
ЦIЛИТЕЛЬ

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

№11 (593) червень 2018 Добра газета для добрих людей!

Життя людини 
миттєве,
це правда.

Але людина - це 
набагато більше, 
ніж просто тіло.

Бенкет 
першоліття 

Нарешті настала довго-
очікувана пора «зеленого до-
статку». Червень демонструє 
хороші врожаї овочів і фрук-
тів. Молода картопля, огірки 
і кабачки, помідори, морква, 
зелений горошок, черешня, 
полуниця і суниця ... Ясна річ, 
ідей для повсякденного меню 
не злічити... КУЛІНАРІЯ

Продовження — на стор. 8

ПРЕТЕНЗІЇ ТА ОБРАЗИ. 
Як реально допомогти 

собі и кривднику?

АКТУАЛЬНОПродовження — на стор. 14

«Світ крихкий. 
І цінна кожна секунда... »

ВАЖЛИВА ТЕМАПродовження — на стор. 13

Йога думок

Що б не відбувалося в жит-
ті людини, в будь-якій ситуації 
важливе значення мають два 
аспекти. Перший — це сама 
подія, ступінь її тяжкості і важ-
ливість у глобальному розумін-
ні, і другий — ставлення люди-
ни до події. Варто відзначити, 
що в більшості випадків дру-
гий аспект має більше впливу 
на результат події, ніж перший. ЗДОРОВ’Я

Продовження — на стор. 5

Здрастуйте! Мені дуже 
хотілося поділитися з вами і 
поговорити на тему взаємодії 
людей в екстремальних си-
туаціях. Світ крихкий. І цін-
на кожна секунда, потрібно її 
проживати саме з любов'ю в 
Душі, в повному обсязі.

Наша свідомість дуже силь-
но любить припускати. Напри-
клад, спілкуємося з людиною, 
вона якось не так подивилася, і 
комусь в мені здалося, що вона 
на мене образилася. І свідомість 
ось що мені каже: «Ось ... вона на 
тебе образилася, бо там ...»

Духовний світ не припи-
няє радувати всіх нас своїми 
Подарунками...

2 серпня 2017 року Ду-
ховний світ підніс всьому 
людству унікальний своєрід-
ний  Подарунок: «Свідомість 
і Особистість. Від завідомо 
мертвого до вічно Живого». 
Ця Жива розмова дійсно є 
шансом для кожної люди-
ни на отримання Свободи. 
Кожній людині, яка прагне 
до Життя, вона здатна до-
помогти скинути кайдани 
системи. Все, навіть найпре-
красніші слова, тьмяніють 
і не здатні, безсилі описати 
всю значимість і важливість 
цієї події...

Духовний світ не обме-
жився цим Царським По-
дарунком, і Щедрість Його 

воістину незмірна та незлі-
ченна — Подарунки трива-
ють. І ось вийшло ще кілька 
нових передач ... Про що це 
говорить? 

Що інформація і Знання 
даються поетапно і дозовано. 
Що все і відразу дати «нероз-
умній дитині» безглуздо і ча-
сом навіть небезпечно. Тому 
інформація дається в міру її 
засвоєння. Передачі, що ви-
ходять у світ, говорять про 
те, що люди внутрішньо до-

рослішають. Вони готові вже 
сприйняти цю інформацію, 
тому вона і дається. Це все-
ляє Радість. Це вселяє надію. 
Це надихає на ще більші Ду-
ховні перемоги. На ще більш 
активну роботу над собою, 
на ще більшу кількість діянь 
на благо всіх...

Якщо Духовний світ 
вірить у нас і продовжує 
допомагати і підтримува-
ти, значить, у нас все вийде! 
Духовний світ ніколи не ро-
бить нічого просто так! Зна-
чить, є більш ніж реальний 
шанс, незважаючи на те, що 
проблем дуже багато. Але 
я впевнений, що все вирі-
шиться легко і просто, як 
тільки нами буде зроблений 
вибір.

(Продовження читайте 
на стор.2)

«Під час моєї нічної подорожі я бачив людей, чиї губи були 
зістрижені Адамовим гребенем. Я запитав Джебраїла: «Хто ці 

люди» Він відповів: «Це ті глашатаї твоєї умми, які закликали 
людей робити добро, але забували робити його самі».

                                                   ( «Хадиси Пророка»)

ПРО КОГО 
ЙДЕТЬСЯ?
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ

За три роки йому вдало-
ся зробити п'ять електрове-
лосипедів, не рахуючи тих 
звичайних двоколісних, які 
перероблені на електричні. 
Максимальна швидкість його 
транспорту 80 км/год, а інші 
можуть розвивати від 45 до 50 
км/год.

Свій перший велосипед 
Олександр переробляв кілька 
разів, і це вдалося йому завдя-
ки раніше отриманим навич-
кам по ремонту та фарбуван-
ню автомобілів.

«Хотілося мати швидкий і 
економний спосіб для пересу-
вання по місту», — розповідає 
конструктор в інтерв'ю УНН-
Центр.

«Спочатку робив макет з 
картону, дерева та інших зап-
частин. Згодом купував метал 
хорошої якості, варив, розрі-

зав, знову варив. І нарешті, 
отримав свій «балконний ску-
тер»: вночі зарядив — вранці 
поїхав », — каже майстер.

Акумулятор, який вста-
новлений на велосипеді, за-
ряджається від звичайної ро-
зетки протягом 6 годин. Цього 
заряду вистачає на 50—60 км. 
Працює такий акумулятор 
5—6 років, але боїться дощу.

Патентувати свої винаходи 
конструктор-самоучка поки 
не планує.

Фото: unn.ua

«Живи по-доброму, 
з Богом у душі. 

Нічого не роби 
поганого, навіть якщо 
тобі це не вигідно...»

Анастасія Нових

ДОБРИЙ ДЕНЬ, 
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

У цьому номері розміщені 
дуже цікаві статті на різні те-
матики. Більшість із них під-
казали ви самі в своїх листах. 
Ми дуже раді, що газету ство-
рюємо ми всі разом, що вона 
переходить з рук у руки, і біль-
шість читачів отримують на 
неї передплату як подарунок. 
Є така фраза «Добро пород-
жує добро!» Ваші творчі вчин-
ки, історії про добрих людей 
доводять це на практиці.

Дуже радісно, що в світі 
так багато хороших людей, і 
об'єднання відбувається на 
внутрішньому рівні, адже 
хороші вчинки творять люди 
різних національностей, віро-
сповідань і вікових груп. І у 
всіх нас одна найвища цін-
ність у житті — це Любов! 

Адже справжня Любов не-
скінченна, безумовна, і коли 
людина любить і любима, 
то життя стає прекрасним! 
Знаєте, кажуть: «Коли Бог на 
першому місці, то все інше на 
своєму». І ці слова — дійсно 

рецепт від усіх життєвих не-
гараздів.

Дуже радісно, коли ви ді-
литеся своїм досвідом роботи 
над собою, розуміннями і по-
зитивом. Адже кожен знахо-
дить в листах відповіді на свої 
внутрішні запитання. Ось так 
ми і допомагаємо один одно-
му!

Спасибі вам, дорогі читачі! 
Діліться позитивною, доброю 
інформацією один з одним, 
адже це так просто!

З любов'ю, 
Анна Хатімлянська

Довгий час «моя» сві-
домість, як саме собою зро-
зуміле, подавала мені як Осо-
бистості установку: вибір 
людей — це вибір всіх інших 
людей. Всіх інших, тобто ще 
не знайомих із Споконвічни-
ми Знаннями. Що, мовляв, ті, 
хто вже прочитав, і ти в тому 
числі, вже зробили свій вибір. 
Прийняли Знання.

Вона розкладала мені си-
туацію таким чином: ось ти 
ж прочитав книги (і не раз), 
подивився передачі за уча-
стю Ігоря Михайловича (і не 
раз), робиш практики — все, 
значить, ти вже зробив вибір. 
І йдеться в передачах не про 
тебе, а про все інше людство, 
що потопає в матерії. Про 
тих, мовляв, хто женеться за 
благами цього світу, за багат-
ством, владою ... І тільки не 
так давно я усвідомив і зро-
зумів, що йдеться в першу 
чергу про мій вибір, про наш 
вибір, про вибір тих, кому вже 
пощастило познайомитися з 
Споконвічними Знаннями!

Якщо навіть просто твере-
зо подумати:  дійсно, як можна 
очікувати усвідомленого ви-
бору від того, хто ще не знає, 
що у нього є цей самий вибір; 
хто не знає, хто він взагалі, яка 
справжня мета його життя, і 
для чого він в цьому житті ... 
Як можна очікувати, що зро-
бить вибір той, у кого немає 
Знань? Хто не уявляє собі нічо-
го іншого, крім того шаблон-
ного життя в ілюзії матерії, в 
якому він «живе» сам і яке ба-
чить в оточуючих його людях.

