
Є антиоксидантом.
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Дієтична добавка. Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією і проконсультуватися з лікарем.
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

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

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

МОЛОДІСТЬ. КРАСА. ЗДОРОВ'Я.
Навесні у всіх жінок з'являється одна мета - стати привабливою, молодою, стрункою, одним 

словом змінитеся на заздрість усім! І це вірно! Але як ми йдемо до цієї мети?
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ЦIЛИТЕЛЬ
БОГ Є ЛЮБОВ

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

«Життя і молитва абсо-
лютно нероздільні. Не мо-
литися — значить залишати 
Бога за межами всього існую-
чого, і не тільки Його, а й все, 
що Він означає для створено-
го Ним світу, того світу, в яко-
му ми живемо.

СУТНІСТЬ МОЛИТВИ 
ПОЛЯГАЄ 

В СПІЛКУВАННІ 
ЛЮДИНИ З БОГОМ

Христос у Єван-
гелії каже: «Не 
всякий, хто про-
мовляє  Мені: 
«Господи, Го-
споди» увійде 
в Царство Не-
бесне, а той, 
хто виконує 
волю Отця 
Мого ...» Це 
означає, що не-
достатньо моли-
тися, а треба, крім 
молитви, крім слів 
молитовних, ще жити 
таким життям, яке було б 
вираженням нашої молитви, 
яке б цю молитву виправдо-

вувало. Богу потрібні правда 
нашого розуму, правда нашо-
го серця і неодмінно правда 
нашого життя. А правдивість 
починається в той момент, 

коли ми, стаючи пе-
ред Богом, ставимо 

собі питання: хто 
я перед обличчям 
Того, з ким я за-
раз вступаю в 
бесіду? Чи дійсно 
я хочу з Ним зу-
стрітися віч-на-
віч, чи тягне мене 
до Нього моє 

серце? Чи відкри-
тий мій розум? Що 

спільного між мною і 
Тим, до якого я зверта-

юся? І якщо ми виявляємо, 
що спільного між нами нічо-
го немає або занадто мало, то 
і молитва буде або неправди-

вою, або слабкою, безсилою, 
що не виражає собою люди-
ну. Ми повинні бути прав-
диві до кінця. Постає тоді пи-
тання про те, якими словами 
молитися.

У КОГО
 Є МОЛИТВОСЛІВ...

... часто дивуються, як впо-
ратися з безліччю тих моли-
тов, які вони там знаходять 
(ранкові, вечірні ...). Читаєш 
молитву — одне розумієш, а 
інше залишається незрозумі-
лим, з одним погоджуєшся 
легко всім розумом і душею, а 
з іншим важко погоджуєшся, 
одне сприймаєш, а інше десь 
повз тебе проходить.

Всі молитви, які у нас є в 
молитвословах, були напи-

сані не за письмовим 
столом, вони вирва-
лися, як крик душі 
у святих в момент, 
коли трагедія їх тор-
кнулася, або в ту 
мить, коли раптом 
затремтіла душа 
крайнім горем або 
радістю. Ці молитви 
— крик живої душі, 
вони висловлюють собою 
досвід людей, які, звичай-
но, набагато більші, глибші, 
чистіші і світліші за нас.

Святі молитов не вигаду-
вали. Небезпека, перед якою 
вони перебували, викликала 
ці молитви, вирвала їх з душі. 
І якщо ми хочемо цими сло-
вами молитися, ми повинні 
долучитися до їхніх почуттів 
і досвіду.

ЯК ЖЕ ЦЕ ЗРОБИТИ?

Є один людський досвід, 
який нас з ними з'єднує: ми 
— люди, якими були вони, ми 
шукаємо Бога, Того ж самого, 
Якого вони знайшли. 

Боротьба, яка в нас відб-
увається, та ж сама, що і бо-
ротьба, яка роздирала їхні 
душі. Вони жили тим самим 
життям, що і ми. 

МОЛИТВА — РАДІСТЬ ЖИВІЙ ЗУСТРІЧІ
(ВСЕ ПРО МОЛИТВУ)

Кілька разів прочитала книгу Митрополита Антонія Сурозького «Чи може ще молитися су-
часна людина» — і так перейнялася її правдивістю, чистотою і щирістю, що захотілося поді-
литися  прочитаним з читачами газети «Пантелеймон». Сподіваюся, що уривки з цієї книги 
зворушать багато сердець добрих читачів і деяким допоможуть розібратися в питанні про 
сутність молитви.

... Агапіт лікував людей, 
позбавляючи їх різних не-
дуг — і душевних, і тілес-
них, він також наставляв 
їх: «Негоже хвилювати Го-
спода про що б то не було, 
крім як про порятунок 
душі своєї. Не про тіло 
просіть, не про здоров'я, не 
про живіт свій дбайте, — 
все це є тліном порожнім, 
в бажаннях ненаситним. 
Бо немає прохання більш 
гідного, ніж прохання про 
порятунок душі своєї ».

Любов Божа не зали-
шає людину навіть тоді, 
коли вона про неї забу-
ває. 

Бог ніколи не залишає лю-
дину, бо Його Любов, завдя-
ки Душі, завжди з нею. Однак 
людина не завжди хоче прий-
няти цю вічну Любов і часто 
таємне знання її відкладає на 
«потім», керуючись миттєви-
ми, тимчасовими бажаннями 
смертної матерії. 

Але у людини немає цьо-
го «потім», є тільки «тут і за-
раз», в якому відбувається 
справжній рух і вибір. 

Треба тільки відкритися 
і довіритися Богові. Не вар-
то втрачати дорогоцінного 
часу життя. Як тільки поча-
лася атака Тваринного на-

чала, стимулююча почуття 
самотності, потрібно просто 
відразу ж подолати в собі 
цю приземлену самість і зі 
щирістю дитини звернути-
ся до Бога, покладаючись на 
Волю Його. Звернутися так, 
як умієш, своїми щирими 
словами, думками і, головне, 
внутрішнім, глибоким по-
чуттям, як до найближчої і 
рідної Істоти. 

Коли ж людина з почут-
тям глибокого покаяння 
починає спілкуватися зі 
своєю Душею, Любов Божа 
примножується в ній бага-
то разів. Бог приходить в 
Душу і дає їй мир. 

Вона стає джерелом не-
вичерпної внутрішньої сили 
для людини. Вона відрод-

жує в ній дух віри, надає 
можливість усвідомити от-
риманий досвід і придбати 
новий погляд на своє життя. 
Людина знаходить дар ро-
зуміння: вона в Любові, бо 
вона в Богові і Бог у ній. У 
неї є що сказати Богу і є сила 
щирості і віри, щоб відчути 
Його духовну відповідь. І цей 
Діалог двох люблячих одне 
одного нескінченний. Бо Бог 
є спілкування в Любові. 

Людина розуміє, що пере-
бування в цьому спілкуван-
ні, одухотворення, єднання 
з Богом і є справжнє, істин-
не життя. Ця таємниця, що 
здійснюється в кожному з 
нас, коли ми її приймаємо і 
відкриваємося перед Богом у 
своїх щирих почуттях.

Прийти до пізнання Бога людина може лише через Святого Духа. Бо він є першим 
помічником і посередником між Богом і людиною. Він множинний в своєму прояві, але 
Сутність Його одна. Людині дуже важко усвідомити, що є насправді Святий Дух. Але ні в 
одній релігії, жодне таїнство, яке пробуджує в людині Любов і Віру до Бога, не обходиться 
без натхнення Святого Духа. Бо Він є для людей силою Божою, Слухом Його і Голосом Його.

... І Антипій загорівся бажанням стати 
«ченцем» і перебувати в безперервній 

молитві до Бога. Та тільки не знав він, 
ні як іти до тієї гори на  чужій землі, 
Грецькій, ні як правильно молитися 
Богу, щоб бути почутим Ним. І став 
тоді Антипій звертатися до Бога свої-
ми простими, щирими словами і про-

сити Його, щоб Той дав йому мудрого 
наставника, який навчив би його мо-

литві істинній, що приводить до спасіння 
душі. І настільки сильним було це бажання, 

настільки наполегливо він про це думав і щиро просив у Бога 
не один місяць і не один рік, що в кінцевому рахунку сталося 
наступне ...

