
Нехай люди всієї 
Землі з любов’ю за 

руки візьмуться! 

Люди добрі! Давайте об'єд-
нуватися навколо гарного і до-
брого! Тільки від нас залежить, 
що буде далі...

Хочеш змінити світ — поч-
ни з себе.

ВАШІ ЛИСТИПродовження на стор.  10

 Головне — 
допомогти людям.

ЕФЕКТ КІРЛІАНА

НАУКАПродовження на стор. 5

Двері Додому 
завжди відкриті

Всі ми чекаємо, що в нашому 
житті будуть Любов, Радість, 
Співчуття, Щастя, Успіх. Але 
для того, щоб вони з'явилися 
в нашому житті, не можна си-
діти, склавши руки. Потрібно 
діяти. Хоча б просто відкрити 
двері ...

БОГ Є ЛЮБОВ
Продовження на стор.  9

Дача в середині 
весни 

ДІМ ТА ПОБУТ
Продовження на стор.  12

В середині весни, коли по-
чинаються інтенсивні дачні 
роботи, особливу увагу потріб-
но приділити виноградникам 
і кущам, підживити рослини і 
звільнити їх від слідів уражен-
ня паразитами. Про це пові-
домив професійний агроном 
Дмитро Гресь.

Немає нічого ціннішого 
для еволюції людства, ніж 
відкриття та винаходи, які 
дають Ключ до розкриття за-
гадкових таємниць Природи 
і Людини...

ГОЛОВНЕ — БУТИ ЩАСЛИВОЮ!
Історія Нінель 
Блохіної, яка 
в 71 сідає на шпагат

Нінель Блохіна п'є смузі 
вранці, катається на велоси-
педі і двічі на рік їздить від-
почивати. Все це типово для 
сучасної молодої жінки, але 
Нінель Василівні — 71. Вона 
не виглядає на свій вік: дов-
ге волосся, тендітна фігура, 
пряма спина — і не відчуває 
його.

«НІКОЛИ НЕ ЧЕКАЛА 
ПЕНСІЇ»

— Десь з 9-ти років у мене 
були дуже жорсткі тренуван-
ня. Якщо щось не так вико-
нала — в останню лінію. А 
це сльози. Потім о 6 ранку 
встаєш і наздоганяєш те, що 
не зробив. Уявляєте, який 

природний відбір з дитин-
ства? — згадує жителька 
Гродно Нінель Блохіна.

Вона народилася в 
Україні. У школу пішла у ще 
напівзруйнованому Калінін-
граді, паралельно займалася 
в балетній школі-студії. Уже 
в 14 років навчання закінчи-
лося, почалася робота: дів-
чинка висаджувала квіти на 
міських клумбах.

— Зараз дітей змушують 
вибирати факультет, майбут-
ню професію. Після війни та-
кого не було. Жили, як Бог на 
душу покладе. Я не націлю-
валась на щось певне. Можу 
робити будь-яку роботу, — 
каже Нінель Василівна.

Вона закінчила технікум 
мистецтв, потім здобула 
вищу освіту філолога. Але 

все життя була «багатовер-
статником»: працювала в 
Будинку маляти, вчила шко-
лярів ОБЖ і праці, була дик-
тором на радіо і на телеба-
ченні, танцювала в ансамблі. 
Вийшовши заміж за військо-
вого, їздила з ним по гарнізо-
нах, і в кожному новому міс-
ці доводилося шукати себе в 
новій професії.

(Продовження на 3 стор.)
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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

Поки в душі 
живе любов, – 

розлука 
неможлива.
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ
ЗДРАСТУЙТЕ,
 ЛЮБІ ЧИТАЧІ!

Сонце, листя, трава, де-
рева, птахи ... Яка прекрас-
на природа навесні! А якщо 
поїхати куди-небудь у ліс або 
на річку, то від краси і яскра-
вості природи просто захо-
плює дух. Все так природно, 
світло, відкрито.

Люди постійно кудись бі-
жать, не помічаючи краси, яка 
їх оточує, не помічаючи у себе в 
місті того, чим захоплюються, 
наприклад, іноземці. Головне 
завдання цих людей — встиг-
нути. Встигнути кудись, встиг-
нути до когось ... Майже всі 
задумані і чимось здивовані. 
Чому так відбувається? Тому, 
що це величезне місто? Або що 
МИ стаємо гвинтиками сучас-
ної всепоглинаючої машини? 
Може, варто зупинитися?

Життя — це не кіно. Не-
можливо натиснути паузу або 
перемотати назад. Необхідно 
зрозуміти, що життя у нас 
одне!

Безумовно, у кожного бува-
ють чорні і білі смуги. Але ж, 
якщо б не було нічого сумного, 
якими б ми стали? Треба вчи-

тися бути щасливими! Щиро 
радіти успіхам інших, не соро-
митися проявляти свою любов 
до близьких, забути про нена-
висть і згадати про співчуття, 
не заздрити, а радіти! Жити не 
тільки для себе, а й для іншого 
(тільки не з настроєм жертви, а 
з любов'ю...).

Можливо, це все наївно. 
Проте, якщо кожна людина, 
прокинувшись уранці, по-
сміхнеться собі, а, прийшов-
ши на роботу або зайшовши 
до магазину, щиро посміх-
неться іншим людям, гірше 
нікому не стане. І насправді 
це просто! Може, є заради 
чого старатися?

Ваші листи, які приходять 
до редакції, — це світло і теп-
ло. Дякуємо кожному, хто 
пише, розмірковує і любить. 
Ми намагаємося приділяти 
увагу всім авторам. Заздале-
гідь прошу вибачити, якщо 
когось не зрозуміли, ми щиро 
працюємо і хочемо допомог-
ти кожному.

Бажаю кожному з вас, 
друзі, провести наступний 
тиждень у спокої і позитиві.

Щиро ваша, 
Анна Хатімлянська

Найважливіше правило 
зрубової споруди — точне 
вимірювання і абсолютна 
акуратність дій.

Споруду зводити важ-
ливо саме в холодну пору 
року! На старті цієї ко-
піткої роботи вам нале-
жить вибрати деревину 
для свого майбутнього 
житла. Найбільш підхо-
дящим виявиться вибір 
сосни, ялини або кедра, 
оскільки абсолютно всі 
хвойні породи мають 
малу щільністю і, отже, 
легкі при перенесенні. Та-
кож плюс хвойних дерев 
полягає в їхній природній 
теплоізоляції. Рясність 
смол гарантує збережен-
ня будови і відсутність 
гниття на ній.

Будівельний ресурс зале-
жатиме від вашого особисто-
го вибору: чи віддасте пере-
вагу ви збиранню матеріалу 
вручну, чи звернетеся на дере-
вообробний завод для опто-
вої купівлі. У обох варіантів є 

свої плюси. Перший заздале-
гідь гарантує вам якість дере-
вини, і згодом ви можете бути 
впевненими в якості спору-
ди. Другий же варіант значно 

скорочує час, витрачений на 
видобуток деревини вручну.

Сама назва цього методу 
будівництва вже говорить 
про те, що обробка кожного 
елемента відбувається лише 
вручну. З підручних інстру-
ментів, крім деревини, вам 
знадобляться рубанок, соки-
ра, риса  (рос.— черта), тесло 

і, зрозуміло, окомір.
Якщо ви не довіряєте за-

хист від жучка і цвілі природ-
ній смолі, то можете придба-
ти в магазині антисептик.

Спочатку кору необхідно 
зняти, використовуючи тес-
ло (напівкруглий топірець, 
який прийшов до нас із дав-
нини), після цього колодам 
треба дати час для того, щоб 
вони підсохли, — кілька днів 
цілком підійде. Далі перед 
вами знову постане вибір з 
особистих переваг: вирішите 

ви залишити колоди очище-
ними від кори чи надумаєте 
підстругати рубанком — не 
принципово.

За допомогою тесла 
ви зможете також зро-
бити на кожній колоді 
напівкруглий (місячний) 
паз. Це дуже важливо, 
тому що саме він дозво-
ляє утримувати тепло 
в будівлі після скріплення 
всіх заготовок. А ще мі-
сячний паз дарує будівлі 
вельми естетичний ви-
гляд після збирання.

При складанні будинку 
слід пам'ятати правило: ши-
рина паза диктується діаме-
тром колоди і дорівнює його 
половині. Збирання ж пра-
вильніше і легше здійснюва-
ти, використовуючи рису.

Запам'ятайте також, що на 
будинок площею 100 м² по-
трібно буде обробити не мен-
ше двохсот шестиметрових 
колод.

Удачі вам!

... Жили-були маленькі жа-
бенята, які організували зма-
гання з бігу. Їхня мета була 
забратися на вершину вежі. 
Зібралося багато глядачів, 
які хотіли подивитися на ці 
змагання і посміятися над їх-
німи учасниками ... Змагання 
розпочалися ...

... Щоправда, ніхто з гля-
дачів не вірив, що жабенята 
зможуть забратися на вер-
шину вежі. Чути було такі ре-
пліки:

— Це дуже складно!!
— Вони НІКОЛИ не забе-

руться на вершину.
— Немає шансів! Вежа за-

надто висока!

Маленькі жабенята поча-
ли падати. Один за одним ... 
За винятком тих, у яких від-
крилося друге дихання, вони 
стрибали все вище і вище ...

Натовп все одно кричав:
— Занадто важко!!!
— Жодне з них не зможе 

цього зробити!

Ще більше жабенят втоми-
лося і впало ... Тільки ОДНЕ 
піднімалося все вище і вище. 
Те єдине не піддалося!!

Зрештою, всі піддалися. За 
винятком того одного жабе-
няти, яке, приклавши всі зу-
силля, забралося на вершину!

Тоді всі жабенята захотіли 
дізнатися, як йому це вдалося. 
Один учасник запитав, як же 
цьому жабеняті, яке дісталося 
до вершини, вдалося знайти в 
собі сили.

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, перемо-
жець був ГЛУХИМ !!!

Мораль: Ніколи не 
слухай людей, які нама-
гаються передати тобі 
свій песимізм і негатив-
ний настрій ... Вони за-
бирають у тебе твої 
найзаповітніші мрії та 
бажання. Ті, які ти пле-
каєш у своєму серці! Не 
забувай про силу слів. Вір 
у себе і в свої сили. ТИ 
МОЖЕШ!!!

Вже не вперше тут прово-
дять заняття з плетіння ман-
дал. Під час створення манда-
ли малюнок накопичує в собі 
позитивну енергетику. Саме 
тому більшість буддистських 
і індуїстських храмів прикра-
шені мандалами. Ці унікальні 
вироби геометричної форми 
прикрасять будь-який ін-

тер'єр і додадуть йому особ-
ливого шарму.

Літніх людей, які бажають 
відвідати майстер-класи ори-
гінального мистецтва, Центр 
запрошує за адресою: вул. Ли-
сенка, 8, каб. №5 (цокольний 
поверх).

До слова, мандали слу-
жать основою для створення 
антистресових розмальовок. 
Розфарбовування мандал за-
спокоює і утихомирює. Ефект, 
який при цьому відчувається, 
порівнюють з медитацією.

Галина Тульчинська, 
http://napensii.ua

У ТЕРНОПОЛІ ПРОВОДЯТЬ 
АРТ-ТЕРАПІЮ 

ДЛЯ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ
У Тернопільському міському терцентрі соціального об-

слуговування населення працюють безкоштовні курси 
арт-терапії для одиноких людей похилого віку.

ТИ МОЖЕШ!
ПРИТЧА

БУДІВНИЦТВО БУДИНКУ 
МЕТОДОМ РУЧНОЇ РУБКИ

Технологія будів-
ництва будинку саме 
цим методом дійшла 
до нас із самих ви-
токів слов'янської 
культури. Дерев'яне 
зодчество було ос-
новним методом бу-
дівництва на Русі, 
і чимало будівель 
стоять і досі. А це вже свідчить про якість і довгостро-
ковість подібного будівництва.



3 №8 (590), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

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

ЦЕ ЦІКАВО

Так ось. У нашій Тернопіль-
ській області в моєму місті 
Бучач на базі територіального 
центру вже п'ять років функ-
ціонує відділення денного 
перебування «Університет 
третього віку» для навчання 
людей похилого віку.

Навчання проходить на 
4-х факультетах:

- історико-правовий;
- основи медицини і здоро-

вого способу життя;
- основи комп'ютерної гра-

моти;
- хоровий спів.
Навчаються 58 пенсіо-

нерів, деякі з них є слухачами 
інших факультетів, не тільки 
одного.

На ІСТОРИКО-ПРАВО-
ВОМУ для слухачів про-
водять зустрічі з письмен-
никами Тернопільщини, 
переглядаються і обумовлю-
ються кінофільми, проходить 
читання віршів українського 
поета і письменника Т. Шев-

ченка, проводяться бесіди та 
лекції про історію Бучацько-
го краю, запрошуються свя-
щеники для бесід на біблійні 
теми, організовуються екс-
курсії в Бучацький історико 
-краєзнавчий музей з метою 
вивчення історичних робіт 
Пінзеля.

На ФАКУЛЬТЕТІ ОСНОВ 
МЕДИЦИНИ відвідувачі слу-
хають лекції про захворюван-
ня нирок, серцево-судинної 
системи, суглобів, про очи-
щення кишечника і знижен-
ня холестерину народними 
методами. Цікаві лекції про 
користь бджолиного пилку, 
застосування морської солі 
та ефірних олій і т. п. А ще 
на практичних заняттях пен-
сіонери вчаться вимірювати 
артеріальний тиск, пульс, на-
кладати пов'язки і виконува-
ти вправи лікувальної фіз-
культури.

НА ФАКУЛЬТЕТІ ОСНОВ 
КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАМО-

ТИ освоюють ази роботи на 
комп'ютері, вивчають його 
комплектуючі, ознайомлю-
ються з текстовими доку-
ментами, інтернет-енцикло-
педіями, проводять аналіз 
інформаційних повідомлень, 
знайдених в Інтернеті.

Учні ФАКУЛЬТЕТУ З ХО-
РОВОГО СПІВУ (ми назва-
лися група «Вечір», де я учас-
ник групи і староста) беруть 
участь у районних заходах 
«Різдвяні дзвони», концерт-
них ювілеях до Дня Шевченка, 
Дня Незалежності, з нагоди 
святкування Міжнародно-
го дня людей похилого віку, 
а також проводять святкові 
колядки в територіальному 
центрі, в адміністративному 
корпусі району, виступаючи 
в обласному центрі — місті 
Тернопіль.