І тому прийшло розумін-
ня, що від вибору саме тих, 
хто вже знайшов Знання, і 
залежить те, наскільки скоро 
інші люди дізнаються і, від-
повідно, також зможуть зро-
бити усвідомлений вибір. Як 

вчинимо саме ми — тобто ті, 
хто вже дізналися. І від того, 
наскільки щиро і самовідда-
но люди, які вже стикнулися 
зі знаннями, їх поширювати-
муть, ділитимуться ними з 
усім іншим людством, — за-
лежить все. Про цей вибір і 
йдеться. А вибір означає дію. 
Вибір без активних дій, спря-
мованих на творення, — це 
вибір, зроблений на рівні сві-
домості. Це просто бажання 
здаватися, а не бути. Як гово-
риться в зороастризмі: «Сло-
ва без справ — це порожній 
звук».

Тому що є величезна різ-
ниця між тим, коли, отри-
мавши Знання і просто по-
рекомендувавши їх комусь 
(сусідові, родичеві, колегам), 
сидиш собі потім на дивані, 
в надії на те, що, мовляв, все 
нормально, і думаєш: «Я ж за-
ймаюся духовним, практики 
роблю, сусідові розповідаю, 
як правильно жити, людям 
допомагаю».

І тим, коли саме самозабут-
ньо ти служиш Світу Духов-
ному, використовуючи кож-
ну можливість ... прибравши 
его, прибравши його ком-
форт, прибравши учитель-
ство. Відсунувши свідомість 
на задній план, а на передній 
поставивши саме те, що МИ 
ВСІ ЄДИНІ. Адже, допома-
гаючи іншим людям знайти 
розуміння себе та своєї ролі 
в цьому житті, ми насправді 
допомагаємо самим собі. Бо 
сказано в книзі «АллатРа»:

«Люди дивляться на крону 
дерев, але не бачать коріння. 
А суть полягає в наступному: 
всі люди рівні і в першу чергу 
— в умовах ув'язнення в цьо-
му матеріальному світі, в ха-
рактеристиці своєї духовної 
і тваринної природи, в швид-
коплинності свого життя і 
тимчасовості перебування в 
цьому світі! 

Всі люди народжуються і 
вмирають поодинці, і всі ма-
ють свою духовну долю, яку 
самі ж і формують своїм ви-
бором. Всі люди за своєю при-
родою свого Духовного начала 
добрі, тому що у кожного є 
Душа, і в цьому сенсі всі є рід-
ними і дуже близькими один 
одному, адже Душі єдині, вони 
зі світу Бога. І це об'єднує всіх 
людей, незалежно від соціаль-
ного статусу, місця прожи-
вання, віросповідання та на-
ціональності їхніх тіл».

(Продовження — 
в наступному номері)

ПРО КОГО 
ЙДЕТЬСЯ?

(Продовження. Початок на стор.1)
І тут ми підходимо до найголовнішого. А саме: у всіх пе-

редачах Ігор Михайлович неодноразово говорить про вибір 
людини, що все залежить від вибору людей, що люди вибе-
руть, те й буде. Вибір людей, вибір людей ...

ВІННИЧАНИН 
ЗБИРАЄ УНІКАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ
Житель Вінниці Олександр Юдін збирає унікальні елек-

тровелосипеди. Олександр за професією водій-далекобій-
ник, а вільний час присвячує своєму хобі. Він прагнув 
створити унікальний екотранспорт. Кожен його велосипед 
відрізняється від попереднього.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

А тоді всього лише і по-
трібно було — помий голову, 
відрости волосся по плечі або 
поперек — і ти вже Жінка з 
великої літери. Тому що мо-
лодість — головна краса.

І раптом я дізнаюся, що 
високо в горах, у китайсь-
кому селі, де проживає дав-
ня народність червоний Яо, 
червоний — колір улюблено-
го одягу, там донині живуть 
жінки, довжина волосся яких 
два метри, тобто більше їх ки-
тайського зросту. Що ж, кож-
ному своє. У когось довгі ноги 
— еталон привабливості, а у 
когось, кому довжина ніг не-
підвладна, — двометрова дов-
жина волосся.

ЦІЛЮЩИЙ ШАМПУНЬ
 У КОЖНОГО В ДОМІ

Відразу почну з секрету, 
дізнавшись який, будь-хто 
може відростити таке багат-
ство (але тоді доведеться в 
Китай емігрувати) або зроби-
ти волосся красивим і блиску-
чим.

У кожного в будинку є 
рис, у ньому — і весь секрет, 
точніше в рисовому відварі. 
Тому, якщо ви готуєте рис ча-
сто, не виливайте відвар піс-
ля готування, а залиште його 
при кімнатній температурі на 
день-два. Рис почне бродити 
і набуде трішки кислуватого 
смаку. Потім наступний крок. 
Відвар знову потрібно про-
кип'ятити і дати охолонути. 
Усе. Цілющий шампунь гото-
вий!

Радять додати в нього (за 
бажанням) кілька крапель 
ефірних олій чайного дере-
ва, розмарину або лаванди. 
Зберігати в холодильнику.

СПАСИБІ, ТУРИСТИ!

Довге волосся, два і біль-
ше метра, не завадили жінкам 
китайської провінції Гуансі 
протиснутися в Книгу ре-
кордів Гіннеса. Для жителів 
села Huangluo найціннішим 
є волосся сільських жінок. 

Тільки цим і багате село, тіль-
ки цим знамените. Але хіба 
цього мало?

З давніх-давен у селі Хуан-
лу бачити зачіску жінки до-
зволялось тільки чоловікові 
і дітям. Було суворе правило, 
що чоловік, який побачив 
жінку з непокритою головою, 
зобов'язаний був потім про-
жити в її родині три роки як 
чоловік.

У 1987 році закон був ска-
сований, і китаянки отримали 
можливість демонструвати 
своє пекуче чорне волосся. На 

радість жителям села і заїжд-
жим туристам.

Це стародавнє поселення 
відомо по всьому Китаю як 
Село довговолосих, а тепер 
вже знайоме і жителям інших 
країн, туристам, які здійс-
нюють паломництво високо 
в гори заради неповторних 
вражень і кадрів. Тепер дов-
ге чорне, як смола, блискуче 
волосся стало годувати село. 
«Спасибі, дорогі і шановні 
відвідувачі!» — кажуть жи-
телі села.

ЗАЧІСКА ЯК СИГНАЛ 
ЧОЛОВІКОВІ

У Huangluo всі жінки 
довговолосі, але форма зачі-
ски тут служить символом. 
Зачіска посилає негласне 
повідомлення оточуючим. 
Ось йде китаянка, у якої 
волосся обгорнуте вільно 
навколо голови — значить, 
вона заміжня, але дітей у неї 
немає. Побачите пучок спере-
ду — навіть не сподівайтеся: 
вона при чоловікові і дітях. 
Нудний варіант ... Сміливо 
йдіть повз, приставати там не 
можна.

ДОГЛЯД ЗА ДОВГИМ 
ВОЛОССЯМ ЯК ЗАСІБ 

ВІД ДЕПРЕСІЇ

Доглядати за таким дов-
гим волоссям місцевим 
мешканкам непросто. Вони 
витрачають багато часу для 
розчісування, тому у жінок 
цього села, де всього 82 бу-
динки, ніколи не буває де-
пресій, та вони й слова тако-
го не знають, і стану такого 
не відають.

Приблизно таким же спо-
собом лікував депресію один 
психолог. Він давав змарнілій 
від страждань і туги жінці 
баночку з кремом, кілька та-
ких баночок, «на курс», гово-
рив, що це мазь від депресії. 
Жодного сантиметра не про-
пускайте на тілі, втирайте 
щодня, добре втирайте, до 
сухості. А в баночках був ва-
зелін або дитячий крем. І па-
цієнтки ретельно втирали по 
кілька годин цей чудо-крем, а 
потім падали від утоми і вже 
не могли страждати або су-
мувати, навіть якщо хотіли 
(ну бувають же мазохістки). 
Плюс віра, ефект плацебо то-
бто.

Фізична щоденна втома 
виліковувала депресію. Сил 
на страждання не було. Тому 
ми всі повинні бути спокій-
ними за душевне здоров'я 
наших китайських довгово-
лосих сестер, чого я вам всім 
також і щиро бажаю.