(Уривки з книг А. Нових)
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 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, Но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ
СЕРАФИМ САРОВСЬКИЙ И БОЖА МА-

ТИР. МИЛУВАННЯ. НАДРУКУЙТЕ 
БУДЬЛАСКА В ПАНТЕЛЕЙМОНИ.

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

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 

16 квітня — ікони Божої Матері «Нев'янучий Цвіт».
17 квітня — Радониця, поминання покійних.
18 квітня — святкування Іверської ікони Божої Матері
20 квітня — Візантійської ікони Божої Матері. Пісний день.
21 квітня — ікони Божої Матері «Живоносне Джерело».
22 квітня — ікони Божої Матері «Цесарійська». Святих жі-
нок-мироносиць.
27 квітня — Віленської ікони Божої Матері.
30 квітня — ікони Божої Матері «Ізбавительниця».

Особливо, коли хтось із 
близьких захворів, людям 
хочеться допомогти, вони 
починають молитися, про-
сити Бога, щоб дав здоров'я 
рідним, близьким, дорогим 
їм людям. Обіцяють, що мо-
литимуться Богу тощо. Тобто 
йдуть торги з Богом. 

Торги про що? Про здо-
ров'я. Адже вони не просять 
про безсмертя, про спасіння 
душі, як кажуть релігійною 
мовою, у Бога для своїх рід-
них і близьких. Вони просять 
здоров'я. А здоров'я — це не-
від'ємна частина матеріаль-
них благ. Від кого вони про-
сять? Від свідомості. І хто їм 
це розповідає? Свідомість. І 
до кого вони звертаються в 
таких молитвах? До систе-
ми (Диявола). До того, хто 
володіє цим матеріальним 
світом. До того, кому він на-
лежить.

Адже практично у всіх 
релігіях, так чи інакше, йдеть-
ся про те, що є Князь світу 

цього. Тобто тут, у цьому три-
вимірному світі, є свій Князь, 
який керує цим світом. І ось 
він якраз і дає ті блага ма-
теріальні людям, коли вони це 
заслуговують, здоров'я теж, 
але в обмін він забирає Жит-
тя. Люди цього не розуміють. 
Тому що багато, знову ж, під 
диктовку свідомості вважа-
ють, що: «Краще тридцять 
років красивого життя, ніж 
якась там Вічність: чи є вона, 
чи немає її? Ось краще тут по-
живу. А потім ... що буде, те 
буде ».

 Коли люди починають, 
молячись Богу, проси-
ти, але просити земне, 
то вони моляться не 
Богу, вони моляться 
Сатані. Адже не мож-
на просити у Вічності 
чогось тимчасового. Не 
можна просити у Жит-
тя смерті, не буває та-
кого.

Люди просто не ро-

зуміють, що трид-
цять років, що сто 
років — це всього 
лише мить. Ніколи 
людина не встигне 
нажитися. І здоров'я 
багато не буває. Все 
воно минає. Все на-
справді просто і все 
дано. Хочеш бути здоровим 
— лікуйся, стеж за своїм здо-
ров'ям. Хочеш бути багатим 
— вчися, працюй, будеш, 
куди ти подінешся. І це не су-
перечить ніяким законам. Хо-
чеш влади — йди в політику, 
знаходь цю владу. Захочеш — 
доб'єшся. Питання в іншому: 
не можна використовувати 
магію для придбання якихось 
земних благ. Чому? Що таке 
магія?

 Магія — це, перш за все, 
витрачення життєвих сил, 
тих сил, що дані тобі на звер-
шення духовних таїнств. А 
ти їх використовуєш у своє-
му бажанні і спрямовуєш на 
придбання чогось матеріаль-
ного. Що б матеріальне ти не 

придбав, воно все одно тим-
часове. В цьому йде підміна.

Ну, що зробиш? Система 
сильна. Нічого не змінюєть-
ся. Люди як були людьми, 
так і залишаються. Точніше, 

не люди, свідомість їхня. 
Адже система одна і та ж. 
Начебто люди різні, свідо-
мості різні, а система одна 
і та ж. Це ось візьмемо, го-
ворячи сучасною мовою, 
гаджети всякі: телефо-
ни, планшети, ноутбуки. 
Вони різні, але програми 

у них практично однакові, і, 
виходячи в Інтернет, вони ви-
ходять в той же самий Інтер-
нет і отримують ту ж саму ін-
формацію. Ну, ось десь так ... 
зі свідомостями, з системою. 
Але тут дуже важливо, щоб 
оператор розумів, які програ-
ми можна активувати, а які не 
потрібно, і що він за це запла-
тить.

Бог вже за життя люди-
ни кожному дає те, що той 
заслужив. Більш того, Він 
не просто залишає індивіда 
із заслуженим результатом, 
але і надає багато шансів 
поліпшити його, виростити 
свою духовну сутність. 

Але більшість через пере-
важання в їхніх думках ма-
теріального інтересу не помі-
чають і цього. Кричать на все 
горло: «За що Бог дав мені 
таке життя?» Мовляв, сусід 
ще гірший за мене, а наскіль-
ки багатший. Таких людей і 
приваблюють секти, де обі-
цяють «рай в тілі для правед-
ників» після Армагеддона. І 
людина із задоволенням слу-
хає цю нісенітницю, вірить 
цим людям і чекає, не доче-
кається, цього Армагедону, бо 
ця думка потай підсолоджує 
її ненависть, чорну заздрість, 
її самолюбство, що вона ось 
такий «праведник» спасеться, 
а сусід її — «грішник гріш-
ників» — загине в пеклі во-
гненному разом зі своїм ба-
гатством. Та нісенітниці все 
це! Хитрі і розумні люди все 
прекрасно розуміють і заро-
бляють на цій тваринній по-
требі населення величезну 
купу грошей. Людину може 
врятувати тільки її внутріш-
ня Любов. Адже вона  нічого 
не може дати Богу, крім своєї 
Любові ...

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


Тільки вони сприймали 

його з витонченістю і глиби-
ною, які нам не завжди до-
ступні. А через їхні твори ми 
долучаємося до розуміння, 
якого у нас інакше не було б. 

Ось чому нам треба з'єдна-
ти життя і молитву, злити їх в 
одне, щоб життя давало нам 
їжу для молитви і, з іншого 
боку, щоб наше життя було б 
виразом правдивості нашої 
молитви.

ОЙ! НАСТАВ ЧАС 
ПОМОЛИТИСЯ ...

Якщо ми підходимо до 
молитви з почуттям: «Ой! 
Настав час помолитися, а 
мені так хотілося б зайня-
тися іншою справою: про-
читаю ті молитви, які на-
лежить, і досить з Нього ... 
», це блюзнірство, цього не 
можна робити, тому що Богу 
не потрібні ці молитви. 

Ці молитви колись вирва-

лися, як кров ллється з сер-
ця, з чийогось людського 
досвіду радості або страху. 
Тоді вони були істинними. 
І якщо ти хочеш їх засто-
совувати, якщо ти хочеш їх 
повторювати Богу, то вони 
повинні ключем бити з твоєї 
душі так само, як вони били 
з душі того, хто вперше їх 
склав. 

Але їх представляти Бо-
гові, ніби ти молишся, тоді 
як ці слова тобі чужі, — 
блюзнірство і фальсифіка-
ція, такі ж підлі, так само, як 
украсти листа, написаного 
іншим, і видати його за свій. 

І, якщо раптом помітиш, 
що вчинив так, зупинись, і 
тоді дійсно з соромом скажи 
Богу: «Прости! Я Тобі жит-
тям і навіть молитвою на-
брехав». І як тільки скажеш 
це, ти вже повернувся до 
правдивих відносин, ти вже 
повернувся до того, що мож-
на з Богом говорити чесно. 

Це дуже важливо. 
Немає правдивості, якщо 

немає прямоти і правди в 
стосунках між людиною і 
Богом.

Справжній шлях, що ви-
водить нас з цього глухого 
кута, — важкий шлях. Треба 
змінити життя, треба зміни-
ти вміст свого серця, треба 
стати гідними тих молитов-
них слів, які ми вимовляємо. 
І тоді ми зможемо говори-
ти правдиво, і тоді молитва 
буде радістю живої зустрічі.