У вересні 2017 року від-
бувся концерт в Арт-дворі 
«Пісня серед нас» в Бучачі. 
Їздили з концертами і в села, 

але зараз проблема з транс-
портом. А влітку 2017 року 
до нас у Бучач приїжджала з 
Києва за програмою «Фольк-
music» Оксана Пекун зі своєю 
знімальною групою, і вже во-
сени нас по телевізору бачила 
вся Україна на Першому на-
ціональному каналі.

Учасники групи з вели-
ким бажанням приходять на 
репетиції (приміщення рай-
онного Будинку культури), 
займаємося раз або двічі на 
тиждень, хоча всім нам по 70 
років, а трьом учасникам — за 
80. Нас велика сім'я, 20 учас-
ників, в основному — жінки, 
чоловіків тільки шестеро. 
Наш керівник — Заслужений 
діяч культури Василь Петро-
вич Дем'янчук (баян) — пише 
і музику до віршів, які йому 
подобаються. Репертуар у нас 
— українські народні пісні, 
стрілецькі, козацькі, всього 
понад 40 пісень.

Є навіть пісня-посвята 
нашому колективу. І вірші, і 
музику до неї написав наш 
керівник.

«НАДВЕЧІР’Я МОЄ»
Понад рідним двором

Лебединим крилом
Літа наші у даль промайнули.

Як летіли роки на чотири 
боки,

Білим пензлем волосся 
торкнулись.

Приспів:
Надвечір’я моє, надвечір’я,

Ти надія і доля моя.
Надвечір’я моє, надвечір’я,
Моя дружня й велика сім’я.

Скільки всього було,
То давно загуло,

Але в пам’яті все залишилось.
Що зробити вдалось,
І те, що не збулось,

А багато чого так хотілось.
Приспів.

І тепер, як тоді,
Коли ще молоді,

Кожен мріє себе показати.
А літа — не біда,
Бо душа молода,

Вона хоче радіти й співати.
Приспів.

Зараз наш творчий колек-
тив працює над сценарієм 
«До цьотки Ксеньки на поси-
деньки» — з піснями, гумо-
ресками до ювілейного бла-
годійного концерту (адже нам 
5 років).

Тож даремно нас назива-
ють «стариками»!

Всім вам і нам бажаю бага-
то радості, здоров'я, благопо-
луччя, миру і спокою. Нехай 
кожен день у цьому році при-
носить тільки задоволення 
від життя! Оптимізму всім і 
Божого благословення!

З повагою, Тетяна Клавдіївна 
Булатова, м. Бучач,

Тернопільська обл.

(Закінчення. 
Початок на 1 стор.)

— Ось пенсії всі чекають. Я 
її ніколи не чекала і не відчу-
ваю свого віку, — зізнається 
Нінель Блохіна. — У мене 47 
років стажу. У будь-який мо-
мент людину виручить тільки 
праця. Коли мене в 66 років 
звільнили, щоб дати дорогу 
молодим, я була шокована. 
Таке враження, що мене на 
Місяць закинули і залишили. 
Я рік не працювала, але тоді у 
мене були ролики, плавання, 
велосипед, я їздила в Мінськ 
на балет. Потім батьки дітей 

написали заяву, і мене повер-
нули назад. Для мене дуже 
важливо, що я до сих пір про-
довжую працювати.

«ОРГАНІЗМ ЧІТКО 
ГОВОРИТЬ, ЩО 

СОЛОДКОГО ДОСИТЬ»

Щоранку Нінель Блохіна 
починає з заняття йогою — 
самостійного або з клієнткою. 
Тільки після цього — сніда-
нок. Тричі на тиждень у меню 
смузі, в інші дні — каша (січ-
ка або вівсянка) з насінням і 
сухофруктами. Ще вона додає 
до каші лляну олію і молочну 
суміш для дитячого харчу-
вання, в якій багато вітамінів.

За день Нінель Василівна 
зазвичай випиває близько 
півтора літра води.

— Якщо менше, у мене 

шкіра обличчя стає зовсім 
іншою. До того ж, що більше 
п'єш води, то менше хочеш 
їсти.

Вона вважає, що її ор-
ганізм краще переносить рід-
ке харчування, тому на обід 
зазвичай їсть суп.

Відому заборону на їжу 
після 6 вечора Нінель Ва-
силівна ігнорує. На вечерю 
у неї велика миска салату, 
шматочок м'яса або риби. 
Перед сном — йогурт. Якщо 
організм просить ще чогось, 
вона випиває на ніч какао з 
двома квадратиками гіркого 
шоколаду.

Сон не менше семи годин, 
іноді денний, навантаження 
все ж великі.

Забути про вік допомагає 

і велосипед. Раз на тиждень 
Нінель Василівна влаштовує 
тест-контроль: проїжджає 
«стежку здоров'я» в Гродно 
(приблизно 4,5 км) за 17 хви-
лин. Відновитися після стре-
су допомагає півторагодинна 
прогулянка уздовж Неману. 
Влітку щовечора жінка в ньо-
му плаває — трохи, близько 
100 метрів. У планах цієї зими 
зануритися в ополонку, тому 
потрібно підготуватися.

СИЛА ВОЛІ 
І ПРАЦЬОВИТІСТЬ

А ще Нінель Василівна лю-
бить самостійні подорожі, що 
теж незвичайно для її ровес-
ників. За всі свої поїздки жін-

ка платить сама. Каже, що «на 
відпочинок 300—400 доларів 
не назбирає тільки ледачий».

— Я дуже ощадлива. Що 
приготувала, те і їм три дні, 
поки не з'їм. Покупки роблю 
завжди за списком. У гар-
деробі у мене немає нічого 
зайвого. Стару річ можна пе-
решити — буде обновка, — ді-
литься життєвими порадами 
Нінель Василівна.

Вона вважає, що залиша-
тися в тонусі їй допомагають 
сила волі і працьовитість.

— Я виросла в повоєнний 
час — це зіграло свою роль. 
Все закладається в дитинстві, 
а потім формується завдяки 
середовищу, в якому знахо-
диться людина. Моє оточення 
мене завжди мотивувало бути 
в формі і добре виглядати. А 
мені головне — бути щасли-
вою!

Джерело: news.tut.by

ГОЛОВНЕ — БУТИ ЩАСЛИВОЮ!

УНІВЕРСИТЕТИ ТРЕТЬОГО ВІКУ
Здрастуйте! Я пенсіонерка, мені 73 роки.
Вирішила написати вам листа про «Університет третього віку» (прочитала статтю в 

№2 за 2018 рік у газеті «Пантелеймон»). Знайомство з цією газетою в мене відбулося ви-
падково минулого року. Замовляла у видавництві «Лотос» книги Анастасії Нових, всі 
сім книг, а потім ще її притчі (до речі, дуже люблю читати, є членом «Клубу сімейного 
дозвілля» з самого початку його заснування, вже 18 років). У посилку мені в подарунок 
поклали кілька екземплярів цієї газети. Була щиро здивована і вдячна за газети. І ось 
цього року я передплатила «Пантелеймон», щоправда, тільки на півроку, але потім про-
довжу передплату.
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ЦIЛИТЕЛЬ

 

АКТУАЛЬНА ТЕМА

 

ЧОМУ МУЗИКА 
СИЛЬНО ВПЛИВАЄ

НА ЛЮДИНУ?

Коли звукові хвилі прони-
кають у людське тіло, в його 
клітинах виникають симпа-
тичні коливання. Той чи ін-
ший звук впливає на людину 
по-різному.

Згідно з висновками вче-
них, ключова роль в інтер-
претації звуків відведена 
ритмам головного мозку. 
Аудіоінформація надходить 
до органів слуху, а потім — 
у мозок, де відбувається її 
аналіз і порівняння з власни-
ми ритмами. Частота ритмів 
суто індивідуальна, саме це і 
є причиною різних музичних 
уподобань у людей.

  РИТМ   
Відомі ритми 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8 ... мають пряму відповід-
ність ритмам життєвих про-
цесів людини. Музичні стилі, 
що використовують ці ритми, 
сприяють життєвим проце-
сам, відновленню порядку, 
розвитку. Твори музики, які 
спотворюють звук або не 
зберігають цих ритмів, посту-
пово руйнують «настройку» 
тонкого і складного «інстру-
менту», яким є людина, на-
ближаючи її до смерті — ду-

ховної (деградації) і фізичної.

  ХАРАКТЕР   
Кожні 10 років музика, 

яку ми звикли слухати, кар-
динально змінюється. І вар-
то зазначити, що її звучання 
стає все більш агресивним. 
Електронна музика, яку ми 
постійно чуємо, володіє но-
вими для нас ритмами в 140—
160 ударів на хвилину. На ор-
ганізм людини така музика 
впливає зовсім не позитивно. 
Тривале прослуховування 
подібних композицій може 
чинити негативний вплив і 
призвести до різних соматич-
них порушень.

  ГУЧНІСТЬ   
Що стосується гучності, 

то наш слух розрахований на 
нормальне сприйняття звуків 
у 55—60 децибел. Звук, що 
дорівнює 70 децибелам, вва-
жається гучним. На стадіо-
нах, де проводяться рок-кон-
церти, зазвичай 
використо-
в у є т ь с я 
апаратура з 
по-

тужністю 120—160 децибел. 
Внаслідок такого звуку ор-
ганізм виділяє адреналін. 
Надлишок цього гормо-
ну призводить до того, що 
окремі ділянки інформації 
починають «стиратися». Та-
ким чином, людина може де-
градувати.

ПРО ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ МУЗИКИ

У стародавніх трактатах 
чимало йдеться про ліку-
вальні властивості музики. 
Уже в XIX столітті вченими 
було визначено, що музика 
впливає на кров'яний тиск, 
скорочення серцевого м'яза, 
глибину і ритм дихання.

 Звуки дзвонів за кілька 
секунд здатні вбити не тіль-
ки віруси грипу і жовтяниці, 
але і тифозні палички.

Певні звуки також здатні 
допомагати при лікуванні цу-
крового діабету. Рівень цукру 
в крові і стан психіки людини 
тісно взаємопов'язані. Тому 
більшість лікарів викори-
стовують музичну терапію в 
комплексі з медикаментоз-
ним лікуванням.

Лікарі-педіатри рекомен-
дують включати малюкам 
класичну музику: вона спри-
яє формуванню кісткової тка-
нини дитини, а також сприят-
ливо впливає на розвиток її 
душі і тіла. Також досвідчені 
лікарі рекомендують вагіт-
ним жінкам прослуховувати 
чудову музику Моцарта. Ці 
твори можуть запобігти ви-
никненню серцево-судинних 
захворювань, ефективні і для 
стабілізації, активізації діяль-
ності мозку.

Від головного болю врятує 
полонез Огінського, «Угорсь-
ка рапсодія» Ліста, «Фіделіо» 
Бетховена. Безсоння мож-
на вилікувати сюїтами «Пер 
Гюнт» Гріга, «Сумний вальс» 
Сібеліуса, п'єсами Чайковсь-
кого. Гіпертонікам корисно 
слухати «Ноктюрн ре-мінор» 
Шопена, «Весільний марш» 
Мендельсона і «Концерт 
ре-мінор» для скрипки Баха.

Приємна музика благо-
творно діє і на кров. Улюблена 
мелодія викликає збільшення 
в крові лімфоцитів, організму 
стає легше боротися з хворо-
бами.

Цікаво, що прослухову-
вання класики допомагає 
легкому запам'ятовуванню 
інформації.

ЯКА МУЗИКА РОБИТЬ 
НАС КРАЩИМИ?

Давньогрецькі рукопи-
си свідчать: «Музичне ви-
ховання — наймогутніша 
зброя, оскільки ритм і гар-
монія проникають у найпо-
таємніші глибини людської 
душі».

Музика, в якій звуки, ритм 
і музичний малюнок підпо-
рядковані законам гармонії, 
робить благотворний вплив 
на здоров'я і розвиток люди-
ни: гармонізує світ почуттів, 
зцілює тіло, наповнює енер-
гією, силою; дає поживу душі 
— духовні враження; впливає 
на інтелект і мозок, покращу-
ючи пам'ять і прискорюючи 
процес навчання; подовжує 
життя. Прикладом такої му-
зики є, знову ж таки, класич-
на музика.

Великі композитори 
завжди відчували зв'язок між 
музикою і моральним, фізич-
ним та духовним здоров'ям 
людини. Гендель не раз гово-
рив, що він не хоче розважати 
слухачів своєю музикою, він 
хоче «зробити їх кращими».

Інший приклад музики, 
яка має потужну гармоні-
зуючу дію і велику цілющу 
силу, — стародавні мантри, 
бхаджани, народні співи, ко-
лискові і т.д. Вони є живою 
чудодійною спадщиною для 
нас і майбутніх поколінь.

(Продовження читайте в 
наступному номері)

За матеріалами 
сайтів: 

medbooking.com, 
www.b17.ru, 

ecology.md

ПРО ВПЛИВ МУЗИКИ 
НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Практично кожна люди-
на щодня слухає музи-
ку. Але мало хто замис-
люється про її вплив на 
організм. 

Музика — це потік енер-
гії, що керує нашими 
емоціями, розумом, на-
строєм. 

Це також сила, яку мож-
на вжити як на благо, так 
і на зло. Вона є чинни-
ком, що задає напрямок 
розвитку цивілізації.
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

ЗДОРОВІ ПОРАДИ

«Вражаюче відкрит-
тя або винахід подружжя 
Кірліан настільки велике 
і значне, що навіть важ-
ко уявити собі, який ве-
личезний вплив матиме 
воно в багатьох сферах 
нашого життя ... Ви-
нахід подружжя Кірліан 
не менш важливий за 
своїм значенням, ніж за-
пуск космічного корабля 
...» (6.11.1960 р.)

З давніх-давен люди віри-
ли, що кожну людину огортає 
енергетичне поле, яке слу-
жить їй певним захистом. В 
середині XX століття дослід-
ники Валентина і Семен Кір-
ліани зробили унікальне від-
криття — ефект Кірліана. Ці 
вчені в електричному полі ви-
сокої частоти навчилися ро-
бити методом газового розря-

ду фотознімки 
випромінювань різних пред-
метів, живих рослин, людей. 
Виявляється, всі об'єкти, живі 
і неживі, мають енергоінфор-
маційне поле, або біополе. То-
бто кожна людина світиться! 
Від усіх нас виходить світло — 
різне як за кольором, так і за 
інтенсивністю. Так подружжя 
Кірліан відкрило вікно в неві-
домий світ.