                                                                                                        
Алла ЛЄСКОВА

http://gorets-media.ru/page/
krasnye-devushki-s-chernymi-

volosami-do-sinego-neba

ВОЛОССЯ ЗБЕРІГАЄ 
ІНФОРМАЦІЮ 
ПРО ЛЮДИНУ

Спочатку знання давалися 
людям саме в позитивному 
ключі. Ось взяти те ж волос-
ся. Воно зберігає інформацію 
про людину, зв'язок з її фізич-
ною і енергетичною структу-
рою. 

Про зв'язок волосся з 
енергетичною струк-
турою, до розуміння 
якої ще не дійшла су-
часна наука, знали в 
глибокій старовині. 

Зараз можна знай-
ти тільки відгомони 
про це. Наприклад, 
стародавні слов'яни, 
втім, як і інші наро-
ди, вважали, що розпущене 
волосся надають жінці ма-
гічну силу, або що у чоловіка 
(воїна) невелике пасмо во-
лосся, відрощене до плечей, 
взяте саме з верхівки, також 
має магічну силу. Все це — 

залишки колишніх знань про 
енергетичну структуру люди-
ни і можливості її правильно-
го використання в житті для 
допомоги в духовному шляху.

Навіть пучок відрізаного 
волосся зберігає зв'язок з лю-
диною. Раніше, коли когось 
із громади посилали в далеку 
подорож для певних цілей, 
то людина залишала громаді 
своє пасмо волосся. 

Громада під час 
виконання її місії 
періодично сідала по 
колу, поміщаючи це 
волосся в центрі, і ро-
била те, що сьогодні б 
назвали медитацією, 
молитвою. 

Тобто люди з гро-
мади, перебуваючи в зміне-
ному стані свідомості (в ме-
дитації), через пучок волосся 
наділяли цю людину додатко-
вою духовною силою в якості 
підтримки при виконанні її 
місії.

По суті, через волосся йде 
хоча і слабкий, короткочас-
ний, але цілком реальний 
вплив на людину. Але таким 
впливом можна посилити 
тільки те, що домінує в цій 
Особистості. Іншими слова-
ми, через волосся хорошої 
людини, впливаючи глибин-
ними внутрішніми почут-
тями, інша хороша людина 
здатна передати позитивну 
енергію, посиливши в ній 
на якийсь період часу пози-
тивні сили. Але, звичайно, 
основна робота над собою 
залишається за самою Осо-
бистістю.

Цікаво, що раніше знання 
про таку додаткову силу ви-
користовувалися в магічних 
ритуалах тільки для духовної 
допомоги людині. А зараз в 
основному вони або перекру-
чені, або їх використовують 
у негативному руслі. Люди 
якось забули, що ці знання їм 
були дані для допомоги один 
одному.

(З книги «АллатРа»)

ЧЕРВОНІ ДІВЧАТА З ЧОРНИМ 
ВОЛОССЯМ ДО СИНЬОГО НЕБА

У моїй молодості у всіх 
дівчат було розпущене во-
лосся. Володарка довгого во-
лосся мала більше шансів на 
успіх у однокласників-хлоп-
ців, потім у однокурсників і 
дорослих чоловіків.

Не носити тоді розпуще-
не волосся — це все одно, що 
сьогодні бути «недогляну-
тою», тобто без манікюру-пе-
дикюру, епіляції-депіляції, 
накачування губ і поп, висо-
ких каблуків. Інакше ти не 
справжня жінка, вселяють 
нам звідусіль знавці справж-
нього.
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ЦIЛИТЕЛЬ
АКТУАЛЬНА ТЕМА

В Україні функціонує си-
стема, що забезпечує здійс-
нення державного контролю 
якості лікарських засобів, які 
знаходяться в обігу. Однак все 
ще існує ймовірність зустріти 
фальсифіковані ліки. Щоб 
захистити себе від підробки, 
будьте пильними, коли ку-
пуєте ліки, і якщо виникають 
хоча б найменші сумніви, пе-
ревіряйте їх.

ЯК РОЗПІЗНАТИ 
ПІДРОБЛЕНІ ЛІКИ

1. Перевіряйте аптеку

Купуйте ліки в спеціально 
відведених для цього місцях 
— аптечних установах. Не ку-
пуйте їх у кіосках, підземних 
переходах, в Інтернеті (де не 
вказані контактна інформа-
ція та адреса аптеки) або про-
сто у приватних осіб.

У кожної аптеки повин-
на бути ліцензія на роздріб-
ну торгівлю лікарськими 
засобами. Інформацію про 

наявність ліцензії, 
як правило, можна 
знайти в «Куточку 
споживача» Якщо її 
немає — запитайте 
у провізора. Адре-
са аптеки, зазначена 
в ліцензії, повинна 
обов'язково збігати-
ся з фактичною адре-
сою.

2. Уважно оглядайте 
цілісність упаковки

Упаковка повинна бути не 
пошкодженою, не розірваною 
і не прим'ятою. Кожен пре-
парат має переважно 2 упа-
ковки: первинну і вторинну. 
Первинна (блістер із фольги, 
ампула, флакон та ін.) безпо-
середньо контактує з лікарсь-
ким засобом. 

Вторинна упаковка (часті-
ше картонна коробка) за-
хищає первинну. Завжди 
звіряйте інформацію на обох 
упаковках, вона повинна збі-
гатися.

Зверніть увагу на назву 
лікарського засобу, найме-

нування виробника, адресу 
виробника, лікарську форму, 
склад, реєстраційний номер 
і номер серії, термін придат-
ності і т. п.

3. Для обліку потреб лю-
дей з вадами зору на упа-
ковці назва лікарського за-
собу зазначається шрифтом 
Брайля.

З 2010 р. Законом України 
передбачено нанесення наз-
ви лікарських засобів на зов-
нішню (вторинну) упаковку 
шрифтом Брайля (рельєф-
ний шрифт, який можна від-
чути на дотик). МОЗ Украї-
ни визначає ліки, упаковка 
яких не маркується шрифтом 
Брайля.

На упаковках 
може бути вказа-
на додаткова ін-
формація, зокре-
ма різні товарні, 
попереджувальні, 
екологічні та інші 
знаки, які реко-
мендовані міжна-
родними органі-
заціями.

Будьте уважними! 
Порушення маркування 
упаковок або зовнішньо-
го вигляду препарату мо-
жуть бути свідченням 
фальсифікації.

Якщо після перевірки у 
вас залишилися сумніви, ви 
можете попросити провізора 
надати сертифікат якості пре-
парату, переглянути ліцензію 
аптечного закладу і зверну-
тися до територіального від-
ділення Державної служби 
України з лікарських засобів 
та контролю за наркотиками, 
інформація про яке повинна 
бути вказана в «Куточку спо-
живача».

КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ 
ПЕРЕВІРКИ ЛІКІВ

Ви можете перевірити на-
явність державної реєстра-
ції препарату в Державному 
реєстрі лікарських засобів 
України за цим посиланням: 
www.drlz.com.ua.

Пошук можна здійснювати 
за назвою препарату, номе-
ром реєстраційного посвід-
чення або за складом діючої 
речовини тощо. Реєстр онов-
люється щодня (!), тому це 
найбільш надійне і актуальне 
джерело для перевірки лікар-
ських препаратів.

Офіційна інформація про 
виявлені фальсифіковані 
та неякісні лікарські засо-
би регулярно розміщуються 
на сайті Державної служби 
України з лікарських засобів 
та контролю за наркотика-
ми: www.diklz.gov.ua/control/
main/uk/index.

Ще один ресурс, який до-
поможе перевіряти ліки, — 
додаток «Ліки Контроль»: 
goo.gl/67MSot. Тут можна 
знайти інструкції для лікар-
ських препаратів, здійснити 
контроль підробок за пев-
ним алгоритмом і знайти за-
реєстровані аналоги лікарсь-
ких препаратів.

За матеріалами moz.gov.ua

Слід обмежити вживання 
алкоголю, цукру і їжі, багатої 
пурином, наприклад, бобові, 
морепродукти, домашня пти-
ця і м'ясо.

Ви повинні уникати вжи-
вання таких овочів, як гри-
би, горошок, шпинат, спар-
жа, цвітна капуста, які також 
мають високий рівень вмісту 
пурину. Після його засвоєння 
починає утворюватися сечова 
кислота.

У людей, які 
страждають на 
подагру, пурин 
не виводиться, 
накопичується, 
циркулює в кро-
вотоці, спричи-
няючи запалення 
суглобів і біль.

Вам також по-
трібно триматися 
подалі від чорного 
шоколаду або какао, 

оскільки в їхньому складі є ал-
калоїд під назвою теобромін, 
в якому концентрація сечової 
кислоти набагато вища, ніж в 
інших продуктах.