І ми зможемо сказати 
Господу: «Я знаю Тебе, я 
люблю тебе! О Боже, Отче, 
Ти — моя надія. О Госпо-
ди Ісусе, Ти — мій захист, 
Духу Святий, Ти моя до-
помога. Трійце Свята, 
Боже мій, благословен єси 
на віки! Амінь».

Зінаїда Миколаївна Дунаєва, 
77 років, м. Київ

МОЛИТВИ СИЛУАНА 
АФОНСЬКОГО ПРО ЛЮБОВ

Господи, дай народам всієї землі пізна-
ти, як багато Ти нас любиш і яке дивне 
життя Ти даєш віруючим в Тебе. Помилуй 

мене, Боже, грішне творіння Твоє. Скільки 
разів Ти давав мені благодать Свою, і я не 

зберігав її, тому що марнославна душа моя; але 
душа моя знає Тебе, Творця і Бога мого ...

***
Боже, просвіти нас Духом Твоїм Святим, щоб ми всі зро-

зуміли Твою любов. Хто просить у мене молитов, за тих сліз-
но прошу Господа: «Господи, дай їм Духа Твого Святого, нехай 
пізнають Тебе Духом Святим. Господи Милостивий, навчи 
всіх нас Духом Твоїм Святим жити по волі Твоїй, щоб всі ми у 
Світі Твоєму пізнали Тебе, істинного Бога, бо без Світу Твого 
ми не можемо зрозуміти повноту любові Твоєї. Просвіти нас 
благодаттю Твоєю, і вона зігріє серця наші любити Тебе.

ПРО ЩО ПРОСИТИ В МОЛИТВІ?
Будь-яке земне прохання, матеріальне прохання, яким би воно дорогим не здавалося 

людям ...  Хотілося б розібрати такий момент ... У звичайному житті людському у людей 
є прив'язки. Є рідні, близькі, дорогі їм люди. Ну і просто своє життя. 
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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)

Батько любив випити і 
спричинити сварку. І ось я 
вирішила змінити цю ситуа-
цію. 

На той час я не знала як, 
але у мене був дуже сильний 
намір. Чи то від мого бажан-
ня, але в один із таких ве-
чорів, коли мені хотілося десь 
опинитися в тиші (ну хоча б 
на безлюдному острові), як 
вихід я вирішала зателефону-
вати подрузі (вона в мене з’я-
вилася напередодні). Ми по-
говорили, і вона мені сказала 
прийти вранці, у неї є книга, 
яку їй колись порекоменду-
вала знайома. Ледь дочекав-
шись ранку, я пішла по книгу 
— це була книга В. Синель-
никова «Щеплення від стре-

су». Щойно почала читати, у 
моєму житті почалися зміни. 
Змінювалася я сама і, як на-
слідок, почалися траплятися 
зі мною приємні події, якщо 
траплялися й інші, то вони не 
були негативними, а корисни-
ми, бо я навчилася з них бра-
ти уроки. 

Далі була книга «Возлюби 
хворобу свою» В.Синельни-
кова, з якої  я зрозуміла, що 
хвороби не беруться нізвід-
ки, а це — як наслідок наших 
негативних думок, і ми самі 
створили ілюзію свого навко-
лишнього світу: робимо вибір 
на користь доброго чи злого. 
Цю книгу я читала цілий мі-
сяць. Щодня розбираючи 
свої руйнівні думки одну за 

одною, залишаючи свої нега-
тивні думки. 

  Я дуже люблю читати ще 
зі шкільних років, і прочита-
ла дуже багато газет, поки у 
рекламі  в книзі В.Синельни-
кова не побачила, що у нас в 
Україні є така газета «Пан-
телеймон цілитель», яка ви-
промінює тільки доброту і 
несе радість у кожен дім, ді-
литься мудрістю життя і лю-
бов’ю.

Велике спасибі всьому 
дружньому колективу газети 
« Пантелеймон» за таку ціка-
ву і змістовну газету. Саме із 
вашої газети я дізналася про 
книги Анастасії Нових, які 
кардинально змінили став-

лення до свого життя, до 
цінностей. Я ніби отримала 
крила для мого саморозвитку, 
ніби прокинулася після дов-
гого і глибокого сну. 

Поповнили мою бібліоте-
ку інші книги А. Нових: «Сен-
сей-1,2,3,4», «АллатРа».

І кожна з цих книг відкри-
вала у мені і для мене щось 
нове – добре і позитивне.

Я навчилася брати від-
повідальність на себе за своє 
життя і все, що навколо мене. 
Змінилася я і, як наслідок, мої 
дітки (я на них перестала кри-
чати, тільки виявляла любов 
до них, а вони мені ста-
ралися віддати ще 
більше). Чо-
ловік, батьки 
теж до мене 
гарно стави-
лися. Батько, 
хоча й досі 
випивав, але 
спілкувався зі 

мною і дітьми тільки твере-
зим, майже зникли сварки в 
домі. З’явилась любов у сім’ї.

У мені прокинулась сила 
Божої Любові, яка керує 
мною. Я навчилася відкрива-
тися любові. Зрозуміла, на-
скільки все просто і геніально 
влаштоване.  Головне — що-
денно  тепер робити правиль-
ний вибір, жити по совісті 
і з любов’ю в серці. Підтри-
мувати вогник душі, щоб він 
розгорався, і зігрівав більшу 
кількість людей, а ці люди 
у свою чергу передавали ін-
шим, і це вже був не вогник, а 

вогнище любові у всьо-
му світі.

 І в цьому нам 
д о п о м о ж у т ь 

книги Анаста-
сії Нових.

Катерина 
Григорівна 

Яким, 
с. Чудель,

Рівненська обл.

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

Профессор В. Ковалёв 
за работой

Я ВЕРЮ В МИР, КОТОРЫЙ 
БУДЕТ

Мне жаль моё родное племя,
Его быльём поросший путь,

Всё то, что выветрило 
время,

Можно забыть, 
но не вернуть!

Мне жаль мои былые годы,
Мне их не сжать, 

не растянуть,
Моя судьба — с моим 

народом
Пройти отмеренный 

мне путь.
Тому история порукой,
Порывы памяти моей,

Привычки, радости и муки,
Дошедшие до этих дней.

Судьбы привычные законы
И неизменны, и сильны,

Их проявленья непреклонны,
Как путь движения Луны.

 
Я верю в мир, который 

будет,

Хочу кричать
как в пустоту:

Одумайтесь, цените, люди,
Свою заветную мечту.

Умерьте вы свои желанья,
Свой аппетит к своим 

страстям,
И не ищите оправданья

Былым и будущим властям.
Не всяк, конечно, правду 

знает,
Кто нас уводит в никуда,
Так знайте ж, взор свой 

устремляя
В эпоху мира и труда.

Пишу про новый мир и верю,
И мысленно лечу туда:

В мир, что уже стучится 
в двери

Эпохи мира и труда.
Стремлюсь, хоть старость 

непреклонна,
Её бы взять и обмануть.
А смысл? Коль мысль моя 

огромна,
Её я шлю в далёкий путь!

Не к небесам обетованным,

Да и не к разуму невежд:
Не сжечь бы в рабстве 

окаянном
Своих немеркнущих надежд!

К тому зовёт Вселенский 
разум,

К единству целей и идей,
Живущей на планете разом
Всей совокупности людей.

Цель — не 
разменная монета,
Чтоб есть и пить, 

как из ведра,
Лишь люди б жили 

на планете
Для общей пользы и добра.

В эпохе той сомнений нету:
Она торопится, спешит,
Чтоб поскорее на планете
Эпоху рабства завершить!

Автор: В. Ковальов

Надіслала Тетяна 
Кир’якова-Музалевська,

м. Бахмут, 
Донецька обл.

Я ВІРЮ В СВІТ, 
ЯКИЙ БУДЕ

У минулому номері ми друкували статтю «Є в кожно-
му віці початок невдач, величі долі» про цікаву людину 
—  Валерія Миколайовича Ковальова. Публікуємо його 
чудовий вірш.

ПРО МОЛИТВУ
Якось святий 

зайшов до храму
Побачив Сатану,

Що безупинно і напам’ять
Молитву говорив Святу.
— Ти молишся? — спитав 

святий із здивуванням
— Та ні, знущаюся з мо-

литви я,
Бо та молитва,

 що без серця,
Пуста вона, вона моя.
Тому ніколи не спіши

 в молитві,
Із вірою на Бога уповай

І пропусти молитву 
через душу,

Її з великою любов’ю
прочитай.

