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Всеукраїнське видання

 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
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При здорових
думках -

здоровий дух,
а при здоровому 

дусі — здорове тіло.

Презентація книги 
«Про виховання. 
Крізь час і події» 
17 квітня 2018 року відбу-

лася зустріч з майстром педа-
гогічної справи, педагогом з 
40-річним стажем роботи Раї-
сою Петрівною Песоцькою, яка 
представила авторську книгу 
«Про виховання. Крізь час і 
події». З ЖИТТЯ

Продовження — на стор. 13

Майбутнє 
без самогубства

СІМ'Я ТА ДІТИ

АКТУАЛЬНОПродовження — на стор. 14

Якщо хочете бути 
щасливими...

ЦЕ ЦІКАВОПродовження — на стор. 3

Травою щастя 
звіробій називають 

недармено!

Звіробій називають травою 
від 100 хвороб, російським 
женьшенем, і цю назву він за-
служив по праву, адже список 
недуг, при яких ця трава може 
принести полегшення, воісти-
ну вражає. Це - чудовий пода-
рунок природи!

ЗДОРОВ’Я
Продовження — на стор. 5

Наше життя складається з 
подій і реакцій на ці події, при-
чому хотілося б зауважити, що 
більшість із цих подій і реак-
цій проходять у нас в голові 
і зовсім точно впливають на 
рівень нашого щастя або не-
щастя ... 

Спогади про цю історію спо-
нукають мене поділитися досві-
дом з нинішніми підлітками, які 
опинилися в ситуації, схожій з 
моєю в 15-річному віці. Знаю, 
що подібні випадки не пооди-
нокі, тому вирішила поділитися 
своєю історією.

КОХАННЮ КОЖЕН ВІК ПІДВЛАДНИЙ
У цій статті я познайомлю вас з історією чудової людини, яка донині нади-

хає мене своєю тягою до пізнання, до духовного розвитку і прагнення творити 
добро навколо себе. Звуть цю жінку Людмила. Вона моя бабуся. Цього року їй 
виповниться 69 років.

Такий поважний вік до-
дав до її погляду якоїсь 
життєвої мудрості. В її очах 
читається спокійне спосте-
реження за тим, що відбу-
вається навколо. Вона часто 
вражає мене своїм почуттям 
гумору і життєлюбством у 
будь-якій ситуації.

Людина вона дуже начи-
тана і освічена. З легкістю 
цитує вірші великих кла-
сиків, знайома з біографією 
цікавих людей, пише душев-
ні поезії, в яких закликає 
людей до совісті і честі, лю-
бові до ближнього, до того, 
щоб цінувати кожне людсь-
ке життя.

Мені дуже сподобав-
ся зміст одного з віршів, в 
якому йдеться про те, що 

найчастіше ми сваримося 
з коханими, навіть не підо-
зрюючи про наслідки: ніко-
му не відомо, чи була ця зу-
стріч останньою в нашому 
житті?

Деякі з її віршів настіль-
ки проникливі, що часом 
хочеться заплакати від яко-
гось внутрішнього трепету 
Душі...

Звичайно, серед моїх рід-
них багато чудових людей, 
але я ні з ким не можу так 
довірливо і відверто обгово-
рити хвилюючі питання, як з 
бабусею. Саме з нею я можу 
годинами говорити на різно-
манітні теми, адже вона має 
широкий кругозір знань і 
завдяки цьому є дуже ціка-
вою співрозмовницею.

Саме вона прищепила 
мені любов до читання, ба-
жання постійно збагачува-
тися чимось новим і ціка-
вим.

Я знаю, як вона завжди 
намагається накрити для 
сім'ї смачний стіл з власно-
руч приготовлених страв. 
Саме вона збирає родини 
своїх дітей за круглим сто-
лом, піклуючись про кожно-
го гостя.

(Закінчення — на 11 стор.)
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ

ПЕРЕДПЛАТА НА ДРУГЕ 
ПІВРІЧЧЯ !

Дорогі читачі! Ми з вами вже 
багато років разом, за що вам 
дуже вдячні. А ще висловлює-
мо вам вдячність за відданість 
виданню, за спільну творчу 
роботу, щирість і любов! Не 
зраджуючи своїм традиціям у 
спілкуванні і відкритості, ще 
раз хочемо підтвердити нашу 
любов і нагадати, що ви може-
те підключити в наші загальні 
ряди своїх друзів, однодумців, 
знайомих, приятелів, родичів і 
оформити для них передплату 
на газету «Пантелеймон».

  
Наш творчий колектив 

зберігає і примножує основні 
цінності взаємодії з усіма людь-
ми — чесність, професіоналізм, 
чуйність, розуміння. І тільки 
завдяки вам ми ростемо, вчи-
мося, творимо і постійно пе-
ребуваємо в пошуку, в живому 
спілкуванні про насущне і не-
обхідне для людини.

На сторінках газети «Панте-
леймон» ви знайомитеся один 
з одним і передаєте свій досвід 
через свої листи, в яких ділите-
ся найпотаємнішим!

  
Також у виданні можна 

знайти відповіді на різні жит-
тєві питання, ознайомитися з 
цікавими новинами з усього 
світу. Ми намагаємося відобра-
жати на сторінках все нове і по-
рушувати актуальні і важливі 
питання. Знаходять тут своє 
відображення і теми кулінарії, 
побуту, здоров'я.

  
Ще на сторінках видання ми 

постійно висвітлюємо духов-
но-моральні аспекти розвитку 
людини. Розповідаючи про те, 
що всі ми, хто живуть на цій 
планеті, єдині! Єдині в Богові! 
І раз прийшли на цю землю, то 
повинні жити у взаєморозумін-
ні, в любові і радості.

БУДЕ ДУЖЕ ЗДОРОВО!

Шановні читачі, буде дуже 
здорово, якщо ви розповісте, 
як познайомилися з газетою 
«Пантелеймон», що вас прива-
блює в виданні, а що, на ваш 
погляд, необхідно розширити, 
більш поглиблено відображати. 
На які питання слід акцентува-
ти увагу.

  

Поділіться своїм баченням. 
Ваші пропозиції, досвід, знан-
ня ми висвітлимо на сторінках 
газети. І разом ми зможемо 
подолати тимчасові проблеми, 
що виникають, і бути завжди в 
курсі всього нового, сучасного і 
досконалого в усіх сферах жит-
тєдіяльності людини.

  
Тому, дорогі друзі, передпла-

чуйте самі і даруйте передплату 
всім добрим людям. Пишіть, 
телефонуйте. Чекаємо ваших 
відгуків!

 Поштова адреса для ли-
стів: а/с 155, м. Вишгород, 
Київська обл., 07300.
 Електронна пошта 

для оперативного зв'язку: 
anechkahata@gmail.com.
 Телефони редакції (прий-

маємо 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.

Всього найкращого!
Ми завжди раді вашим 

дзвінкам і листам!
З любов'ю, редакція газети 

«Пантелеймон»

ЩО, КОГО І ЯК ЗМІНЮЄ?

Мудра притча про став-
лення до складнощів, які під-
носить життя:

Приходить до батька мо-
лода дівчина і каже:

— Тату, я втомилася, у 
мене таке важке життя, такі 
труднощі і проблеми, я весь 
час пливу проти течії, у мене 
немає більше сил ... Що мені 
робити?

Батько замість відповіді 
поставив на вогонь три одна-
кові каструлі з водою. В одну 
кинув моркву, в іншу поклав 
яйце, а в третю насипав каву. 
Через деякий час він вийняв 
з води моркву і яйце, налив в 
чашку кави з третьої каструлі.

— Що змінилося? — запи-
тав він свою дочку.

— Яйце і морква зварили-
ся, а кава розчинилися у воді, 
— відповіла вона.

— Ні, доню моя, це лише 

поверхневий погляд на речі. 
Подивися — тверда морква, 
побувавши в окропі, стала 
м'якою і податливою. Крихке 
і рідке яйце стало твердим. 
Зовні вони не змінилися, вони 
лише змінили свою струк-
туру під впливом однакових 
несприятливих обставин — 
окропу. Так і люди: сильні 
зовні можуть розклеїтись і 
стати слабаками там, де крих-
кі і ніжні лише затвердіють і 
зміцніють ...

—А кава? — запитала доч-
ка.

— О! Це найцікавіше! Кава 
повністю розчинилася в но-
вому ворожому середовищі і 

змінила його — перетворила 
окріп на ароматний напій. Є 
особливі люди, які змінюють 
самі обставини і перетво-
рюють їх на щось нове і пре-
красне, отримуючи користь і 
знання з ситуації ...

ЛЮБІТЬ ІНШИХ

Пара, що збиралася всту-
пити в шлюб, питала у всіх:

— Що нам робити, щоб 
наше кохання тривало вічно?

Учитель відповів:
— Разом любіть інших.

ВСЕ НЕ ЗАВЖДИ ТАК, 
ЯК ЗДАЄТЬСЯ

Два ангела-мандрівника 
зупинилися на нічліг в будин-
ку однієї дуже багатої роди-
ни. Сім'я була негостинною і 
не захотіла залишити ангелів 
переночувати в кімнаті для 
гостей, а відвела їх до холод-
ного сараю.

Коли ангели вкладалися 
спати, літній ангел побачив 
тріщину в стіні і замурував її.

А коли молодий ангел за-
питав, навіщо він це зробив, 
літній відповів йому:

— Все не завжди так, як 
здається!

Наступного дня ангели 
зупинилися відпочити в бу-
динку дуже бідної сім'ї. Тут 
чоловік і дружина були го-
стинними. Розділивши з 
ними трапезу, сім'я поступи-
лася ангелам своїм єдиним 
ліжком, щоб ті добре відпо-
чили.

Прокинувшись вранці, ан-
гели виявили чоловіка і дру-
жину в сльозах. Вони плакали 
тому, що їхня корова, яка го-
дувала їх та була єдиним дже-
релом доходу, здохла.

Молодий ангел дуже роз-
лютився на літнього:

— Як же ти міг таке дозво-
лити ?! У першого господаря 
було все, а ти йому допоміг. А 
у другій сім'ї нічого не було, 
а ти дозволив здохнути їхній 
корові!

— Все не завжди так, як 
здається, — відповів літній 
ангел. — Коли ми були у ба-
гатій сім'ї, я побачив золото 
в щілині стіни і замурував 
її, щоб золото не дісталося 
жадібному господареві.

А сьогодні, поки ми спали, 
в бідну сім'ю приходив ангел 
смерті за дружиною госпо-
даря. І я віддав йому замість 
дружини корову.

...Все не завжди так, як 
здається ...

ВДЯЧНІСТЬ ЗА СПІЛЬНУ ТВОРЧУ РОБОТУ, 
ЩИРІСТЬ І ЛЮБОВ! 

ГАЗЕТА «ПАНТЕЛЕЙМОН»

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ
 російською мовою — 09836; 
 українською — 90219.
Вартість передплати: 13,96 грн (на 1 міс.); 77,36 грн
(на півроку) (без урахування поштових послуг).

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: «РОЗУМНЕ 
ГОСПОДАРСТВО» + «ПАНТЕЛЕЙМОН»

Передплатні індекси
 російською мовою — 89324; 
 українською — 89325.
Вартість передплати: на 6 місяців — 119,52 грн 
(без урахування поштових послуг).

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: «РОЗУМНЕ ГОСПОДАР-
СТВО» + «ПАНТЕЛЕЙМОН» + «САМОЗДРАВ»
Передплатні індекси:
 російською мовою — 86658;  
 українською — 86657.
Вартість передплати: на 6 місяців — 142,74 грн 
(без урахування поштових послуг).
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

У мене цього року вже 22 
роки моєї активної психоло-
гічної практики, і я вирішила 
з досвіду роботи, спостере-
жень за світом, собою і людь-
ми уявити свою персональну 
концепцію щастя. Отже, хо-
чете бути щасливими, при-
беріть з життя всього сім «О»:

1Оцінки. Міра або оцін-
ка — поняття складне і 

неоднозначне: що для одного 
добре, то для іншого смерть. І 
якщо ми оцінюємо щось або 
когось, ми спочатку втрачає-
мо можливості зрозуміти або 
прийняти більше, розширити 
своє усвідомлення ситуації. 
І тут важливо пам'ятати, що 
знецінювати або переоціню-
вати когось — це форма стра-
ху, що виявляється в такий 
зручний і зрозумілий спосіб. 
Все є цінним, а правильніше 
сказати — навіть безцінним, 
оскільки створено з волі Ви-
щих сил. ПРИБИРАЄМО ка-
тегоричну оцінку!

2 Образи. Провини не-
має, це символічний 

спосіб підтримувати відно-
сини або ілюзії, коли інші 
форми (менш співзалежні) не 
прийшли в практику співпра-
ці в процесі життя. Вина — це 
накачування енергій в дуже 

зручний і доступний спосіб. І 
ображається тільки той, кому 
вигідно бути скривдженим. 
Коли ображений, є про що 
подумати і зайняти час, вну-
трішні порожнечі психічного 
простору легко наповняться 
образами. З образами ми не 
самотні, з нами завжди наш 
кривдник. Відпускаємо ОБ-
РАЗИ І ЗВИНУВАЧЕННЯ!

3 Засудження. Це спосіб 
підключення до чужого 

життя з допомогою відгово-
рювання своєї тіньової сторо-
ни «Я». Адже все, що нас так 
обурює в комусь, те, що ми за-
суджуємо, це і є наша тіньова 
витіснена, невизнана частина 
себе, яка так безпечно знахо-
дить цивілізований вихід в 
реальні простори нашої сві-
домості. Адже собі таке до-
зволити не можемо (з ряду 
причин), то хоч поговоримо 
про це ... ПОЗБАВЛЯЄМОСЯ 
ЗВИЧКИ ЗАСУДЖУВАТИ!

4Виправдання. Є залиш-
ками дитячих директив 

«Ти не такий», ось і доводить-
ся постійно виправдовува-
тися, що може все ж «Я та-
кий». Виправдання крадуть 
у людини енергію творчості 
і свободи самовираження, 
волю робити себе за своїм 

шаблоном мрії. Адже десь да-
леко в глибинах цензури вже 
багато років батьками або 
суспільством намальований 
портрет «Такого», якого всі 
хочуть бачити, комфортно-
го і зручного. Але поспішаю 
вас засмутити: ви все одно 
комусь не подобатиметеся, і 
хтось вас не любитиме, і ко-
гось ви дратуватимете, і це 
норма. Це закон енергооб-
міну. Тому краще спиратися 
на свій камертон цінностей і 
малювати себе самостійними 
виборами. ЗЦІЛЮЄМОСЯ 
ВІД ВИПРАВДАННЯ ПЕРЕД 
ІНШИМИ!

5Очікування. Нам 
здається, що хтось щось 

винен, і ми можемо це чека-
ти все життя, фантазуючи, 
що «Він» знає, як нас пра-
вильно зрозуміти або як нас 
правильно любити для нас 
самих. Але, на жаль ... І це ча-
сто найбільший міф нашого 
життя ... Адже ми і самі себе 
не дуже знаємо, оскільки все 
життя — це дорога до себе. То 
ж хіба може хтось зрозуміти 
те, що поки не зрозуміло чи 
не пізнано нами? Досліджу-
ючи себе, можна вловити свої 
бажання, потреби і мотиви, 
ніжно узгодити їх із близь-

кими вам людьми і радіти. І 
якщо вони візьмуть вас і ваші 
бажання, то вам по одному 
шляху життя ... Якщо ні, зна-
чить, у вас все попереду, і у вас 
багато роботи в пізнанні себе. 
Нам ніхто не зможе допомог-
ти, якщо ми не зрозуміємо, 
якої допомоги потребуємо. 
ЧЕКАЄМО ТІЛЬКИ ВІД СА-
МОГО СЕБЕ!