У процесі досліджень 
вчені виявили ще один ціка-
вий факт: розрядний процес 

знаходитися в залежності не 
тільки від хворобливого, але і 
від емоційного стану об'єкта.

Виявилося, найбільше 
руйнує наше енергоінформа-
ційне поле негативна, негарна 
поведінка, наприклад, злість, 
ненависть, нецензурна лайка. 
Наочне підтвердження цьому 
— порівняльний аналіз знім-
ків умиротвореної людини, 
що прочитала перед експери-
ментом кілька молитов, і лю-
дини озлобленої, яка вилаяла-

ся добірною лайкою.

Семен Давидович зазна-
чав: «Головне в ефекті Кірліан 
полягає в можливості допо-
могти людям». І сьогодні ця 
можливість реалізовується в 
енергетичній діагностиці фі-
зичного та психоемоційного 
стану людини. Зараз працю-
ють науково-дослідні інсти-
тути і клініки в Німеччині, 
Швейцарії, Австрії, Голландії, 
в яких проводяться подальші 

біоенергетичні досліджен-
ня людини, розробляються і 
апробуються методи її енер-
гетичної корекції і лікування.

 
Семен Давидович і Вален-

тина Хрисанфівна Кірліан 
відкрили ворота до нового 
щабля Знань, що допомагає, 
як радили стародавні му-
дреці, пізнати самого себе.

«... Велика заслуга на-
ших винахідників — под-
ружжя Кірліан — перед 
наукою і людством, бо 
відкриття їхнє велике, 
і всієї глибини значення 
його врахувати ще не-
можливо. ... Праці под-
ружжя Кірліан знайдуть 
належну оцінку і визнан-
ня».

ГОЛОВНЕ — ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ.
ЕФЕКТ КІРЛІАНА

ПОДРУЖЖЯ КІРЛІАН
Семен Давидович Кір-

ліан пройшов цей шлях 
з самого початку. Він був 
майстром «золоті руки», 
який оживляв все, до 
чого торкався. Він міг 
полагодити практично 
будь-який електропри-
лад, мікроскоп, фотоапа-
рат, все — аж до рентгенівського апарату.

 ... Десять років подружжя Кірліан в домашній лабораторії 
створювали і удосконалили прилад, що дозволяє проводити 
дослідження світіння об'єктів в електромагнітному полі, ро-
били тисячі високочастотних знімків, вивчаючи механізми і 
можливості невідомого раніше явища.

Немає нічого ціннішого для еволюції людства, ніж відкриття та вина-
ходи, які дають Ключ до розкриття загадкових таємниць Природи і Лю-
дини. Одне з таких відкриттів — винахід подружжя Кірліан, що дало люд-
ству нове універсальне розуміння життя і смерті.

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

РЕЗОНАНС, ТЕСЛА 
І КІРЛІАН

Рігден: Ну так що таке ре-
зонанс? Слово резонанс по-
ходить від латинського слова 
«resono», що означає «звучу 
у відповідь», «відгукуюся». 
Це відгук! Явище резонан-
су непросте, воно впливає 
на звукові, електричні, ме-
ханічні та інші коливальні 
процеси. Пам'ятаєш, я ко-
лись розповідав, як Нікола 
Тесла сконструював прилад, 
відомий сьогодні як «резо-
нанс-трансформатор Тесла», 
за допомогою якого він про-
демонстрував світіння свого 
тіла в токах високої частоти?

Згодом його розробку 
удосконалив радянський 
винахідник Семен Кірліан. 
Завдяки цьому сьогодні люди 
можуть спостерігати так зва-
ний ефект Кірліана, який до-
зволяє фіксувати світіння, 
своєрідний німб навколо різ-
них біологічних, неорганіч-
них об'єктів, поміщених в 
змінне електричне поле висо-
кої частоти.

Анастасія: Звичайно ж, 
пам'ятаю. Ви тоді розповіда-
ли ще про один цікавий екс-
перимент: як від свіжого 
листка, зірваного з дерева, 
дослідники відрізали части-

ну, а сам листок помістили 
в це поле і побачили, що на 
фотографії з’явилося фан-
томне зображення віддаленої 
частини листка. По суті, вис-
ловлюючись нашою мовою, 
збереглася інформаційна 
структура про цілий листок, 
хоча фізична його частина 
була вилучена.

Я потім розширила свої 
знання і з цих питань. Зізнаю-
ся, знайшла багато цікавого, в 
тому числі і інформацію про 
те, що зараз вивчаються мож-
ливості використання цього 
феномена в діагностиці хво-
роб і різних психофізіологіч-
них станів людини, оскільки 
було помічено, що характер 
цього світіння залежить від 
стану досліджуваного об'єк-
та.

Рігден: Те, що це вив-
чається зараз, чудово. Тільки 

істотний крок у цьому питан-
ні буде зроблений тоді, коли 
вчені матимуть хоча б загаль-
не уявлення про енергетичну 
конструкцію людини, ось тоді 
вони і отримають розуміння 
про найбільш перспективні 
напрямки досліджень. 

Так ось, як відомо, резо-
нансні коливання найви-
разніше виражені поблизу 
збудників цих коливань. А 
що являють собою такі коли-
вання? Це зміна стану сере-
довища, збурення, що несуть 
в собі енергію. Іншими сло-
вами, зміна середовища, що 
відбувається за рахунок вход-
ження в нього інформації.

Так і щодо думок людсь-
ких. Коли приходять думки, і 
ти вкладаєш в них свою ува-
гу, то це активує в тобі певні 
емоції. І коли ця інформацій-
на програма (думки) входить 
в резонанс з емоціями, що ви-
никли завдяки цим думкам, 
то і виникають «незгасаючі 
коливання», що зациклюють 
на собі увагу людини. Часто 
таке відбувається при атаці 
Особистості бічними Сутно-
стями. 

Але все це є наслідком у 
першу чергу вибору люди-
ни!

(З книги «АллатРа»)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

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

1. Подбайте про відповід-
ний одяг. Обов'язково надінь-
те щось на голову (кепку, 
панамку, косинку і т. п.). Екс-
перти МОЗ рекомендують 
одягати на прогулянку світ-
лий однотонний одяг із дов-
гими рукавами, який щільно 
прилягає до тіла. Тоді кліщів 
легше помітити.

2. Перевіряйте себе і дітей, 
аби виявити кліщів. Особли-
во ретельно обстежте ділянки 
тіла, покриті волоссям. Такі 
дії слід повторювати кожні 2 
години прогулянки.

3. Очистіть місце для від-
починку. Для привалу на при-
роді вибране місце звільніть 
від сухої трави, гілок, хмизу. 
Це варто зробити в радіусі 
20—25 метрів.

4. Огляд при поверненні 
додому. Щойно ви поверну-
лися додому, змініть і ретель-
но огляньте одяг, виперіть і 

пропрасуйте його. Також пе-
ревірте всі речі, які принесли 
з прогулянки: сумки, пледи та 
інше.

5. Спеціальні засоби від 
кліщів. Використовуйте для 

захисту від цих небезпечних 
комах аерозолі і креми, які 
відлякують кліщів.

6. Тварина на природі. 
Якщо ви з собою брали до-

машнього улюбленця, його 
також обов'язково потрібно 
оглянути на наявність кліщів.

ЯК ВИТЯГТИ 
КЛІЩА

Якщо укус стався, головне 
— не панікувати.

ПРИ САМОСТІЙНО-
МУ ВИДАЛЕННІ необхідно 
приготувати щільну ємність, 
куди можна безпечно помі-
стити знятого кліща. Про-
жарте на вогні голку, захопіть 
кліща пінцетом, або ж паль-
цями, обгорнутими марлею, 
або спеціальною ручкою-ла-
со, що продається в аптеці. 
Зафіксувати необхідно яко-
мога ближче до ротового апа-
рату, тримати строго перпен-
дикулярно поверхні укусу.

Тіло комахи необхідно по-
вернути навколо осі і витяг-
ти його зі шкірних покривів. 
Місце укусу продезінфікува-
ти спиртом, йодом. Знятого 

кліща необхідно спалити, або 
залити окропом.

Якщо ви збираєтеся до-
сліджувати кліща, цього ро-
бити не можна, комаха має 
бути живою. Якщо в рані за-
лишилася голова або хоботок 
комахи, потрібно спробувати 
витягти його. 

Після обробки залишки 
можна підчепити голкою як 
скалку. 

Після необхідно якомога 
швидше звернутися до ме-
дичної установи.

ДЛЯ ВТОМЛЕНИХ ОЧЕЙ
 При ослабленні зору, коли часто втомлюються очі, на ніч 

роблять примочки з настою квіток календули, пелюсток во-
лошки, трави очанки.

Рослини взяти порівну і подрібнити. 1 столову ложку 
суміші залити склянкою окропу. Настояти до теплої темпера-
тури. Двічі процідити.

Лікувати очі отриманим настоєм протягом шести місяців. 
При цьому менше читати, писати, перебувати за комп'ютером 
або біля екрану телевізора.

Ну і пам'ятайте: хо-
роші ліки для втомлених 
очей — прогулянка на 
природі.

Будьте здоровими!

Тарас Лехман,
м. Червоноград,

Львівська обл.

Рекомендації МОЗ УВАГА: КЛІЩІ!
Уберегтися від кліщів під час прогулянки на природі до-

поможуть шість правил, які рекомендує Міністерство охо-
рони здоров'я.

Кліщі небезпечні тим, що можуть переносити збудників 
вірусних і бактеріальних захворювань. Уникнути укусів клі-
щів на пікніку або під час прогулянки в парку допоможуть 
кілька простих порад.

Рецепти читачів РАДИКУЛІТ 
ВІДСТУПИТЬ!

Пропоную увазі читачів 
незвичайний метод лікуван-
ня радикуліту, записаний від 
старожилів, які добре розби-
раються в народних засобах 
лікування.

Набрати в рот 1 столо-
ву ложку соняшникової олії 
і смоктати її,  не ковтаючи, 
як цукерку, протягом 20 хви-
лин. Олія спочатку робиться 

густою, потім — рідкою, як 
вода, і білою. Після рідину ви-
плюнути і прополоскати рот 
водою. Цю процедуру можна 
повторювати три рази на день: 
натщесерце, в обід і перед 
сном.

Пам'ятайте: рідина, яку ви 
виплюнули, — інфекційна! 
Тому краще випльовувати її в 
санвузол.
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ПРОДУКТИ, ЯКІ КРАЩЕ 
НЕ ЇСТИ НА ГОЛОДНИЙ 

ШЛУНОК

СОЛОДОЩІ
Перекусити тістечком точ-

но так же, як і поснідати шо-
коладним круасаном, звучить 
досить спокусливо, в той час 
як для організму це прямий 
шлях до цукрового діабету.

БАНАНИ
Абсолютно нешкідливі 

самі по собі банани, з'їдені на 
порожній шлунок, принесуть 
вам більше шкоди, ніж кори-
сті.

КАВА
 Якщо ви п'єте каву натще-

серце, то сприяєте зайвому 

виробленню шлункового 
соку, що призводить до под-
разнення слизової і легкого 
дискомфорту в кращому ви-
падку, а в гіршому — до га-
стриту або навіть до виразки.

ХОЛОДНІ
 ГАЗОВАНІ 

НАПОЇ

Всі холодні напої, з яких ви 
починаєте свій день або виби-
раєте для перекусу, безпосе-
редньо впливають на склад-
ний процес обміну речовин в 
організмі.

Ми радимо перед снідан-
ком випивати склянку нега-
зованої води кімнатної тем-
ператури: так ви запустите 
процес травлення, поспри-
яєте прискоренню мета-

болізму, уникнете зневоднен-
ня і зробите приємне своїй 
шкірі.

ПРОДУКТИ,
ЯКІ МІСТЯТЬ 

ДРІЖДЖІ

Випічка і будь-які продук-
ти, що містять дріжджі, — не 
найкращий вибір, якщо ви 
добре зголодніли.

Саме дріжджові продук-
ти є основними винуват-
цями того, що після їди ми 
страждаємо від підвищеного 
газоутворення, а також від-
чуваємо почуття тяжкості і 
дискомфорту.

ПРОДУКТИ, ЯКІ СТАЮТЬ 
ЩЕ КОРИСНІШИМИ, 

ЯКЩО ЇСТИ ЇХ 
НАТЩЕСЕРЦЕ

КАШІ
Каша — ідеальний сніда-

нок: це заряд бадьорості, 
вітамінів і мікроелементів, 
яких організм потребуватиме 
весь день.

Вибирайте на сніданок 
вівсяну або рисову кашу: 

вони сприяють зни-
женню рівня холе-

стерину і, завдяки 
високому вмісту 
клітковини, бла-
готворно вплива-
ють на травлення 
та підвищують 
працездатніс ть, 

зміцнюючи серцево-судинну 
систему і імунітет.

ЯЙЦЯ
Курячі яйця — один із 

найкорисніших для здоров'я 
продуктів. Велика кількість 
вітамінів та мінералів і три-
вале почуття ситості — лише 
деякі плюси, якими може 
похвалитися цей низькока-
лорійний продукт.

ГОРІХИ
Горіхи багаті на корисні 

жири, а їхня висока енерге-
тична цінність робить їх чу-
довим варіантом для швид-
кого, смачного і корисного 
перекусу.

Якщо ви з'їдатимете жме-
ню горіхів на сніданок, мета-
болізм почне працювати, як 
годинник, рівень холестери-
ну в крові знизиться, а ваша 
шкіра, нігті і волосся будуть 
дуже вдячні за значну дозу 
вітаміну В і корисні жири.

Джерело: http://healthystyle.info

ЯКІ ПРОДУКТИ КОРИСНО ЇСТИ НАТЩЕСЕРЦЕ, 
А ЯКИХ ВАРТО УНИКАТИ

 Лікарі розповіли, які продукти натщесерце принесуть більше шкоди, ніж користі, а яки-
ми, навпаки, можна сміливо перекусити навіть на голодний шлунок.
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ЦIЛИТЕЛЬ
ЦЕ ЦІКАВО

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

... Якось до Бога прийшла 
жінка. Її спина була зігнута 
під вагою великого мішка.

— Ти втомилася, жінко? 
— занепокоївся Господь. — 
Зніми свою ношу з плечей, 
присядь, відпочинь.

— Дякую, я ненадовго, — 
відмовилася жінка. — Тіль-
ки попрошу — і відразу на-
зад! А то раптом за цей час 
вже що-небудь трапилося? 
Ніколи собі цього не проба-
чу!

— Що ти не готова собі 
пробачити?