На всі чотири сторони 
вклонися,

Тоді молитву прочитай
Із вірою, надією, любов’ю
Молитвою такою день 

кожний починай:

«Ісус Христос переді мною,
А Мати Божа позаді,

І Ангели справа і зліва,
У руки Господи даю себе 

Тобі».

О. А. Сорока,
м. Залещики,

Тернопільська обл.

ТЕБЯ ГОСПОДЬ 
ЛЮБИТЬ 

БЛАГОСЛОВЛЯЕТ!
Стань танцем Бога, 

Светом на пути,
Что твоих ближних тихо согревает.

В глубины сердца своего войди — 
Тебя господь любить благословляет!

Отбрось всю ложь и ненависть 
души,

Они путь к продвиженью отсекают.
Открыться Богу, созерцай в тиши — 

Он на любовь тебя благословляет!

Не ты живи — пусть Бог в тебе 
живёт

И свет в пути для ближних умножает.
Пусть Совесть и сердце Гимн Любви 

поют — 
Тебя господь любить благословляет!

Пусть покаянье — снятие завес — 
Перед тобой путь новый открывает,

Пусть устремленье возносит до 
Небес —

Бог на Любовь тебя благословляет!

Нетварный Свет Творца душой 
впитай — 

Он новые дороги открывает.
И верой сердца Дух святой стяжай — 
Тебя Господь в Любовь преображает!

Тетяна Гридчина, м. Енергодар,
Запорізька обл.

КНИГИ ЗАПАЛИЛИ ВОГНИК ЛЮБОВІ В ДУШІ
Доброго дня редакціє, а також читачі газети « Пантелеймон»! У своєму листі я хотіла б 

поділитися історією зі свого життя, можливо, мій життєвий досвід комусь допоможе.
Якось літнього дня  я стала помічати, що мене не влаштовує моє життя. І все здавалося в 

ньому є: чоловік, діти 1,5 року і 5 років, батько, водночас чогось не вистачало. У домі ніко-
ли не бувало тиші —  шуміли дітки, граючись і чим більше я їх сварила, тим більше вони, 
здається, привертали мою увагу ще більшим шумом. 
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Ми з мамою дуже люби-
мо гуляти. Якось ми захоті-
ли пройтися по весняному 
лісові, тому що сніг всюди 
розтанув, а в лісі ще лежав. 
Було дуже цікаво спостері-
гати, як прокидається до 
життя ліс. Пташки, мишки 
і білки залишили свої сліди 
на підталому снігу. Нас все 
цікавило й тішило, хотілося 
співати весняну пісню разом 
з усіма мешканцями лісу.

Так ми і йшли, радуючись, 
поки раптом різко не зупи-
нилися, вражені побаченим. 
Прямо посеред лісу, недале-
ко від дороги було розкидане 
сміття. Далі ще гірше — ми 
побачили величезну гору 
сміття, що тягнеться, куди 
вистачало погляду.

Радісний настрій відра-
зу зник, ми притиснулися до 
мами і запитали: «Чому тут 
смітник?» Мама пояснила 
нам, що звалище тут ніхто 
не дозволяв, просто людям 
нікуди дівати сміття, ось і 
вивозять його сюди. І взагалі 
сміття — це велика пробле-
ма, як в нашому селищі, так 
і в усьому світі. В середньо-
му на кожного жителя Землі 
за один рік накопичується 

близько тонни відходів, а це 
понад 5 мільярдів тонн! Цю 
проблему повинні вирішува-
ти не тільки ті, хто стоїть при 
владі, а й звичайні люди по-
винні їм допомагати. Кожна 
людина відповідальна за це 
звалище! І хоча особисто ко-
жен не приносив сюди сміття, 
але кожен у своєму житті ви-
користовував і викидав пред-
мети, які тут лежать. Але ж 
не все треба викидати, багато 
речей можна використовува-
ти повторно.

Мама попросила визна-
чити, з яких предметів скла-
дається звалище. Ми з бра-
том розійшлися у різні боки  
і пройшли уздовж звалища 
кілька метрів. Звалище скла-
далася з різних видів упа-
ковки: пластикової, скляної і 
металевої. Було багато цело-
фанових пакетів і картонних 
коробок. Ми подумали, що 
з цього всього можна зроби-
ти безліч цікавих виробів, а 
мама пообіцяла пошукати в 
Інтернеті, як інші люди вдру-
ге використовують упаковку.

Трішки повеселілі, ми ви-
рушили додому, а по дорозі 
міркували, що ж ми, ДІТИ, 
можемо зробити для свого 
рідного краю. Мама сказала, 
що якщо кожна людина за-

думається над цією про-
блемою, то обов'язково 

щось зміниться на 
краще. Ось що ми 

вирішили:

1. Брат сказав, що відмо-
виться від напоїв у пластико-
вих пляшках, а купуватиме в 
скляних, адже скляна пляшка 
ще стане в нагоді в господар-
стві.

2. Треба намалювати пла-
кати і розвісити їх всюди, щоб 
люди пам'ятали про цю про-
блему.

3. Розробити пам'ятки 
гостям нашого острова про 
сміття і роздавати їх.

4. Можна написати 
повчальну казку, в якій пока-
зати, що буде, якщо цю про-
блему не вирішувати.

5. У школі можна показати 
сценку хлопцям, в якій агіту-
вати використовувати сміття.

6. Влаштувати май-
стер-клас з виготовлення ви-
робів зі сміття.

Натхнені тим, що хоча 
ми і маленькі, але все ж 
можемо зарадити цій про-
блемі, ми прийшли додому 
і почали реалізовувати свій 
план.

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

— Ось скільки сміття 
дістав! Дивіться, що тут 
лежить! (Показує сміття: 
скляна пляшка, пластикова 
пляшка, консервна банка). 
Зараз все це виставлю в ря-
док, візьму рогатку і стріля-
тиму. Натренуюсь, стану 
влучним, і тоді стрілятиму 
по кішках, пташках. А підро-
сту — кілером стану!

Фея охоплює голову ру-
ками і хитає нею. Звертаєть-
ся до дітей:

— Що ж робити? Дове-
деться себе виявити.

Доторкається до хлопчи-
ка паличкою, він обертаєть-
ся:

— А ти звідки взялася?
— Я фея, спала під цією 

прекрасною квіткою, яку ти 
прим'яв!

— О! Фея! Клас! А ти, 
напевно, все можеш! Зроби 
мені рогатку нову чи ні, кра-
ще відразу пістолет або ку-
лемет. Я без зупинки битиму 
ці пляшки і не тільки.

— Що ти! Я добра фея і не 
можу робити предмети руй-
нування, зате я можу весь 
цей непотріб перетворювати 
на потрібні і красиві речі.

— Це сміття?! Так я у 
мами грошей попрошу і ку-
плю собі багато красивих і 
нових речей, а це хай тут ва-
ляється.

— Ну навіщо ж гроші ви-
трачати? Та й сміття стане 
менше, якщо його повторно 
використовувати. Ось по-
дивися, що я можу. (Вона 
сипле пилок на бак і змінює 
назву на «потрібні речі») і 
дістає різні речі.

Показує на ПЛАСТИКО-
ВУ ПЛЯШКУ, поставлену 
хлопчиком, і дістає те, що з 
неї можна зробити: кілька 
красивих браслетів, стакан-
чик для олівців або сірників 
для кухні, ляльку на основі 
пляшки.

Скляна ПЛЯШКА: сіль-
ничка для кухні, декорована 
мотузкою, ваза для квітів, 
обклеєна камінчиками і 
піском, лампочка, як ялин-
кова іграшка, оздоблена 
ваза.

Консервна банка: горщик 
під квіти, декорований тка-
ниною з ґудзиками, кришки 
металеві на тканині або де-
реві, як підставка для гаря-
чого.

ДИСК — як ялинкова 
іграшка, зв'язаний із цело-
фанових пакетів килимок.

А ще дуже багато виробів 
можна знайти в Інтернеті.