Ось список продуктів, ре-
комендованих до вживання, 
щоб підтримувати належний 
рівень сечової кислоти в ор-
ганізмі:

2. ЯГОДИ І ВИШНІ
  Вишні мають у своєму 

складі протизапальну ре-
човину — антоцианін, який 
знижує рівень сечової кисло-
ти, перешкоджає утворенню з 
неї кристалів.

Вишні нейтралізують се-
чову кислоту і таким чином 

запобігають запаленню. 
Потрібно обов'язко-
во включити до свого 
раціону такі ягоди, як 
чорниця і полуниця, які 
також мають протиза-
пальний ефект.

3. ЛАЙМ
  У лаймі міститься 

лимонна кислота — на-
туральний розчинник 
сечової кислоти. Ви-
чавіть сік половини 
лайма в склянку з во-
дою, вживайте такий 
напій 2 рази на день.

4. ЯБЛУКА
  У яблуках міститься яблу-

чна кислота, яка нейтралізує 
молочну. Досить з'їдати одне 
яблуко в день.

5. ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
  Пийте зелений чай регу-

лярно, щоб запобігти скуп-
ченню надлишків сечової 
кислоти в крові і призупини-
ти розвиток подагри. 

Насолоджуйтесь чашкою 
зеленого чаю 2—3 рази на 
день.

6. ЛУЖНІ ПРОДУКТИ

 Такі продукти створю-
ють у вашому організмі кис-
ле середовище, в якій сечова 
кислота нейтралізується. Це 
свіжі помідори, броколі, сор-
го, просо і огірки.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЩО ЛІКИ НЕ ПІДРОБЛЕНІ:  
ПОВІДОМЛЯЄ МОЗ

Підробка ліків — глобальна проблема. Згідно з даними ВООЗ за 2017 рік, майже кожен десятий продукт медичного при-
значення в країнах з низьким і середнім рівнем доходу є некондиційним або фальсифікованим.

6 ПРОДУКТІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
КОНТРОЛЮВАТИ 

РІВЕНЬ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ
ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ВАМ ВПОРАТИСЯ З ПОДАГРОЮ!

Якщо рівень сечової кислоти у вашій крові занадто висо-
кий, це може призвести до появи такого поширеного виду 
артриту, як подагра. Потрібно ретельно стежити за своїм 
харчуванням і вживати відповідні ліки для про-
філактики подагри. 1. ВОДА

  Тим, хто страждає на 
подагру, слід випивати яко-
мога більше води протягом 
дня. 

Вживання води не тільки за-
побігає зневодненню організму, 
але і виводить з нього токсини. Ви-
пивайте від 10 до 12 склянок води 
щодня, щоб тримати подагру під 
контролем.
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

ЗДОРОВІ ПОРАДИ

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

Світ повний людьми, які 
ще з малих років, а іноді і з 
народження, були обмежені 
щодо здоров'я або матеріаль-
ного становища. Але всупе-
реч всім обставинам вони ве-
дуть активний спосіб життя, 
живуть повноцінним життям 
і стають успішними особи-
стостями.

Таке зростання відбу-
вається тільки тому, що у цих 
людей розвинене правильне 
сприйняття світу і негатив-
них подій. Вони здатні усві-
домлено ставитися до життя і 
мудро дивитися на проблеми, 
а не впадати в паніку і розлад.

Такі люди взяли 
той факт, що жит-
тя дається людині 
тільки одне — таке, 
яке воно є. І далі все, що 
відбувається, це влас-
ний вибір і власна від-
повідальність.

Тільки сама людина може 
вирішити, як ставитися до 
тієї чи іншої ситуації, і ніхто 
більше.

Перемога над собою, над 
важкими захворюваннями, 
життєвими проблемами і ін-
шими обтяжливими подіями 
веде за собою зміну способу 
мислення. Відбувається пе-
рехід на новий рівень мис-
лення, який вже знає, як вирі-
шити проблему, що склалася, 
а значить, зможе вирішити 
багато інших труднощів, 
оскільки найважливіше, що 
відбувається при подоланні 
труднощів, це зміна ставлен-
ня до ситуації. Прийняття її 
як належне і пошук позитив-
них моментів і способу вирі-
шення.

Для того щоб виріши-
ти проблему, потрібно іноді 
спеціально змінювати спосіб 
мислення і дивитися на ситу-

ацію з іншого боку. Це важко, 
але ніхто і не обіцяв, що все 
буде легко. А щоб така транс-
формація відбулася, потрібно 
бути усвідомленим. Потріб-
но «пам'ятати себе» навіть 
у найважчий момент. Чим 
усвідомленішою стає людина, 
тим більше непотрібних ду-
мок відпадають самі собою. 
Результат буде чудовим. Лю-
дина стає більш витривалою, 
зібраною, успішною, у неї 
поліпшується здоров'я, зни-
кають тривоги.

І найголовніше, що зміни-
ти своє ставлення до життя 
і неприємностей підвладне 
будь-кому з нас. Ця мож-
ливість дана абсолютно кож-
ній людині з народження. 
Нехай це і непросте завдання, 
але воно є основою життя і 
розвитку.

Повертаючись до усвідом-
леності якомога частіше, лю-
дина значно поліпшить якість 
свого життя і вирішить багато 
проблем. Але це завдання ви-
магає постійної концентра-
ції уваги. Коли відбувається 
відволікання, не потрібно 
панікувати і переживати, а 
просто знову повернутися до 
усвідомленості. І так може по-
вторюватися сотні тисяч разів 
за день! Поступово ця вправа 
стане звичкою, і ставлення до 
проблем стане конструктив-
ним і позитивним, що виклю-

чає емоції і минулий досвід 
переживань.

Потрібно прийма-
ти ситуації і людей 
такими, якими вони є, 
адже будь-яка ситуа-
ція, кожна людина в ній 
— своєрідний учитель. 
Треба вміти з будь-якої, 
навіть негативної об-
ставини витягати по-
зитивні уроки. Вміти 
задовольнятися тим, 
що маєш. Адже корінь 
почуття задоволення не 
в зовнішньому світі, а у 
внутрішньому світі лю-

дини, в її глибинному 
бажанні. Якщо людина 
хоче стати Духовною 
Особистістю, то про 

піклування духовне і всі 
її бажання.

Для Людини важливо 
пам'ятати, що прагнення 
здаватися не означає бути. 
Головне — покладатися на 
внутрішнє, на те, що йде 
від Душі. Жити не заради 
думки інших «животинок». 
Кращий суддя — це Совість. 
Прийнявши особисте рішен-
ня пильнувати за думками, 
дуже складно дозволити собі 
халтурити. В людині важ-
лива чистота внутрішнього 
одкровення перед самим со-
бою, адже вона ніколи не бу-
ває самотньою, Бог завжди з 
нею. (З книги «АллатРа»).

Порядок у думках можна 
порівняти з порядком в бу-
динку. Якщо довго не робити 
прибирання, то накопичуєть-
ся різний мотлох, який зава-
жає жити. Бажаємо всім мати 
чистий дім і чисті думки, тоді 
благі наміри самі почнуть 
стукати в двері.

Олена, www.vitamarg.com

Середовище оцінюється 
за сукупністю таких фак-
торів, як щільність точок 
швидкого харчування в ва-
шому районі, рівень насиль-
ства, шуму та забруднення 
повітря, кількість осіб, що 
вживають наркотики, стан 
будівлі, в якій ви живете, і т.д. 
Але ніхто ніколи не вимірю-
вав вплив на наше здоров'я 
психологічного комфорту в 
середовищі проживання.

Нове дослідження відсте-
жувало здоров'я серцево-су-
динної системи більше 5000 
дорослих американців, які 
не мають проблем з серцем 
протягом чотирьох років, 
починаючи з 2006 року. Їх-
ній середній вік був 70 років 
і майже дві третини були 
жінками, які перебувають у 
шлюбі.

У 2006 році їм було запро-
поновано оцінити за 7-баль-
ною шкалою, наскільки вони 
відчували себе частиною 

населення свого району, чи 
є у них сусіди, які допомо-
жуть їм у разі труднощів, чи 
довіряють вони більшості 
жителів цього району, і на-
скільки їхнє оточення добро-
зичливе.

За досліджуваний період 
(4 роки) у 148 з 5 276 учас-
ників стався серцевий напад.

Аналіз вчених Мічиган-
ського університету показав, 
що кожен зайвий бал в оцін-
ці соціальної згуртованості 
з сусідами був пов'язаний зі 
зниженням ризику серцевого 
нападу на 22%.