6Обмеження. Часто ми 
самі собі будуємо об-

меження і паркани можливо-
стей, навіть не спробувавши,  
чи можемо ми це зробити. 
За допомогою обмежень ми 
самі зменчуючи наші потен-
ції досягнень і потоки нового, 
роблячи поспішні висновки 
з чужого досвіду або соціаль-
них стереотипів. Адже в жит-
ті все по-різному. І зняти свої 
обмеження — це дуже страш-
но, але часто просто необ-
хідно. Тільки сміливі беруть 
міста. Зручно контролювати 
своє життя за допомогою об-
межень, але є і більш просу-
нутий рівень — відповідаль-
ної свободи. ПЕРЕМАГАЄМО 
ВЛАСНІ ОБМЕЖЕННЯ!

7Чарівність. Іноді, 
коли випадково або 

спеціально ми в когось або в 

щось зачаровуємось, не помі-
чаючи іншого боку медалі, і 
полярність, з якої виткане все 
в цьому світі, розглядаємо із 
захопленням тільки лицьову 
сторону події, ситуації, люди-
ну, забуваючи, що є виворіт, 
абсолютно не дуже прива-
бливий. Ми потрапляємо в 
пастку емоційно-чуттєвого 
реагування, ігноруємо логіку і 
прагму, в результаті отримує-
мо велику дозу розчарування, 
яку досить часто важко пере-
варити. Не хочете розчарову-
ватися, не зачаровуйтесь. Все 
є все, і у прекрасному є частка 
огидного, і в самому мерзен-
ному є частка досконалого. 
Все є полярне. ДОЗУЄМО 
ЧАРІВНІСТЬ!

Думаю, якщо ми навчи-
мося правильно взаємодіяти 
з цими «О» в нашому житті, 
світ наповнить нас іншими 
чудовими подіями і реакція-
ми, такими як відкриття і під-
бадьорення, спілкування і по-
жвавлення, оптимізм і досвід, 
відпочинок і чуйність, від-
вертість і обійми, звільнення 
і усвідомлення ... І точно з'я-
виться можливість ОЩАС-
ЛИВИТИ СЕБЕ І СВІТ.

Вікторія Назаревич

Словом «економити» сьо-
годні нікого не здивуєш, осо-
бливо наших пенсіонерів. З 
пенсією трохи більше тисячі 
фактично жити не можна. 
Про яку тут екіономію гово-
рити? Але якщо в сім'ї двоє 
пенсіонерів або розмір пен-
сії більший, то можна спро-
бувати витрачати менше 
одержуваного доходу. При-
нагідно «заначка» може ста-
ти в нагоді.

Суть економії — не обме-
жувати себе в усьому, а береж-
ливо ставитися до особистих 
фінансів і використовувати їх 
максимально вигідно і ефек-
тивно. Цьому правилу сліду-
ють навіть найбагатші люди 
планети. Наприклад, Джон 

Рокфеллер дає такі рекомен-
дації: «Заощаджуй гроші. 
Шукай, де можна купити про-
дукцію дешевше або оптом. 
Складай список покупок заз-
далегідь і купуй тільки те, що 
є в списку».

ПРАВИЛО №1
Не купуйте зайвого. Все 

просто. Є витрати, які жит-
тєво необхідні. Є такі, які не 
те, щоб необхідні, а бажані. 
А є ті, без яких цілком можна 
обійтися, і це взагалі ні на що 
не вплине. Ось ця група ви-
трат і є «зайвою».

ПРАВИЛО №2
Не переплачуйте. Одні і ті 

ж товари і послуги, однієї і тієї 
ж якості і взагалі абсолютно 
однакові можуть коштувати 
по-різному в різних місцях. І 
ця різниця в деяких випадках 
може бути дуже суттєвою! 
Тому не зайвим буде орієнту-
ватися, що де дешевше.

ПРАВИЛО №3
Ведіть облік. Ви завжди 

повинні дуже добре знати, 
куди і скільки грошей у вас 
іде: ці знання — основа для 
грамотної економії. Щоб ні-
чого не забути, почніть вести 
домашню бухгалтерію.

ПРАВИЛО №4
Плануйте. Ось ми і підій-

шли до того, навіщо потріб-
но вести облік. Він дозволить 
планувати подальші витрати 
сімейного бюджету. Це дасть 
можливість дотриматися 
двох перших «золотих пра-

вил» економії: не купувати за-
йвого і не переплачувати.

ПРАВИЛО №5
Витрачайте менше, ніж за-

робили. Завжди і за будь-яких 
обставин дотримуйтесь цього 
«золотого правила» економії, 
і у вас завжди вистачатиме 
грошей не тільки на поточні 
потреби, а й на великі покуп-
ки, і на форс-мажорні витра-
ти. У жодному разі не допу-
скайте боргів!

Ось такі вони — «золоті 
правила» економії. Всього 
п'ять пунктів, при дотриман-
ні яких ваші регулярні витра-
ти зменшаться, а фінансові 
можливості збільшаться.

Марія Васильєва

ЯКЩО ХОЧЕТЕ БУТИ ЩАСЛИВИМИ, 
ПРИБЕРІТЬ З ЖИТТЯ СІМ «О»

Наше життя складається з подій і реакцій на ці події, причому хотілося б зауважити, що 
більшість із цих подій і реакцій проходять у нас в голові і зовсім точно впливають на рівень 
нашого щастя або нещастя ... Ну а далі, як наслідок, і на всі інші сфери нашого життя, такі 
як здоров'я, відносини, успіх... 

П'ЯТЬ ПРАВИЛ ЕКОНОМІЇ: 
УНИКАЙТЕ БОРГІВ І ПЛАНУЙТЕ ПОКУПКИ
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ЦIЛИТЕЛЬ
АКТУАЛЬНА ТЕМА

Приматологія — нау-
ка, що вивчає походження, 
фізіологію, поведінку і спо-
сіб життя мавп (близько 
400 видів мавп, напівмавп 
і інших, крім людини). Це 
розділ зоології.

Людина дуальна, кожен із 
нас глибоко всередині відчу-
ває цю подвійність в собі, але, 
відмахуючись від таких осно-
воположних питань, ми випу-
скаємо з виду найголовніше. 
Саме цій сокровенній темі і 
присвячена ця стаття — до-
слідженню своєї внутрішньої 
сутті, щоб побачити в собі 
мавпячу натуру, а також зро-
зуміти і усвідомити свою люд-
ську, духовну основу. Адже в 
кожній людині є частина ду-
ховного світу — Душа і Осо-
бистість, і частина від тварин-
ного світу — свідомість і тіло.

«Душа є складовою 
тільки людської істоти. 
Вона є її основним потен-
ціалом, порталом, прямим 
зв'язком кожної людини з 
духовним світом. Її немає 
ні в рослинах, ні у тварин, 
ні в іншій матерії, в тому 
числі і розумній ... »(З кни-
ги« АллатРа »).

Завдяки Душі в людині 
завжди присутня Любов Бога, 
а Душа створює Особистість, 
у якої є тільки одне прагнен-
ня — повернутися Додому, в 
Світ Духовний. Народжую-
чись в цьому матеріальному 
світі, людина отримує шанс 
духовно врятуватися. І ре-
алізація цього шансу багато 
в чому залежить від Знань — 
чи є у людини розуміння того, 
хто вона: свідомість (те, з чим 
в більшості випадків ми себе 
асоціюємо) чи Особистість? 
Адже насправді кожна лю-
дина — це Особистість, яка 
пов'язана, з одного боку, через 
Душу з Духовним світом, а з 
іншого — за допомогою свідо-
мості зі світом матеріальним:

«... Людська істота 
за життя являє собою 
багатовимірний просто-
ровий об'єкт, який збу-
дований навколо Душі і 
має свою розумну Осо-
бистість ... Особистість 
— це те, ким відчуває 
себе при житті будь-я-
ка людина, той, хто ро-
бить вибір між Духовним 
і Тваринним началами, 
аналізує, робить виснов-

ки, накопичує особистий 
багаж чуттєво-емоцій-
них домінант » (З книги 
«АллатРа»).

Сенс життя людини — ду-
ховне перетворення і духовне 
визволення від полону ма-
терії, яке досягається завдяки 
злиттю Особистості з Душею.

Особистість має свободу 
вибору, і завдяки увазі вона 
спрямовує силу, що йде від 
Душі, або на свій духовний 
розвиток, або на реалізацію 
бажань, що виходять від пер-
винної і вторинної свідомо-
стей, про які дуже докладно 
розказано в передачі «Сві-
домість і особистість. Від 
завідомо мертвого до вічно 
Живого». І те, на що Осо-
бистість направляє свою ува-
гу, те в кінцевому підсумку і 
починає переважати в людині 
— Світло Духовного світу або 
тьма свідомості.

Отже, підіб'ємо певний 
підсумок: Людина — це ба-
гатовимірний об'єкт, в якому 
є частина Духовного світу 
(Душа і Особистість) і ма-
теріального (свідомість і 
тіло).

Свідомості дві: первин-
на і вторинна. Первинна 
свідомість з'являється 
«в момент зародження 
самої людини, поки вона 
знаходиться ще в утробі 
матері, разом з розвит-
ком її головного мозку 
розвивається так зва-
на первинна свідомість. 
Чому саме первинна? Тому 
що вона розвивається 
ще внутрішньоутробно. 
Після народження люди-
ни первинна свідомість 

безпосередньо пов'язана 
з усім організмом тіла 
людського. Вона керує 
якраз всією хімією і всім 
іншим. Але вона має, я 
б сказав, слабовираже-
ний інтелект, тобто 
свідомість обмежена. 
Але вона ж пов'язана і із 
вторинною свідомістю». 
(З передачі «Свідомість і 
Особистість. Від завідо-
мо мертвого до вічно Жи-
вого».

Вторинна свідомість — це 
як антипод Особистості, і її 
поява пов'язана з тим, що на 
8-й день після народження в 
людину вселяється Душа.

«До восьмого дня лю-
дина нічим не відріз-
няється від тварини. 
Первинна свідомість, 
вона є і у шимпанзе, при-
чому досить розвине-
на. Адже аналогія дуже 
близько проходить. Діт-
ки, скажімо, мавпочки і 
людини, вони десь там 
до трирічного віку, до 
п'ятирічного, розвива-
ються практично анало-
гічно. А ось далі людина 
починає різко відривати-
ся. Чому це відбувається? 
Якраз тому, що на вось-
мий день після народжен-
ня людина, як, скажімо 
посудина, заповнюється 
душею людською. А душа 
створює Особистість. 
Особистість — це якраз 
те, чим є насправді лю-
дина. Це той, хто ти є». 
(З передачі «Свідомість 

і Особистість. Від заві-
домо мертвого до вічно 
Живого»).

Таким чином, людина — 
це Особистість, і незалежно 
від того, знає вона про це чи 
ні, але кожну мить свого жит-
тя вона робить вибір — бути 
провідником Духовного чи 
Тваринного начала.

Ми всі спочатку прийш-
ли в цей Світ добрими. У нас 
усіх завдяки Особистості є 
прагнення до Свободи. І най-
головніше — нас Люблять і 
допомагають, нам показують 
Шлях до Світла і постійно 
підтримують і направляють 
на цьому Шляху. Від нас вза-
галі потрібно лише небагато 
— просто Любити і Йти. Але 
для того, щоб зрозуміти, що 
Любити — це просто, іноді 
треба подолати чимало труд-
нощів, які підкидає Тваринне 
начало.

Мій улюблений мульт-
фільм — «Просто так». Пам'я-
таєте, коли букет квітів пе-
редаровують один одному 
кілька разів — букет відда-
ють, але гарний настрій зали-
шається.

Дорога моя, рідна Людино, 
яка читає ці рядки! Я теж хочу 
подарувати Тобі величезний 
букет з Любові, Добра і По-
дяки! Просто так! Хочу, щоб 
Ти посміхнулася і подарува-
ла цей букет ще комусь. Теж 
просто так.

Давайте даруватимемо до-
бро просто так! І буде Світло, 
а не темрява. Тому що це Світ-
ло не створює тіней, і тому 
темряви просто немає!

Автор: Людмила

ЯКЩО З'ЇЛИ
ЩОСЬ «НЕ ТЕ»...

На жаль, випадки отруєн-
ня харчовими продуктами 
досить часті, деякі з них на-
віть набувають резонансного 
характеру. А що вже говорити 
про отруєння грибами?!

Звичайно, найкраще звер-
нутися по допомогу до лікаря. 
Але можна спробувати також 
ефективний засіб народної 
медицини, що усуває токси-
ни.

Беруть по 25 г трави су-
ниці лісової, споришу, листя 

мати-й-мачухи, хвоща польо-
вого, звіробою; по 20 г трави 
пустирника, деревію, листя 
подорожника і ожини, квітів 
безсмертника і кукурудзяних 
рилець; по 15 г насіння кропу 
і череди, 40 г плодів шипши-
ни.

Весь збір подрібнити і пе-
ремішати. 2—3 столових лож-
ки суміші заварити 0,5 літра 
окропу. Настояти 30 хвилин 
у щільно закритому посуді. 
Процідити. За смаком можна 
додати сік лимона. Випити 
протягом дня (через кожні 2 

години) по 75—100 мл. Вжи-
вати протягом місяця і як 
профілактичний засіб.

Такий настій час від часу 
корисно пити тим, хто пра-
цює з лаками, фарбами, от-
руйними речовинами.
ЧАСНИК І СТЕНОКАРДІЯ

Стався напад стенокардії? 
Відразу ж з'їжте зубчик час-
нику. Біль відступить. Але 
пам'ятайте: така «пігулка» — 
всього лише разова самодо-
помога. Негайно звертайтеся 
до лікаря. З серцем не жарту-
ють!

БЕРЕЗА І ТОПОЛЯ 
ЛІКУЮТЬ ПРОЛЕЖНІ
Внаслідок травми або важ-

кого захворювання, коли лю-
дина надовго залишається 

прикутою до ліжка, звичайно, 
з'являються пролежні. Як їх 
лікувати?

Візьміть 50 г подрібнених 
бруньок берези або тополі 
(можна взяти по 25 г тих і ін-
ших), залийте 0,5 л горілки. 
Настоюйте протягом двох 
тижнів. Потім процідіть і 
готовою настоянкою проти-
райте уражені ділянки шкіри 
хворого.

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград,

Львівська обл.

ХТО МИ І ЯКА НАША ПРИРОДА?
БУДОВА ЛЮДИНИ НЕ ТІЛЬКИ У ВИДИМОМУ, А Й В НЕВИДИМОМУ СВІТІ.

Зіставляючи різну інформацію з питання природи 
людини, я знайшла цікавий напрямок — приматоло-
гія. Стало зрозуміло, що в дійсності в кожному з нас є 
щось «мавпяче». Але хіба людина походить від мавпи?
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

ЗДОРОВІ ПОРАДИ
Крім того, це ідеальний 

засіб для зміцнення нерво-
вої системи, від нудьги, де-
пресивного мислення і по-
ганого настрою. У кризових 
життєвих ситуаціях кори-
сно вживати від 3-х до 6-ти 
чашок чаю зі звіробоєм і 
додатково по 20 крапель на-
стоянки звіробою 3 рази на 
день.

Настоянку роблять 
так: 50 г сухої подрібне-
ної трави звіробою зали-
вають 0,5 літра горілки, 
залишають у темному 
місці на 10 днів, періодич-
но струшуючи вміст, по-
тім проціджують.

Звіробій — чарівна трава, 
лікарські засоби на основі 
якої допомагають у лікуван-
ні тисячі хвороб. Недарма 
народне прислів'я говорить: 
«Як не можна без борошна 
спекти хліба, так без звіробою 
не вилікувати жодної хворо-
би».

• При чутливості до зміни 
погоди чаї із звіробою допом-
ожуть нормалізувати вегета-
тивні коливання.

• При гормонально обу-
мовлених коливаннях на-
строю під час клімаксу також 
рекомендується чай із звіро-
бою або з суміші в рівних 
пропорціях звіробою і шишок 
хмелю.

ДІТЯМ І ДОРОСЛИМ
...які не можуть зосереди-

тися і сконцентрувати увагу, 
допоможе легкий чай із звіро-
бою і меліси. Ця суміш приєм-
на на смак, є ідеальним чаєм 
на сніданок, перед заняттями 
або іспитом.