— Ну, ти то Фея! А я 
простий хлопець. В мене не 
вийде. Я ось добре стріляю 
(дістає рогатку і мітиться у 
пляшки).

Головне, хлопці, бажання 
творити добрі справи для 
кого-небудь, і тоді до вас 
злетяться всі добрі феї і не-
помітно сипатимуть на вас 
пилок, щоб ви стали чарів-
никами. Ось так! (Сипле 
наче). ХТО ХОЧЕ СТАТИ 
чарівником, ОБОВ'ЯЗКОВО 
СТАНЕ!

(На наступній сторінці 
ви знайдете вироби 
з жерстяних банок)

Здрастуйте! Моя сім'я 
живе на острові Ольхон, 
який знаходиться на Бай-
калі.

Я займаюся рукоділлям, 
і часу на соцмережі, де мож-
на було б його опублікувати, 
немає. Та й, чесно кажучи, не 
люблю сидіти в Інтернеті. Я 
часто займаюсь рукоділлям і 
слухаю передачі на «АллатРа 
ТВ».

Мені дуже сподобалася 

ваша газета, я хотіла б поста-
вити таке запитання. Влітку 
у мене на острові працює 
сувенірна крамничка. Є мі-
стечко, де я розповідаю про 

книги Анастасії Нових і даю 
посилання, де їх можна безко-
штовно скачати. Цього року 
планую зробити більший ку-
точок і знайомити людей з ва-
шою газетою теж, є бажання її 
безкоштовно роздавати.

У 2012 році мої діти на-
вчалися в початковій школі, і 
ми з ними робили різні про-
екти. Один із них був, на мій 

погляд, дуже вдалий і зачіпає 
за живе. Ми проводили його в 
двох класах, і діти дуже добре 
реагували на це. Діти мої вже 
великі, а проект написаний 
для маленьких. Мені дуже хо-
четься, щоб хто-небудь ско-
ристався проектом, і праця, 
яка може  допомогти стрепе-
нутися маленьким серцям, 
не зникла даремно. Може, ви 
для своєї газети скористаєте-
ся частиною цього проекту 
— казкою або сценкою. Була б 
дуже цьому рада!

Олена Костарнова,
(лист на електронну пошту)

ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

ТЕМА: «СМІТТЯ?! Є ІДЕЯ!»

Хлопчик тягне сміттєвий бак зі звалища на ще чисту 
галявину. Ставить з розмаху його на квіточку, під якою 
спить фея. Штовхає фею, вона прокидається і відбігає на 
якусь відстань. Хлопчик захоплено копається в баку.

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

ЗАМІСТЬ ТОГО, ЩОБ ВИКИНУТИ СТАРІ БАНКИ,
ВІН ПРИДУМАВ ДЕЩО АБСОЛЮТНО ЧУДОВЕ ...

Виявилося, що бляшані банки — прекрасний матеріал для всіляких виробів! Вдихнути 
нове життя в непотрібні бляшанки може кожна людина, яка не соромиться користуватися 
уявою і творчо дивиться на життя.

Мені подобаються ці вироби не тільки своїм оригінальним виглядом ... Використовуючи 
бляшані банки в інтер'єрі, ти допомагаєш навколишньому середовищу, адже вони не роз-
кладаються в природних умовах.

Я люблю порядок, мені подобається, коли все знаходиться на своїх місцях. Також я ціную 
красу і шукаю її всюди ... Ці вироби з банок доводять, що будь-який предмет може перетво-
ритися на чарівну річ, яка приносить радість і комфорт.

1. Зручна переносна підставка для столових приборів. 
Дуже хороша для пікніка!

2. Так робиться зручна 
подушечка для голок і 

шпильок! 4. Подібні підставки 
ніколи не будуть зайвими 
на столі і вмістять в себе 

дуже багато корисних 
дрібниць.

3. Ідеальний 
порядок.

5. Всі, у кого є діти, 
оцінять цю 

думку гідно.

6. Небанальні горщики 
для рослин: добре 

виглядають на дачній 
ділянці.

ВЕСНЯНІ ЛАЙФХАКИ: ПОЧНИ ЖИТИ ПО-НОВОМУ!
З настанням весни вирішили почати життя з чистого аркуша — схуднути, кинути палити, 

вивчити іноземну мову? Прекрасна ідея! А щоб дрібні побутові проблеми не відволікали від ви-
конання ключового завдання, користуйтеся народною кмітливістю, іменованою нині модним 
словом «Лайфхак». Наша нинішня добірка маленьких хитрощів і «бабусиних» порад — мікс для 
тих, хто хоче нинішньої весни отримати максимум від життя!

БЕЗДОГАННО БІЛІ
Білі підошви кед, кросівок і 

сліпонів будуть білосніжними, якщо 
почистити їх щіткою зі звичайною 
зубною пастою — не гелевою, а білою.

КВІТИ ЖИТТЯ
Весна — це квіти. Продовжити життя красивому букету 

можна, додавши у воду кілька крапель оцту і дрібку цукру. 
Оцет продезинфікує воду, а цукор дасть квітам сили. Головне 
— не переборщити.

ТОЧНИЙ РОЗМІР
Якщо до вина запланували пасту, проблему 

з дозуванням спагетті допоможе вирішити на-
ступний лайфхак: горлечко пластикової пляшки 
відміряє порцію спагеті на одну людину. Ніхто 
голодним не залишиться.

БУТИ НА ЗВ'ЯЗКУ
Іноді ціною одного пропущеного дзвінка стають 

втрачені можливості. Прокинувшись вранці і виявив-
ши один відсоток зарядки смартфона, не панікуйте. 
Переведіть свій смартфон в авіарежим і підключіть 
зарядний пристрій. Зарядиться удвічі швидше!

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

САЛАТ ЗІ СМЕТАНОЮ
 І ГІРЧИЦЕЮ

Розріжте очищену цибу-
лину на чотири частини, а 
потім — на тонкі скибочки. 
Натріть на крупній тертці 
яблуко. Побризкайте лимон-
ним соком, посоліть, додайте 
цукор і розмішайте. З'єднай-
те сметану з готовою гірчи-
цею і заправте салат. Замість 
сметани можна використову-
вати олію.

В ГІРЧИЧНОМУ СОУСІ
Наріжте цибулю тонкими 

кільцями, посоліть і залиште 
на деякий час (до появи соку). 
Сік злийте, а цибулю перемі-
шайте з гірчичним соусом 
(гірчиця, цукор, за смаком — 
яблучний оцет, чорний меле-
ний перець).

Салат повинен настояти-
ся, тому приберіть його на 12 
годину в холодильник.

ІЗ ЗЕЛЕННЮ І ЯЙЦЯМИ
Наріжте цибулю солом-

кою, промийте холодною во-
дою, потім обшпарте окро-
пом. 

З'єднайте з подрібненими 
яйцями, звареними круто, 
заправте майонезом і посип-
те зеленню.

Приготуйте листкове ті-
сто або купіть заморожене 
(краще дріжджове). Розмо-
розьте, розкачайте і розріж-
те на трикутники.

Для начинки вам зна-
добиться жирний сир, 1 ст. 
ложка цукрового піску, 0,5 ч. 
ложки меленої кориці, щіпка 
меленого імбиру, 1 ст. ложка 
борошна, 1 жовток сирого 
яйця, цедра одного лимона.

Все добре перемішайте. 
Викладіть сирну масу на по-

ловинку кожного 
трикутника, а на 
масу — трохи ва-
рення (краще виш-
невого), накрийте 
іншою половиною і 
защипніть краї.

Випікайте на 
деку, змоченому холодною 
водою, при температурі 200 
градусів приблизно 20 хви-
лин.

Дайте пиріжкам трохи 
охолонути і змастіть кожен 

глазур'ю (цукрову пудру 
розітріть, додаючи по краплі 
лимонного соку). І відразу на 
стіл!

 У. Лещенко

Ми підготували для вас 
кілька рецептів для пікніка. 
Але пікніки, звичайно, не 
обмежуються цими рецеп-
тами — підійде будь-яка за-
куска, яка прийдеться вам 
до душі, аби погода була 
гарною і було весело. Вда-
лого відпочинку!