ДРУЖІТЬ ІЗ СУСІДАМИ!
                                                                                                                   

Medmoon

ЙОГА ДУМОК
Що б не відбувалося в житті людини, в 

будь-якій ситуації важливе значення ма-
ють два аспекти. Перший — це сама подія, 
ступінь її тяжкості і важливість у глобально-
му розумінні, і другий — ставлення людини 
до події. Варто відзначити, що в більшості 
випадків другий аспект має більше впливу 
на результат події, ніж перший.

ХОРОШІ ВІДНОСИНИ 
З СУСІДАМИ — ЗАПОРУКА 

ЗДОРОВОГО СЕРЦЯ
Всі знають, що хороші сусіди — це справжня удача. 

Дружні стосунки з сусідами роблять нас щасливішими і, 
як виявилося, здоровішими!

Вчені встановили, що негативне середовище, в якому 
живе людина, має шкідливий вплив на здоров'я, зокрема 
на серцево-судинну систему.



6     №11 (593), 2018www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ



ЗДОРОВ’Я ВЛІТКУ

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

ЛИПА СЕРЦЕВИДНА

У медичних цілях викори-
стовуються і мають корисні 
властивості такі види лип: 
крупнолиста (Тilia platyphyllos 
Scop.), маньчжурська (Т. 
manshuriса Rupr.), серцелиста 
(T. cordifolia Bess.), амурсь-
ка (Т. amurensis Kom.). Росте 
липа на родючих ґрунтах у 
змішаних і широколистяних 
лісах. Деякі види лип ростуть 
також у парках і садах.

Цвіт липи для застосуван-
ня збирається під час повного 
цвітіння. Приблизно це кі-
нець червня — початок лип-
ня. Дуже важливо не упусти-
ти часу збору квітів, оскільки 
цвітіння липи триває всього 
лише 10—15 днів.

Корисні властивості липи 
дають позитивний ефект при 
виразках, опіках, запалених 
гемороїдальних шишках, 
грудниці (мастит), подагрич-
них і ревматичних болях в 
суглобах (у вигляді примо-
чок і припарок застосовують 
відвар із квіток липи). У цих 
же випадках в народній ме-
дицині застосовують ще й 
слизові відвари з кори або ли-
стя липи, а іноді і подрібнене 
свіже листя або свіжі бруньки 
липи.

Липовий цвіт активно за-
стосовують також при про-
студних захворюваннях (ГРЗ, 
грипі, ангіні) — це дуже ефек-
тивний засіб завдяки своїм 
потогінним властивостям. 
Тому липовий цвіт застосо-
вується в складі потогінних 
чаїв. Для цього в склянці 
окропу потрібно заварити 1 
ст. ложку дрібно нарізаних 
квіток, через 20 хвилин настій 
процідити і випити. Цю дозу 
можна подвоїти.

Напій дуже запашний, 
має приємний золотистий 

колір. Тільки постійно пити 
такий чай не рекомендується, 
оскільки він дає додаткове на-
вантаження на серце (все по-
винно бути в міру).

 ХВОЩ ПОЛЬОВИЙ

Найчастіше хвощ зустрі-
чається на берегах річок, озер, 
на сирих луках і полях, а та-
кож докучає своїми заростя-
ми городникам, оскільки, по 
суті, це бур'ян. Але лікуваль-
ний і ... їстівний. Причому ви-
користовуються всі частини 
рослини, правда, кожна в свій 
час.

Справа в тому, що хвощ 
має два види пагонів — 
весняні та літні, які відроста-
ють від довгого повзучого ко-
реневища. 

Коли весняний пагін від-
мирає, із землі показують-
ся літні розгалужені стебла, 
жорсткі на дотик, що зовні 
нагадують молоденькі сосон-
ки. Ось вони і є лікарською 
сировиною. Незважаючи на 

те, що ці вегетативні паго-
ни зберігаються зеленими до 
самої осені, для лікувальних 
цілей їх заготовляють влітку.

Для збору придатні тіль-
ки ті рослини, які ростуть в 
екологічно чистих районах, 
оскільки в несприятливих 
місцях вони добре вбирають 
в себе всі токсичні речовини 
з повітря.

Збір хвоща для сушіння 
здійснюють в суху сонячну 
погоду після того, як на рос-
линах висохне роса. Адже, не-
зважаючи на видиму сухість 
стебел, хвощ при неправиль-
ному зборі темніє і швидко 
псується.

Зелені пагони мають кро-
воспинну, сечогінну, протиза-
пальну, загальнозміцнюваль-

ну, в'язку, кардіотонічну дію. 
Хвощ нормалізує водно-со-
льовий обмін, виводить шкід-
ливий холестерин, токсичні 
речовини, шлаки. 

Має жовчогінну дію і за-
стосовується при лікуванні 
нирок і сечового міхура, до-
помагає при підвищеному 
тиску.

Також хвощ позитивно 
впливає при лікуванні ревма-
тизму, захворюваннях очей, 
жовчнокам'яної хвороби, по-
дагри, атеросклерозу. 

Зовнішньо ним лікують 
довго незагойні рани, вираз-
ки, використовують для ванн 
для ніг. При шкірних захво-
рюваннях зовнішньо брати 
сухий порошок хвоща.

До складу хвоща входять: 
попіл, кремнієва, аконітова, 
щавлева і еквізетова кислоти, 
кальцій, флавоноїди, сапонін 
еквізетонін, алкалоїди (ніко-
тин, еквізетин, палюстрин), 
дубильні речовини, гіркоти 
і смоли. Також є вітаміни С 
і А. У спороносних пагонах 
містяться азотисті речовини 
— 8%, жир — 2%, вуглеводи 
— 14% і вітамін С.

ЧИСТОТІЛ

У наших краях густо 
росте чистотіл — смітна 
лікарська трава. Якщо у ва-
шому саду багато мурашок, 
не давайте дозріти насінню 
чистотілу, саме мурашки 
сприяють його активному 
поширенню, розтягуючи на-
сіння. Відповідно, збираючи 
чистотіл, будьте впевнени-
ми, під ногами у вас море 
мурашок!

Ви можете здивуватися, 
але рослина ця дуже отруй-
на. Збирати і сушити її



ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, 
ЯКІ ЗБИРАЮТЬ В ЧЕРВНІ

Літо — це найбільш «гаряча» пора всіх травників. Саме в цю пору року необхідно запа-
стися багатьма лікарськими рослинами. Однак потрібно знати, як це правильно робити, і в 
який саме час, щоб вони не втратили своїх цілющих властивостей.

Розглянемо рослини, які найпростіше впізнати, від яких є певна користь, або ж, навпа-
ки, варто їх обійти стороною.

дуть покриті комахами-за-
пилювачами. Кошики зріза-
ються ножицями і сушаться 
в тіні.

Бузина корисна при про-
студних захворюваннях і 
бронхітах, як проста добав-
ка в чай або як учасник збо-
ру від кашлю, має потогін-
ний і сечогінний ефект.

Різні препарати бузини 
використовуються меди-
ками багатьох країн, а ва-
рення з бузинових ягід ва-
рять з незапам'ятних часів. 
Екстракт бузини чорної ви-
користовується в косметиці 

як заспокійлива, антибак-
теріальна і тонізуюча добав-
ка. Однак міцно заварений 
зі свіжої бузини чай може 
спричиняти розлад шлунка 
завдяки проносним і діуре-
тичним властивостям бузи-
нового цвіту.

Серйозними протипока-
заннями до застосування 
є: нецукровий діабет, енте-
роколіт. Постарайтеся не 
сипати бузини надміру, для 
аромату або корисної дії, 
вистачить і рекомендованої 
дози, а передозування може 
спричинити нудоту.

БУЗИНА 
ЧОРНА 

У червні зацвітає 
бузина. Збираючи її, 
будьте обережними: 
це чудовий медонос, 
квіткові кошики бу-
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

ЗДОРОВІ ПОРАДИ

Якщо Вас турбують проблеми:
• Порушення потенції
• Короткий статевий акт
• Безпліддя
• Порушення реакції 
  на сексуальне збудження
• Розмір статевого органу

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи від 09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД. Пе-
ред використанням ознайомтеся з інструкцією та про-
консультуйтеся з лікарем. Не є лікарським засобом.

(066) 709-70-71

Зверніть на це увагу зараз.
«Мен Суппорт» - це пре-

парат, який допомагає вирі-
шити ці проблеми.
Вартість «Мен Суппорт» - 

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 

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

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

Григорій Іванович

РЕКЛАМА--------------

ПРИ КИШКОВИХ 
ХВОРОБАХ

За багатовіковою практи-
кою народної медицини, киш-
кові захворювання лікують 
лише рослинами.