— Якщо з моєю дитиною 
щось станеться ... Я як раз 
і прийшла, щоб попросити 
Тебе: Господи, спаси і сохра-
ни його!

— Я тільки цим і зай-
маюся, — серйозно сказав 
Господь. — Хіба я дав тобі 
привід засумніватися в моїй 
турботі?

— Ні, але ... У цьому жит-
ті стільки всяких небезпек, 
поганого впливу, крутих по-
воротів! А у сина вік такий 
— все хочеться спробувати, 
всюди влізти, у всьому якось 
самоствердитися. Я дуже бо-
юся, що його занесе на по-
вороті, він удариться, і йому 
буде боляче.

— Що ж, наступного разу 
він буде обережнішим, тому 
що на своїй шкурі дізнаєть-
ся, що таке біль, — відповів 
Господь. — Це дуже хоро-

ший досвід! Чому ти не хо-
чеш дати йому навчитися?

— Тому що хочу позбави-
ти його болю! — гаряче ви-
гукнула мати. — Ти бачиш, я 
завжди ношу з собою мішок 
соломи, щоб підстелити її 
там, де син може впасти.

— І тепер хочеш, щоб я 
обклав його соломою з усіх 
боків? Добре. Дивися ж!

І Господь миттю створив 
цілу купу соломи і кинув 
її в світ. Вона кільцем ляг-
ла навколо сина тієї жінки, 
відгородивши його від усіх 
небезпек, від усіх спокус, а 
заодно — і від життя.

Жінка бачила, як її син 
намагається пробратися 
крізь солому, але марно. Син 
метався, пробував розірвати 
солом'яне кільце, впадав то в 
розпач, то в лють. Зрештою, 
він дістав звідкись сірники і 
підпалив солому. Злетіло по-
лум'я, і всю картину миттєво 
затягнуло димом.

— Синку! — закричала 
жінка. — Синку, я йду на до-

помогу!

— Хочеш підкинути в 
багаття ще соломи? — запи-
тав Господь. — Май на увазі: 
що більше соломи стелять 
батьки, то сильніше бажан-
ня прорватися крізь неї за 
будь-яку ціну. Якщо ж це 
не вдасться, то дитина може 
і зовсім почати марнувати 
життя. Адже вона не знає, 
що таке біль, і що таке сво-
бода вибору — теж ...

Ти думаєш, що це мішок 
соломи, але насправді це мі-
шок проблем. У ньому зна-
ходяться всі жахи, які тобі 
ввижаються, всі побоюван-
ня, які в тобі живуть, всі 
страхи, якими ти наповне-
на. Все, про що ти думаєш і 
тривожишся, набирає сили 
і розростається, тому що ти 
даєш цьому енергію. Тому 
твоя ноша настільки обтяж-
лива, а твоя спина так вто-
милася ...

— Виходить, я не повин-
на піклуватися про сина?! І 
це кажеш мені Ти, Господь?

— Дбати — це скільки 
завгодно. Але ось хвилюва-
тися ти не повинна. Адже я 
теж про нього дбаю. Дозволь 
і мені робити мою справа. 
Просто не заважай мені! Але 
це, як я розумію, питання 
віри ...

«Життя — це низка подій, 
де кожна мить, як ланка в лан-
цюзі, як кадр у кіноплівці, на 
якому відображені всі думки і 
дії людини. 

Буває, дивишся хороший 
фільм і отримуєш від нього 
позитивні враження, тому що 
більшість кадрів у ньому світ-
лі і яскраві. А буває, дивишся 
інший фільм, а він створює 
гнітючий настрій, тому що 
більшість кадрів у ньому темні 
і похмурі. 

Так ось важливо, щоб твій 
життєвий фільм був світлим 

і яскравим, щоб у ньому 

було якомога більше хороших 
кадрів. А кожен кадр — це і є 
мить тут і зараз. 

Якість кожного кадру твого 
життєвого фільму залежить ви-
нятково від тебе, бо ти робиш 
своє життя світлим або темним 
своїми думкам і справами. Про-
житі тобою миті не зітреш, не 
виріжеш, і другого його дубля 
не буде. 

Духовне життя — це і є на-
сичення кожного кадру Добро-
тою, Любов'ю, благими помис-
лами і справами».

(Анастасія Нових)

Наприклад, Травневий 
переддень, Бельтейн. До речі, 
раніше ті ж кельти рахували 
дні від вечора до вечора, а 
не від ранку до ранку. Тому 
будь-яке значиме свято по-
чиналося з появою на не-
босхилі першої зірки. Ніч 
перед 1 травня знаменувала 
настання літнього періоду 
часу, так званого «великого 
сонця». З давнини жило гли-
боке повір'я, що цієї ночі від-
криваються ворота в інший 
світ, і навіть трави в цей час 
набувають чудової сили.

З поширенням у Німеч-
чині християнства це древнє 
свято, природно, було засуд-
жене церквою як «бісівське 
ідолопоклонство» і всі учас-
ники оголошувалися служи-
телями диявола. Але свято 
було настільки популярним 
серед народу, що католикам 
довелося створити своє свя-
то 1 травня — день пам'яті 
святої ігумені Вальпургії — 
Уімбурнскої черниці з Англії, 
яка прибула до Німеччини 
в 748 році, щоб побудувати 
монастир. А про популярну 

ніч перед цим католиць-
ким святом вони приду-
мали страшні історії  за 
бісівські шабаші, оргії 
відьом і чортів на най-

вищій горі — Брокен в горах 
Гарца. Ну а світову попу-
лярність «німецькі відьми» 
разом із шабашами Валь-

пургієвої ночі отримали 
завдяки Гете, який описав, як 
Мефістофель привозить на 
шабаш Фауста.

— А що, дійсно цієї ночі 
відкриваються ворота в ін-
ший світ? — з неприхованою 
цікавістю запитав Руслан.

Стас, посміхнувшись, зау-
важив:

— Ну, якщо Ватикан так 
лякав цим святом народ, зна-
чить, за цим є якась таємни-
ця.

Колектив вичікувально 
подивився на Сенсея, однак 
він ухилився від прямої від-
повіді.

— Ну що я вам можу ска-
зати. Мислите в правильно-
му напрямку, дорогі това-
риші ...

(З книги А. Нових 
«Сенсей-4»)

30 КВІТНЯ —1 ТРАВНЯ — 
 ВАЛЬПУРГІЄВА НІЧ

... Ця дата призначалася не просто так.
— А що це за свято? — поцікавився Андрій.
— А  щодо Вальпургієвої ночі, — продовжив Сенсей, 

коли колектив вгомонився, — з позиції сьогоднішнього 
дня люди вважають, що це було просто одне зі значних до-
християнських свят, вельми популярне в давнину, присвя-
чене настанню весни, пробудженню сил природи. У різні 
часи, у різних народів його величали по-різному.

 Єдина частина тіла, яка не має кровопостачання, — ро-
гівка ока. Кисень вона отримує безпосередньо з повітря.
 Серце людини перекачує 182 млн літрів крові за своє 

життя.
 50 тис. клітин у вашому тілі відмирають і замінюються 

новими, в той час як ви читаєте цю пропозицію.
 В середньому 4-річна дитина ставить за день 450 питань.
 Наші очі завжди одного розміру від народження, але 

наш ніс і вуха ніколи не перестають рости.

ПРИТЧА ПРО ЖІНКУ, ЯКА ДУЖЕ 
ХВИЛЮВАЛАСЯ ЗА СВОЮ ДИТИНУ
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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 НА ТРАВЕНЬ 
2 травня — Преполовення П'ятидесятниці. Блаженної Матрони.
3 травня — Святителя Миколая, єпископа Сербського.
6 травня — Неділя 5-та після Пасхи, про самарянина. Вмч. Ге-
оргія Побідоносця. Іверської ікони Божої Матері.
7 травня — Мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів.
8 травня — Апостола і євангеліста Марка. Ікона Божої Матері 
«Цареградська».
9 травня — Поминання покійних воїнів. День свята Перемоги.
14 травня — Ікони Божої Матері «Несподівана Радість».

— Геронде, що просив у 
Бога пророк Давид, коли го-
ворив: «Духом Владичним 
укріпи мене» (Пс. 50,14)?

— Давид просив у Бога 
дару керівництва, оскільки 
він керував людьми. Але «дух 
владичен» потрібен кожній 
людині, щоб вона керувала 
сама собою і нею не повеліва-
ли пристрасті.

— Геронде, що таке при-
страсті?

— Я думаю, що пристрасті 
— це сили душі. Бог дає лю-
дині не пороки, а сили. Але 
якщо ми не використовуємо 
ці сили на благо, то прихо-
дить тангалашка (біс), почи-
нає сам їх направляти, і вони 
стають пристрастями, а потім 
ми нарікаємо і пеняємо на 
Бога. Але якщо ми правильно 
користуватимемося цими си-
лами, направляючи їх проти 

зла, то вони допоможуть нам 
у нашому духовному подвигу. 
Наприклад, гнів. Якщо він є в 
людині, це означає, що у душі 
є мужність, а вона корисна в 
духовному житті. У кого не-
має гніву, у того немає і муж-
ності, тому нелегко впоратися 
з собою. Людина гнівлива, 
коли використовує силу, якою 
володіє, для духовної користі, 
схожа на дорогу машину, яка 
їде по хорошій дорозі: вклю-
чаєш швидкість, і ніхто тебе 
не може наздогнати. А якщо 
вона цією силою користуєть-
ся неправильно і не контро-
лює себе, то вона схожа на 
машину, яка на величезній 
швидкості летить по розбитій 
дорозі і раз у раз потрапляє в 
ями.

Людина повинна знати 
сили, які у неї є, і направляти 
їх на благо. Так, з допомогою 
Божою вона стане добре ду-
ховно налаштованою. Свій 
егоїзм, наприклад, нехай вона 
направляє проти диявола і 
не здається, коли той її спо-
кушає. Схильність до порож-
ньої балаканини хай освя-
чує, вправляючись в молитві. 

Хіба не краще спілкуватися з 
Христом і освячуватися, ніж 
базікати і грішити? Залежно 
від того, як людина викори-
стовуватиме сили своєї душі, 
вона ставатиме або кращою, 
або гіршою.

— Геронде, дехто вважа-
ють, що у них немає необ-
хідних передумов для духов-
ного життя, і кажуть: «Нема 
чого взяти з того, хто нічого 
не має» (Лукіан. Розмови в 
царстві мертвих. Діалог II).

— Ще гірше, коли люди го-
ворять, що мають пристрасті 
у спадок, і тим себе виправдо-
вують.

— А якщо це дійсно так?
— Послухай, що я тобі 

скажу. У кожної людини від 
народження є деякі задатки, 
хороші і погані. І людина по-
винна потрудитися, щоб поз-
бутися недоліків і розвинути 
щось хороше, що в ній є, щоб 
стати образом Божим.

Погані задатки — це не пе-
решкода для духовного вдо-
сконалення, тому що якщо 

людина трудиться, хоча б тро-
хи, але з ревнощами і бажан-
ням, то це означає, що вона 
знаходиться в царині дії ду-
ховних законів, в царині чуда, 
і тоді всі її спадкові недоліки 
згладжує Благодать Божа.

Бог особливо любить і до-
помагає тій душі, яка, маючи 
від народження не дуже хоро-
ші задатки, ревно трудиться в 
духовному житті і прагне на 
Небо, намагаючись відірвати-
ся від землі і піднятися вгору 
на своїх немічних крилах, ос-
лаблених поганою спадкові-
стю. Я знаю багатьох людей, 
які, доклавши певних зусиль, 
отримали сильну допомо-
гу від Бога і звільнилися від 
того, що їх обтяжувало. Для 
Бога такі люди — справжні 
герої. Адже що схиляє до нас 

Бога? Праця, яку ми докла-
даємо, щоб перемогти стару 
людину.

— Геронде, а Хрещення не 
згладжує поганої спадкової 
схильності?

— У Хрещенні людина пе-
ревтілюється в Христа, звіль-
няється від первородного 
гріха, на нього сходить Боже-
ственна Благодать, але погані 
спадкові задатки залишають-
ся. Невже Бог не може і їх 
згладити святим Хрещенням? 
Може, але залишає їх людині, 
щоб вона трудилася, щоб пе-
ремогла і наприкінці отрима-
ла переможний вінець.

 (Далі буде)

Схимонах Паїсій 
Святогорець 

«Пристрасті і чесноти»

Здрастуйте, дорога 
редакціє!

Безмежно вдяч-
на вам за швидку від-
повідь. Взявши в руки 
листівку із зображен-
ням святого Агапіта 
Печерського, мене охо-
пили сльози радості 
та вдячності. Дивля-
чись на преподобного 
Агапіта Печерського, 
мене огортають спокій, 
радість і безмежна лю-
бов до цього святого. 
А молитва заповнила і 
зігріла душу.

Я побувала в Лав-
рі у дні перебування 
Духа Святого в мощах 
преподобного Агапіта 
Печерського. Брала ли-
стівки із зображенням Ага-
піта, приклала їх до раки з 
його мощами, а потім вручила 
своїм дочкам.

Із появою в моєму будин-
ку листівки із зображенням 
Агапіта Печерського дійс-
но відбуваються дивні речі. 
Стало набагато спокійніше, 
вирішення проблем прихо-

дить разюче благополуч-
но, нові ідеї не здаються 
нездійсненними. Погляд 
святого, дійсно, жи-
вий, він заспокоює і дає 
надію, зцілює душу.

Від щирого серця 
вдячна вам за вашу ува-
гу. Вибачте за довгого ли-
ста, не змогла втримати в 
собі добрі, хороші емоції 
до вас ... Хочу попросити 
вас надіслати листівки 
і для моїх знайомих, які 
хворіють чи знаходяться 
в ситуації, яка їх пригно-
блює. Якщо це можливо, 
прошу надіслати 5 ли-
стівок.

Дякую від себе особи-
сто і від імені своїх знай-
омих.

 З повагою, Лариса Петрівна 
Кравченко,
 м. Ніжин,

Чернігівська обл.

Один відомий художник 
написав своє чергове полот-
но. У день його презентації 
зібралося багато журналістів, 
фотографів, відомих людей. 
Коли підійшов час, художник 
скинув із картини тканину, 
що закривала її. Стався вибух 
оплесків.

На картині була зображена 
фігура Ісуса, який легенько 
стукав у двері будинку. Ісус 
здавався живим. Притулив-
ши вухо до дверей, він ніби 
хотів почути, чи відповідає 
йому хтось всередині будин-
ку.