ХРУСТКІ ХЛІБЦІ 
З СИРОМ І ГІРЧИЦЕЮ

З'єднати 600 г борошна 
з 1 ч. л. сухої гірчиці, втер-
ти 30 г вершкового масла. 
Додати достатньо молока, 
щоб вийшло м'яке, лип-
ке тісто. Замісити його на 
столі, посипати борошном 
і розім'яти руками в пласт 
товщиною приблизно 1,5 
см, потім вирізати кружки 
7 см в діаметрі. Покласти 

їх на змащене маслом деко, 
щоб вони трішки стикали-
ся, посипати їх сумішшю з 
30 г розтопленого масла, 2 
ст. л. зернистої гірчиці, 1/2 
ч. л. перцю і 120 г тертого 
сиру. Запекти в гарячій ду-
ховці 15 хвилин.

КЛАСИЧНИЙ 
КАРТОПЛЯНИЙ САЛАТ

500 г картоплі відвари-
ти в мундирі, очистити, 
порізати кубиками, покри-
шити кілька пір'їн зеленої 
цибулі, заправити олією, 
прикрасити оливками і пе-
трушкою. Запакувати салат 
в контейнери і поставити 
в холодильник. Якщо ро-
бите салати, намагайтеся 
заправляти їх на місці, не 
заздалегідь.

На запитання, що б таке 
швиденько приготувати на 
вечерю, я готую завжди свій 
улюблений крабовий сала-
тик. Швидко, смачно і дуже 
апетитно!

Вам знадобляться: кон-
сервована кукурудза — 
1  банка, крабові палички 
— 1 упаковка, яйця — 5 шт., 
свіжі огірки — 2 шт., солоні 
огірки — 2  шт., цибуля — 
1 шт., майонез.

Яйця зварити, відокреми-
ти білки від жовтків, білки 
натерти в салатник. Крабові 
палички нарізати кубиками. 
У салатник до яєць до-
дати кукурудзу, кра-
бові палички, дрібно 
подрібнену ріпчасту 
цибулю. Огірочки 
також нарізати куби-
ками і викласти в са-
лат, заправити майо-
незом. Зверху салат 

прикрасити тертими жовтка-
ми, огірочками і зеленню.

Смачного!
Н. Артеменко

Вам знадобляться: сир 
ковбасний, пачка вершкового 
масла, банка оливок або мас-
лин (за смаком), крабові па-
лички (2 невеликі упаковки).

Сир натерти на дрібній 
тертці. Його краще терти 
холодним, тому, поки на-
тирається одна половинка, 
друга чекає в холодильнику. 
Розм'якшити масло і зміша-
ти з сиром до отримання од-
норідної маси пластилінової 
консистенції. (Я віддаю пере-
вагу, коли до половини пачки 
масла додати майонез — мас-
ло для склеювання, майонез 

для гостроти).
Краб ові 
палички 

н а -

терти на дрібній тертці в 
окрему ємність. Вони теж 
труться холодними, краще за-
мороженими.

Підготуємо невелике деко, 
яке добре поміщається в хо-
лодильнику.

Із сиру з маслом катаємо 
кульки, поклавши всередину 
оливку. Отриману кульку об-
валюємо в крабових паличках 
і викладаємо на деко. Коли 
деко заповнене, прибираємо 
«рафаелки» в холод.

Щоб кульки не втратили 
форми, не складайте їх тісно 
або шарами. Після застиган-
ня масла можна перекласти 
Рафаелло в красиве блюдо. На 
стіл краще ставити за 10 хви-
лин до приходу гостей.

Дуже смачно і красиво! 
Звичайно, не для тих, хто си-
дить на дієті!

  Людмила С.

СИРНІ КУЛЬКИ (РАФАЕЛЛО)
Цю страву напевно більшість пробувала за святковими 

столами. Але я, наприклад, завжди забувала спитати рецепт, 
вже дуже смачні кульки! І на свій День народження вирішила 
приготувати цю страву. Виявилося не дуже складно, зате так 
смачно, що від неї нічого не залишилося в лічені хвилини!

ОСЬ ТАКІ ПИРОГИ

КРАБОВИЙ САЛАТИК

САЛАТИ З РІПЧАСТОЇ ЦИБУЛІ
Це неправда, що гірка ріпчаста цибуля додається до 

страв лише як компонент. Цибуля теж може бути найголов-
нішою в салаті.

ЇМО СУП 
І ХУДНЕМО

 Ідею легких овочевих 
супів, застосовуваних для 
схуднення, рекламували вже 
в усьому світі.  Але яким би не 
був запропонований рецепт 
універсального, чарівного, 
легкого супу для схуднення, 
мета його одна.

 Ми варимо легкий 
овочевий суп, несолоний, що 
не містить ні краплі жиру (це 

дуже важливо), і харчуємося 
цим супом тиждень, десять 
днів, два тижні. 

 Вагове співвідношен-
ня овочів і води повинне бути 
таким: на дві частини води 
беремо одну частину наріза-
них овочів. Складаємо в ка-
струлю, варимо і їмо.

 Овочевий суп обхо-
диться дешево, містить без-
ліч необхідних мінералів і 
вітамінів, рослинні волокна, 

що сприяють перистальтиці 
кишечника.

 Психологічно таку 
дієту досить легко витриму-
вати: як тільки ви захочете 
їсти, ви можете собі дозво-
лити хоч греблю гати овоче-
вого супу — до трьох літрів 
на добу! Харчування таким 
супом швидко приносить свої 
плоди: організм звільняється 
від шлаків і рідини, а заодно і 
від зайвих кілограмів.

Є. Струкова

ВСІ НА ПІКНІК!
Ось уже настала теп-

ла і сонячна весна, літо 
наступає на п'яти і саме 
час виїхати на приро-
ду і порадіти листю, що 
розпускається, і першим 
квіточкам.

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

Ще за кілька десятків років 
до цього відкриття угор-
ський лікар-акушер Ігнац 
Земмельвайс (1818-1865) 
запропонував медичному 
співтовариству абсолют-
но дивовижну для того часу 
ідею: мити руки розчином 
хлорного вапна. 

Саме така гігієна, на дум-
ку лікаря, могла б скоротити 
рівень смертності в лікарнях.

Пропозиція Земмельвай-
са була зустрінута науковим 
світом з настороженістю. Ба-
гато хто сприйняв цю ідею як 
сміховинну і навіть звинува-

тили Земмельвайса в антина-
уковому шарлатанстві. Лікарі 

не бачили нічого поганого в 
тому, щоб не мити руки під 
час прийняття пологів, перед 
і після хірургічних операцій, 
розтинів. На жаль, на той час 
науці ще не було відомо ні про 
які теорії хвороботворних ор-
ганізмів.

Ігнаца Земмельвайса в 
1865 році обманом помісти-
ли в психіатричну лікарню, де 
він і помер. 

Тільки в 50-і роки минуло-
го століття гігієна і стерилі-
зація інструментів у лікарнях 
стала звичайною практикою.

ЄВАНГЕЛІЯ ГАРІМИ

Євангелія Гаріми були 
знайдені в 1950 році, але вид 
рукописів був плачевним. У 
2006 році вдалося частко-
во повернути первісний 
вигляд після ретельної ре-
ставрації. Євангелія Гарі-
ми були написані в період 
з 330 року по 650 рік, але не 
всі тексти створював один 
автор, виявлені листи з 
іншим почерком, додані в 
XV столітті. Крім того, пе-
ред вченими стоїть загадка 
— обидві книги написані в 
одній манері, але різними 
почерками.

Перше Євангеліє має 
дерев'яну палітурку, по-

криту позолоченою міддю, 
і містить 348 сторінок і 11 
зображень. У другій книзі 
всього 322 сторінки і 17 зо-
бражень, включаючи 4 пор-
трета Луки, Матфея, Марка 
і Іоанна. 

Друге Євангеліє має 
срібну палітурку. Обидва 
рукописи знаходяться в мо-
настирі святого Гаріми.

СКАЗАННЯ 
ПРО ГІЛЬГАМЕША

В середині XIX століття при 
розкопках бібліотеки ассірій-
ського царя Ашшурбаніпала 

археологи знайшли глиняні 
дощечки з письменами. Після 
вивчення виявилося, що це 
древній епос про напівбога 
Гільгамеша. Всього виявлено 
12 глиняних дощечок, на кож-
ній по 6 колонок віршів. Вчені 
встановили приблизну дату 
створення цієї древньої кни-
ги — VIII - VII століття до н.е. 
Епос розповідає про напівбо-
га Гільгамеша — царя Урука. 