Є одна ефективна суміш: 
взяти 40 г медунки, 20 г насін-
ня льону, 20 г кореня живо-
косту, 200 г плодів шипшини. 
Збір подрібнити і залити 1 
літром окропу. Настояти 30 
хвилин. Пити по 100 мл тричі 
на день за 10—15 хвилин до 
їди.

ЧИСТИМО КАНАЛИ 
ПЕЧІНКИ

Якщо покласти руку на 
печінку, і при цьому в роті 
відчуваєте гіркоту, це означає, 
що забиті печінкові канали.

Необхідно протягом тиж-
ня натщесерце пити оливкову 
олію (1 ст. ложка) з лимонним 
соком (2 ст. ложки). Потім на 
15—20 хвилин покласти грілку.

Замість чаю пийте без-
смертник, кукурудзяні риль-
ця. Курс лікування — 14—21 
день.

ГЕРАНЬ ЗАСПОКОЇТЬ 
БІЛЬ

Коли болить вухо (часто це 
може бути отит), покладіть в 
нього вимитий і висушений 
листок герані. Через 15—20 
хвилин біль ущухне. Принай-
мні, послабиться.

ВІДВАР ІЗ ПИЖМА
Попадання в організм 

токсинів, що спричинено ту-
беркульозом легень, лікують 
відваром пижма:

25 г подрібненої сировини 
залити окропом (200 мл). На-
стояти 15 хвилин. Протягом 
дня випити за три рази.

Застереження: не вживати 
при вагітності.

ПАМОРОЧИТЬСЯ 
ГОЛОВА

- При запамороченні хоро-
шим засобом є вдихання м'я-

ти або сухого листя любистку, 
м'яти, материнки.

- Прикладати до скронь і 
на лоб шкірку лимона, очище-
ну від білої речовини. Потри-
мати так 15—20 хвилин, поки 
не утворяться червоні плями 
на шкірі.

Таким же чином лікують і 
головний біль.

ЛАВРОВИЙ ЛИСТ — НЕ 
ТІЛЬКИ ПРИПРАВА

Ефективним засобом ліку-
вання цукрового діабету є на-
стій з лаврового листя:

10 листків (подрібнених) 
залити окропом (0,5 л). На-
стояти протягом 3-х годин, 
потім процідити. Пити тричі 
на день по 150—200 мл.

Будьте здорові!
Надіслав Тарас Лехман,

м. Червоноград,
Львівська обл.

Аптечних ліків, що 
полегшують цей стан, 
чимало. Але не менш 
ефективні в цьому плані 
і натуральні засоби, що 
знімають запальний процес 
у суглобах. Одним із таких є 
корінь лопуха. Його з давніх 
часів використовують при 
болях у суглобах, колінах і 
спині.

Ось кілька рецептів, які я 
спробувала сама. Результа-
ти відчуваються відразу. Вже 
через тиждень я забула про 
болі в колінах і ліктях. Та й 
в цілому рухливість суглобів 
покращилася, зникли набря-
ки і важкість у ногах.

ЧАЙ З КОРЕНЯ ЛОПУХА

Регулярне вживання чаю 
з додаванням кореня лопуха 
добре знімає болі в суглобах.

Візьміть 1 ст. ложку вису-

ше-
н о г о 

кореня 
лопуха або 3 

с т . ложки щойно нарізано-
го кореня рослини і 1 ч. ложку 
зеленого чаю. Помістіть все в 
термос, залийте 1 л окропу, 
настоюйте протягом півгоди-
ни.

Вживайте теплим. Для 
досягнення найкращих ре-
зультатів потрібно регуляр-
но вживати такий чай по три 
чашки на день, не менше.

СІК СИРОГО КОРЕНЯ 
ЛОПУХА

Його додають в супи і 

овочеві страви. Корисно і 
смачно!

СМАЧНИЙ
І ЛІКУВАЛЬНИЙ

Корінь лопуха відомий ще 
як «картопля бідняка», тому 
його можна вживати як овоч. 
Чудова вітамінна добавка до 
овочевих салатів.

 Також можна розрізати 
корінь на дрібні шматочки і 
приготувати його у вигляді 
чіпсів.

КОМПРЕС ПРИ СТІЙКИХ 
БОЛЯХ В СУГЛОБАХ

Подрібніть корінь лопуха 
і змішайте з теплою водою до 
утворення кашки. Помістіть 
її на уражену ділянку, на-
крийте плівкою і утепліть. 
Залиште так на всю ніч. Цей 

процес значно зменшить болі 
в суглобах, особливо при ре-
гулярному застосуванні.

В цілому можна викори-
стовувати одночасно кілька 

рецептів. Від цього цілющі 
властивості кореня лопуха 
будуть тільки сильнішими.

Ольга Загорулько,
м. Кременчук, 

Полтавська обл.

КОРІНЬ ЛОПУХА ВІД БОЛІВ У СУГЛОБАХ
Суглобові болі — досить поширене явище зараз, і особливо серед людей похилого віку. 

Причин у таких болів чимало: артрит, бурсит, радикуліт, травми та інші стани. Все це впли-
ває на наш спосіб життя і самопочуття.

Не забувайте: 
перед застосуванням 
рецептів народної 
медицини необхідна 

консультація лікаря!

РЕЦЕПТИ ЧИТАЧІВ можна з травня по 
серпень, поки рослина цвіте. 
Однак застосовувати чистотіл 
можна в суворо певних дозах.

Чистотіл є найкращим 
природним засобом від боро-
давок і багатьох шкірних хво-
роб. Також він застосовується 
в жовчогінних засобах, сечо-
гінних і як знеболювальне.

Якщо ви збирали чистотіл 
для сушіння, або просто вою-
вали з ним на садовій ділянці, 
потрудіться вимити руки — 
сік чистотілу дуже їдкий і гір-
кий, будь-який його контакт 
зі слизовими може спричини-
ти неприємні відчуття. Якщо 
ви самі готуєте собі 
лікувальні мазі, 
пам'ятайте: викори-
стовуйте не більше 
15% соку чистотілу.

ГРИЦИКИ
 
Це дивну росли-

ну можна зустріти 
повсюдно: в місті, в 

степу, де завгодно. Має кори-
сні властивості при лікуванні 
нерегулярних і хворобливих 
місячних, підвищує згортан-
ня крові, бере участь у зборах 
з лікування різних проблем 
шлунково-кишкового тракту.

Настої, як і рідкий 
екстракт, мають здатність 
спричиняти скорочення му-
скулатури матки, тому росли-
на застосовується при атонії 
матки і маткових кровотечах. 
Ванни з настоєм грициків 
призначають при травмах, 
ударах і розтягненнях.

Така ось нешкідлива тра-
вичка з сильними властиво-
стями.
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ЦIЛИТЕЛЬ
ВЕСНЯНА КУЛІНАРІЯ

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

БЕНКЕТ 
ПЕРШОЛІТТЯ

Нарешті настала довгоочікувана пора «зелено-
го достатку». Червень демонструє хороші врожаї 
овочів і фруктів. 

ПОЛУНИЧНЕ ВАРЕННЯ 
З ПЕЛЮСТКАМИ ТРОЯНД

Інгредієнти: полуниця — 1 
кг, пелюстки чайної троянди — 
200 г, цукор — 1 кг, лимонна кис-
лота — 0,5 ч. л., вода — 100 мл.

Як готувати:
Полуницю помийте, дайте 

стекти зайвій воді. Підсушіть 
трохи ягоди, розклавши на па-
перовому рушнику.

У мисці засипте полуницю 
половиною порції цукру і за-
лишіть на 8 годин.

Пелюстки чайної троянди 
промийте на ситі під проточ-
ною водою.

З води і цукру, що зали-
шився, зваріть сироп. Додайте 
лимонну кислоту, пелюстки 
троянди і доведіть до кипіння 
на повільному вогні. Коли си-
роп закипить, додайте ягоди і 
варіть на слабкому вогні 5 хви-
лин.

Вимкніть вогонь і дайте ва-
ренню повністю охолонути. 
Потім знову доведіть до кипін-

ня, проваріть ще 
10 хвилин.

Готове варення 
розфасуйте в сте-
рилізовані банки і 
закатайте.

ПОЛУНИЧНО-
АПЕЛЬСИНОВЕ

Буде потрібно: 
полуниця — 2 кг, 
апельсини — 2 шт., 
цукор — 1 кг.

Готуємо:
Апельсини вими-

йте і наріжте неве-
ликими шматками 
(півмісяцями) разом 
зі шкіркою.

Промийте полу-
ницю, дайте стекти зайвій воді. 
Потім засипте ягоди цукром і 
залиште на 2—3 години, щоб 
утворився сік.