• Щоб відновити роботу 
шлунково-кишкового тракту 
і підвищити захисні функції 
організму, рекомендується 
провести двотижневе ліку-
вання, замінивши звичайний 
чай відваром трави звіробою. 
На склянку окропу достатньо 
двох чайних ложок сирови-
ни звіробою. Випивати треба 
такого чаю по 3—4 чашки на 
день.

ТИМ, ХТО СТРАЖДАЄ 
НА РЕВМАТИЗМ

І ПРОСТРІЛИ
(ЛЮМБАГО) 

...добре допомагає розти-
рання олією звіробою. Для її 
приготування змішують 25 
г свіжих квіток трави з 500 г 
оливкової олії. Отриману, в 
результаті, суміш необхідно 
залити в скляну ємність і на-
стоювати відкритою в тепло-
му місці протягом 3—5 днів. 
Потім виставити на сонце, 
поки колір суміші не ста-

не яскраво-червоним. Через 
тиждень потрібно видалити 
водний шар, а олію, що утво-
рилася, перелити в закриту 
ємність. Цю ж олію можна 
застосовувати як зовнішній 
засіб для загоєння ран, при 
оперізуючому лишаї і крово-
виливах, а також для полег-
шення болю при вивихах і 
розтягненні сухожиль.

• Актуальна проблема про-
філактики і лікування стома-
титів і гінгівітів також легко 
вирішується за допомогою 
настою звіробою. Ним зма-
зують ясна, оскільки звіробій 
володіє терпкою та анти-
септичною дією. Спиртова 
настоянка звіробою готуєть-

ся в пропорції: 10 г сушеної 
трави на 50 г 70% -го спирту. 
Настоювати суміш протягом 
10-ти днів.

• Для лікування такої не-
приємної проблеми, як ге-
морой, можна скористатися 
ваннами із звіробою або пі-
дсмаженим на сухій сковороді 
насінням рослини, змішаним 
з оливковою олією. За пора-
дою Авіценни гарячі сидячі 
ванночки на основі звіробою 
корисно робити також при 
болях в куприку і анусі. Щоб 
приготувати таку ванноч-
ку необхідно відварити 1 ст. 
ложку насіння в 500 мл води 
протягом 5-ти хвилин.

ПРИ ХВОРОБАХ НИРОК
...сечового міхура і ніч-

ному нетриманні сечі до-
бре допомагає настій трави 
звіробою, який слід пити по 
півсклянки за півгодини до 
їди. Традиційно такий відвар 
готується шляхом заливання 

200 мл окропу 1 столової лож-
ки трави і нагріванням його 
на водяній бані.

• Для боротьби з герпесом 
та грипом, а також для очи-
щення кровоносних судин 
і поліпшення роботи серця 
допомагає вживання всере-
дину лляної олії, збагаченої 
звіробоєм. Справа в тому, що 
під час взаємодії звіробою з 
олією виділяється гиперицин, 
який і дозволяє впоратися з 
цими проблемами. Цей же 
препарат допомагає при сон-
ливості, стані тривоги і де-
пресивних станах, оскільки 
завдяки звіробою в тканинах 
людського мозку підвищуєть-
ся рівень серотоніну.

НАСТІЙ АБО ВІДВАР 
ТРАВИ ЗВІРОБОЮ

...може полегшити стан 
при таких важких захворю-
ваннях, як туберкульоз ле-
генів і пухлини, а також допо-
могти при круглих глистах.

• Дітей з діатезом, виси-
пами і наривами в домашніх 
умовах корисно мити відва-
ром з трави звіробою 3 рази 
на тиждень (звичайно, якщо 
такі захворювання носять 
неінфекційний характер). Та-
ким же відваром користують-
ся і при лікуванні вітиліго, 
але вживають його всередину.

• Завдяки тому, що насто-
янка звіробою діє як антимі-
кробний і протизапальний 
засіб, її використовують як 
косметологічний засіб для 
очищення шкіри ввечері і 
догляду за шкірою, що в'яне. 
Відваром звіробою можна та-
кож лікувати вугровий висип, 
протираючи обличчя вранці 
та ввечері.

• Вживання відвару звіро-
бою всередину допомагає при 
облисінні, а сік трави звіро-
бою використовують при ви-
веденні бородавок.

• Крім того, як і при ліку-
ванні багатьох шкірних захво-
рювань, звіробій допомагає 
при опіках другого і третього 
ступеня.

• При раку шкіри і трофіч-
них виразках рекомендується 
якомога частіше прикладати 
до уражених ділянок ватні 
тампони з олією звіробою.

• При пухлинних утворен-
нях в молочних залозах у жі-
нок можуть допомогти при-
мочки горілчаної настоянки 
звіробою, які потрібно роби-
ти 3 рази на день.

ЗВІРОБІЙ ЧУДОВО 
СПРИЯЄ БОРОТЬБІ 
З АЛКОГОЛІЗМОМ І 

ТЮТЮНОПАЛІННЯМ
У першому випадку перед 

їдою вживають по 2 ст. лож-
ки завареної окропом трави 
звіробою, пропареної на во-
дяній бані протягом півгоди-
ни. На склянку окропу беруть 
2 ст. ложки трави. А для кур-
ців краще приготувати спир-
тову настоянку, заливши 8 ст. 
ложок сировини 500 мл спир-
ту. Необхідно настояти суміш 
протягом 10 днів і давати 
страждаючим від тютюноза-
лежності по 40—50 крапель в 
день після їди, додаючи в чай.

 Бережіть себе і будьте здо-
ровими!

 Джерела: gornaya-apteka.com, 
https://mirtesen.ru

Звіробій — чарівна трава, лікарські засоби на основі 
якої допомагають у лікуванні тисячі хвороб. Недарма 
народне прислів'я говорить: «Як не можна без борошна 
спекти хліба, так без звіробою не вилікувати жодної 
хвороби».

Не слід забувати, що лікування препаратами, що мі-
стять звіробій, призводить до тимчасової підвищеної 
світлочутливості, тому в цей період не варто довго 
піддаватися впливу прямих сонячних променів. Також не 
варто застосовувати звіробій всередину вагітним жін-
кам і при хворобах, що супроводжуються підвищеною 
температурою.

Зовсім не поєднуються з вживанням препаратів із 
звіробою спиртні напої, шоколад і кава, а також копчені і 
мариновані продукти. Тим, хто страждає на астму одно-
часно з вживанням звіробою не рекомендується користу-
ватися інгаляторами. Крім того, досить небезпечне поєд-
нання зі звіробоєм крапель для носа і ліків від лихоманки.

ТРАВОЮ ЩАСТЯ  

ЗВІРОБІЙ  
НАЗИВАЮТЬ  

 НЕДАРЕМНО!
Звіробій називають травою 

від 100 хвороб, російським жень-
шенем, і цю назву він заслужив 
по праву, адже список недуг, при 
яких ця трава може принести по-
легшення, воістину вражає. Якщо 
ви раніше не звертали уваги на 

цей чудовий подарунок природи, то зараз саме час. У цій статті ми розповімо 
про те, чим корисна і цікава лікарська рослина звіробій.

Коли людина відчуває щастя і ейфорію, в її організмі зростає рівень гормо-
ну серотоніну. Його зараховують до так званих гормонів щастя. Так ось звіробій 
активно стимулює вироблення серотоніну і є потужним природним антидепре-
сантом.
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ 

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

«НАЛЯГАЄМО»
 НА СВІЖУ ЗЕЛЕНЬ!

Сезон свіжих овочів і 
фруктів у самому розпалі. На 
ринках просто очі розбіга-
ються від достатку свіжої го-
родини. Але медики радять 
вживати в першу чергу огір-
ки, оскільки вони вважа-
ються кращими продуктами 
для здоров'я серця, нирок і 
печінки, шкіри і суглобів. Їх 
в сезон необхідно їсти регу-
лярно і ось чому:

Огірки — прекрасні дже-
рела електролітів і фітону-
трієнтів, серед яких флаво-
ноїди, лігнани і трітерпени, 
відомі своїми антиоксидант-
ними, протизапальними і 
протираковими перевага-
ми. Вони покращують мета-
болізм, мають жовчогінну, се-
чогінну і послаблювальну дію.

На додаток до цього шкір-
ка огірка містить клітковину 
і бета-каротин, який сприяє 
поліпшенню імунної функції, 
зору і стану шкіри. Огірки мо-
жуть похвалитися низьким 
вмістом калорій, вуглеводів, 
натрію, жирів і холестерину.

ГІДРАТАЦІЯ
Огірки на 95% складають-

ся з води, що робить їх не 
стільки альтернативою, скіль-

ки доповненням до тих двох 
літрів води, які слід випивати 
щодня. Експерти в галузі пра-
вильного харчування кажуть, 
що 20—30% води ми можемо 
і повинні отримувати з про-
дуктів харчування, тож огір-
ки тут виявляться чудовим 
вибором.

ПРОФІЛАКТИКА РАКУ
Огірки містять безліч фіто-

нутриєнтів. Найцікавішими з 
них є кукурбітацини, які на-
лежать до класу тетрацикліч-
них тритерпеноїдів і роблять 
кінчик огірка гірким.

В останні роки досліджен-
ня цих речовин ведуться особ-

ливо активно, а одне з дослід-
жень 2010 року, опубліковане 
в Scientific World Journal, до-
зволило навіть говорити про 
те, що саме кукурбітацини 
здатні допомогти в ство-
ренні ефективних ліків від 
раку. Journal 
of Cancer 
Research, на-
приклад, пові-
домляє, що 
кукурбітацини 
п р и г н і ч у ю т ь 
ріст клітин 
раку підшлун-
кової залози 
майже на 50%.

У той же 
час лігнани 
(інші феноль-
ні сполуки, що 
містяться в огірках) 
здатні захистити від раку 
шляхом роботи з бактерія-
ми в травному тракті. British 
Journal of Cancer наводить 
дані досліджень 2009 року, 
згідно з якими лігнани зни-
жують ризик розвитку раку 
молочної залози. А дослід-
ники Наукового медичного 
інституту Лайнуса Полінга 
виявили, що при регулярно-
му надходженні лігнанів в 
організм знижується ризик 
розвитку раку простати.

ЗДОРОВ'Я КІСТОК
Вчені з медичного 

центру Мерілендського 
університету з'ясували, 
що вітамін К має важли-
ве значення для здоров'я 
кісток. Зокрема, достат-
нє його споживання 
знижує ризик переломів, 

а в поєднанні з вітаміном D — 
ущільнює кісткову тканину і 
позитивно впливає на баланс 
кальцію.

МОЛОДІСТЬ КЛІТИН
Як і інші продукти з висо-

ким вмістом антиоксидантів, 
огірки дозволяють нашому 
організму нормально функ-
ціонувати. Але не тільки. За 
даними досліджень, анти-
оксидантні сполуки зава-
жають утворенню вільних 
радикалів, що в свою чергу 
запускає в клітинах процеси 
відновлення (тобто омолод-
ження). Іншими словами, 
точно так, як скибочки огір-

ка на обличчі можуть зняти 
набряки і запалення, салат з 
огірків поліпшить стан ваших 
внутрішніх органів.

ЗДОРОВ'Я СЕРЦЯ
Вживання в їжу свіжих 

фруктів і овочів найрізно-
манітніших видів пов'язано зі 
зменшенням ризику розвитку 
таких захворювань, як хво-
роби серця, діабет, інсульт і 
ожиріння. Але щодо 
проблем зі серцем і 
судинами огірки мо-
жуть бути особливо 
корисними за рахунок 
вмісту в них здорової 
дози калію. Дослід-
ження, опубліковане 
в Archives of Internal 
Medicine, показало, що 
4,069 мг калію щод-
ня знижують ризик 
розвитку серцево-су-
динних захворювань 
та ішемічної хвороби 
серця на 37% і 49% відповід-
но.

НОРМАЛІЗАЦІЯ 
ТРАВЛЕННЯ

За рахунок вмісту в них 
великої кількості кліткови-
ни і води огірки природним 
чином нормалізують травні 
процеси і вирішують пробле-
му запорів. Вчені з Універ-
ситету Тафтса говорять про 
те, що ви можете отримати 
навіть більше переваг, якщо  
їстимете не свіжі, а солоні 
огірки. Справа в тому, що в 
процесі ферментації огірки 
насичуються пробіотиками, 
які культивують корисні бак-
терії в кишечнику. Це, втім, 
стосується лише домашніх 
солінь, оскільки в баночках з 

супермаркету можуть місти-
тися непотрібні консерванти 
і стабілізатори.

Ще огірок дозволить вам 
позбавитися печії, сприяє 
травленню і втраті ваги.

ПОЛІПШЕН-
НЯ ПАМ'ЯТІ

Огірки мі-
стять фізетин, 
який останнім 

часом все часті-
ше пов'язують 
із захистом не-
рвових клітин 
від ушкоджень, 
п о л і п ш е н н я м 
пам'яті і зни-
женням ризику 

розвитку хвороби 
Альцгеймера.

Протипоказання до 
вживання огірків

Навіть такий унікальний 
і корисний продукт має свої 
протипоказання. Наприклад, 
огірки будуть шкідливими 
для людей, що страждають 
підвищеною кислотністю 

шлунка. Однак, якщо є силь-
не бажання поїсти огірків, 
найкраще проконсультувати-
ся з терапевтом і дієтологом. 
Вони можуть дати рекоменда-
ції щодо того, скільки грамів 
цього продукту дозволяється 
з'їсти, щоб не було негативно-
го ефекту для організму.

РЕЦЕПТИ НАРОДНОЇ 
МЕДИЦИНИ 

З ВИКОРИСТАННЯМ 
ОГІРКІВ

• При гострій стадії га-
стриту і виразкової хвороби, 
а також в період ремісії при 
підвищеній кислотності при-
значають свіжий огірковий 
сік (по 1/2 склянки 2 рази на 

день за 40—60 хвилин до їди) 
або свіжі огірки з медом.

• Свіжий сік по 0,5 склян-
ки 1—2 рази на день п'ють 
натщесерце при хворобах 
печінки, в тому числі і при 
жовтяниці.

• Як проносне при стійких 
(хронічних) запорах ефект 
можна отримати, з'їдаючи в 
необмеженій кількості свіжі 
огірки з медом (можна пити 
сік) або випиваючи вранці 
натщесерце по склянці огір-
кового розсолу.

• Для профілактики і 
лікування ожиріння призна-
чаються розвантажувальні 
«огіркові» дні, в які слід спо-
жити протягом дня до 2 кг 
свіжих огірків з невеликою 
кількістю солі в 5 прийомів.

• Відвар квіток огірка ре-
комендується для лікування 
малярії. Одну столову ложку 
висушених квіток залити 200 
мл окропу, варити 2—3 хви-
лини, настоювати 1 годину, 

процідити. Вживати 
по 1/3 склянки протя-
гом дня.

• Насіння огірків, 
зібране після пожо-
втіння плодів, вжи-
вають всередину у 
вигляді порошку, за-
пиваючи водою, при 
пухлині селезінки і ту-
беркульозі легенів.

• Вичавленим со-
ком молодого огірка 
змащувати обличчя 

2—3 рази на день протягом 
декількох тижнів для бороть-
би з вуграми, різними пляма-
ми, веснянками, небажаною 
засмагою. Деякі лікарі ре-
комендують користуватися 
водним настоєм зеленої шкір-
ки плодів огірка.

Підбиваючи підсумки, 
висновок дуже лаконічний: 
огірок — прекрасний засіб 
для цілковитого оздоров-
лення організму і підтримки 
його життєвих сил. Тепер ви 
бачите, що вживати огірки 
не так вже буденно?

Джерела: http://hronika.info, 
http://www.novostioede.ru, 

http://hitagro.ru

МОЛОДЕЦЬ — ЯК ОГІРОК, 
А ОГІРОК — ЯК МОЛОДЕЦЬ
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

ЗДОРОВІ ПОРАДИ
Ділянка шиї є місцем зо-

середження судин і нервів, 
що живлять тканини шиї, 
обличчя, черепа. Біль у шиї 
може з'являтися в різний час 
і з різних причин. Наприклад, 
через напруження м'язів пле-
чового пояса виникає спазм, 
внаслідок якого порушується 
живлення структур шийно-
го відділу хребта і передача 
нервових імпульсів (за це 
відповідають нерви, що від-
ходять від хребта у всіх його 
відділах). Результат — болі в 
шиї і плечах, мігрень, швидка 
стомлюваність, оніміння кін-
цівок.