Він і глиняна людина Енкі-
ду борються з Хуваву. Герої 
разом здійснюють подвиги, 
долаючи всі перешкоди на 
своєму шляху. В оповіді про 

Гільгамеша також зга-
дується про Всесвітній 
потоп і безсмертя. Зараз 
глиняні таблички зберіга-
ються в Британському му-
зеї.

АЛМАЗНА СУТРА

Ще до того, як був ви-
найдений друкарський 
верстат, люди створювали 
книги методом ксилографії 
— відбитком гравюр. У 
1900 році на заході Китаю 
був знайдений древній 

сувій, видрукуваний в 868 
році саме таким способом, 
хоча написаний він був в II-III 
ст. н. е. Алмазна сутра налічує 
6 листів, плюс зображення 
Будди. Довжина стародавньої 
книги майже 5 метрів. Зміст 
сувою вчить, як знайти доско-
налу мудрість. Зараз Алмазна 
сутра знаходиться на збері-
ганні в Британському музеї.

ЧІКЧІ

Довгий час 
Біблія Гутенберга 
вважалася най-
першою друкар-
ською книгою, 
надрукованою в 
1452—1457 рр. 
Однак, якщо вва-
жати скріплені 

листи з текстом повноцінною 
книгою, то найдавнішою дру-
кованою буде «Чікчі» — це 
кілька надрукованих корей-
ськими ченцями уривків із 
творів Будди, датованих 1 377 
роком. 

Нині книга «Чікчі» знахо-
диться в сховищах Паризької 
Національної бібліотеки.

Слово «знак» в російській мові з'явилося від давньослов'ян-
ського слова «знати» в значенні відати, мати відомості про 
щось (давньоруське, українське — «знати», словенське — 
«znáti», древнєчешське — «znáti», польське — «znac» і так далі). 
Тобто слово «знати» було зрозуміле будь-якому слов'янинові, 
незалежно від наявності відмінностей в мовах.

Символ людини — 
рівносторонній хрест з колом

Символічне зображення сутностей людини у вигляді дуг і 
півмісяців зі знаком Аллат

(Інформація з книги «АллатРа»)

Схема позначень Сутностей 
людини у вигляді дуг

ЗНАЄМО ЗНАКИНЕ ТРЕБА БОЯТИСЯ НОВОВВЕДЕНЬ У НАУЦІ
Сьогодні ні для кого не секрет, що хвороби і інфекції спричинені бактеріями, і можна поду-

мати, що про це люди знали завжди. Але насправді розуміти причину хвороби людина стала 
зовсім недавно, тільки в XIX столітті, коли французький вчений Луї Пастер висунув мікробну 
теорію хвороб, яку пізніше на дослідах підтвердив англійський хірург Джозеф Лістер.

НАЙДАВНІШІ КНИГИ
Щойно люди навчилися писати, вони стали залишати свої письмена на каменях, дереві, 

шкірі, глиняних дощечках, папірусі і, врешті-решт, на папері. Слова складалися в рядки, 
рядки в сторінки, так і з'явилися стародавні книги. На жаль, мало що збереглося до наших 
часів, але список знайдених найдавніших книг все ж великий.
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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)

(Початок — у попередніх 
номерах)

... І тільки вони стали захо-
дити за перший поворот око-
пу, який перебував буквально 
в десяти метрах від блінда-
жа, як почувся наростаючий 
свист снаряда, що летів в їх-
ній бік. Григорій, як бувалий 
фронтовик, моментально 
зорієнтувався. Судячи з усьо-
го, снаряд повинен розірва-
тися десь зовсім поруч. Часу 
майже не було. Різко розвер-
нувшись, він хотів повалити 
того хлопця на землю. Гри-
горій крикнув: «Лягай!», але 
його рука прорізала порож-
нечу. У цей момент стався ви-
бух.

Снаряд потрапив у блін-
даж. Григорій побачив, ніби 
при сповільненій зйомці, як 
розлітаються колоди, шмат-
ки бруду, якісь предмети ... 
І тут з-під його ніг раптово 
вилетів білосніжний голуб, 
що невідомо звідки взявся. Та 
так близько, що сліпуче бла-
китно-біле крило навіть за-

чепило обличчя Гри-
горія. Він відчув, як 
закрутилася голова, 
і став падати, немов 
опускаючись у м'яку 
перину. Все було, як 
в тумані. Він бачив 
нахилених над ним 
товаришів по службі 
і санітара. Його тер-
мосили. Хтось десь 

далеко кричав: «Контузія». 
Потім його кудись понесли. А 
він все думав про того хлоп-
ця, який покликав їх до ко-
мандира. Чи живий він? Чи 
встиг врятуватися? Промени-
сті блакитні очі стояли перед 
його поглядом так само живо, 
як він бачив їх тоді, в блін-
дажі,  коротку, але настільки 
пам'ятну мить ...

Але найдивніше почалося 
після того, як він опритомнів.

— У сорочці ти народив-
ся, хлопче, — говорив літ-
ній санітар, перев'язуючи 
Григорія. — Затримайся на 
секунду — і все. Я і так 
дивуюся, як тобі ви-
буховою хвилею голо-
ву не знесло.

— Він живий? — за-
питав Григорій слабким 
голосом.

— Хто? Веперський? Та 
куди він дінеться ... Він же на 
дні окопу заліг, на відміну від 
тебе. Тільки зап'ястя зламав, 
коли падав.

— Той ... хлопець, який по-
кликав ... нас до командира?

— Та ніби не було нікого з 
вами ... Та й хто вас міг покли-
кати до командира? Коман-
дир три години тому в штаб 
виїхав. Мариш ти, напевно, 
хлопче ... Спробуй заснути, 
тобі зараз сили потрібні. А 
після розберемося ...

Жахлива новина прий-
шла наступного дня: в ніч-
ному бою загинув практично 
весь їхній батальйон. Такий 
поворот долі розбурхав Гри-
горія своєю неймовірністю. 
Він знову і знову повертався 
до загадки свого порятунку, 
аналізуючи кожну деталь. 
Григорій згадав, що коли в 
бліндаж увійшов той хлопець, 
одяг його був не просто но-
вим, а зовсім сухим, хоча на 
вулиці йшов дощ. У таку по-
году обов'язково намокнеш, 
поки дійдеш від команд-
пункту до їхньог блін-
дажа ... І цей голуб ...

Звідки взятися посеред 
поля бою білому прекрасному 
створінню? Адже це не було 
міражем. Григорій ясно його 
бачив, як і все інше, реально 
відчував, як птах злітав, за-
чепивши його своїм крилом. 

Хоча лікарі і запевняли, що 
це був всього лише осколок 
снаряда, що подряпав його 
обличчя. Нічого страшно-
го, навіть кістка не зачепле-
на. Просто розсікло шкіру 
від правого вуха до нижньої 
щелепи. Так і залишився цей 
акуратний шрам у нього на 
все життя. Він і рожево-чер-
вона пляма, що з'явилася тоді 
в ділянці верхнього шийного 
хребця — дві пам'ятки того 
незабутнього дня.

Лікарі майже переконали 
його в тому, що всі ці «по-
значки» мають цілком при-
родне походження. Там под-
ряпало, там забився. Та до 
того ж Веперський чомусь все 

категорично 
заперечував, 
с т в е р д ж у -
ючи, що не 
було ніякого 
хлопця, що 
вони удвох 
вийшли, ні-
бито зовсім 
в и п а д к о -
во, сходити 
в сусідній 
бліндаж за 
м а х о р к о ю . 

І, виписуючись зі шпита-
лю, Григорій уже майже в це 
повірив.

Та тільки життя на крутих 
поворотах стало постійно 
спростовувати такі переко-

нання. Щоразу, коли Григорію 
загрожувала небезпека або 
наступали моменти від-
повідального вибору, шрам 
починав потихеньку нити. 
За ступенем болю Григорій 
відчував, як краще вчинити. 
Завдяки такому своєрідному 
«діалогу», йому вдалося уник-
нути багатьох небезпек і ви-
тримати в житті вірну лінію 
своєї совісті.