Всі милувалися прекрас-
ним витвором мистецтва. А 

один цікавий відвідувач знай-
шов у картині помилку. Двері 
не мали ні замка, ні ручки. Він 
звернувся до художника:

— Але ці двері, схоже, за-
криті зсередини, вони без 
ручки. Як же в них увійти?

— Так і є, — відповів автор 
полотна. — Це двері серця 
людини. Вони можуть відкри-
тися тільки зсередини.

МОРАЛЬ:
Всі ми чекаємо, що в на-

шому житті будуть Любов, 
Радість, Співчуття, Щастя, 
Успіх. Але для того, щоб вони 
з'явилися в нашому житті, не 
можна сидіти, склавши руки. 
Потрібно діяти. Хоча б про-
сто відкрити двері ...

ПОГЛЯД СВЯТОГО ДІЙСНО ЖИВИЙ

БОРОТЬБА З ПРИСТРАСТЯМИ. ПАЇСІЙ СВЯТОГОРЕЦЬ

ДВЕРІ ВІДКРИТІ
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10 ВАШІ ЛИСТИ

«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)

Все дійсно з любов'ю, від 
душі, тепло і прекрасно. Кож-
на історія в цій газеті дуже 
душевна, пишеться все з лю-
бов'ю для читачів, на пози-
тиві. Мені дуже подобається. 
Ось дала почитати «Панте-
леймон» подрузі і своїй сестрі, 
їм теж все сподобалося. Вид-
но душею, що кожна людина 
відчуває ту Любов, Радість і 
Доброту, які ви вкладаєте в 
усі статті та розповіді.

Мені особливо сподобала-
ся стаття «Яке чудове життя, і 

я тільки зараз це зрозуміла!»  
—  прямо тремтіння йшло 
по тілу, коли читала. Я дуже 
зраділа за ту ще молоду жін-
ку, яка почала одужувати 
від важкої недуги, завдяки 
тому, що вона, відчувши свою 
душу, зрозуміла, що таке жит-
тя справжнє!

І вона зверталася до Бога, 
раділа і дякувала Йому за те, 
що дав їй можливість зро-
зуміти, яке прекрасне Жит-
тя, і полюбити його, та ще й 
змогла допомогти іншим лю-
дям повірити в себе, подума-
ти про хороше і теж відчути 
Життя прекрасним!

Величезне спасибі твор-
цям цієї душевної газети. Я 
вас усіх теж дуже люблю!

З повагою до вас, Тетяна 
Віталіївна Куценко, 60 років,

м. Біла Церква

 Сьогодні так мило світить 
сонечко, небо блакитне ... Так 
тепло на душі, що захотілося 
написати листа-звернення до 
всіх небайдужих людей. Зу-
пиніться, подивіться навколо, 
яка прекрасна наша планета! 
Навіщо ми знищуємо дім, в 
якому живемо? І не тільки 
дім, але і самих себе. Негатив-
ні думки, агресія, байдужість 
— все це знищує і нас, і пла-
нету.

Я випадково побачила ро-
лик, як на пішохідному пе-
рехресті впала літня жінка, і 
їй ніхто не допоміг встати, а 
водій після сигналу ще й заче-
пив своєю машиною, поїхав-
ши далі. І тільки після цього 
хтось підвів цю жінку. Слава 
Богу, у нас багато чуйних і до-
брих людей. На них, мабуть, і 
тримається наш світ.

Шановні жінки!!! Ми несе-
мо велику відповідальність за 
все, що відбувається з наши-
ми дітьми, онуками. Це наше 

майбутнє! У гонитві за гро-
шима, з благих намірів, щоб 
дати дітям освіту, хороший і 
модний одяг, вишукану їжу, 
ми забуваємо про головне — 
тепле спілкування і любов. У 
нас просто немає часу на це. 
Але ж діти цього потребують! 

Звідси і агресивна поведін-
ка підлітків у школі, і, як не 
прикро, переважно це дівча-
та. Вони ж — майбутні мами 
і дружини, які повинні нести 
любов і ніжність. А ми просто 
відкуповуємося від них ...

Я дуже вдячна, що є така 
прекрасна і людяна газе-
та «Пантелеймон». Це як 
промінчик любові і тепла. 
Радіє душа від того, що навко-
ло так багато добрих і щирих 
людей. Значить, ще не все 
втрачено.

Якось я їхала в маршрутці, 
а там у водія на альбомному 
аркуші написано: «Хочеш змі-
нити світ — почни з себе. Все, 

що дарується тобі безкоштов-
но, але цінується дуже доро-
го, — це ввічливість, доброта 
і повага». І так приємно, теп-
ло на душі стало. 

Ось такі висловлюван-
ня повинні бути всюди біля 
доріг — у містах і селах, а не 
реклама ресторанів, політиків 
та іншого. З маленького почи-
нається велике.

Люди добрі! Давайте об'єд-
нуватися навколо гарного і 
доброго! Тільки від нас зале-

жить, що буде далі ...

Хай Божа свята благодать 
На землю росою спадає.

У селах її і в містах 
Хай кожен сьогодні сприймає.

Хай люди усі на Землі
З любов’ю візьмуться за руки.

І стане світліше тоді,
І радісно буде усюди.

З повагою, Ольга Назарук,
 Рівенська обл.

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ!
Яку чудову тему ви нам за-

пропонували — «Розтопимо 
лід теплом сердець»!

Я згадала два випадки з 
мого життя, коли я, може, і 
не розтопила лід, але не дала 
злості і дратівливості стати 
великою сніговою грудкою  в 
душі.

Ми з онучкою поспішали 
в гості на ювілей до моєї под-
ружки дитинства. По дорозі 

біля метро вирішили купити 
до подарунка квіти. Щойно 

ми стали показувати, які гвоз-
дички нам сподобалися, з'я-
вився молодий чоловік ... Він 
безцеремонно «обмацав» всі 
квіти, вибрав саме ті, які ми 
з онучкою пригледіли, і став 
розраховуватися.

Я, звичайно, обурилася: 
«Невже не можна трохи поче-
кати? Адже за нами ще стояли 
люди! »

У відповідь він мені нагру-
бив. Святковий настрій зник. 
Ми купили квіти. Я йду і по-
думки продовжую «виховува-
ти» нахабу. Причому подумки 
відповідаю від його імені на 
мої зауваження. Відчуття гид-
ке ... Я щось марно доводжу. 
Мені здається, що наді мною 
висить величезний камінь і 
ось-ось впаде мені на голову. 
І раптом моя крихітка Татош-
ка, дивлячись на моє засмуче-
не обличчя, каже: «Поганий 
дядя, так? А який він злющий, 
худющий і зелененький». Від 
несподіванки я зупинилася. 
«Сонечко моє! Він непоганий, 
він, напевно, дуже втомив-
ся на роботі, голодний ... А 
може, він захворів і поспішає 
додому ».

Говорячи це, я раптом від-
чула добру любов до цього 
молодого і, напевно, не дуже 
щасливого чоловіка (раз він 

такий «смиканий»), який вніс 
сумбур у мою душу. Подумки, 
лаючись з ним, я руйнувала 
себе, і це було важко ...

І я... я його полюбила! 
Камінь, який висів наді мною, 
зник. Святковий настрій по-
вернувся. І ми з онучкою про-
вели прекрасний вечір у моєї 
подружки.

ДРУГИЙ ВИПАДОК
Я — добувальниця про-

дуктів, іду з двома вже повни-
ми сумками, побачила чергу і 
вирішила подивитися: може, 
ще щось смачненьке купити?!

Витягнувши шию, я нама-
галася побачити, чим там тор-
гують. І раптом: «Ти корова 
сліпа! Куди лізеш із сумками? 
Ти своєю сумкою зачепила 
мою хвору ногу!» Я озирнула-
ся: «Хто ця «корова»?»  Коро-
вою виявилася я.

Чоловік повернув до мене 
спотворене болем і злістю об-

личчя. За темою жанру можна 
було відповісти: «Нічого свої 
ноги залишати на дорозі!» 
Цікаві обличчя з черги по-
вернулися до нас в очікуванні 
«спектаклю».

А я, побачивши його об-
личчя, сказала: «Вибачте мені, 
будь ласка! Чесне слово, я не 
хотіла зробити вам боляче. 
Вибачте ...»

Я не повірила своїм очам. 
Обличчя його стало якимось 
розгубленим: «Звичайно, Ви 
не хотіли зробити мені бо-
ляче...», — повторив він мої 
слова. Ще раз вибачившись, я 
пішла додому.

Я думала, що добре, коли 
зупиняєш потік негативу, а 
спокійні, теплі слова і ви-
бачення можуть розтопити 
сніжний клубок зла, не дати 
йому розростися і перетвори-
тися на лід.

Ніна Георгіївна Коржова,
с. Щасливе,

Київська обл.

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

ВІДЧУТИ 
ЖИТТЯ ПРЕКРАСНИМ !

Як мені подобається газета «Пантелеймон»! Я і раніше 
її купувала і з захопленням  читала! А це ось мені син по-
дарував передплату цієї чудової газети, за що я йому дуже 
вдячна. Дякую творчому колективу цієї доброї і душевної 
газети!

НЕХАЙ ЛЮДИ ВСІЄЇ ЗЕМЛІ
З ЛЮБОВ'Ю ЗА РУКИ ВІЗЬМУТЬСЯ!

Здрастуйте, шановна редакціє і читачі газети «Пантелеймон»! Бажаю всім щастя, душев-
ного спокою і миру.

ЗА БУДЬ-ЯКОЇ СИТУАЦІЇ ЗАЛИШАТИСЯ ЛЮДИНОЮ!На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

А від розповіді Мирослави 
«Дві цукерки» забігали мураш-
ки. Написано класно! Я коли її 
прочитав, замислився: як легко 
у нас виходить (я — не виня-
ток!) засудити іншу людину! 
І яким мудрим виявився той 
юнак-студент. Дав не одну, а дві 
цукерки ... А ще більше здиву-
вав цей хлопчик із маршрутки 
(моя йому повага) — показав 
приголомшливий приклад, як 
зло можна перемогти добром!

І знаєте, що мені відразу 
ж захотілося зробити? Пора-
дувати чимось мою маму. Нас 
у неї аж троє хлопців! (Я — 
наймолодший).

Попросив допомогти тата, 
і під його керівництвом впер-
ше в житті зварив борщ. Якби 
ви бачили, якими щасливими 
очима дивилася на мене мама! 
І сказала: «Це найсмачніший 
борщ, який я тільки їла! Спа-
сибі, синку» (Я-то розумію, 
що він вийшов не ідеальним, 
але це ж він здався таким 
моїй мамі!)

Не знаю, хто більше радів 
— вона чи я? .. На 8 Березня 
спробую разом з татом «оси-
лити» торт.

А ще мені дуже подобають-
ся ваші конкурси. «Розтопимо 
лід теплом сердець» — від од-

нієї тільки назви весною «за-
пахло» ... і любов'ю! Ось і я 
теж зважився взяти в ньому 
участь. Звичайно, вам біль-
ше пишуть зовсім дорослі. Я 

розумію. А раптом вас звору-
шить те, що у мене на душі?!

Шановна редакціє! Не 
знаю, чи можна, але у мене 
виникло величезне бажання 
звернутися до всіх дорослих 
і дітей.

МОЇ ДОРОГІ ДРУЗІ! 
Мені дуже хочеться под-

ружитися з кожним із вас. Всі 
ми — Божі діти. Господь, коли 
був на Землі, спілкувався з 
усіма — з багатими і бідними, 
з молодими і не дуже, і навіть 
з тими, кого інші люди від-
кидали. (Згадайте самарянку, 
прокажених, жінку, яку зви-
нуватили в перелюбстві).

Найдивовижніше, що Бог 
допомагає нам усім і сьогод-
ні, прямо зараз! Тому що Він є 
Любов! І це прекрасне почуття 
Господь уклав і в моє серце. Я 

радий дружити і спілкуватися 
з кожним із вас, що живуть 
на Землі. Мені байдуже, зна-
мениті Ви, мій друг, на всю 
країну чи Вас знає невелика 
кількість людей; Ви — дирек-
тор великого підприємства 
чи простий вантажник, двір-
ник. Я люблю вас усіх! Кожна 
людина дорогоцінна для Бога, 
а значить, і для мене. І я про-
шу вас усіх: радійте! У цьому 
світі зовсім не складно знайти 

привід для радості і любові. І, 
щоб ваші очі сяяли, як смараг-
ди, від щастя, знайдіть собі за-
няття до душі. Бог обдарував 
талантами кожного з нас. І цей 
дар треба розвивати і далі!

А ще дуже важливо поді-
литися своїм талантом і хобі 
з кимось із ближніх. Якщо 
ви дорослий, тоді це може 
бути ваш син або дочка ва-
ших друзів, а, може, це і ди-
тина-сирота. І завдяки вам 
зможе розкритися і засяяти 
яскравими кольорами новий 
талант.

Стів Тайлер на зовнішність 
був зовсім не красенем, але Бог 
дав йому чудовий голос, і тепер 
у нього мільйони шануваль-
ників у всьому світі. Арнольд 
Шварценеггер, будучи слабким 
хлопчиком, став серйозно за-
йматися спортом. Ніхто, крім 
батька, і подумати не міг, що у 
хлопця щось вийде. Але віра і 
любов батька створили диво 
— його син Арнольд став зна-
менитим на весь світ!

Розвивайтеся, друзі 
мої, самі і допомагайте 
це робити іншим! Сьо-
годні вся планета апло-
дує Енріке Карузо. І ніхто 
зараз навіть уявити собі 
не може, як над дитиною 
відкрито глузували, на 
жаль, не тільки діти ... 
Але його мама завжди 
вірила в нього, всіля-
ко підтримувала сина 
і, обіймаючи, говорила: 
«Синку, запам'ятай: ти 
— найкращий! У тебе все 
вийде».

І у вас, дорогоцінні мої 
друзі, все обов'язково вийде! 
Працюйте, рухайтеся вперед, 
допомагайте один одному і 
радійте! І нехай допоможе 
вам всім Господь!

Свій вірш я дарую вам, 
друзі!

НАЙТИ СЧАСТЬЕ
По пути земному вместе с 

Богом я иду — 
Изменил он жизнь мою.

Сколько раз я спотыкался,
Падал в грязь, но поднимался
С в кровь ободранных колен.
Плакал, веру вновь теряя,

От иудиных измен…
Но однажды в воскресенье 

В храм зашёл.
Тихонько пел там старушек 

малый хор.
Вдруг глаза Его увидел — 
На меня смотрел в упор

Любящий печальный взор.
И почувствовал я враз — 
Слёзы брызнули из глаз!