Намагайтеся стежити за 
напругою свого тіла і вчасно 
розслабляти його. Тут вам до-
поможуть прості маніпуляції: 
зробіть вдих, видих, опустіть 
плечі, розслабте м'язи, потім 
легенько промасажуйте їх. 
Робіть зарядку, займайтеся 
лікувальною гімнастикою і 
більшe хoдіть пішки. Пере-
вагою будуть також ортопе-
дичні подушка з матрацом, 
оскільки ваш сон повинен 
бути максимально комфорт-
ним.

Зняти різкий біль в шиї 
при шийному остеохондрозі 
допоможуть засоби для зов-
нішнього застосування, що 
містять нестероїдні проти-
запальні препарати (ібупро-

фен, диклофенак). А завдя-
ки лікувальній фізкультурі і 
масажам можна «звільнити» 
ущемлений нерв, а вже після 
цього застосовувати заходи 
для зняття больового синдро-
му, який, на жаль, проходить 

далеко не відразу.
Періодично на шийну 

ділянку накладайте зігріваю-
чий компрес. Для його при-
готування вам знадобляться 
прості натуральні засоби: 

сира картопля, мед і ялице-
ва олія. Натерту на дрібній 
тертці картоплю змішайте з 
медом (1: 1). Накладіть при-
готовлену масу на ділянку 
шиї і плечовий пояс. Зверху 
покладіть компресійний па-

пір і, утепливши, зафіксуйте 
пов'язкою. Компрес залишіть 
на 2 години. Знявши його, 
протріть тіло серветкою і 
змастіть смерековою олією. 
Курс:7—10 процедур.

І пам'ятайте: плавання, 
йога, лікувальна гімнасти-
ка, фізіотерапія, вживання 
достатньої кількості рідини, 
уникнення фізичних наванта-
жень, пов'язаних з підйомом 
тягарів, повинні стати повся-
кденною вашої нормою.

В цілому ж те, як і чим 
лікувати шийний остеохон-
дроз, вам підкажуть верте-
бролог або ортопед. Якщо 
вчасно не почати курс ліку-
вання, шия може перестати 
вас слухатися в буквально-
му сенсі слова. Є ризик поя-
ви протрузії — так званого 
«випинання» міжхребцево-
го диска за межі хребта, яке 
згодом може набути форми 
грижі. Тому не ігноруйте на-
стільки неприємну і безпеч-
ну недугу!

https://milgamma.com.ua,
all-4-woman.ru

Зараз всі занурилися в ро-
боту в саду і на городі. І все б 
добре, але після насиченого 
трудового дня раз у раз відчу-
ваються болі в спині, тяжкість 
у ногах, скаче тиск.

Хочу розповісти про 
дієвий і доступний засіб, 
який нам дарує сама природа. 
Це чай з кульбаб. Його добре 
пити при проблемах, 
пов'язаних з пору-
шеннями відтоку лім-
фи: варикоз, набряки, 
задишка, занепад сил.

Потрібно взя-
ти корінь рослини, 
добре промити і 
подрібнити. Одну 
столову ложку си-
ровини залити 1 

літром окропу і поста-
вити томитися (хвилин 
5, не більше) на слабкий 
вогонь. Після процідити. 
Вживати готовий чай 
по півсклянки перед їдою 
вранці.

До речі, корінь кульбаби 
з травою збирають навесні 
на початку цвітіння, а один 

корінь — пізньої осені, ре-
тельно звільняючи від реш-
ти листя і тонких коренів. 
Його миють, пров'ялюють 
на відкритому повітрі, потім 
сушать (можна в печі при 
температурі 40—50 °). Збері-
гатися може така сировина 5 

років.
Також до вашої ува-

ги і інші рецепти за-
стосування кульбаби:

ПРИ БОЛЯХ
 У СУГЛОБАХ

Суцвіття кульбаб 
скласти в банку, за-
лити горілкою (1: 1), 
настояти 12 днів в 

темному місці, періодично 
струшуючи. Процідити, від-
жати. Настоянкою змащувати 
суглоби, потім розтерти, щоб 
пекло, обернути лляною тка-
ниною і утеплити на ніч.

ПРИ РЕВМАТИЗМІ
Жовті квіти кульбаби под-

рібніть, додайте таку ж кіль-
кість цукру, перемішайте. 
Поставте в холодильник на 
півтора тижні. Процідіть рі-
дину і вживайте по 1 ст. ложці 
за 1 годину до їди раз на день.

Будьте здоровими!

  Юлія Кубрушко,
 м.Зіньків, Полтавська обл.

БОРЕМОСЯ З 
ВІДКЛАДЕННЯМ 
СОЛЕЙ НА ШИЇ, 

ТУРБУЮЧИСЬ ПРО 
ХРЕБЕТ

Відкладення солей на шиї називають остеохондрозом 
шийного відділу хребта. Це підступна недуга, що спричиняє 
серйозні порушення в усьому організмі. І якщо болі в шиї — 
ваша часта проблема, тоді турбота про хребет повинна стати 
регулярною.

ВМІСТ ВІТАМІНІВ І 
МІКРОЕЛЕМЕНТІВ 

В ОГІРКАХ

ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ

  калорійність 13,5 ккал
 вода 98,5
 білки 0,8
 жири 0,1
 вуглеводи 2,5

ВІТАМІНИ 
А 0,06 мг
В1 0,03 мг
В2 0,04 мг
В3 0,3 мг
В6 0,04 мг
В9 4,0 мг
З 10 мг
Н 0,9 мг
РР 0,2 мг

МІКРОЕЛЕМЕНТИ 
 залізо 0,6 мг
 калій 141,0 мг
 кальцій 23,0 мг
 магній 14,0 мг
 натрій 8,0 мг
 фосфор 42,0 мг
 хлор 25,0 мг
 алюміній 425,0 мг
 йод 3,0 мг
 кобальт 1,0 мг
 марганець 180,0 мг
 мідь 100,0 мг
 молібден 16,0 мг
 фтор 17,0 мг
 хром 6,0 мг
 цинк 215,0 мг

ІНШІ 
 моно- і дисахариди 2,4 г
 крохмаль 0,1 г
 харчові волокна 1,0 г
 органічні кислоти        0,1 г
 попіл 0,5 г

КУЛЬБАБОВИЙ ЧАЙ 
ВІД ВАРИКОЗУ

Газету «Пантелеймон» читаю давно і з величезним задо-
воленням. З кожним випуском вона стає все кращою і кра-
щою. Без неї вже не уявляю свого життя. Адже на сторінках 
видання стільки різних корисних речей і можливостей для 
спілкування. А це так важливо в наш час!
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ВЕСНЯНА КУЛІНАРІЯ

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

Православний люд завжди по-
стив за церковним Статутом, тому 
багато традицій Петрового посту 
було пов'язано з кулінарією.

У середу і п'ятницю готува-
ли літні пісні страви — окрошки, 
супи, щі, грибну ікру, ботвінь з 
молодої зелені, інші страви і напої 
з тих ранніх овочів, зелені та ягід, 
які достигали на городах і в лісі. 
Широко також використовували 
дикорослі і лікарські трави: кро-
пиву, лободу, яглицю, чистотіл, 
кульбабу. А в святкові дні Петро-

вого посту господині пекли особ-
ливі пироги — рибники. Рибу за-
пікали в тісті прямо цілу, пиріг був 
відкритим.

У наш час асортимент зелені, 
овочів і фруктів для пісного меню 
значно ширший. Це дозволяє з 
цілком доступних інгредієнтів 
приготувати безліч корисних для 
здоров'я страв.

Одже вибирайте, дорогі госпо-
дині, експериментуйте і готуйте з 
любов'ю! А рецептами своїх піс-
них страв діліться з нами.

Що знадобиться: 500 г рибного філе, 
1 цибулина, 2—3 картоплини, 2—3 ст. 
ложки олії, сіль, перець за смаком.

Зробіть пісне тісто, розкачайте його 
на два коржі. Корж, який буде викори-
станий для нижнього шару пирога, по-
винен бути трохи тоншим за верхній.

Покладіть розкатаний корж на зма-
щену олією форму, на корж укладіть 
шар тонко нарізаної сирої картоплі, 
засипані сіллю і перцем великі шматки 
рибного філе, зверху — тонко нарізану 
сиру цибулю.

Все полийте олією і накрийте другим 
коржем. Краї коржів з'єднайте і піді-
гніть донизу.

Поставте готовий рибник в тепле 
місце на двадцять хвилин, перед тим, як 
поставити рибник у духовку, проколіть 
верх у декількох місцях.

Випікайте в духовці, розігрітій до 
температури 200—220° С.

ІНГРЕДІЄНТИ
5 картоплин, 1 цибулина, 1 ст. ложка 

зеленого крес-салату, 3 ст. ложки олії, 
1 ст. ложка оцту, 1 ч. ложка меленого 
перцю, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ:
Холодну відварну картоплю нарі-

зати скибочками, укласти в салатник, 
додати цибулину, нарізану тонкими 
кільцями, і зелень крес-салату. Олію 
змішати з оцтом, меленим перцем, сіл-
лю і заправити цією сумішшю салат.

Інгредієнти: 400 г моло-
дих кабачків, 0,5 склянки не-
жирного молока, 1 цибулина, 
2 ст. ложки рафінованої олії, 
сіль.

Калорійність — близько 
70 ккал на 100 г.

Приготування:
Очистіть кабачки (якщо 

дуже молоді, можна не чи-
стити), натріть на круп-
ній тертці, посоліть, влий-
те тепле молоко. Поставте 
ємність на водяну баню, до-
ведіть масу до кипіння, потім 
остудіть.

Цибулю очистіть, дрібно 
наріжте, обсмажте до силь-
ного рум'янцю, змішайте з 
кабачковою масою. Вико-
ристовуйте як начинку для 
млинців і млинчиків. Якщо 
ви любите гострі страви, до-
дайте трохи меленого чорно-
го перцю або інші спеції.

Для приготування такої 
незвичайної, але дуже смач-
ної та вітамінної страви вам 
знадобиться: кабачок — 2 
шт., помідор — 1 шт., часник 
— 2 зубчики, олія — 1 ст. л., 
сіль (за смаком), спеції (за 
смаком).

Готуємо:
Кабачки нарізати на лок-

шину овочечисткою або на-
терти на тертці для корейсь-
кої моркви.

Помідор заливаємо окро-

пом на кілька хвилин, потім 
опускаємо в холодну воду. 
Знімаємо шкірку. Часник 
нарізаємо або пропускаємо 
через прес.

На олії підсмажуємо в 
сковороді часник, додаємо 
помідори і, помішуючи, до-
водимо до готовності. При 
бажанні на цьому етапі мож-
на додати куряче філе.

Додаємо кабачки і готує-
мо все методом соте (нетри-
вала жарка з невеликою кіль-
кістю олії).

На все про все не більше 
3—5 хвилин  — за цей час 
ми солимо і приправляємо 
кабачки, вони повинні бути 
альденте. Поки «пасту» на-
сипатимемо, вона дійде до 
готовності, оскільки нарізка 
тонка, а температура все ще 
зберігатиметься.

Смачного!

 
Правильне харчування 

передбачає вживання їжі ма-
ленькими порціями через 
кожні 2—3 години. Значить, 
потрібно передбачити не 
тільки сніданок, обід і вечерю, 
а й невеликі перекуси. Як ви-
брати саме корисні варіанти, 
ми вам зараз розповімо.

 Продукти, які найбільше 
підходять для правильного 
підкріплення:
 нежирний сир і натураль-
ний йогурт;
 грейпфрути та апельсини;

 різні горіхи, насіння і су-
хофрукти;
 всі продукти, в яких багато 
клітковини;
 яйця, зварені «круто»;
 свіжі овочі або салати з 
них; а зелений смузі зарядить 
вітамінами на цілий день!
 банани — найкраще дже-
рело калію, який регулює 
кров'яний тиск і серцеву 
діяльність організму;
 яблука — багаті вітаміна-
ми, мінералами та іншими ко-
рисними речовинами;
 ягоди: малина, чорниця, 

лохина, смородина;
 вівсяна каша — найкраще 
джерело вуглеводів, дуже жи-
вильна;
 трав'яний чай — прекрас-
ний замінник їжі перед сном, 
допомагає розслабитися;
 печена картопля та-

кож потрапила до списку 
корисних перекусів. У ній 
містяться регулятори обміну 
речовин, саме вони знижують 
рівень холестерину і допома-
гають худнути.   В100 г бульб 
молодої картоплі міститься 
до 20 мг вітаміну С.

«Піст не в череві, а в дусі»
(Народне прислів'я)

ЩО ПРИГОТУВАТИ В ПЕТРІВ ПІСТ:
ОБРАНІ РЕЦЕПТИ

Петрів піст (його ще називають Апостольський) в 2018 році тривати-
ме з 4 червня по 11 липня. Він встановлений на честь святих апостолів, 
які постом і молитвою готували себе до всесвітньої проповіді Євангелія 
і готували собі наступників у справі спасительного служіння.

САЛАТ ІЗ КАРТОПЛІ 
І КРЕСС-САЛАТУ

РИБНИК

ОПТИМАЛЬНІ ВАРІАЦІЇ 
ДЛЯ НИЗЬКОКАЛОРІЙНОГО ПЕРЕКУСУ
Більшість  вважають, що перекус — це швиденько закинути що-небудь до 

рота, сидячи перед комп'ютером або на бігу. Але це неправильно, адже в та-
кому випадку людина їсть неусвідомлено, її мозок у цей час зайнятий зовсім 
іншим.

Інгредієнти: 300 г полу-
ниці, 1 ст. л. манної крупи, 
півсклянки цукру, 4 склянки 
води.

Приготування:
Полуницю очистити від 

листочків, частину відкла-

сти, решту розім'яти. Залити 
трьома склянками води і до-
вести до кипіння.

Вимкнути і дати настоя-
тися півгодини. Відвар про-
цідити. Масу протерти через 
сито і з'єднати з відваром. 
Додати ще склянку води, цу-
кор і довести до кипіння.

Додати в киплячий суп 
манку, варити 20 хвилин, до-
бре помішуючи.

Додати в суп цілі ягоди 
полуниці, нарізані на красиві 
часточки.

СПАГЕТІ З КАБАЧКІВ
Не поспішайте з висновками, що це трохи дивне поєд-

нання. Спробуйте! Такий ніжний і ароматний супчик гід-
но оцінять діти і ласуни. Чудова альтернатива фруктовому 
киселю.

Якщо ви любите млинці або «швидкі» пироги, спробуй-
те зробити для них начинку з кабачків — смачну і малока-
лорійну!

«ШВИДКИЙ» КАБАЧКОВИЙ ПИРІГ

СУП ІЗ ЯГІД І МАННОЇ КРУПИ
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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

3 червня. Володимирської ікони Божої 
Матері. Ікони Божої Матері «Пом'якшення 
злих сердець» («Семистрільна»).
4 червня. Ікони Божої Матері «Розчулен-
ня». Початок Петрового посту.
7 червня. Третє Знайдення Голови Пред-
течі і Хрестителя Господнього Іоанна.
8 червня. Святкування ікони Божої Матері 
«Споручниця грішних».
10 червня. Святкування ікони Божої Ма-
тері «Бысть Черево Твое Святая Трапеза».
11 червня. Святителя Луки Войно-Ясе-
нецького. Святкування ікон Божої Матері 
«Пом'якшення злих сердець», «Несподіва-
на Радість», «Благодатне Небо», «Недремне 
око».
13 червня. Ікони Божої Матері «Незламна 
Стіна».
14 червня. Прославлення Святого правед-
ного Іоанна Кронштадтського.
15 червня. Києво-Братської ікони Божої 
Матері.

КАЛЕНДАР
ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ

У ЧОМУ СУТЬ СВЯТА
Сіонська світлиця, в якій 

Святий Дух у вигляді вог-
ненних язиків зійшов на апо-
столів, стала першим христи-
янським храмом.