Додайте апельсини до по-
луниці з цукром, поставте на 
слабкий вогонь і доведіть до 
кипіння.

Коли варення закипить, 
проваріть його ще 10 хвилин. 
Зніміть з вогню і відставте на 
ніч.

Через 8 годин знову постав-
те його на слабкий вогонь, ува-
рюйте 10 хвилин, помішуючи і 
знімаючи піну.

Готове варення розфасуйте 
по стерилізованих банках.

Інгредієнти: грудка куря-
ча — 300 г, морква — 1 шт., 
картопля — 3 шт., зелений 
горошок (свіжий) — жменя, 
ріпчаста цибуля — 1 шт., сир 
— 50 г, яйце — 1 шт., борош-
но — приблизно 4 ст. л., сіль 
і спеції — за смаком, олія — 
для смаження.

Приготування:
Зварити бульйон з куря-

чих грудок у підсоленій воді, 
розібрати грудки на волокна і 
назад закинути в бульйон.

Картоплю нарізати куби-
ками, перекласти варитися в 
бульйон.

Обсмажити дрібно наріза-
ну цибулю і натерту на терт-
ці моркву. Додати засмажку 
в суп, посолити і поперчити. 
Варити майже до готовності.

Зробити сирні галушки:
Сир натерти на тертці, до-

дати яйце, перемішати і по-
ступово додати борошно не-
великими порціями. Замісити 
так, щоб трішки липнуло до 
рук, і скачати в невеликі куль-
ки.

Додати галушки разом із 
зеленим горошком і варити 
ще хвилин 10. Накрити криш-
кою і дати супу настоятися 
хвилин 5.

Смачного!

ПЕЧЕНА МОРКВА 
З ЧЕБРЕЦЕМ 

Мініатюрну молоду моркву практично 
не потрібно чистити і зручно готувати ціл-
ком. Її можна подавати як доповнення і до 
перших, і других страв — виглядає на столі 
дуже ефектно.

Знадобиться: 900 г молодої моркви, 
3 ст. л. оливкової олії, сіль і перець за сма-

ком, подрібнений свіжий чебрець.
Приготування:
Розігрійте духовку до 200 градусів. 

Викладіть моркву в один шар на деко, збри-
зніть оливковою олією, посоліть, поперчіть 
і посипте чебрецем. Перемішайте.

Поставте в духовку на 25—30 хвилин, 
періодично помішуючи, поки морква не 
стане м'якою.

Подавайте гарячою або кімнатної темпе-
ратури.

КУРЯЧИЙ СУП ІЗ ЗЕЛЕНИМ ГОРОШКОМ 
І СИРНИМИ ГАЛУШКАМИ

ВАРІАНТИ СМАЧНОГО 
ПОЛУНИЧНОГО ВАРЕННЯ

Полуниця — неймовірно корисна 
ягода. І смачна! Сезон ягід зараз в са-
мому розпалі, тож поспішаємо приго-
тувати смачне полуничне варення. Для 
вас, дорогі господині, у нас є дуже нез-
вичайні рецепти. Пробуйте і готуйте з 
натхненням!

М'яка всередині і покрита ароматною хруст-
кою скоринкою зовні картопля «Айдахо» — чудо-
ва заміна популярної в усьому світі картоплі фрі. 
Картопля, запечена в духовці з часником і спеція-
ми, може бути як самостійною стравою, так і чу-
довим гарніром до м'ясних або рибних страв.

Буде потрібно: молода картопля — 10 штук, 
оливкова олія — 250 мл, по 1 пучку кропу і петруш-
ки, 3 зубчики часнику, червоний соус «Табаско» — 
1 ч. л., сіль.

Приготування:

Картоплю промийте (очищати не треба), наріж-
те уздовж на 8 часточок і покладіть в каструлю з хо-
лодною підсоленою водою.

Доведіть до кипіння і варіть 2—3 хвилини. Зли-
йте воду і поставте картоплю остигати.

Змішайте оливкову олію з дрібно порізаною зе-
ленню, соусом і продавленим через часничницю 
часником. Викладайте картоплю на деко в один 
шар, попередньо вмочивши часточки в отриману 
суміш.

Запікайте в духовці 15—20 хвилин при темпера-
турі 200 градусів.

КАРТОПЛЯ «АЙДАХО»

Молода картопля, огірки і кабачки, помідори, морква, 
зелений горошок, черешня, полуниця і суниця ... Ясна річ, 

ідей для повсякденного меню не злічити. Та й готувати стає ще 
охочіше. Ще б пак! Адже вся сім'я буде рада насолодитися таки-

ми корисними і різноманітними стравами. Тож споживаємо з задоволенням і з вдячністю 
першоліттю за щедрі дари!
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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

 Життя — це підручник, 
який закривається тільки з 
останнім подихом.
 Як стати добрішим? — 

Розділити з ближнім його 
біду.
 Як стати скромнішим? 

— Розділити з ближнім свою 
славу.
 Як стати смиреннішим? 

— Розділити з ближнім його 
неміч.
 Як стати чеснішим? — 

Не забувати про свої борги.
 Яке вміння найрідкісні-

ше? — Уміння віддавати.
 Яке вміння найкраще? 

— Уміння прощати.
 Яке вміння найважче? — 

Вміння мовчати.
 Яка людина швидше 

приходить до Бога? — Мило-
сердна.
 Яка людина найбагат-

ша? — Яка найбільше любить 
Бога.
 Яка людина найбідніша? 

— Яка найбільше любить гроші.
 Чого найважче зректи-

ся? — Прихильності.
 Від чого найважче від-

мовитися? — Від насолоди.
 Яке вміння найважливі-

ше? — Уміння запитувати.
 Яке вміння найпотрібні-

ше? — Вміння слухати.
 Яка звичка найне-

приємніша? — Супереч-
ливість.
 Яка звичка найшкід-

ливіша? — Балакучість.
 Яка людина найсильні-

ша? — Здатна осягнути Істи-
ну.

— Геронде, чи є користь від різних міжнародних об'єд-
нань, що займаються боротьбою за мир у всьому світі? Чи 
допомагають вони його зберігати?

— Це залежить від багатьох чинників. Є й такі, хто затіває 
все це із доброї волі. Але буває, що збереться такий «букет»! 
Тут тобі і чаклуни, і вогнепоклонники, і протестанти — така 
мішанина, в очах рябить. І борються «за мир у всьому світі»! 
Яка від них користь? Хай вибачить мені Бог, але ці «вінегре-
ти» куховарить диявол. Якщо саме об'єднання грішне, то 
який там може бути мир! Як прийде мир, якщо люди не при-
мирилися з Богом?

Тільки коли людина примиряється з Богом, приходить 
мир — і внутрішній, і зовнішній. Але для того, щоб людина 
примирилася з Богом, їй потрібно отямитися. Треба покаяти-
ся і жити згідно з Божими заповідями. Тоді в людину вселя-
ються Благодать і мир Божий. І тоді вона в змозі допомогти 
тому, щоб навколо нього теж зберігався мир.

(З книги ігумена Митрофана Гудкова 
«Допоможи, Господи, зжити гординю»)

***
В інституті на лекції 

викладач раптом запитав:
— От цікаво, як ви ро-

зумієте слово «ніжність»?
А потрібно сказати, що 

група у нас — суцільно дівча-
та, чоловіків всього двоє — я 
і ще один хлопець на ім'я Сер-
гій. І коли жіноча частина ау-
диторії дружно загула, обго-
ворюючи питання, викладач 
квапливо додав:

— Хотілося б почути дум-
ку чоловіків.

Дівчата одразу замовкли, 
з цікавістю чекаючи наших 
одкровень. Сергій зголосився 
першим. Він діловито розмір-
ковував про те, що ніжність 
— це коли є взаєморозуміння, 
турбота, любов і таке інше. А 
я слухав його і все більше ро-
зумів, що у мене в запасі не-
має готового визначення ніж-
ності. Саме слово я, звичайно, 
знаю з дитинства. І навіть 
користуюся ним періодично, 
хоча і не дуже часто. А ось на 
що воно вказує — ніколи не 
замислювався.

Тим часом Сергій закінчив 
говорити, і аудиторія повер-
нулася до мене. Я вже хотів 
було зізнатися, що не гото-
вий відповісти на це просте 
запитання. Але тут у голові 
майнула рятівна думка. І я, 
ще не домисливши до кінця, 

почав говорити:
— Пам'ятаєте епізод у 

фільмі «Місце зустрічі змі-
нити не можна», де оператив-
ники женуться на автобусі за 
Фоксом,котрий втікав  із ре-
сторану?