Стало легче мне дышать — 

Ощутил я благодать. Понял:
Здесь Господь живёт

И меня, как Сына, ждёт!
Ты, Иисус, со мной навек — 

Мой единственный,
любимый,

Ты мог Бого-Человек!
Божье Слово я читаю — 

В мудрость Господа вникаю.
Я с Творцом вперёд иду
И назад не отступлю.

В Небо взор свой устремляю,
И теперь я твёрдо знаю: 

Счастье с Ним своё найду!

 «МІЙ ДІДУСЬ»
Дорогі мої друзі, завжди 

цінуйте рідних і близьких.
У дитинстві я соромив-

ся ходити зі своїм дідусем за 
руку, тому що він нічого не 
бачив. Мені було ніяково, 
коли на мене дивилися інші. 
Я дуже любив свого дідуся. А 
його друзі — Федір Ларіоно-
вич і дідусь Ваня — ходили з 
ним під руку з великою раді-
стю.

Як би я хотів повернутися 
в минуле і гуляти з дідусем за 
руку! ..

Мій дідусь втратив зір під 
час Другої світової війни, в 22 
роки. Але він не зламався. Він 
створив сім'ю, у нього з'яви-
лися діти: Віктор (мій доро-
гий тато) і добра тітка Рая.

Дідусь ніколи не пив, не 
курив, займався зарядкою, 
читав руками за Брайлем, був 
культурним, ввічливим, так-
товним. А ще любив займати-
ся бджолами і міг нескінчен-
но слухати, як у нашому саду 
співають пташки.

Мого дідуся поважали в 
селі всі. У нього були чудові 
вірні друзі — теж фронтови-
ки. А як чудово дідусь грав 
на баяні і навчив цьому мис-
тецтву тата і тітку.

Мій дідусь для мене — ге-
рой, і назвали мене на честь 
його — Михайлом.

Бажаю всім Божої до-
помоги в житті і сили, 
щоб ніколи не здаватися, 
не відступати ні перед 
якими життєвими труд-
нощами. Ми народжені, 
щоб любити і перемага-
ти!

Михайло Вікторович
 Самсоненко, с. Трепівка,

Кіровоградська обл.

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

РЕЗУЛЬТАТ
ПРИТЧА

Якось чоловік прийшов 
до Будди і плюнув йому в об-
личчя.

Будда витер обличчя і за-
питав:

— Це все? Чи ти хочеш чо-
гось ще?

Ананда все бачив і, при-
родно, розлютився. Він схо-
пився і, закіпаючи злістю, ви-
гукнув:

— Учителю, тільки до-
зволь мені, і я покажу йому! 
Його потрібно покарати!

— Анандо, ти став санья-

сином, але постійно забуваєш 
про це, — відповів Будда. — 
Цей бідолаха і так занадто 
багато страждав. Ти тільки 
подивися на його обличчя, на 
його очі, налиті кров'ю! На-
певно він не спав всю ніч і ка-
рався, перш ніж зважитися на 
такий вчинок. Плювок у мене 
— це результат цієї гидоти. Це 
може стати звільненням! Будь 
жалісливим до нього. Ти мо-
жеш убити його і стати таким 
же божевільним, як і він!

Чоловік чув увесь діалог. 
Він був збентежений і спанте-
личений. Реакція Будди була 
повною несподіванкою для 
нього. Він хотів принизити, 
образити Будду, але, зазнав-
ши невдачі, відчув себе при-
ниженим. Це було так нес-
подівано — любов і співчуття, 
проявлені Буддою!

Будда сказав йому:
— Піди додому і відпо-

чинь. Ти погано виглядаєш. 
Ти вже досить покарав себе. 
Забудь про цю подію; вона не 
завдала мені шкоди. Це тіло 
складається з пилу. Рано чи 
пізно воно перетвориться на 
пил, і по ньому ходитимуть 
люди. Вони плюватимуть на 
нього; з ним станеться безліч 
перетворень. Чоловік запла-
кав, стомлено підвівся й пі-
шов.

Увечері він прийшов назад, 
припав до ніг Будди і сказав:

— Прости мене!
Будда сказав:
— Немає питання про те, 

щоб я прощав тебе, тому що 
я не був розсерджений. Я тебе 
не засудив. Але я щасливий, 
безмірно щасливий бачити, 
що ти оговтався, і що при-
пинилося те пекло, в якому 
ти перебував. Іди з миром і 
ніколи більше не занурюйся в 
такий стан!

ВСІ МИ — БОЖІ ДІТИ
ЛИСТ-НАТХНЕННЯ

Здрастуйте, шановні редактори газети «Пантелеймон»!
Мені ваша газета дуже подобається. Чесно зізнаюся, читаю не все підряд, але притчі, 

вірші, історії з життя (і особливо з листів) — просто супер!
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

ДІМ ТА ПОБУТ

Суспільство, у якого щодо 
цього є усталена думка, всі-
ма силами намагається нас 
переконати, що кропива — 
бур'ян, і застосовувати його 
можна хіба що як добавку в 
«зелених» супах. Насправді 
це унікальна рослина; запи-
тайте будь-кого, хто знається 
на народній медицині: пре-
паратами, виготовленими 
на основі кропиви, лікують 
хвороби жовчного міхура і 
печінки, знімають запален-
ня і набряклість.

Але є ще один напрямок, 
в якому кропива є головною 
складовою. Це виготовлення 
пряжі і тканини. Збереглися 
знання про ручне ткацтво з 
льону і конопель, але багато 
способів вичинки волокон 
інших рослин і застосуван-
ня їх у побуті безповоротно 
втрачені. Зараз майстри по 
крупицях збирають відомості 
про старовинні ремесла, а ви-
робництво предметів одягу 
та аксесуарів з натуральної, 
власноруч сплетеної нитки 
знаходить нове життя.

У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ? 

Рослини з екологічно 
чистих місць мають дивні, 
навіть магічні властивості. 
Очелья, пояси, браслети, і 
навіть одяг, зіткані майстра-
ми з кропив'яних волокон, 
дарують власникові свою 
цілющу силу. І якщо льон, і 
тим паче коноплі, важкодо-
ступні для придбання і ви-
чинки, то з кропивою таких 
проблем не виникає. Ареал 
поширення рослини дозво-
ляє майстру заготовити по-
трібну кількість робочого 
матеріалу на створення за-
планованого виробу.

Збирають кропив'яні сте-
бла пізньої осені чи ранньої 
весни. І в тому, і в іншому ви-
падках є свої переваги: осіння 
кропива вже розмокла, з неї 
легше відокремити необхідні 
для роботи волокна. Зимова 
вже обвіяна, вимочена і ви-
сушена: залишається тільки 
обдерти зі стебел майбутню 
кужіль.

НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ 
добувають цінний во-

локнистий матеріал, і труть 
його між долонями. Варто 
врахувати, що при роботі з 
кропивою буде багато пилу: 
потрібно подбати про за-
хист для обличчя та дихаль-
них шляхів. Шкоди вона не 
завдасть, але і приємних від-
чуттів ви не отримаєте. Піс-
ля завершення цього проце-
су залишаться дві частини: 
власне волокно і здеревілі 

частинки стебел, які в по-
дальшому не знадобляться.

ДЛЯ ДРУГОЇ СТАДІЇ 
вичинки кропиви матеріал 

сушать і обминають. Процес 
дуже нагадує ручне прання. У 
результаті волокно очистить-
ся від зайвих, занадто щіль-
них частинок і буде готовим 
до вичісування. А вже після 
ретельної обробки гребінцем 
настає час для безпосередньої 
творчості, оскільки з пучка 

ламких, жорстких стебел 
вдалося отримати справж-
нісіньку кужіль!

Звичайно, навичками 
прядіння володіє далеко не 
кожен майстер, та й кропи-
ва — не найлегший в засто-
суванні матеріал. 

Якщо максимально 
спростити цей процес, то 
описати його можна так: 
кужіль тримають в одній 
руці, а другою потроху тяг-
нуть з неї тонкий пучок, 
одночасно скручуючи його 
в нитку. З огляду на те, що 
підготовка кропиви — за-
няття досить трудомістке, 

то варто потренуватися на 
менш примхливих основах, 
наприклад, на собачій шер-
сті. Після того, як кужіль 
перероблена на нитки, зали-
шається тільки створити з 
них задуману річ будь-яким 
зручним способом: зв'язати, 
використовуючи спиці чи 
гачок, зробити ткане полот-
но або просто надіти нитку 
на руку, як браслет.

У досвідчених дачників, 
які вирощують кущі, сезон 
починається з огляду кущів 
чорної смородини і аґрусу 
на наявність викривлених 
верхівок гілок, що свідчить 
про ураження гілок борош-
нистою росою. Їх треба не-
гайно зрізати і спалити, щоб 
ця «зараза» не поширилася 
на інші рослини. Якщо ви 
ще не встигли оглянути свої 
володіння, варто поспішити, 
адже в подальшому боротися 
з паразитами буде складніше. 

«З усіх кущів слід зріза-
ти хворі і поламані гілки, а 
у аґрусу, червоної і білої смо-
родини вирізають всі гілки 
старші 8-ми років, у чорної 
смородини — старші 4-х 
років, це підвищує врожай-
ність і витривалість росли-
ни. У малини слід видалити 
сухі і слабкі молоді пагони. 
Якщо на ділянці росте вино-
град, що плететься, ґрунт 
під ним необхідно удобри-
ти — для цього в ямочки під 
корінням вносять органічні 
і мінеральні добрива, після 
чого присипають землею. 
При сонячній погоді обов'яз-
ковий полив і рідке «піджив-
лення». 

Якщо минулого року 
кущі винограду були вра-
жені, необхідно прове-
сти обприскування для 
профілактики хвороб і 
захисту від шкідників. 
Експерти рекоменду-
ють використовувати 
«Нітрафен» у концен-
трації 200—300 грамів 
на 10 літрів води », — 
каже експерт.

Починаючи з середи-
ни квітня, настає час 
робити суху підв'язку, 
при якій «рукава» підв'я-
зують похило, а плодові 
стрілки — горизонталь-
но.

У рамках місь-
кої соціальної 
програми розвит-
ку активного дов-
голіття одеські 
пенсіонери, які 
перебувають на 
обліку в комунальному за-
кладі «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
Приморського району», регу-
лярно відвідують музеї міста, 
а також цікаві лекції.

Пенсіонери побували з 
екскурсіями в Одеському ху-
дожньому музеї, Музеї захід-
ного і східного мистецтва, 
Будинку-музеї ім. Н. К. Ре-
ріха, археологічному музеї 
НАН України.

Для поважних гостей 
співробітники Одеського 
художнього музею підготу-
вали сюрприз — спеціальну 
екскурсію, в ході якої запро-
сили пенсіонерів спустити-
ся в єдиний доступний для 
відвідування в Одесі підзем-
ний грот, що знаходиться під 

будівлею музею 
на глибині 20 ме-
трів. Пенсіонери 
з великим інте-
ресом побували 
в старовинних 

підземеллях музею, а крім 
того, відвідали іконний зал, 
познайомившись з рідкіс-
ним зібранням православних 
ікон.

«Ми завжди раді таким 
уважним і вдячним відві-
дувачам, — каже завіду-
вачка науково-просвітни-
цького відділу музею Інна 
Шастель.— Адже поки ми 
проявляємо щиру зацікав-
леність і бажання дізнавати-
ся щось нове, ми завжди за-
лишаємося молодими».

Крім екскурсійних про-
грам, пенсіонери із задово-
ленням відвідують лекції з 
історії мистецтва, одесозна-
вства, декоративно-приклад-
ного мистецтва України та 
інших країн.

ДАЧА: В СЕРЕДИНІ ВЕСНИ 
ОСОБЛИВУ УВАГУ ПОТРІБНО ПРИДІЛИТИ 

КУЩАМ І ВИНОГРАДУ

В середині весни, коли 
починаються інтенсивні 
дачні роботи, особливу 
увагу потрібно приділити 
виноградникам і кущам, 
підживити рослини і звіль-
нити їх від слідів ураження 
паразитами. 

Про це повідомив про-
фесійний агроном Дмитро 
Гресь.

КРОПИВА: 
НЕЗВИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

ДЛЯ РУКОДІЛЛЯ
Що нам відомо про кропиву? Біль-

шість відповість: вона пече. Насмі-
лимося заперечити: коли кропиву 
збирають для того, щоб 
створити з неї нитку, і 
згодом — виріб, 
вона зовсім не 
пекуча. А втім, ви все 
зрозумієте і самі після про-
читання цієї статті.

ОДЕСЬКИХ ПЕНСІОНЕРІВ 
БЕЗКОШТОВНО ВОДЯТЬ ПО МУЗЕЯХ

В Одесі для пенсіонерів проводять екскурсії в музеї 
міста, пізнавальні лекції з історії мистецтва, декоратив-
но-прикладного мистецтва України та інших країн.
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

ВЕСНЯНА КУЛІНАРІЯ

Для приготування знадобиться: 
відварна картопля — 4 шт., огірки — 
4 шт., ковбаса (варена) — 300 г, зелена 
цибуля, кефір — 1 л, ріпчаста цибуля, 
оливковий майонез, гірчиця, сіль і мі-
неральна газована вода — 1 л.

Всі компоненти нарізають дрібними шматочками, після чого за-
ливають кефіром і майонезом. Заключний етап — додавання газо-
ваної води, далі страву перемішують і подають до столу.

Інгредієнти: яйця (3 
шт. курячих або 4—5 шт. 
перепелиних), зелена ци-
буля, твердий сир (150 г), 
яблуко, майонез, сіль.

Цибулю  і яйця наріза-
ють дрібно, сир і яблуко 
труть на середній тертці, 
щоб вийшли соломкою.

Всі компоненти заси-

пають у миску, заправ-
ляють майонезом і добре 
перемішують.

Заправити весняну 
страву можна також не-
жирною сметаною. Чудо-
вий смак виходить, якщо 
додати ще один ситний 
компонент — відварне 
м'ясо.

Весняний салат дуже 
вітамінний, поживний 
і смачний. Чудове до-
повнення як до буденного 
домашнього столу, так і до 
святкового.

 Потрібно: 1 середній ка-
чан молодої капусти (500 г), 
350  г сиру (гауда, емменталь), 
1,5 склянки сухарів з білого хлі-
ба, 3  яйця, оливкова олія, сіль, 
мелений чорний перець, сметана 
для подачі.

ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ 
ПРИГОТУВАННЯ

Крок 1
У великій каструлі закип'ятіть 

воду, добре посоліть. Покладіть 
капусту і варіть 5 хвилин. Вий-
міть капусту і покладіть у друш-

ляк, щоб стекла рідина. Роз-
беріть качан на окремі листки, 
підрізаючи їх біля основи ма-
леньким ножиком. Промокніть 
листя рушником. Сир наріжте 
пластинами.

Крок 2
Покладіть капустяний ли-

сток на робочу дошку, в центр 
листка помістіть сир. Загорніть 
лист конвертом, підігніть край. 
Повторіть те ж з усіма листами.

Крок 3
Збийте в мисці яйця, трохи 

посоліть і поперчіть. На тарілку 
насипте сухарі. Умочіть капу-
стяні конвертики в яйце, а потім 
обваляйте в сухарях. Розігрійте 
на сковороді оливкову олію. Об-
смажте конвертики на середньо-
му вогні до золотистого кольору 
з двох боків. Подавайте гарячи-
ми або холодними зі сметаною.

Приємна, свіжа заку-
ска за 30 хвилин. Огірок, 
мед і кріп прекрасно поєд-
нуються і доповнюють 
один одного.

Інгредієнти: огірок — 
300 г, мед — 1 ст. лож-
ка, зелень кропу, вода 
— 1 ч. ложка, сіль.

Приготування:
Огірок нарізати 

тонкими пластинами. 
Посолити, покласти в 
друшляк або метале-

ве ситечко і залишити на 
20 хвилин. За цей час огір-
ки пустять сік.

Кріп дрібно покриши-
ти, змішати в баночці з 
медом і водою. Накрити 

кришкою і залишити на 
20 хвилин.

Із часточок огірків 
серветкою зняти вологу. 
Викласти на блюдо шара-
ми огірки і полити кожен 
шар підготовленою за-
правкою з меду і кропу.

Відразу подавати до 
столу. Блюдо для по-
дачі не повинно бути 
плоским, огірки про-
довжують виділяти сік.

Простіший варіант 
— свіжий огірок нарі-
зати пластинами і по-
лити медом.

Смачного!

Інгредієнти (на 4 пор-
ції): 75 г борошна з ту-
рецького гороху (нут), 75 г 
борошна,1 ч. л. куркуми, 
1 ч. л. зіри, 1/2 ч. л. па-
прики або порошку чилі, 
250 мл води, 1/2 ч. л. солі, 
1 маленький огірок, 50 мл 
сметани, пучок коріан-
дру, 2 лимона, порізані 
на часточки уздовж, тро-
хи оливкової олії, сіль і 
чорний мелений перець, 
1  цибуля-порей, 2 морк-
ви, зелену цибулю, 2 чер-
воні цибулини, 2 червоних 
чилі, очищених від насіння 
і дрібно порізаних, 2,5 см 
кореня імбиру, 150 мл олії, 
щіпка насіння гірчиці, 100 
г салату рокет.

Приготування:
1. Змішати борошно 

і мелені спеції в мисці, 
повільно влити воду, по-
стійно помішуючи дерев'я-
ною ложкою або вінчиком, 

щоб вийшло яскраво-жов-
те тісто. Додати сіль і від-
ставити.

2. Порізати огірок за до-
помогою овочечистки на 
тонкі стрічки і відкласти 
убік.

3. Змішати сметану з 
коріандром і соком 1 лимо-
на. Додати оливкову олію, 
приправити і відставити.

4. Порізати інші овочі 
однаковими довгими бру-
сочками. Змішати чилі та 
імбир і відкласти.

5. Налити олію в ско-
вороду, що не пригорає, і 
дуже добре розігріти.

6. Змішувати овочі 
дуже маленькими пор-
ціями, з невеликою кіль-
кістю тіста, додавши 
дрібку насіння гірчиці, 
і занурювати в кипля-
чу олію. Повторювати, 
поки всі інгредієнти не 
закінчаться. Притискати 
бхаджі виделкою до ско-
вороди, щоб вони вийш-

ли якомога хрусткішими. 

Слідкуйте, щоб вони не 
торкалися один до одного, 
інакше прилипнуть. Об-
смажувати кожну порцію 
близько хвилини з кож-
ного боку до хрусткої ско-
ринки. Потім обсушити їх 
на кухонному рушнику.

7. Розкласти по 2—3 
бхаджі на кожній тарілці і 
подавати з часточками ли-
мона, стрічками огірка і са-
латом-рокет, побризкавши 
заправкою зі сметаною.

ВЕСНА ПРИЙШЛА. 
ВЕСНІ ДОРОГУ!

ГОТУЄМО 
З ЛЮБОВ'Ю!

Із приходом весни, дещо втомившись від консервації і жирної 
їжі, наш організм, як ніколи, потребує легких і соковитих вітамін-
них ласощів для відновлення імунітету і життєвого тонусу. Тож, 
шановні господині, активно формуємо свій здоровий раціон кори-
сною смакотою. Ох, як же пахнуть природною свіжістю ці весняні 
страви! А коли їх починаєш готувати, моментально насичуєшся по-
зитивом і радістю.

САЛАТ «ВЕСНЯНИЙ АПЕТИТ»

ОГІРКИ З МЕДОМ

ЧУДОВА ВЕСНЯНА СТРАВА — 
ОКРОШКА

ОВОЧЕВІ БХАДЖІ ЗІ СМЕТАНОЮ, 
ЛИМОНОМ І КОРІАНДРОМ

Вишукана і неймовірно смачна індійська страва, яка буде доречною на вашому 
столі з будь-якого приводу.

КОНВЕРТИКИ 
З МОЛОДОЇ 

КАПУСТИ З СИРОМ

Як вам така ідея? Правда, 
цікаво? Запевняємо, ви не 
розчаруєтеся. Готуйте вже за-
раз і пригощайте своїх домо-
чадців — споживайте радість 
всі разом.
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14 ВАЖЛИВА ТЕМА

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

Сучасна наука визначає 
гіпноз як тимчасовий стан 
свідомості, викликаний само-
навіюванням, впливом гіпно-
тизера або який  виник спон-
танно, що характеризується 
різким фокусуванням уваги і 
високої схильністю до навію-
вання.

Сьогодні лікарі викори-
стовують гіпноз для лікуван-
ня депресії, тривоги, розладів 
харчової поведінки, пору-
шень сну, ігроманії і пост-
травматичного стресового 
розладу. Але існують ще сер-
тифіковані гіпнотерапевти, 
які не є лікарями або психо-
логами, вони використову-
ють гіпноз для боротьби з 
курінням і зайвою вагою.

Православна церква, на-
приклад, не схвалює гіпноз, 
вважаючи його неконтрольо-
ваним насильницьким втру-
чанням у психіку людини. І, 
в принципі, це думка підкрі-
плюється науковими дани-
ми. Гіпноз, по суті, пригнічує 
Особистість.

Гіпноз — та сама магія, 
тому що теж передбачає 
вплив ззовні. Тобто гіпноз 
якраз блокує можливості 
Особистості в спостереженні 
за собою, у відстеженні своїх 
станів і думок. Особистості 
стає набагато важче самоіден-
тифікуватися, відокремити 
своє «Я» від своєї свідомості, 
так тут ще й втручається і 
свідомість гіпнотизера. А це 
означає безвихідь у розвитку 
Особистості.

«І якщо ви дійсно хо-
чете допомогти людині 
змінитися, повірити в 
свої сили і можливості, 
переконайте її своїм 
словом, своїми думками, 
своєю аргументацією. 
Оскільки сила слова 
відроджує силу думки, а 
сила думки породжує дію 
... Але в жодному разі не 
гіпнозом, не відкритим 
наказом у підсвідомість 
людини. Бо ви не відає-
те того, що творите, 
оскільки вам далеко ще 
невідома справжня при-
рода гіпнозу і тих нега-
тивних сил, які вона про-
буджує в людині ... »[4].

ПОЗБАВЛЕННЯ  
ШКІДЛИВИХ 

ЗВИЧОК
Не варто викори-

стовувати гіпноз для 
позбавлення  шкід-
ливих звичок, адже 
це занадто дорого об-
ходиться людині як 
Особистості. Кращий 
спосіб, наприклад, 
кинути палити — це 
просто почати працювати над 
собою. Та й взагалі, позбав-
лення будь-яких звичок — це 
всього лише результат робо-
ти над собою. Найстрашні-
ший спосіб — це гіпноз. На 
жаль, зараз цей метод дуже 
популярний. Здавалося б, ну 
що тут такого? Зате дієво! 
Але платимо ми за це своєю 
свободою, свободою Особи-
стості від оков свідомості.

«Гіпноз — це і є прояв 
тваринного на-ча-ла в 
людині в повному своєму 
обсязі, це «звільнення» від 
розуму і відключення від 
душі. Гіпноз — це всього 
лише функція підсвідо-
мості. У гіпнозі людина 
стає тим, ким є насправ-
ді, якщо її повністю зах-
льостує тваринне начало, 
— зомбі, тобто, вислов-
люючись просто, слухня-
ним шматком м'яса або, 
як точно помітив Омар 
Хайям, «мішком кісток, 
жил і кривавого слизу». [4]

Кожен курець усвідом-
лює, що звичка його згубна, 
і хоча б раз він хотів звільни-
тися від неї. Адже нікому не 
подобається огидний запах 
із рота і від одягу, дихання зі 
свистом, кашель і інші «по-
бічні ефекти» куріння. Сьо-

годні людство винайшло масу 
способів, щоб кинути палити: 
починаючи від таблеток і пла-
стирів, і закінчуючи спеціаль-
ною літературою та гіпнозом. 
Але безліч людей перепроб-
ували все це і продовжують 
курити. А чому ці засоби не 
допомагають? Тому що, вис-
ловлюючись образно, вони не 
виривають проблему з коре-
нем, а підстригають галявину. 
Тобто борються з симптома-
ми, а не з причиною.

ДОСВІД БЕЗ ГІПНОЗУ
Поділюся власним досві-

дом позбавлення цієї згубної 
звички. Я курила 13 років, і 
мені дуже подобався сам про-
цес, але дратував запах від 
одягу. Коли стали з’являтися 
думки про те, щоб кинути, 
тоді я усвідомила, наскіль-
ки залежна. Мені здавалося, 
що просто не зможу кинути. 
Але одного прекрасного дня 
я зрозуміла причини своєї 
залежності і вибрала життя 
без сигарет. А коли прийшло 
розуміння, що вони мені про-
сто не потрібні, то відмовити-
ся від них не було важко. І за 
минулі після цього три роки 
ще жодного разу не пошко-
дувала про знайдену свобо-
ду від шкідливої звички. Але 
чому мені подобався сам про-
цес куріння? Відповідь на це 
питання я знайшла в процесі 
самоспостереження.

До цього моменту я вже дея-

кий час подумувала про 
те, щоб кинути палити, 
але слухаючи розповіді 
інших курців, вважала, 
що це дуже важко і по-
требує великих нервів. 
Забігаючи наперед, ска-
жу — це не так.

І ось вольовим зу-
силлям змусила себе 
не курити з самого 
ранку. Проходить час, 
після обіду влашту-

валася в кріслі з книжкою. 
Читаю. Книжка дуже цікава, 
але раптом я відкладаю її і 
йду курити. Причому усвідо-
мила це тільки після першої 
затяжки. Тобто мені, як Осо-
бистості, хотілося продовжи-
ти читання, а моє тіло стало і 
пішло курити. Усвідомивши 
це, я здивувалася. Виходить, 
що не я собі господиня. А хто 
тоді розпоряджався мною в 
цей момент, хто віддав коман-
ду? Цей епізод змусив мене 
усвідомити, що я перебуваю 
в рабському положенні, при-
чому не зрозуміло у кого. З 
цього дня стала спостерігати 
за собою. І дійшла висновку, 
що курила я з трьох причин:

1. Щоб відповідати нав'я-
заному ідеалу. Тобто в юності 
побачила фільм, де ефектна 
жінка елегантно курить довгу 
сигарету, і кожен чоловік го-
товий піднести їй запалений 
сірник тільки для того, щоб 
наблизитися до цієї красуні. 
Моя свідомість викреслила 
слово «красуня» і підкресли-
ла слово «палити». Природ-
но, я цього не усвідомлювала, 
але спостереження за собою і 
чесність допомогли мені по-
бачити цю комедію абсурду. 
А чому мені хотілося бути на 
місці цієї красуні? Бажання 
домінувати і розмножувати-
ся, бути альфа-самкою. Це 
найсильніші шаблони сві-
домості, які роблять із нас 

тварину. Але я вибираю бути 
Людиною, розвивати себе як 
Особистість, тому відстежую 
свої думки, і не дозволяю собі 
йти на поводу у власного тва-
ринного начала. «Звичка — це 
шаблони свідомості. Живеш 
свідомістю —діятимеш за 
звичками. Живеш Любов'ю — 
ти вже вільний від звичок, ти 
вільний від усього ». [1]

2. Алкоголь. Варто тільки 
людині випити кухоль пива 
або келих вина, і рука тут же 
тягнеться до сигарети. Чому? 
Тому що в стані алкогольно-
го сп'яніння знімається кон-
троль над власною «твари-
ною». Саме тому більшість 
людей таким чином втрача-
ють людську подобу і пере-
творюються у прямому сенсі 
на тварину.

3. Відсутність внутрішньої 
опори. Я помітила за собою, 
що часто закурювала знічев'я, 
коли нудьгувала. Або, прихо-
дячи в незнайому компанію, 
приєднувалася до курців, 
щоб влитися до колективу. А 
чому я не могла влитися без 
сигарети? Комплекси і стра-
хи, внутрішня порожнеча, в 
загальному, весь набір ша-
блонів від свідомості, неро-
зуміння себе і відсутність до-
свіду життя світом духовним. 

Спостерігаючи в собі самій 
все це день за днем, я все біль-
ше жадала свободи. Я хотіла 
стати господинею власного 
життя. І одного прекрасно-
го дня я просто викинула всі 
сигарети, що залишилися, і з 
тих пір більше не курю.

Тому, якщо людині не 
байдуже її власне майбутнє, 
якщо вона прагне розвива-
тися (в тому числі і духов-
но), то їй краще зайнятися 
самоспостереженням і чесно 
зізнатися самій собі, чому ж 
їй так подобаються її шкід-
ливі звички. Досить просто 
почати спостерігати за думка-
ми, що приходять у голову. І 
тоді людина відкриє для себе 
дуже багато нового і див-
ного. З етапу самоспостере-
ження починається пізнання 
світу, адже не дарма говори-
ли мудреці: «Пізнай себе — і 
пізнаєш увесь світ!»