Трійця здавна вважається 
днем заснування Новозавіт-
ної Церкви на землі, оскільки 
Святий Дух наділив апостолів 
особливою силою, щоб вони 
могли проповідувати Єван-
гелія у всьому світі і донести 
до кожного звістку про Ісуса, 
як про Спасителя всього люд-
ства.

На честь зішестя Святого 
Духа свято і отримало таку 
назву: ця подія позначила 
триєдність Бога. Три іпостасі 
Святої Трійці — Бог Отець, 
Бог Син і Святий Дух — іс-
нують в єдності, творячи світ 
і освячуючи його божествен-
ною благодаттю.

Свято на честь Святої 
Трійці встановлене апосто-
лами — вони щорічно самі 
святкували день зішестя Свя-
того Духа і заповідали його 
всім християнам. Коріння дня 
Трійці сходять до часів, коли 
Русь ще була язичницькою. 
Тиждень на початку літа зна-

менував остаточну перемогу 
природи над силами темряви, 
перемогу весни над зимою і 
початок спекотного літа.

Тому, крім церковних, з'я-
вилося безліч народних тра-
дицій і звичаїв, які тісно пе-
реплелися з язичницькими і 
стали невід'ємною частиною 
цього дня.

ЩО МОЖНА І ЧОГО НЕ 
МОЖНА РОБИТИ НА 

ТРІЙЦЮ

НЕ МОЖНА:
ПРИБИРАТИ, ШИТИ, 

СТРИГТИСЯ
Увечері напередодні Трійці 

в будинку повинні бути закін-
чені всі домашні клопоти і 
приготування до святкуван-
ня. З цього моменту на най-
ближчі два дні суворо заборо-
няється займатися фізичною 
працею. Серед іншого можна 
прати, різати, шити, в'язати, 
стригтися і працювати на го-
роді.

МОЖНА:
СХОДИТИ ДО ЦЕРКВИ
І все ж відпочивати в свя-

то — не означає байдикувати. 
Раніше цього дня всім право-
славним належало проводи-
ти в невпинних молитвах. У 
сучасному світі звичаї поміт-
но пом'якшилися, і сьогодні 
церква не вимагає настільки 
ревного виконання правил: 
достатньо сходити на вечірню 
чи ранкову літургію, а решту 
часу, що залишився, присвя-
тити собі і своїм близьким.

НЕ МОЖНА:
ЗЛИТИСЯ І ОБРАЖАТИСЯ

Основне правило свята 
Трійці (та й в будь-який ін-
ший день) — не думати про 
погане, не ображатися на ото-
чуючих, не лаятися з рідними 
і друзями, не бажати людям 
зла. Цей день потрібно поста-
ратися провести з чистими 
думками, без образ, ненависті 
і заздрості.

МОЖНА:
ЗІБРАТИСЯ ВСІЄЮ 

РОДИНОЮ
Трійця — це сімейне свято, 

тому цього дня прийнято зби-
ратися дружною компанією 

за багатим столом з душевни-
ми розмовами.

«СВЯТИМ ДУХОМ ВСЯКА 
ДУША ЖИВИТЬСЯ»
У день П'ятидесятниці ми 

поговоримо про те, наскільки 
дорогі і рятівні благодатні дії 
Святого Духа для нас, христи-
ян. Зішестя Святого Духа на 
апостолів — подія найбільшої 
важливості.

Коли ми дивимося і думає-
мо про основи світобудови, 
ми розуміємо, що у витоків 
стоїть Дух Святий: «На почат-
ку створив Бог небо і землю. 
А земля була безвидною та 
порожньою, і темрява була 
над безоднею, і Дух Божий 
нісся над поверхнею води» 
(Бут.1: 1-2). Буття людини пе-
реважно духовне: «І створив 
Господь Бог людину з пороху 
земного, і вдихнув у ніздрі її 
дихання життя» (Бут.2: 7).

У церкві ми часто чуємо: 
«Святим Духом всяка душа 
живиться». І дійсно, друзі, у 
всьому неосяжному Божому 
світі живе і існує всемогутня 
сила Бога Духа Святого.

Закликайте ж на себе Свя-
того Духа, завжди зберігай-
те серце своє в чистоті, щоб 
не виганяти з нього Святого 
Духа, а залучати.

ЯКЩО ДУША ЛЮДСЬКА 
ПІШЛА ВІД БОГА, ТО 

ВОНА МОЖЕ ЗНАЙТИ 
ПОВНИЙ ДОСТАТОК 

СВІЙ І СПОКІЙ ТІЛЬКИ 
В БОГОВІ

ТРІЙЦЯ 2018: СУТЬ, ТРАДИЦІЇ, ПРИКМЕТИ 
ТА ЗВИЧАЇ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯТА

Через 7 днів після свята Трійці (П'ятидесятни-
ці) починається Апостольський або Петрів піст, в 
пам'ять про двох найбільш шанованих апостолів — 
Петра і Павла. У 2018 році Петрів піст триватиме з 4 
червня по 11 липня.

ЩО САМЕ ГОЛОВНЕ ПІД ЧАС ПОСТУ
Протоієрей Сергій Вишняков:
— Найголовніше для християнина під час посту 

— провести ці дні дуже уважно. Це період посиленої 
роботи над своїм внутрішнім станом. І стриманість у 
їді, і молитва — лише умови, за яких наша мета — очи-
щення душі — досягається. Якщо 
є можливість, потрібно прийти до 
храму помолитися.

Добре уникати зовнішнього 
прояву свого подвигу, не робити 
понурого обличчя під час посту і 
т. п. Будьте привітними і спокійни-
ми. Одночасно постарайтеся бути 

лагідними, щоб від вас ніякого негативу не виходило. 
Одна з ознак неправильного посту — це дратівливість, 
гнівливість. І вона часто виявляється, особливо коли 
йде боротьба давньої і нової людини. Тому увага (тве-
резість) — це той стрижень, навколо якого будується 
все життя духовної людини. А постом вже обов'язково 
пильно спостерігати за собою: що говоримо, слухає-
мо, куди дивимося, про що наші сердечні помисли. Це 
найголовніше. Необхідно зрозуміти, що Великий піст 
— не просто якийсь відрізок нашого життєвого шляху, 
а образ всього нашого життя. Так вчили святі отці.

І найголовніше під час посту — не в собі замкну-
тися, а постаратися себе виправити. Не варто зай-

матися самоїдством. Ми далекі від 
досконалості, в собі можемо таке 
розглянути, від чого «дах поїде», 
тому від того, що в собі побачив, 
треба скоріше позбутися. 

Ми повинні бути привітними. 
Пам'ятати, що ми — діти Отця на-
шого Небесного.

ПЕТРІВ ПІСТ

День Святої Трійці в 2018 році весь християнський світ святкував 27 травня — на п'ят-
десятий день після Світлого Воскресіння Христового, тому свято називають ще й П'ятиде-
сятницею.

Це одне з 12 головних церковних свят — воно присвячене євангельській події — зішестю 
Святого Духа на апостолів і прославлянню Святої Трійці.
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«Живучи на Землі, кожному доводиться вибирати, заради чого жити: заради того,
 щоб стати добривом, чи заради того,  щоб стати світлом добра, і цим світлом світити людям».  (Симеон Афонський)

На конкурс «РОЗТОПИМО 
ЛІД ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ!»

В одному цікавому місці 
під назвою Життя стоїть бу-
динок, і він називається «Я». 
Від цього будинку в різні 
боки розбігаються стежки 
моїх ідей. Деякі впираються 
в скелю нерозуміння, якісь 
довго петляють, врешті-решт, 
звужуючись до стану тонкої 
ниточки, губляться десь да-
леко.

Але є і ті, що виходять на 
дорогу знань і примикають 
до галявин досвіду. Якісь га-
лявини присипані пожухлим 
листям нереалізованості. У 
той час як на інших ззовні 
розквітають дивовижні рос-
лини, що кличуть спробувати 
щось нове. Тільки навколо них 
в'ються дивні, небезпечні на 
вигляд ліани тривоги. Підно-
сячись щільним колом, вони 
не дають потрапити всереди-
ну, туди, звідки доноситься 
аромат прекрасного життя.

Є ще один вид стежин. 
Вони щільно, камінчик до 
камінчика, зроблені для по-
всякденного пересування 
по саду моєї долі. Камені тут 
здебільшого сірі, непримітні, 
але дуже надійно підігнані 
один до одного.

Ці доріжки ні на що осо-
бливо не надихають, ні-
чим примітним не запам'я-
товуються. Вони дають 
можливість пересуватися 
впевнено, маючи вже давно 
отримані навички.

Трохи віддалік знахо-
диться сад моєї романтики. 
У ньому ростуть, цвітуть, 
пахнуть і плодоносять дере-
ва моєї душі. За ними щодня 
потрібно доглядати: полива-
ти ласкою, підстригати пра-

цею, формувати 
турботою. Та-
кож необхідно 
живити ґрунт 
ел е ме н т а м и 
нових знань і 
трепетної лю-
бові. Склад-
ність в об-
слуговуванні 
цього саду по-
лягає в його 
в і д д а л е н н і 
від реального 
життя. Робо-
та, турботи, 
рутина ведуть 
убік від цієї 
стежки. Хоча ось вона, поруч, 
навіть видно крони щастя, що 
підносяться над повсякденні-
стю.

Недалеко від будинку зна-
ходиться павільйон друзів. 
Дверцята біля входу дуже 
скрипливі, і тому завжди 
чутно, що хтось наніс тобі 
візит, або, грюкнувши нао-
станок, назавжди втік із тво-
го життя. 

На дуже небезпечному 
схилі каскадом розташо-
вується водоспад любові. 
Гладке, слизьке дно не дає 
можливості впевнено пере-
суватися по мокрих камінцях 
почуттів. Оступившись, мож-
на поранитися об гострі ку-
точки ревнощів, що стирчать.

Зустрічаються на шляху і 
дуже теплі валуни затишку, 
млості і взаємності. На них 
можна спокійно відпочити і 
продовжити йти до бризок 
щастя. За територію ділянки 
потрібно виходити впевнено, 
швидко, майже вилітати. Не 
слід довго стояти біля парка-

ну, оскільки з того боку весь 
час хтось норовить просуну-
ти якісь шпильки, проштовх-
нути уїдливість і жбурнути в 
тебе заздрістю. Захищає від 
цього посмішка, забезпечена 
добротою.

У затишному куточку бу-
динку знаходиться кімната 
моєї турботи. Туди допуска-
ються тільки найближчі та 
найрідніші мені люди. Хоча, 
чого гріха таїти, періодично 
намагаються прошмигнути 
всі. Люди, сп'янілі турботою, 
ще довгий час знаходяться під 
враженням. Втім, це взаємно. 
Я теж швидко прикипаю, ча-
сто купуючись на фальшиві 
спроби чиїхось проявів. Це 
ранить, але з часом минає.

Щільно до будинку при-
микає школа. Це дуже нез-
вичайний заклад, де натовпи 
вчителів снують туди-сюди 
в очікуванні дзвінка. Уроки 
життя вони викладають іноді 
по декілька особам одночас-
но, а знання можна отримати 
навіть в абсолютно порожній 
аудиторії. Заняття проходять, 

супроводжую-
чись різкими 
звуками, іноді, 
досить відчут-

ними удара-
ми. Найваж-
чими є уроки 
по зраді, не-
п о р я д н о с т і 
та підлості. 
Оцінки за них 
формуються 
з розрахунку 
кількості горя 
і сліз.

До заліків 
не завжди 
вдається під-

готуватися. Найбільше лю-
блю заняття з дружби, від-
даності і безкорисливості. За 
них оцінки я виставляю сам, 
виписую грамоти та кубки.

Зі школи виходить галерея, 
що веде в цех моїх професій 
і навичок. Це два окремих 
приміщення з різним облад-
нанням і різним ступенем від-
повідальності. Тут завжди 
цікаво і несподівано. Безліч не 
завжди зрозумілих штуковин. 
Приміщення примикають до 
залу розвитку з безліччю від-
галужень і лабіринтів. Най-
частіше сюди приводять інші, 
але іноді приходиш і сам. Тут 
можна довго і захоплено осво-
ювати щось новеньке або від-
точувати напрацьоване. Така 
майстерність-рутина, а буває і 
творчість.

Ближче до паркану, на 
ділянці знаходяться схови-
ща. Тут є абсолютно все: від 
першого дитячого візочка, до 
останнього придбання. Тут 
багато всього цікавого. На-
приклад, мій перший велоси-

пед. Або, як не дивно, перший 
автомобіль. На стелажах ба-
гато музичних інструментів. 
Все дуже цікаво, ніби потра-
пив в магазин іграшок.

До речі, он і перша іграш-
ка. Треба частіше сюди захо-
дити. У будинку є бібліотека 
почуттів. До неї прибудова-
на лабораторія для перероб-
ки найцінніших зразків. У 
бібліотеці є книги художні, 
технічні та просто каталоги, 
де систематизовані зразки, 
що знаходяться в самій ла-
бораторії. Наприклад, лю-
бов. Її зразок знаходиться в 
золотій посудині, красиво 
оформленій коштовностя-
ми. Прекрасно і надійно. 
Впустиш — не розіб'єш!

А ось пристрасть, як не 
дивно, в тонкостінному ке-
лиху. Можна випадково ви-
плеснути. Ревнощі — в сейфі. 
Але він поламаний і часто 
його неможливо закрити. 
Доводиться чимось підпира-
ти, наприклад, гирею розуму 
і логіки. Образа взагалі мі-
ститься в безглуздих умовах 
— в гумовій колбі. Ну що це 
за упаковка? Ворухнув, заче-
пив, проткнув, або ж просто 
не затягнув — і ось вона вже 
розливається в різні боки.

Зате радість зберігається у 
відкритому вигляді. Яка по-
трібна ємність для радості!? 
Бери з полички і радій, там 
ще поруч шматочки щастя 
бонусом. Вони, як цукерки, 
ними потрібно ділитися! Тож, 
люди, приходьте до мене. 
Тільки мийте руки, витирай-
те ноги. І не смітіть!!!

Володимир Вікторович 
Розенков

Здрастуйте, шановна ре-
дакціє!

Вибачте, що вас турбую, 
але я не можу, щоб цей лист 
залишився поза конкурсом 
«Розтопимо лід теплом сер-
дець».

Що я чую, що я бачу?
Я чую шепіт трав зелених,

Я чую пісню солов’я,
Я бачу цвіт в садах 

вишневих,
Я бачу, як цвітуть поля.

В житах волошки сині-сині,

І жайворон між них співа,
Та пісня лине в небо синє,

І там її кінця нема.
Бо це співає моє літо,

Гортає сторінки життя,
Нема кінця йому, як світу.
Як без краси нема буття.
Я із краси сплету віночки

І щедро людям всім роздам,
Бо там любові є шматочок
І смутку є краплинка там.

І є журба, і є сльозина,
Це все живе в моїм вінку,

Бо це життя мого частина,
Як той вінок, що я плету.

Галина Ясюк,
с. Стайки,

Київська обл.

Життя земне, 
земне життя — 

Мов квітка нерозквітла. 
Відійде сутність в небуття, 

Землі лишиться тління.

Чого ж забракло квітці тій, 
Щоб пелюстки розкрити 

Та світлим спалахом 
Краси весь світ заполонити?

Чому ж у кожного із нас 
Під смертними гріхами 

Згубився внутрішній 
наш глас 

З одвічними дарами?

Питання, що є основне,
Нас зовсім не турбує.

І не тривожить душу те,
Що час земний марнуєм.

Бо, не відкривши свого Я, 
Убивши світлі мрії,

Сторінки власного життя 
Гортаєм, як чужії.

Як квітка та, що розгубила 
Животворящу свою силу,
Так іскру Божу загасила 

Людина в сутності своїй.

І цим себе відгородила 
Вів життєдайного джерела, 
Що вічно живить наші душі 

Вогнем Любові і Добра.