І зараз, розглядаючи той 
військовий епізод з позиції 
прожитих років, він розумів, 
що той випадок не тільки вря-
тував йому життя, але і визна-
чив щось важливе в ньому, 
що вплинуло на подальшу 
долю. Він часто згадував того 
хлопця, подумки спілкував-
ся з ним, коли на душі було 
зовсім тяжко. Дивно, але від 
цього ставало набагато лег-
ше, пропадали страх і відчай. 
І незабутній спрямований на 
Григорія променистий по-
гляд повертав спокій, надавав 
впевненості і додавав при-
плив сил.

Але ще більш дивні ме-
таморфози відбулися з його 
другом — Миколою ...

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Уривок розповіді «Все так 
просто» з книги Анастасії 

Нових «Птахи і камінь»

ВСЕ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА III.

ОПИТУВАННЯ ПРО ЛЮБОВ

Шановні, любі наші пе-
редплатники, а також всі, 
хто цікавиться нашою газе-
тою і читає її!

Ми намагаємося зробити 
кожен номер газети цікавим 
і енергоємним. Якщо, читаю-
чи номер, ви відчуваєте при-
плив енергії і життєвих сил, 
значить, ми попрацювали не 
дарма.

Будемо вдячні, якщо кожен 
з вас з любов'ю і бажанням 
заповнить нашу анкету-за-
питальник і вишле її нам. Ми 
із задоволенням опублікуємо 
ваші відповіді на сторінках 
газети.

Отже, тема «Любов». Вим-
кніть всі думки і намагайтеся 
відповідати, не замислюю-
чись:

1. Що для Вас є любов?
2. Чи відрізняється любов 

до людини від любові, напри-
клад, до дерева?

3. Що Ви відчуваєте, коли 
відчуваєте любов?

4. Згадайте випадок зі сво-
го життя або з життя друзів, 
коли Ви або вони кохали.

5. Чи відчуваєте Ви почут-
тя любові прямо зараз, від-
повідаючи на цю анкету?

6. Якщо так, опишіть свої 
почуття і відчуття.

7. Чи вважаєте Ви, що 
можна за бажанням завжди 
відчувати любов і посилати її 
всім оточуючим?

8. Що буде, якщо кожна 
людина в нашій країні, в світі 
випромінюватиме любов?

9. Що можете зробити Ви, 
щоб наблизити себе і інших 

до всеосяжного почуття лю-
бові?

10. Чи пробували Ви засто-
совувати стародавню практи-
ку «Квітка Лотоса»? Якщо так, 
то напишіть про результати.

11. Висловлення або афо-
ризм про любов, який вас на-
дихає дарувати любов.

Заздалегідь всім дякуємо. 
Не соромтеся розповідати 
про свої почуття і побажан-
ня, надсилайте любов людям, 
всього навколишнього світу! 
Ми віримо, що цим ми разом 
з вами зробимо наш світ кра-
щим і добрішим.

Адреса для листів: 07300, 
а / с 155, м. Вишгород, 

Київська обл.

ЛЮБОВ — ЦЕ БЕЗЦІННИЙ ДАР

«Любов — це безцінний дар.  
Це єдина річ, яку ми можемо подарувати,  

і все ж вона у тебе залишається» 

(Лев Толстой)

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ
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ДОРОГІ МОЇ 
«ПАНТЕЛЕЙМОНІВЦІ»! 
Прекрасна, добра, ніж-

на Аннушка Хатімлянська 
— редактор цього дивного і 
унікального видання, а також 
увесь творчий колектив і чи-
тачі «Пантелеймона»!

Я вас усіх дуже люблю! А 
це означає, що ви житимете 
вічно під покровом Благодаті 
Божої.

Ви всі мені дуже близькі 
і дорогі, і я хочу поділити-
ся сьогодні з вами першою 
своєю радістю — 

16 БЕРЕЗНЯ У МЕНЕ 
НАРОДИЛАСЯ ДРУГА 

ПРАВНУЧЕНЬКА! 
Це неземне, божественне 

почуття радості, яке пере-

повнює мою Душу, напевно 
знайоме і всім вам, тому ви 
мене по-людськи зрозумієте, а 
ваші серця, згадуючи про свої, 
схожі почуття, наповняться 
ніжною теплотою, любов'ю і 
добротою.

Хочемо привітати на 
сторінках вашого прекрасного 
видання 

МОЮ ОНУЧКУ 
КАРИНОЧКУ ВІЗИР 
З НАРОДЖЕННЯМ 
ДРУГОЇ ДОНЕЧКИ, 

А САМУ КАРИНОЧКУ — 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 

(30 БЕРЕЗНЯ). 
Хочемо подарувати мо-

лодій сім'ї передплату на 
газету «Пантелеймон ціли-
тель», а від себе особисто — 

такі рядки.
Онучці Кари-

ночці і її молодій 
сім'ї присвячуєть-
ся:

Квітонька моя 
чарівна,

 онученька моя!
Квітне хай 
весняним 

садом доленька 
твоя.

У чарівну ніч весняну 
зіронька зійшла:

Донечку дарує небо — 
ніжне Янголя.

Матір Божа Федоровська 
біля немовля...

Янгол — білий охоронець — 
дбає про дитя,

Тато обережно, ніжно 
донечку прийняв:

Пригорнув до свого 
серця і поцілував.

Наче квітоньки в садочку — 
ваші дітоньки.

Це і є велике щастя 
в вашому житті!

З материнською любов’ю 
дбаєш про «садок»,

Хай в віках ваш рід квітучий 
захищає Бог!

Прабабуся Олена і всі рід-
ні і близькі приєднуються до 
привітань!

Всіх «пантелеймонівців» 
вітаю з Весною-красунею! Ба-
жаю всім миру, здоров'я, лю-
бові і ніжності. Нехай ваші 
сім'ї будуть квітучим садом 
вишневим на століття! Божо-
го вам всім благословення і 
Ангела Охоронця!

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

Донецька обл.

Роки летять, як лебеді, 
у вирій,

Життя іде — його 
не зупинить.

Прийми вітання наші щирі,
Ще до 100 років зичимо 

прожить!
Хай будуть поруч 

Надія і Віра,
Як два крила, що впасти 

не дадуть.
І сам Господь по милості 

наділить
В здоров’ї й радості 

ще багато літ!

Валентина Соловіївна — 
дуже добра, хороша. Часто 
зустрічається з молоддю, ко-
мунікабельна, пише вірші про 
життя, про те, що її оточує. У 
нас теж є дві її збірки.

Для неї я зробила сюрприз 
до Нового року — оформила 

річну передплату на газету 
«Пантелеймон». Написала їй 
листа, вклала квитанцію і на-
писала, що ця газета — лікар 
широкого профілю, лікує від 
усіх хвороб, дає поради, ре-
цепти, друзів, піднімає жит-
тєвий тонус, вселяє надію. Її 
перечитуєш по кілька разів і з 
нетерпінням чекаєш наступ-
ного номера. 

Я думаю, що «Пантелей-
мон» стане Валентині Со-
ловіївні  другом, співроз-
мовником і лікарем від всіх 
хвороб.

Пишу заздалегідь, щоб 
встигнути привітати. Вдячна 
всій редакції і величезне спа-
сибі, що ви є.

З повагою, родина Поліни 
Антонівни Коваленко,

м. Кам'янське, 
Дніпропетровська обл.
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ДУШЕВНА КНИГА

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

◆ ◆ ◆
Другий том серії книг «Сенсей» оповідає про незвичайні приго-

ди молодої компанії, захопленої східними бойовими мистецтвами, 
жагою пізнання і внутрішнім пошуком. Іскрометний гумор, захо-
пливий світогляд головного героя — Сенсея, його глибокі знання про 
світ і вічні питання людства, феноменальні демонстрації. Мудра 
стародавня приказка про Бодхисатву, в якій розкривається гли-
бинний сенс внутрішнього пошуку душі людини. А також приго-
ломшлива розповідь про легендарного Святого Київської Русі Ага-
піта Печерського, Лікаря Безвідплатного, чудотворні мощі якого 
й донині зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

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

    ◆ ◆ ◆

«Притчі з книг
Анастасії Нових» 

Обкладинка: тверда
Ціна: 140 грн

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