Джерела:
1. Передача «Свідомість і Осо-

бистість. Від свідомо мертвого 
до вічно Живого».

2. https://ru.wikipedia.org
3. Бехтерєв В. М. «Гіпноз. 
Навіювання. Телепатія».

4. Анастасія Нових «Сенсей»

НЕБЕЗПЕКА ГІПНОЗУ. 
ЧИМ МИ ПЛАТИМО ЗА «ЛЕГКИЙ» СПОСІБ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК?

Про гіпноз наша цивілізація знає вже понад три тисячі років. Його використовували в 
Давньому Єгипті, Індії, Тибеті, Стародавній Греції та Римі. Зі словом «гіпноз» люди зазви-
чай пов'язують поняття про щось таємниче, про загадкову дію особливої «магнетичної» 
сили однієї особи (гіпнотизера) на іншу (гіпнотизуєма особа). Така думка є відгомоном 
панувавшого спочатку поняття про «тваринний магнетизм», тобто про особливу силу, 
подібну магнетизму, яка нібито властива тваринним організмам.  Поняття «тваринний 
магнетизм» ввів і використовував Антон Франц Месмер у XVIII ст. Назву «гіпноз» увів у 
1843 році англійський лікар Джеймс Брейді.
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(Початок — у попередніх 
номерах)

... Але ще більш дивні ме-
таморфози відбулися з його 
другом Миколою. Вони зна-
ли один одного з дитинства, 
жили в одному районі і були 
друзями. Разом їх призвали 
на фронт. Вони ділили навпіл 
останній пайок і разом пере-
носили всі тяготи військово-
го життя. Микола був непо-
ганим товаришем і другом. 
Ще до того доленосного дня 
він познайомився з однією 
дівчиною з госпчастини. Її 
звали Кларою. Микола став 
з нею зустрічатися, і з цього 
моменту його немов підміни-
ли. Спочатку зміни були не-
значними, але з кожним днем 
вони набирали своєї негатив-
ної сили, обплутуючи його 

свідомість якимись 
нав'язливими ідея-
ми. Причому ці ідеї 
мали явно чужорідну 
природу, ніяк не його 
власну.

Клара вертіла 
душею Миколи, як 
хотіла, перетворив-
ши нормального 
хлопця на скиглія, 

скупердяя і зануду. Він став 
цуратися друзів, маючи свою 
приховану думку. Його ко-
лишня мужність змінилося 
страхом навіть перед самою 
незначною небезпекою. Ми-
кола намагався зайвий раз не 
висовуватися з окопу. Під час 
атаки помітно відставав, гу-
блячись на задньому плані і 
посилаючись потім на погане 
самопочуття.

Якби сталося таке в мир-
ному житті, на це мало б хто 
звернув увагу. Але на фронті, 
де різко загострюються і про-
являються всі людські якості, 
подібні слабкості прогляда-
ються, як на долоні. Деякі 
розцінювали це як боягузтво, 
зрадництво. Деякі вважали, 
що людина просто зламалася. 
На фронті траплялося чимало 
таких, психіка яких просто не 

витримувала щоденних най-
сильніших стресів. І тільки 
Григорій, знаючи друга багато 
років, розумів справжню при-
чину настільки згубних змін.

За ідеєю, любов повинна 
потроювати мужність і сили. 
Але у випадку з Миколою все 
відбувалося з точністю до на-
впаки. Григорій бачив, як гине 
друг. Він всіляко намагався 
відрадити його від зустрічей 
з цією жінкою. Той начебто 
погоджувався, оскільки йому 
самому був гидким новий 
образ, який старанно ліпила 
з нього «кохана». Але тіль-
ки-но з'являлася можливість, 
він, немов одержимий, знову 
летів до неї на побачення.

Після того пам'ятного епі-
зоду, що врятував їм 
обом життя, Микола 
змінився остаточно. 
Разом із Григорієм 
він потрапив до го-
спіталю з переломом 
зап'ястя правої руки. 
Незвичайний поря-
тунок начисто запе-
речував, як і все, що 
розповідав Григорій, 
і повторював, як папуга, свою 
версію того, що сталося. Не 
можна сказати, що самого 

Григорія це сильно дратувало. 
У ньому не було гніву, лише 
єдине питання: «Чому Мико-
ла заперечує те, що було абсо-
лютно очевидним?»

Після цього їхні фронтові 
дороги розійшлися. Клару 
перевели працювати в тил 
з постачання. Поки Микола 
лежав у госпіталі, вона при-
мудрилася одружити його на 
собі, оформити йому доку-
менти на інвалідність і пере-
вести до себе на нову службу 
в тил. Той уже не пручався, 
як бувало раніше. Навпаки, 
всіляко її захищав перед дру-
гом. Так Григорій і розлучив-
ся з ним ще в роки війни.

Після перемоги вони зу-
стрілися в рідному районі. 

Микола значно поправився 
на казенних харчах. Обидва 
були вже в званні майора. У 

обох — груди в орденах. Але 
на відміну від Миколи совість 
у Григорія залишалася спокій-
ною. Кожен орден для нього 
— не просто шматок металу. 
Це, перш за все, пам'ять про 
незабутні героїчні дні його 
життя, вершини його хоро-
брості і мужності. Йому не 
соромно було дивитися в очі 
людям. І в першу чергу не со-
ромно перед самим собою за 
прожиті роки.

Григорій влаштувався 
трактористом у рідному кол-
госпі. Микола ж, за наполя-
ганням своєї дружини, пішов 
працювати в райком. Коли 
Григорія вибрали головою 
колгоспу, Микола майже од-
ночасно став головою рай-

кому. І якщо раніше їхні 
шляхи-дороги рідко пе-
ретиналися, то на цьому 
етапі життя вони знову 
зійшлися в одну колію...

 
(Продовження читайте в 

наступному номері)

Уривок розповіді 
«Все так просто» з книги 

Анастасії Нових 
«Птахи і камінь»

15ЧИТАННЯ ДЛЯ ДУШІ

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)

ВСЕ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА IV.

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

У наш весняний святко-
вий жіночий день 8 Березня 
сталося диво — здійснилася 
моя давня мрія: діти мені по-
дарували мою улюблену квіт-
ку — орхідею. Я від радості 
була, як кажуть, на сьомому 
небі. І навіть не уявляєте, як 
я надихнулася, і ввечері, див-
лячись на цю миленьку ніжну 
квіточку, я знову почала писа-
ти листа.

Нахлинула хвиля спо-
гадів за мій пройдений ве-
ликий етап життя (адже на-
ближається моє 80-річчя). 
Хотілося б написати багато 
про що, але ...

Почну з того, що зовсім 
недавно волею долі я опини-
лася на одному з проведених і 
раніше вечорів у Центральній 
міській бібліотеці для дорос-
лих в місті Бахмут. О, Боже 
мій, скільки найбагатших 
вражень!!!

Адже в наш важкий воєн-
ний час колектив бібліотеки 
завдяки творчому підходу до 
своїх обов'язків на чолі з Те-
тяною Миколаївною Беленко 
є справжнім осередком куль-
тури. Вони йдуть просто з 
часом і своїм теплом сердець 
дійсно пробуджують у наших 
душах такий вогник, що ми 
забуваємо про свої труднощі.

Робота їхня цілюща і мо-
гутня. Можуть вони розвіяти 
і грозові хмари, розкритися 
веселкою на небесах, запали-
ти вогонь любові в серцях. Їм 
багато чого підвладно. І газе-
ту «Пантелеймон цілитель» не 
забувають передплачувати.

У різних гуртках, клубах 
любителів кіно і подорожей, 
літературній вітальні в мо-

розні зимові, сльотаві та до-
щові вечори, і в сонячні дні 
колектив бібліотеки зігріває 
серця кожного з нас, їм все 
під силу.

Це заслуга таких милих жі-
нок, як Олена Ємець, Оксана 
Алексєєва, Наталя Яковле-
ва, Валентина Голопьорова. 
Низький їм уклін!!!

Адже вони дивляться в 
світ «очима любові», пам'я-
таючи, що без любові все — 
ніщо. Зігріти, розтопити, вті-
шити, зміцнити, направити 
на істинний шлях, захистити, 
порадувати, зрозуміти і про-
бачити можна тільки любов'ю 
—природною, спорідненою, 
духовною.

Незабутні враження спра-
вили проведені в січні вечори 

про Володимира Висоцько-
го, а в березні цього року — 
про Всесвітній день поезії, 
яка робить нас світлішою і 
душевнішою, адже в поезії є 
одна сила благодатна. Клуб 
«Ліра» зібрав поціновувачів 
поетичного слова. Проникли-
во читали вірші бахмутські 
автори про те, що з'єднує і 
тривожить серця. А музичні 
сторінки під гітару вже дуже 
порадували нас.

Я підзарядилася позити-
вом, і всі мої негараз-
ди відійшли на 
другий план. 
А головне — 
знову стало-
ся незвичай-
не диво (а в 

чудо я завжди вірю), адже 
ми зібралися в небувалий в 
цьому році березневий весня-
ний день зі снігом і льодом. 
Від цієї чарівної атмосфери, 
від тепла сердець колективу 
бібліотеки почали танути і 
сніг, і лід. У цьому ми переко-
налися, коли поверталися до-
дому. Прямо в тему конкурсу, 
прямо як у казці!

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся.
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

(Ф. І. Тютчев)

(Далі буде…)

Надія Андріївна Плешива,
м. Бахмут (Артемівськ),

Донецька обл.

ДИВИТИСЯ В СВІТ «ОЧИМА ЛЮБОВІ»
На конкурс «РОЗТОПИМО 

ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

Добрий день, моя хороша газето!
По-перше, хочу сердечно подякувати вам за все і привітати з минулими і прийдешніми 

святами. Довгих вам років і міцного здоров'я. По-друге, отримавши 2-й номер вашої газети, 
вирішила ще взяти участь у такому прекрасному новому конкурсі «Розтопимо лід теплом 
сердець». І почала писати листа (незважаючи на погіршення зору), потім раптом відчула, 
що пишу не по темі, і перестала писати, а час-то минав!
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МИ РАДІ ВАМ!  
ЕЯкщо у вас є пропозиції, 

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

Телефони редакції 
(приймаємо дзвінки з 10:00 
до 12:00 за Київським часом, 
щодня, крім вихідних): 

(044) 224-43-88; (098) 
074-18-15; (063) 169-00-40; 
(066) 202-63-92.

Поштова адреса 

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

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

Здрастуйте, мої милі, добрі 
«пантелеймонівці»! Безмеж-
но вдячна вам за прекрасну і 
розумну газету! Ви всі трудо-
голіки з талантами і ніжними 
серцями! Нехай ще багато-ба-
гато передплатників буде у 
вас. «Пантелеймон» дає нам, 
читачам, силу і енергію.

І я знову роблю сюрприз — 
передплату для моєї дорогої, 
доброї однокурсниці — Га-
лини Антонівни Приступи з 
Луцька. Також вітаю її з Днем 
народження (29 квітня).

ДОРОГА МОЯ
ГАЛИНКО! 

ВІТАЮ ТЕБЕ 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! 

І прошу: ніколи не сумуй, 
геть недуги і печаль! Дякую 
за пам'ять. Пам'ятай: є добро 
на Землі, яке переможе всі 
жалі.

Мы с тобой совсем
 не постарели,
Просто головы 
наши поседели.

Но пройдут морозы 
и метели,

И опять наступят 
дни-капели!

З повагою, твоя 
однокурсниця Галина, 

м. Чоп

Від щирого серця дякую 
Богові за те, що ваша газета 
«Пантелеймон» потрапила 
до мене (замість грудневого 
випуску «Церковної»), і так 
я дізналася про існування 
такої корисної, повчальної 
на всі випадки життя газети. 
Щастя в кожен дім — добра 
газета для добрих людей.

Дуже прошу вас привітати 
на сторінках газети.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 
АННУ ІВАНІВНУ ГЕРУС 

з м. Мар'їнка 

25 БЕРЕЗНЯ ЇЙ 
ВИПОВНИЛОСЯ 

62 РОКИ.

Дай Бог всем радости, 
мира, здравия, веселия и во 
всём благого поспешения, 
помощи Божией и Покрова 
Пречистой Богородицы! 

Слава Богу, что можно 
иметь счастье в своём доме от 

доброй газеты и знать, что она 
приходит  для добрых людей.

С любовью во Христе 
православная Татьяна, 

г. Красногоровка

Як хочеться жити щасливо,
Щоб все навкруги 

пустотливо
Сміялось, співало, дзвеніло:

І бджілка, й струмок,  
і несміло

В вікно заглядала хмаринка,
А їй посміхалась дитинка,
Що встала і очка відкрила,
Й відчула за спиною крила,

Щоб можна у даль 
полетіти — 

Зібрать на лузі ніжні квіти,
Щоб можна у річці купатись
І травою в росі любуватись!

Як хочеться жить 
безтурботно, 

Проснутись щоднини й 
вільготно

Робить добрі справи сміливо,
Щоб це не здавалось всім 

дивом:

Зробив, допоміг 
чи порадив —

Отримав в душі тиху 
радість.

І з нею встаєш і лягаєш,
А спиш, то у сні 

ще й літаєш!
Душа твоя вільна, як птиця:
У клітці сидіть не годиться,

Їй треба простору 
і ясного неба,

Їй треба любові, 
а злості не треба.

Наталья Барановская, 
г. Киев

 ГОВОРЯТЬ ДІТИ 
За обідом. Ми з чоловіком 

розмовляємо, щось запитує-
мо у Мілаші (3 роки і 11 мі-

сяців). Вона мовчить, ніби не 
чує.

Тато запитує жартома:
— Мілаша, ти зависла?
Мілаша обурено:
— Я думаю про своє жит-

тя!
  

— Віруню, ти, мабуть, по-
переду всіх на зарядці в са-
дочку ходиш?

— Ні.
— А хто попереду тебе?
— Тамара Іванівна.

  
Розмови перед сном. Ваня 

(3,5 року):
— Мамусю, я тебе так лю-

блю... На всьому білому світі!
Пауза. Думає, як ще силь-

ніше висловити думку і каже:
— На всю країну!

МИРУ ВАМ!

РЕКЛАМА в газете
"Пантелеймон" 

 +38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.
com

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

отримає на свою електронну 
пошту. 

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

В експерименті з телепа-

тичною передачею знаків 
може взяти участь кожен ба-
жаючий. 

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

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

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

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

Разом ми зможемо зробити величезний 
внесок в розвиток сучасної науки