Тому й не здатні ми, земляни, 
В блаженстві пребувать, 

Відчути подих, що святим є, 
І щастя благодать.

Щоб щастя насолоду 
Змогли ми всі відчуть, 
Дамо всім серцем згоду 
Відкрить Любові путь.

 Р. В. Сачко,
м.Фастів,

 Київська обл.

«Я ТАК БАЧУ»
РОЗПОВІДЬ

ЖИТТЯ ЗЕМНЕ
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

 (Закінчення. 
Початок на 1 стор.)

 
У неї є своя маленька тра-

диція: на день народження 
написати вірш для іменинни-
ка, перерахувати всі його чес-
ноти, побажати всього самого 
доброго і хорошого, а також 
ще раз нагадати, що його лю-
блять, цінують, і ця людина 
важлива для всіх нас. Іноді 
мені так хотілося підтримати 
її ідеї, що, вибравши потріб-
ний момент, я потихеньку 
підкладала в її гаманець сим-
волічну суму грошей.

 
Якось я дала їй почитати 

книги Анастасії Нових. Досі 
згадую ці натхненні очі ба-
бусі...

 
Якось я прийшла до неї в 

гості на чай. І, вже зібравшись 
іти, зрозуміла, що бабуся не-
мов хоче щось мені сказати. Я 
затрималася в дверях, і вона 
завела розмову про книжки.

 
Вона сказала, що наче все 

життя інтуїтивно йшла по 
духовному шляху, але ... була 
в якійсь темряві. «У мене від-
чуття зараз таке, — ділиться 
враженням бабуся, — ніби 
темрява навколо, а я стою під 

яскравим ліхта-
рем. І ось світ-
ло, що більше 
схоже на якийсь 
кулю. І мені в 
ньому так до-
бре і затишно. 
Я ніби розчини-
лася в цих кни-
гах».

 

Вона так 
щиро приклала 
руку до грудей, 
що в ці хвилини 
мені захотілося 
щиро обійняти її, привітати з 
якимось важливим внутріш-
нім відкриттям. Мені навіть 
здалося, що саме це і є щирою 
радістю за людину: коли ти 
щасливий за неї, бачиш ці ся-
ючі ласкавим поглядом очі, то 
і сам відчуваєш це розчулен-
ня. У ті миті я стала свідком 
маленького дива, яке посту-
кало у внутрішній світ люди-
ни ...

 
Мені здається, що ці кни-

ги стали для неї сильною 
підтримкою на якомусь вну-
трішньому важливому етапі 
життя. Можливо, вона подо-

лала невидимий рубіж, який 
був зруйнований від зіткнен-
ня з Любов'ю.

 
Я зрозуміла, що в кож-

ній людині закладено 
дуже багато таланту, в 
кожному є своя неповтор-
на родзинка і досить сил, 
щоб розкрити це в собі.

 
Коли вийшло інтерв'ю з 

Зінаїдою Міркіною, я піс-
ля його перегляду відразу 
ж пішла до бабусі з ноутбу-
ком, сказавши, що зараз ми 
будемо дивитися інтерв'ю з 
людиною, яка схожа з нею 
інтересами. Головна героїня 

сюжету — пре-
красна поетеса, 
есеїст і пись-
менниця. Бабуся 
була заінтриго-
вана.

 
Ми почали 

перегляд. Я час 
від часу від-
водила очі від 
монітора, щоб 
подивитися на 
бабусю. На її об-
личчі була м'яка 
посмішка, вона 

ледве помітно кивала голо-
вою, ніби мовчки погоджу-
ючись зі словами героїні ін-
терв'ю.

 
Коли ми додивилися ві-

део, то продовжували сидіти 
мовчки. «Скільки благород-
ства в цій жінці! — задумливо 
сказала вона. — Відчуття таке, 
що хочеться всіх пробачити, 
все зайве відпустити від себе. 
На Душі такий мир ... Так ... 
Бог — Він кожного бачить ».

Я записала це в свій що-
денник і в такому приємному 
стані лягла спати.

 На творчих вечорах у 

бібліотеках, які бабуся ак-
тивно відвідує, вона почала 
ділитися з людьми цим світ-
лом. Як мені стало пізніше 
відомо, вона брала з собою 
книги Анастасії Нових і пере-
читувала вголос деякі цитати. 
Виявляється, вона вдома зро-
била спеціальні закладки, які 
вклала в сторінки з важливи-
ми для неї моментами.

 

Підсумовуючи, хочу 
сказати, що ділити-
ся знаннями потрібно. 
Адже нам невідомо, що 
насправді ховається за 
зовнішнім спокоєм люди-
ни. Раптом для когось це 
стане рятівним острів-
цем у вирі життя.

Я часто чула вислів: «Ко-
ханню кожен вік підвлад-
ний». Саме у випадку з моєю 
бабусею ця фраза набула но-
вого змісту. Адже Душа живе 
і тріпоче в кожній людині, 
вона завжди молода, тому що 
любить. Яка різниця, який 
вік наших тіл? Адже набагато 
важливіше те, чим ми вну-
трішньо живемо.

 
З любов'ю і повагою до вас, 

Марія Дмитрієва

КОХАННЮ КОЖЕН ВІК ПІДВЛАДНИЙ

 Ви не перестаєте дивувати 
нас, шанувальників чудово-
го видання! Черговий номер 
«Пантелеймона» — черговий 
наочний приклад дбайливо-
го, доброго і людяного став-
лення до читацьких доль. 

І постійної готовності Вас, 
колективу газети, взяти на 
себе частину чужих страж-
дань, знайти ті головні теплі 
слова розуміння, підтримки, 
співчуття, що лікують. 

Як і те трепетно-дбай-
ливе ставлення до читаць-
ких епістолярних праць. Ви 
жодного разу (!) не образили 
нікого з авторів, чиї листи 
відверто не дотягували до 
ідеалу, відмовою в публікації, 
відредагувавши і «причесав-
ши» прислане. 

Для Вас головне в наших 
листах — щирість, довір-

ливість, відвертість, чесність, 
як і те, що написані вони 
серцем і душею. Повірте, ми 
це цінуємо і залишаємося 
незмінними Вашими читача-
ми і передплатниками.

Висловлюю Вам щиру 
вдячність за увагу до моїх 
розповідей про Бахмут і бах-
мутців в цілому і до поезії 
Валерія Миколайовича Кова-
льова зокрема. 

Сподіваюся, що і новий 
його вірш, присвячений весні, 
любові, жінці і мамі, побачить 
світ на сторінках травневого 
номера «Пантелеймона».

Заздалегідь Вам вдячна.

З повагою, Тетяна 
Кирьякова-Музалевська,

м. Бахмут, Донецька обл.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Века, эпохи и минуты
Во все людские времена

В одном строю, как в цепь 
сомкнуты,

Как мера жизни и цена.

Всё в жизни времени 
подвластно,

Ибо за свой короткий век
Успеть добро творить

 и счастье
Обязан каждый человек.

Как просто всё и гениально —

Устроен мир, его цени
За то, что в жизни 

всё реально
В былых веках и в наши дни.

Реально то, что мир 
в движеньи,

Что в человеческих устах
Звучит, как символ 

в просвещеньи,
Всё, как и в Пушкинских 

стихах.

Но вот оказия: Создатель
Сознательно нам волю дал,

Сказал: «Барахтайся, 
мечтатель,

В началах всех твоих начал,

Я ж посмотрю, 
к чему ты склонен,

Как обойдёшься сам с собой,
Ведь у тебя твой ум огромен,

Зачем тебе же 
смертный бой?»

Ах, люди, знаю их натуру —
Придумали и неспроста
Себе на шею диктатуру,

Начав, как с чистого листа:

Сначала — пролетариата,
А после—– хуже, как всегда,
Диктат всего олигархата

Над тьмой наёмного труда.

Однако нет другой напасти,
Рождённой святостью идей,

Чем тяжкий гнёт 
партийной власти,

Приведший к гибели людей.

Ну что за век 
хитросплетений?

Когда богач на злате спит,
Других не ведая стремлений,

Лишь только 
б мир разъединить.

Но диктатура 
всё-таки нужна,

Но ведь не та, 
когда сдирают шкуры,
А общей благости ума

и человеческой культуры.
 Валерій Миколайович 

Ковальов

ДЯКУЮ ЗА ТРЕПЕТНО-ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ 
ДО ПРАЦЬ ЧИТАЧІВ!
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

ЦІКАВА НАУКА

У першу чергу хочемо по-
дякувати всім людям доброї 
волі, волонтерам, які взяли 
участь у цьому експерименті. 
Кожен із вас зробив свій по-
сильний внесок у розвиток 
сучасної науки. Велике вам 
спасибі! 

Нагадаємо, що сам експе-
римент проходив 28 квітня 
2018 року, на який поперед-
ньо зареєструвалося 11 072 
особи з 110 країн світу. У 
самому експерименті взя-
ли участь 3 434 особи. Саме 
таку кількість відповідей ми 
отримали на пошту протягом 
тижня після проведення екс-
перименту. Як ви пам'ятаєте, 
для проведення експерименту 
нами було запропоновано 12 
знаків.

Перед самим експери-
ментом був обраний один із 

знаків випадковим чином. Це 
знак номер 10. Саме його наш 

оператор транслював протя-
гом півгодини. Після закін-
чення експерименту протя-
гом тижня до нас приходили 
відповіді від волонтерів, учас-
ників Першого міжнародного 
експерименту «ПІРАМІДА». 
І ось які результати ми отри-
мали.

Безперечним лідером, як і 
передбачалося, виявився знак 

номер 10, який транслював-
ся нашим оператором. Саме 
його телепатично прийняло 
15,92% учасників. Це чудо-
вий результат. Він вище се-
редньостатистичного. Також 
відзначимо, що знак номер 10 
показав результат на порядок 
вищий за контрольний знак, 
який посів друге місце. 
Це знак номер 7. Його 
прийняло 13,65% учас-
ників. А решта знаків, 
як бачите, набрали при-
близно рівну кількість 
відсотків. Ми можемо 
сміливо заявити, що екс-
периментально довели 

факт існування єдиного ін-
формаційного поля. Також 
результати експерименту 
свідчать про те, що телепа-
тична передача інформації 
на будь-яку відстань великій 
кількості людей можлива. Ра-
зом з тим ми переконалися у 
функціональності та можли-
вості апарату «ПІРАМІДА».

В цілому ходом експери-
менту, а також його результа-
тами ми повністю задоволені. 
Під час експерименту апарат 
«ПІРАМІДА» працював на 
мінімальній потужності. Було 
активовано всього два тора. 
В експерименті брав участь 
непідготовлений оператор, 
який не має досвіду роботи 
з метафізикою і не знайомий 
з нею. Проте, експеримент 
вдався. І з урахуванням усіх 
умов продемонстрував надз-
вичайно високі результати.

Єдиний момент, на який 
ми можемо поскаржитися, — 

це невелика кількість людей, 
які взяли участь в експери-
менті. З трохи більше 11 000 
зареєстрованих людей ре-
ально в експерименті взяли 
участь менше 3 500. Звичайно, 
це теж непоганий результат, 
але чим більша кількість лю-
дей братиме участь в експери-
менті, тим точніші статистич-
ні дані ми зможемо вивести, 
і тим більш точно зможемо 
визначити закономірності, а 
значить, і зробити більш точ-
ні висновки.

Ми вирішили не зупиня-
тися на досягнутому і піти 
далі в дослідженнях цієї теми. 
Попереду нас чекають нові 
експерименти. Тож, ми пові-
домляємо, що 29 вересня 2018 

року нами запланова-
но проведення Другого 
міжнародного експе-
рименту «ПІРАМІДА», 
метою якого також є те-
лепатична передача ін-
формації на відстані яко-
мога більшій кількості 
людей. У нас ще є час до 

експерименту, і ми встигне-
мо підготувати оператора. А 
також спробуємо більш по-
тужні налаштування апарату 
«ПІРАМІДА».

Звертаємося до всіх учас-
ників Першого міжнародного 
експерименту «ПІРАМІДА», 
до всіх глядачів, учасників 
Міжнародного громадського 
руху «АЛЛАТРА», до всіх за-
цікавлених: підключайтеся, 
запрошуйте своїх друзів, ро-
дичів, колег по роботі і това-
ришів по службі. Запрошуйте 
колег, з якими ви вчитеся в 
одному вузі і своїх викла-
дачів. Ми раді, що в наших 
експериментах беруть участь 
всі люди доброї волі. Разом 
ми зможемо зробити величез-
ний внесок в розвиток сучас-
ної науки.

Ще раз висловлюємо 
щиру подяку учасникам 
експерименту. Спасибі всім 
велике! До нових зустрічей! 
Всього вам доброго!

Міжнародний громад-
ський рух «АЛЛАТРА» за-
прошує всіх бажаючих взя-
ти участь в експерименті 
«ПІРАМІДА», який відбу-
деться 29 вересня 2018 року, 
о 17:00 за Гринвічем.

allatra.tv
Взяти участь

Міжнародний громадський рух 
«АЛЛАТРА» запрошує всіх бажа-
ючих взяти участь в експерименті 
«ПІРАМІДА», який відбудеться 29 
вересня 2018 року, о 17:00 за Грин-
вічем.

ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА».
РЕЗУЛЬТАТИ

Добридень! Ми раді знову вас вітати. Сьогодні 7 травня 2018 року, і ми підбиваємо під-
сумки Першого міжнародного експерименту «ПІРАМІДА», метою якого була телепатична 
передача інформації на відстані якомога більшій кількості людей на планеті, а також під-
твердження існування єдиного інформаційного поля Землі.

СЕПТОННЕ 
ПОЛЕ

...це загальне універсальне 
поле, завдяки якому відбу-
ваються всі фундаментальні 
взаємодії в матеріальному 
світі. Воно знаходиться в ос-
нові будь-якого явища, про-
цесу, об'єкта і їх складових. 

Власне Септонне поле 
притаманне як об'єктам ма-
кросвіту, так і об'єктам мі-
кросвіту. Це загальне поле, 
яке об'єднує їх у своїй основі, 
оскільки реальна частинка 
По і фантомна частинка По 

складаються з елементів цьо-
го поля — Септона. Саме це 
універсальне поле визначає 
поведінку складних систем. 

Знання про Септонне поле 
є ключовими для розуміння 
матеріального світу на всіх 
рівнях його існування. Вони 
відповідають на такі питан-
ня, наприклад, що таке час, 
простір, гравітація, електро-
магнетизм, природа елек-
тричного струму, що саме 
змушує частинки, об'єкти 
рухатися і боротися за життя, 
взаємодіяти між собою. Зна-

ючи принцип роботи Септон-
ного поля, можна зрозуміти, 
як відбувається процес пере-
дачі інформації, її кодування 
і декодування різними систе-
мами і так далі. 

Маючи в своєму розпо-
рядженні відомості, як функ-
ціонує Септонне поле різних 
об'єктів, в тому числі людини, 
можна зрозуміти, як відбу-
вається процес зародження 
думок.

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

З ЖИТТЯ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

В умовах становлення і 
розвитку Нової української 
школи педагоги все частіше 
тяжіють до організації євро-
пейської системи освіти. Важ-
ливу роль в цьому процесі 
відіграє і власний перспек-
тивний педагогічний досвід.

17 квітня 2018 року на 
базі Чернігівського обласно-
го інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. 
Д. Ушинського відбулася зу-
стріч з майстром педагогічної 
справи, педагогом з 40-річ-
ним стажем роботи Раїсою 
Петрівною Песоцькою, яка 
представила авторську книгу 
«Про виховання. Крізь час і 
події».

Учасниками презента-
ції виступили вчителі по-
чаткових класів, вихователі 
закладів дошкільної освіти, 
груп продовженого дня за-
кладів загальної середньої 
освіти.

Автор розповіла, що спо-
нукало її до написання кни-
ги, в якій Раїса Петрівна дає 
відповідь молодій мамі на пи-
тання «Як виховувати дітей?». 
Це питання хвилює батьків і 
багатьох педагогів.

Увагу читача приваблює 
оформлення обкладинки 
книги: небо, вдалині ліс, поле 
... Мовляв, життя прожити — 
не поле перейти. І в назві цієї 

книги є слова «... 
крізь час і події ...» — 
дідівська наука, яка 
дала хороший ре-
зультат у часі та має 
право на існування. 
Це книга-сповідь зі 
спогадами і розду-
мами про простий 
і одночасно такий 
складний процес, як 
виховання особи-
стості.

Р. П. Песоцька 
з власного досві-
ду на конкретних прикладах 
доводить важливість ролі у 
вихованні дитини батьківсь-

кої педагогіки, основа якої 
— гуманізм, повага до лю-
дини. Головним правилом її 
життя стало мудре повчання 
діда: «Добре думай — добре і 

буде». Це переконання 
про те, що зерна добра, 
посіяні в дитячу душу, 
дадуть добрі сходи.

Основними пра-
вилами педагогічної 
діяльності Раїси Пе-
трівни були:

- забезпечення дітей 
знаннями, те, заради 
чого вони приходять 
до школи, — перше і 
основне правило педа-
гога;

- друге правило — жодного 
незрозумілого слова не зали-
шати без пояснення: не знаєш 
— питай у того, хто знає;

- третє правило — бажан-
ня вчитися, знати якомога 
більше;

- четверте — вдоскона-
лення майстерності педаго-
га, вміння зацікавити дітей, 
упродовж всього уроку утри-
мувати їхню увагу.

Головним завданням 
для Раїси Петрівни була 
ретельна підготовка до 
кожного уроку, що неод-
мінно забезпечить успіх.

Найвищою оцінкою педа-
гогічної праці Раїси Петрівни 
стали слова мами її вихован-
ців: «Спасибі за Вашу працю. 
Я щоранку спокійно провод-
жала дітей до школи, тому 

що була впевнена, що у Вас 
вони отримають все, що їм 
потрібно».

Книга вийшла в світ. Автор 
висловлює щиру подяку всім, 
хто брав участь в організації 
презентації книги і дав цьому 
«маленькому кораблику вели-
кий океан можливостей в по-
шуку свого читача».

Раїса Петрівна Песо-
цька запрошує всіх ба-
жаючих до спілкування. 
Можете їй ставити за-
питання безпосередньо 
на електронну адресу: 
pro_vihovannja@ukr.net.

http://choippo.edu.ua/?p=23604

Віктор, так звуть мого ге-
роя, працює двірником у на-
вчальному закладі.  Обстави-
ни звели і познайомили нас, 
можна сказати, випадково, 
але ж в житті нічого випадко-
вого не буває.

Так ось, живу я в приват-
ному будинку, і треба було 
зробити деякі роботи по го-
сподарству. У пошуках когось 
для цієї роботи приятелька 
дала телефончик, сказала: 
«Запитай, може, він допомо-
же».

Ось так ми і познайомили-
ся з Віктором. Коли він прий-
шов, посмішка на обличчі, 
світлі і дуже добрі очі, можна 
сказати, відразу розповіли все 
про людину.

Я пояснила, що треба було 
робити. І що цікаво, ще не до 

кінця все розповіла, а він уже 
працював. Я звернула на це 
увагу, а він мені: «Ви говоріть, 
я і працюватиму, і слухатиму». 
Для мене це був маленький 
шок. А як же порозпитувати, 
порозповідати, з пустого в по-
рожнє перелити?!

Далі ще цікавіше. Робо-
ту він виконував ніби моєю 
рукою. Я б сама краще і не 
зробила. Все швидко, добре 
і акуратно. Три години, як 
на одному диханні. Ні пере-
курів, ні передиху, ні поси-
деньок. Запропонувала кави. 

Відповідь була такою: «Коли 
зроблю, вип'ю».

Так і було. Робота була зро-
блена, я просто натішитися не 
могла. Спокійно, без надривів 
і все так добре! Запитала, 
скільки я винна. І тут мене 
названа сума просто приго-
ломшила. Мої квадратні очі 
і відповідь: «Та зараз за такі 
гроші ніхто і не працює!». «А 
що я такого зробив? — каже 
Віктор. — Це не важко».

Обсяг роботи, яку він ви-
конав, коштував у рази біль-
ше. Насилу вмовила його 

взяти удвічі більше. Він від-
мовлявся, відповідаючи, що 
ця робота не коштує стільки.

Ми стали з ним спілку-
ватися. І я вам хочу сказати, 
Віктор дуже цікавий спів-
розмовник! На будь-яку тему 
підтримає бесіду. Розповів ба-
гато про наше місто, про його 
цікаві місця, про які я навіть 
і не підозрювала, не кажучи 
про те, щоб бувати там. З тих 
пір із Віктором ми подружи-
лися.

Все добре, але коли дохо-

дить справа до розрахунку, 
тут ми ніяк не сходимося. 
(Справа в тому, що минулого 
року такі ж обсяги робіт ви-
конували інші люди, і оцінка 
була в тричі, іноді в чотири 
рази більшою). Я не витрима-
ла і запитала: «Який же кри-
терій оцінки Вашої роботи?» 
Відповідь: «Роблю роботу зі 
знанням і вмінням, і вона мені 
в радість. А ще я заробляю на 
проживання, а цієї суми, що 
називаю, мені достатньо». 
Ось так…

Ось як треба жити! Тре-
ба любити все, що ти робиш, 
жити по совісті, честі. Перш 
за все, в згоді з самим собою.

Ось такий Віктор, просто 
Людина з великої літери.

Валентина Дунайська

ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. 
ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БАГАТО

Шановні друзі! Хочу вам розповісти одну добру історію — про людину, зустріч з якою 
завжди приносить радість. За моїми поняттями ось такою і є Людина з великої літери. І 
знаєте, це зовсім не пов'язано з посадами, освітою, матеріальними благами, рангами, ступе-
нями і іншим.

Шановна редакціє, я дуже 
вам вдячний!

Рік тому ви проводили 
конкурс «За що я вдячний 
життю» і відзначили приза-
ми лист моєї мами — Раїси 
Петрівни Песоцької. Це дуже 
сильно підтримало її і спо-
нукало вести більш активне 
життя, незважаючи на похи-
лий вік.

Вона все своє життя про-
працювала в сфері освіти, 
має понад 40 років педагогіч-
ного стажу і тепер, мовляв, 
окрилена успіхом у вашій 
газеті, стала автором кни-
ги-спогадів про свою роботу, 

відповідаючи молодій мамі на 
питання «Як виховувати ді-
тей?».

Книга називається «Про 
виховання. Крізь час і події». 
Вона викликала такий ре-
зонанс і інтерес у людей, що 
спочатку маму запросили до 
школи, де вона працювала, і її 
колишні учні та їхні діти, а 
також інші батьки організу-
вали «Зустріч поколінь», на 
якій були і концерт, і величезні 
букети квітів, і дуже емоцій-
на атмосфера добра і щастя 
(про цю зустріч була стаття 
в нашій районній газеті «Наш 
край»). А потім такі зустрічі 
проходили і зі студентами 

педагогічного факультету в 
Національному університеті 
«Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка, і з учителями 
початкових класів, вихова-
телями закладів дошкільної 
освіти, груп продовженого дня 
установ загальної середньої 
освіти в Чернігівському облас-
ному інституті післядиплом-
ної педагогічної освіти імені 
К. Д. Ушинського.

Я дуже вдячний за вашу 
працю і за те, що ви дарує-
те людям надію і надаєте сил 
змінювати своє життя на 
краще.

З повагою, Олександр

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ
«ПРО ВИХОВАННЯ. КРІЗЬ ЧАС І ПОДІЇ »
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

У свої шкільні роки я жила 
з батьками в невеликому 
містечку в передмісті мега-
полісу. Сім'я у нас була, як і у 
багатьох, хороша для оточую-
чих, але зі своїми проблемами 
у взаєминах між «батьками і 
дітьми». Не вистачало людсь-
кого, дружнього спілкування 
з батьками, якогось розумін-
ня з їхнього боку, відкритої 
довіри. Але, з іншого боку, 
зрозуміло: вони постійно 
були на роботі, заробляю-
чи трудову копійку на наш 
сімейний побут. Була у мене 
найкраща подруга, з якою ми 
з дитинства, що називається, 
були «не розлий вода». По-
свячували один одного в усі 
свої дівочі секрети, мрії і пе-
реживання.

Все йшло своєю чергою, 
поки ми на танцях не познай-
омилися  з хлопцями 18-ти 
років. Почали зустрічати-
ся. Вони познайомили нас зі 
своєю компанією, де були і 
дівчата їхнього віку, і хлоп-
ці. Практично ніхто з них не 
працював, але одягалися до-
бре. Звідки гроші брали — не 
зрозуміло. Так ми «тусували-
ся» практично місяць. Одно-
класники в школі говорили, 
що ми якось змінилися не на 
краще, стали пихаті, горді, 
потайливі, немов нас підмі-
нили. Але тоді ми на ці сло-
ва навіть не звертали уваги, 
«запавши» на таких «класних 
хлопців» і ігноруючи своє ми-
нуле життя. А варто було б 
вже тоді замислитись. Адже 
всі оточуючі нас люди і об-
ставини підказували нам, що 
щось відбувається не те ... ми 
стали ніби як самі не свої ...

Не минуло й місяця наших 
ілюзій про цих «принців на 
білих конях», як нас запроси-
ли на дачу на день народжен-
ня до одного з них. Нашому з 
подругою щастю не було меж. 
Як же, крута «доросла» ту-
совка збирається — і нас теж 
взяли! На нас звернули увагу! 
Думали, це ми такі прегарні, 
розумні і красиві, тому нас і 
взяли. Але, як потім вияви-
лося, просто взяли як «ду-
реп нетямущих», «малоліток 
ряджених». Це, звичайно, ми 
дізналися потім, після того 
вечора, де 18-річні дівчата 
намагалися всім виглядом по-
казати, що ми ніхто і ніщо, де 

наші «принци» диви-
лися на нас, як на «гу-
мових ляльок». А ще 
при нас хтось сказав 
нашим хлопцям: «Ну 
і потвор ви притягли. 
Таким страшним кра-
ще взагалі не народжу-
ватися». На що ті лише 
посміхнулися.

Давалася взнаки 
якась холодність у 
ставленні до нас. А коли наші 
хлопці стали відкрито загра-
вати з іншими, тут нам вза-
галі стало ніяково. Ми їхали з 
тієї вечірки додому, а в голові 
нав'язливо прокручувалась 
фраза, «випадково» почута 
днями: «Таким краще не на-
роджуватися». Практично 
одночасно ми вголос загово-
рили про суїцид.

Удома в колі рідних і го-
стей, я трохи отямилась. 
Перемикання на просте до-
машнє спілкування трохи 
привело мої думки і почуття в 
порядок. Однак ніч була дуже 
неспокійною, снилися якісь 
кошмари, і я встала вранці з 
ліжка повністю розбитою і 
фізично, і морально. Здава-
лося, що нічого в цьому світі 
мене більше не зможе радува-
ти, я не думала про майбут-
нє, всі мої думки крутилися 
навколо слів про мою сіру 
особистость і думок про суї-
цид. Після сніданку до мене 
зайшла подруга і запропону-
вала прогулятися. Свіже пові-
тря трохи додало мені бадьо-
рості, але всередині від цього 
не стало краще. Було таке вра-
ження, що я взагалі втратила 
здатність мислити про май-
бутнє! Ситуація, що склалася, 
здавалася тупиковою. І для 
моєї оптимістичної натури це 
було більш ніж дивно і непри-
родно.

Подруга теж виглядала 
дуже пригніченою, її погляд 
був немов неживий, скляний. 
Вона заявила, що для себе цієї 
ночі вже все вирішила. Мов-
ляв, краще померти, ніж тер-
піти такі знущання, що май-
бутнього нібито у неї немає. 
І якщо я її справжня подруга, 
то повинна йти з нею до кінця, 
навіть якщо доведеться стри-
бати з 9-го поверху. В її очах 
спостерігалася неприродна 
гострота, ніби дивиться не 
вона, а хтось із неї. Отже, ми 
домовилися зустрітися вве-
чері.

Сьогодні, аналізуючи ту 
ситуацію, я розумію, що була 
керована своєю подругою і 
піддавалася її впливу. Думки 
про суїцид постійно круж-
ляли в моїй голові, але я на-
магалася їх відганяти, хоча і 
слабо це виходило. Крім того, 
подруга так само, як і я, втра-
тила здатність бачити себе в 
майбутньому, її думки були 
зосереджені тільки навколо 
справжнього, але в якомусь 
похмурому, спотвореному 
світлі. Якби ми тоді знали 
справжню причину нашого 
стану, розуміли б, що в нашій 
свідомості просто хтось го-
сподарює, пригнічуючи нашу 
волю і замінюючи наші звич-
ні думки своїми жорсткими 
нав'язливими думками про 
самогубство, ми б обов'язко-

во все розповіли бать-
кам. І це могло б вряту-
вати безцінне життя!!!

Той день став рубежем 
у моєму житті. Прий-
шовши додому, я застала 
своїх батьків, які збира-
лися в дорогу. Вони ска-
зали, що їдуть зараз до 
дідуся в село на три дні, і 
мене беруть з собою. Моя 

свідомість рвалося на частини, 
адже я, за навіюванням подру-
ги, повинна була йти з нею «до 
кінця». Але якщо зараз поїду, 
то, виходить, зраджу її. Чому 
батьки вирішили їхати саме 
сьогодні? Чому так терміново, 
не давши мені навіть можли-
вості збагнути? Але часу на 
роздуми не було, батько мало 
не силоміць затягнув мене в 
машину. Він сказав, щоб я не 
хвилювалася, що він розмов-
ляв з батьками моєї подруги, 
і вони теж поїдуть сьогодні в 
сусіднє місто до родичів. Це 
мене заспокоїло, я була впев-
нена, що, принаймні, сьогодні 
вона не зважиться на самогуб-
ство.

У селі мої думки трохи ро-
звіялися, мені доручили бага-
то фізичної роботи. А дідусеві 
розповіді ввечері біля вогни-
ща про його фронтові роки, 
про подвиги і гіркоту втрат 
змусили мене поглянути на 
навколишній світ з іншого 
боку. Адже люди за часів Ве-
ликої Вітчизняної війни в свої 
молоді роки віддавали життя 
за свій народ, за своє май-
бутнє і свою землю. А за що 
я збираюся його віддати за-
раз, коли воно тільки починає 
розквітати? Ці думки немов 
протверезили мене. Було таке 
відчуття, ніби я відвоювала 
частинку своєї свідомості і 
саме своїх хороших думок.

До вечора другого дня до 
мене повернувся позитивний 
настрій, немов спала якась 
пелена з очей. І найцікавіше, 
що після цього я знову знай-
шла здатність мислити про 
майбутнє і знову бачила себе 
в ньому. Коли ми поверталися 
додому, я вже сяяла усмішкою 
і чекала зустрічі з подругою, 
чекаючи її побачити такою ж 
життєрадісною після приїзду 
від її родичів. Але ... виявило-
ся, що в день нашої останньої 
зустрічі вона не пішла додо-
му. Батьки почали шукати її 
по всьому місту, але не встиг-
ли. Увечері вона зробила фа-
тальний стрибок ...

З тих пір пройшло вже 
достатньо часу. І запитуєть-
ся, чи варта та дріб'язкова 
ситуація життя? Заради чого 
загинула моя подруга, і що 
спонукало мене до тих самих 
дій? Адже через час я познай-
омилася з прекрасною люди-
ною, яка згодом стала моїм 
коханим чоловіком і моєю 
опорою в житті. У нас чудові 
діти, які радують наш погляд 
і наповнюють наше життя 
радісною турботою про них. 
Я жива, а моєї подруги немає 
... Що вона домоглася своїм 
вчинком, якщо, крім мене і 
батьків, її вже ніхто й не зга-
дує, наче не було і людини на 
планеті. Нікому нічого вона 
не довела своєю смертю, так і 
не встигнувши нічого зроби-
ти в житті ні для оточуючих 
людей, ні для своєї душі.

Є таке просте правило: з 
будь-якої проблеми існує без-
ліч виходів, потрібно тільки 
їх розглянути. З тих пір ним 
я і керуюся по життю!

Після смерті подруги я 
з головою поринула в нав-
чання. Крім музичної шко-
ли, стала відвідувати бальні 
танці і секцію настільного 
тенісу. Подругу не повернеш, 
а життя продовжувало йти 
своєю звичною чергою. Я не-
мов почала заново жити, коли 
відірвалася від тих людей. 
Спочатку, правда, у мене спон-
танно виникало дивне відчут-
тя, ніби я зобов'язана йти до 
них. Було таке враження, що 
мені намагаються наказувати 
і керувати мною. Однак, коли 
я повністю поринала в творчу 
діяльність, ці нав'язливі дум-
ки відступали. Я зрозуміла, 
що головне — протримати-
ся перші години і не слухати 

МАЙБУТНЄ БЕЗ САМОГУБСТВА
СІМ'Я ТА ДІТИ

Який прекрасний юний вік! Життя тільки починає розквітати. З'являються мрії, надії, 
перше кохання, перші знаки уваги з боку протилежної статі, перші розчарування і сльози 
в подушку.

Не обійшли стороною ці переживання і мене. Тільки вже дуже серйозними і доленосни-
ми виявилися випробування в мої 15 років. Спогади про цю історію спонукають мене 
поділитися досвідом з нинішніми підлітками, які опинилися в ситуації, схожій з моєю в 
15-річному віці. Знаю, що подібні випадки не поодинокі, тому вирішила поділитися своєю 
історією.
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(Початок — 
у попередніх номерах)

— Ти пам'ятаєш той день, 
коли вибухнув бліндаж? — 
захриплим слабким голосом 
промовив Микола.

— Та хіба таке забудеш?
— Я хочу, щоб ти знав ... Я 

теж бачив того білявого хлоп-
ця. Він дійсно заходив до нас у 
бліндаж і покликав нас до ко-
мандира ... До сих пір не можу 
забути його очі ... Вони пе-
реслідували мене все життя, 
як кошмарний сон ... Пробач 
мені ... Я брехав тобі, але на-
справді брехав собі. Цей хло-
пець не йшов у мене з голови. 
Цей момент ... Я його добре 
пам'ятаю і зараз, як наяву. 
Коли я почув свист, розумієш, 
я ... я злякався ... Точно роз-
двоївся ... Я ж теж озирнувся. 
В цей час ти повертався до 
бліндажа, а тут перед тобою 
нікого не було. Я хотів при-

крити тебе, адже ти 
підставляв себе під 
неминучу смерть. 
Але потім раптом 
злякався ... Злякався 
за своє дорогоцінне 
життя і вирішив вря-
тувати свою шкуру!!! 
Ти розумієш? Вирі-
шив врятувати свою 
шкуру!.. А потім мені 
стало так соромно ... 

Я — як остання сволота ...

На очах Миколи 
виступили сльози гірко-
ти давно минулих днів.

— Та облиш ти. Що ти 
себе так мучиш? Все ж 
обійшлося, — поспішив 
його втішити Григорій.

— Почекай, не пере-
бивай ... Я хочу все встиг-
нути сказати. Розумієш, 
це не просто проступок. 
Я ніби надламався ... Наче 
став зрадником самому собі. 
Розумієш, зрадником!!! Потім 
мені було так погано, так по-
гано! Мені б, дурню, з тобою 
поговорити. А я злякався, по-
боявся, що ти мене засудиш. 
А душа ж нила. Я і розповів 
все Кларці. Ну, вона і напо-
лягла на тому, щоб я мовчав і 

все заперечував, зробивши з 
тебе посміховисько, мовляв, 
ми вийшли за махоркою. А 
я, ідіот, і послухав ... Хоча ба-
чив блиск у твоїх очах, бачив 
у тобі якийсь приплив сил. 
І я зрозумів, що з тобою теж 
щось сталося, але хороше. Ро-
зумієш, хо-ро-ше!!! А я впав 
у своє лайно, яким смерділо 
від мене потім все життя і не-
можливо було від нього від-
митися! Не знаю, чому, але 
щоразу, коли я зустрічав тебе, 

переді мною спливав образ 
того хлопця, його очі, повні 
докору ... Це мене так гнітило, 
в душі народжувався такий 
біль!

А пам'ять весь час прокру-
чувала той момент, момент 
моєї мерзоти і великої слаб-
кості. І я ніяк не міг пересту-

пити через себе, щоб попро-
сити у тебе вибачення. Якось 
майже дозрів, але так і не 
наважився підійти. І замість 
того, щоб поговорити з тобою 
по-людськи, я з кожним днем 
все більше сердився на себе, 
виливаючи цю злість у пер-
шу чергу на тобі. Ти собі не 
уявляєш, скільки гидот я тобі 
зробив, про які ти й не здога-
дувався ...

— Не треба, Колюню, не 
треба ... Я тобі все прощаю, 
ми ж друзі. Я знаю, ти ж хо-
роша людина. Якби не Кла-
ра ...

— Відьма ця Клара! Все 
життя мені споганила! — 
ридав Микола, не соромля-
чись своїх сліз. — Якби я 
знав ... Я ж не думав, що ти 
... таке скажеш. Я боявся, що 
ти ніколи мене не пробачиш 
... Який же я дурень! Все 
життя прожив з цим злом! 

Воно мене вже з'їло зсереди-
ни, знівечило всю мою душу 
... А все виявилося так просто! 
Мій дорогий друже, ти один 
залишився поруч зі мною пе-
ред обличчям смерті...

— Ну, досить, буде тобі ... 
Ми ще повоюємо з нею, — ви-
тираючи сльозу, що котилася, 

сказав Григорій. — Нас же 
двоє, а вона одна.

— Так, як тоді, в тому око-
пі. Ми знову з тобою разом, 
мій друже ...

Коли Григорій ішов, Мико-
ла попросив його:

— Ти принеси мені зав-
тра кухлик парного молочка. 
Дуже хочеться випити, як у 
далекому дитинстві ...

Наступного ранку Гри-
горій встав раніше і поспі-
шив до сусідки за молоком. 
Він ледве дочекався надою і 
майже побіг з трилітровим 
бутлем парного молока до 
знайомого будинку. Вперше 
за багато років він ніс його 
своєму справжньому другу! 
Але коли зайшов до кімна-
ти, Микола був уже мертвим 
... Його обличчя виражало 
страшне сум'яття, в відкри-
тих очах застигла печаль. Гри-
горій присів на краєчок ліжка 
і тихо затрясся в беззвучному 
плачі ...

(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 VI.

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

ці думки, переключитися на 
якусь позитивну діяльність, і 
вони відступлять. Поступово 
такі стани стали виникати все 
рідше, а потім і зовсім зникли 
назавжди.

Бачачи статистику подіб-
них випадків сьогодні, я ро-
зумію, що ми тоді потрапили в 
не зовсім звичайну компанію 
людей, і знайомилися вони 
з нами спочатку з метою до-
ведення до самогубства. Всі 
їхні слова і дії були чітко про-
думані і зовсім невипадкові. 
Вони використовували прийо-
ми психологічної прив'язки до 
себе. Після чого створювали 
умови для потужного емоцій-
ної струсу, ініціюючи розмо-
ви про нашу неспроможність 
і показуючи свою зацікав-
леність іншими дівчатами. 
Нами просто грали.

Мені говорили, що я «сіра» 
і некрасива. Але в результаті, 
хто опинився щасливішим, і 
чого тоді варта штучна зов-
нішня краса? Мені говорили, 
що мене в майбутньому нічо-
го доброго не чекає, а у мене 
двоє чудових дітей, чоловік і 
улюблена робота. Крім того, я 
знаходжу можливість допом-
агати іншим людям, які опи-

нилися в психологічно склад-
них ситуаціях, і від цього 
моє життя наповнюється ще 
більшим змістом — жити не 
заради себе, а заради допом-
оги іншим людям. Наді мною 
сміялися, що я не така яскра-
ва, не вмію так красиво одя-
гатися, не вмію себе гідно по-
дати. Але постає питання: чи 
цими якостями цінується лю-
дина? Ті хлопці і їхнє оточен-
ня лише створювали ілюзію 
свого високого становища — 
еліти з еліт, але це була лише 
удавана маска нелюдів.

Мій життєвий приклад 
показує, як можна перемогти 
нав'язливі думки про само-
губство, якими способами 
діють ті, хто полює за життям 
інших людей. Для них твоє 
життя — це лише ласий шма-
точок у вигляді твоєї чистої 
життєвої енергії. І все! Але їх-
ній вплив на свідомість люди-
ни короткочасний. Якщо про-
триматися невеликий період 
часу, поділитися з близькими 
людьми і не піддатися на ці 
чужі думки про суїцид, то че-
рез деякий час життя повер-
тається в своє нормальне рус-
ло. Це я прекрасно зрозуміла 
на своєму прикладі.

Я бажаю всім хлопцям і 
дівчатам не слухати людей з 
гіпертрофованою манією ве-
личі, а знати, що ви унікаль-
ні. Ви створені творити добрі 
справи, ваша мета — бачи-
ти! Ваша цінність для всього 
людства — величезна, адже 
ви Людина!!!

P.S. Найцікавіше, що че-
рез деякий час з книги Ана-
стасії Нових «Езоосмос» (з 
2-го розділу) я дізналася про 
справжні причини, які спону-
кають дітей і підлітків на 
самогубство.

Книгу "Эзоосмос" можно 
замовити за телефоном: 

067-794-25-27

Шокуюча передача, яка 
розкриває правду про само-
губства, смерті і перехідні 
стани. Історії очевидців. Ав-
тоцид. Чому гинуть невин-
ні діти, підлітки, психічно 
здорові люди, які навіть не 
думали про суїцид? З яких 
причин люди не помічають 
інформаційних підмін і де-
структивних вкладок у своїй 
свідомості? Кому вигідно по-
пуляризувати у світі деструк-
тивні фільми, пісні, книги, 
молодіжні субкультури, суї-
цидальні мультфільми, кве-
сти, комп'ютерні ігри?

Субособистість. Досвід 
і знання людства про піс-
лясмертну долю, про перебу-
вання померлого в стані субо-
собистості. Чому з мертвими 
не можна спілкуватися, а тре-
ба відпускати? Чому померлі 

родичі приходять уві сні? Як 
їм допомогти безпечно для 
себе? Історії очевидців, які пе-
режили стан субособистості, 
клінічної смерті, розставан-
ня з покійними родичами. 
Правда про голодних духів і 
світ мертвих. Кандукі, лембоі, 
клохтуни, ізниль. Методи їх-
нього впливу на людей і місця 
їхнього полювання.

Як знайти Життя? Як 
не піддаватися на про-
вокації своєї свідомості 
і захистити себе, близь-
ких, рідних і друзів від 
невидимого впливу? 
Чому необхідно працю-
вати над собою і духов-
но самовдосконалюва-
тися.

СУЇЦИД. ПІСЛЯСМЕРТНА ДОЛЯ
БЕСІДА З ІГОРЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ДАНИЛОВИМ 

НА ALLATRA.TV

ОБІЗНАНИЙ — ПОПЕРЕДЖЕНИЙ!
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РЕКЛАМА

ПОСМІХНЕМОСЯ!
Гість звертається до господаря 

готелю:
—Чи не могли б ви зменшити 

плату за номер?
— Що ви, з таким прекрасним 

видом на море!
— А якщо я пообіцяю, що не 

дивитимуся у вікно?
 

Маленький хлопчик дивить-
ся виступ модного естрадного 
співака по телевізору і каже так 
задумливо: «А коли ми в садочку 
так горлаємо, нас лають ...»

 
Вихователька:
— Вовочко, ким ти будеш?

— Неодмінно архітектором: 
збудую собі будинок без кутів ...

—Чому ж без кутів?
— Набридло дуже!

7 ТРАВНЯ СВЯТКУЄ 
СВІЙ 50-РІЧНИЙ 

ЮВІЛЕЙ ІГОР 
ПЕТРОВИЧ ДЯТЕЛ,  

прекрасної душі людина, 
люблячий чоловік, батько 

і дідусь!
Від щирого серця хоче-

мо привітати його такими 
віршованими рядками. До 
привітання приєднуються 
всі рідні і близькі, а також 
колеги по роботі і знайомі.

С Днём Ангела, 
сынулечка родной,
Любимый, нежный, 

добрый, дорогой!
В трудах летишь сквозь 
годы пчёлкой золотой,
По жизни домик-улей 

строишь дружной всей 
семьёй.

С тобою рядышком под-
ростки-сыновья

В труде, любви растут — 
гордится вся семья.

А у любимой доченьки Ка-
ринушки твоей

Два ангелочка растут — 
внученьки-малюточки…

Они есть неземное счастье 
твоих дней.

Как слиток золота горит 
полувековой твой юбилей.

Пример достойный — 
жизнь твоя для внуков и 

детей.
Здоровья крепкого тебе на 

долгие года!
Благословен твой род зем-

ной на долгие века!

Олена Миколаївна 
Корсун,

Донецька обл.

Здрастуйте, шановна 
редакціє газети «Пантелей-
мон цілитель»!

Мене звуть Ксенія, мені 
11 років, і я дуже люблю 
малювати. Ми всією сім'єю 
читаємо вашу газету, осо-
бливо мені подобаються 
притчі. Дізнавшись від 
мами про початок нового 
конкурсу листів, вирішила 
написати вам і вислати свої 
малюнки.

Нещодавно (в №4 «Пан-
телеймона») було опубліко-
вано лист моєї старшої 
сестрички Валерії Судак. 
Лист моєї мами публікува-

ли у вашій газеті (№11 2011 
р.) Ось і я вирішила взяти 
участь в конкурсі. Маю ве-
лику надію, що мої малюн-
ки будуть надруковані у 
вашій газеті.

Спасибі вам за таке 
гарне видання!

 З повагою, Ксенія Судак,
смт Коцюбинське,

Київська обл.

Дорога Ксеніє! Спа-
сибі велике за листа. 
Сподіваємося, Ви буде-
те раді, що Ваші малюнки 
прикрасили привітання 
для наших читачів.

Малюнок 
Ксенії Судак, 11 років

Якщо буде можливість у 
«Пантелеймона», привітайте, 
будь ласка, мою донечку Таню з 
Днем народження.  

26 КВІТНЯ  
ЇЙ ВИПОВНИЛОСЯ  

39 РОКІВ!

Тетянко! Тобі було 15, коли Го-
сподь через рідну людину послав 
Своє одкровення-попередження, 
за яким стоїть безмежна Його 
Любов до тебе, Його бажання 
зробити тебе щасливою і здоро-
вою.

Дорога моя доню! Роки наші 
складаються з миттєвостей. Дя-
кую Господу за найдорожчі з них, 
що в пам'яті і в серці залишилися 
назавжди.

Давай разом згадаємо коро-
теньке послання 15-річної дав-
ності і ті миті, які робили нас 
щасливими. Його назва — «При-
свята дочці».

За земное крепко не хватайся,
Не держись за временные блага.

В небеса ты взором 
устремляйся — 

Всё оттуда: хлеб и соль, 
и влага…

Всё оттуда — постарайся 
помнить,

И что сердце только 
Он наполнит.

Постарайся помнить!
Моє маленьке щастя полягало 

в тому, що це поетичне одкро-
вення було початком духовного 
злету, який породив цілий цикл 
віршів духовної тематики.

Мені, донечко, важко оцінити 
стан твого серця в той час, але 
точно зрозуміло головне: випад-
ковостей не буває. Тим паче, у 
Творця. 

Все, що трапляється, комусь 
потрібно. І дуже схоже на те, що 
Господь це зробив для тебе. Він 
чекає, вірить, тому що знає: ти 
приймеш, почуєш, оціниш, подя-
куєш Йому за таку турботу.

Вітаю тебе, дорога, з твоїм 
першим дорослим ювілеєм! Наші 
роки — наше багатство. Будемо ж 
вдячні Богу за нього.

Я люблю тебе і дуже-дуже су-
мую.

Мама

Малюнок 
Ксенії Судак, 11 років

ТВОРЧІСТЬ ЮНИХ ЧИТАЧІВ