Викладач здивовано під-
няв брови і кивнув. Тоді я 
продовжив:

— Коли Гліб Жеглов ви-
сунувся по пояс з розбитого 
вікна і став на ходу вицілю-
вати бандитську машину 
з револьвера, він крикнув 
підлеглому: «Коля, тримай 
мене!» А той розгублено запи-
тує: «Як тримати, Глібе Єго-
ровичу?» І тут Жеглов видав 
абсолютно несподівану в цій 
ситуації відповідь: «Ніжно!» 
Так ось ... для мене «ніжність» 
— це, перш за все, дбайли-
ве ставлення до чого-небудь. 
Прагнення не зробити боля-
че, не пошкодити, уберегти те, 
що потрапило до тебе в руки.

Ось так хитромудро я від-
повів. Викладач задумався на 
кілька секунд. Потім сказав, 

що повністю згоден з таким 
визначенням. А мені раптом 
стало дуже гірко і соромно. Я 
якось відразу згадав все своє 
життя, моє ставлення до дру-
жини, дітей, мами, інших лю-
дей, з якими мені доводилося 
спілкуватися. І зрозумів, що 
якраз ніжності в мені було, 
м'яко кажучи, не дуже багато 
... Ось такою виявилася для 
мене того разу ціна відповіді 
на просте запитання.

Потім я знайшов для 
визначення ніжності ще одну 
цитату. Тільки цього разу 
вона була вже не з фільму: «... 
Тростини надломленої не до-
ломити і льону тліючого не 
погасити». Так пророк Ісайя 
говорив про Христа. І ду-
мається мені, це те ж саме про 
неї — про ніжність. З якою 
Господь ставиться до всіх нас, 
які так легко вимовляють сло-
во «ніжність», і так рідко ро-
зуміють, що ж воно означає.

- Це неправильно, Бог на-
справді не займається цим. 
Просто людям зручно, точні-
ше — їхній свідомості зруч-
но все звалювати на вищого 
і сильного. Ось: «Бог дав, Бог 
послав, Бог ще щось ...». Але 
якого Бога вони мають на 
увазі? Бога, який у Вічності, 
чи Бога, який знаходиться 
в системі, тимчасово існую-
чій? Бог тимчасовий чи Бог 
Справжній? Тут треба теж 
звітувати.

Люди часто кидаються 
слівцями, не розуміючи їх-
ньої суті, і це теж своєрідна 
магія. Слово має силу. Ось де-
які релігійні писання почина-
ються: «Спочатку було слово 
...» Це не просто так. І це не 
тільки щодо християнства, 
але і в дохристиянських релі-
гіях теж таке було, що спочат-
ку було слово.

Слово — воно початок 
дуже багатьох процесів. 
Чому? Тому що це озвучу-
вання внутрішнього твого 
бажання, тобто проголо-
шення його вголос. Це вже 
сама по собі активація пев-
них процесів. 

Реакції людини на звичні 
слова: негативне слово, сказа-
не тобі, викликає в тобі певну 
реакцію, або ласкаве слово 
викликає іншу реакцію тощо. 
Вся психологія, наприклад, 

побудована на чому? На слові. 
Релігія, на чому вона побудо-
вана? На слові. Тобто слово — 
це слово.

Слово, як не крути, це ін-
струмент тривимірності, це 
інструмент цього світу. Думка 
— теж інструмент світу ма-
теріального. 

А ось чуттєве сприйнят-
тя, або прямий контакт, 
адже він зовсім інший, він 
відмінний і від слова, і від 
думки. Тому свідомість його 
не сприймає. 

І тому більшість людей, які 
живуть на свідомості і є абсо-
лютно підконтрольними сві-
домості, до них не доходить 
проста Істина. Вони сприйма-
ють все, що завгодно: магію, 
ритуали ... Все сприймають, 
все це зрозуміло, це логічно 
можна пояснити. А сам факт 
— реальність і існування Бога 
— пояснити не можуть. Вони 
намагаються вірити, вони 
роблять вигляд, що вірять, 
більшість навіть вдають, що 
служать Богу та інших вчать 
цьому. Але давайте подиви-
мося на них без маски — і все 
стає на свої місця.

І.М. Данилов
(З фільму «Свідомість і 

Особистість. Від завідомо 
мертвого до вічно живого»)

КОЛИ ЛЮДИНА ПРИМИРЯЄТЬСЯ
З БОГОМ, ПРИХОДИТЬ МИР

МУДРІ ВІДПОВІДІ ЧЕНЦЯ СИМЕОНА АФОНСЬКОГО 
НА ПРОСТІ ПИТАННЯ ЖИТТЯ

Святий старець (Силуан) Симеон Афонський — автор ба-
гатьох книг, філософ, зарахований до лику святих через 50 
років після своєї смерті. Його прості і мудрі життєві поради 
наповнені глибокою любов'ю до людей і вказують шлях до 
душевного просвітління. Ці мудрі відповіді не змінять світ, 
проте, якщо ви усвідомлюєте навіть малу частинку цих від-
повідей, весь світ зміниться слідом за вами.

ЯК БОГ ДАСТЬ...
- ...Люди, коли до чогось готуються, часто промовляють: 

«Ось як Бог дасть». Але це ж неправильно ...

НІЖНІСТЬ
Я якось відразу згадав все своє життя, моє 

ставлення до дружини, дітей, мами, інших людей, з 
якими мені доводилося спілкуватися. І зрозумів, що 
якраз ніжності в мені було не дуже багато ...
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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!»

Такі мудрі і повчальні 
публікації в газеті «Панте-
леймон» №2 за цей рік, як 
«Притча про дві сніжинки», 
«Притча про щастя», вірші 
про зиму, інформація і мо-
литва про дивовижні власти-
вості водохресної води, про-
будили і оживили мою душу. 
Але найбільше захопив мене 
лик Спасителя Спаса Неру-
котворного, зображення (ко-
пію оригіналу) якого надіслав 
до газети Андрій Охцинсь-
кий.

Наслідуючи його, я виси-
лаю портрет Ісуса Христа, 
який зберігаю з часів моєї 
молодості. Цей портрет узя-
тий з «Євангелія від Христа». 
Зображення з'явилося на тка-
нині, якою було обгорнуте 
тіло Ісуса Христа після його 
страти. Ця тканина є свідчен-
ням воскресіння Ісуса Хри-
ста.

Після зникнення тіла з 
Плащаниці, на ній залишила-
ся голограма, фантом, прив'я-

заний до Плащаниці. Там же, 
в «Євангелії від Ісуса Христа», 
є такі слова: «Щоб оздоровити 
тіло і душу, досить побувати 
в Полі Ісуса Христа». Багато 
вчених намагаються осягнути 
таємницю Туринської Плаща-
ниці, похоронного полотна 
Ісуса Христа, яке лишилося у 
гробниці, і відобразити образ 
Спасителя.

Щоб послати вам цей пор-
трет, я попросила жінку, яка 
за мною доглядає двічі на 
тиждень, щоб вона зі світли-
ни зробила дві копії. Я дала 
їй незначну суму грошей і 
попередила: якщо грошей не 
вистачить на дві світлини, то 
замовте одну. І сталося диво. 
Фотограф поклав мій портрет 
так, що ліва сторона вийшла 
обрізаною впритул на фото, 
а права сторона — весь білий 
аркуш. Він сказав: «Брак». І 
відразу ж надрукував нову 
світлину з рівною білою ра-
мочкою. Жінка заплатила за 
одну світлину і попросила 

взяти собі попередню. Він 
дозволив. І так вона принес-
ла мені дві світлини. Я відрі-
зала білий аркуш з правого 
боку, залишився Лик Ісуса 
Христа без єдиного недоліку. 
Він помістився в конверт, що 
мене дуже порадувало. Так 
цей портрет дістався мені 
безкоштовно.

«Євангеліє від Ісуса Хри-
ста» пропонує побувати в 
Полі Бога. Я на свій розсуд 
прикладаю портрет Ісуса 
Христа до ділянки сонячного 
сплетіння. При цьому поміти-
ла сильну вібрацію енергії 
в тій ділянці тіла, про яку я 
просила Бога. Обертання під-
порядковується думкам: впе-
ред-назад; вліво-вправо; але 
сильніше за всіх рух енерге-
тичного колеса. Я довго його 
не витримую. Лягаю на звич-
ний правий бік, дякую Богові.

Ми зараз живемо в дуже 
складний час: «нині лайка 
проти правителів темряви, 
духів злоби піднебесної». І 
заклик видавців газети «Пан-
телеймон» — «розтопити 
лід теплом сердець» — дуже 
своєчасний: лід душі може 
розтопити тільки любов і пра-
вильні думки: «Все думкою 

живе і думкою народжується, 
і в думку піде». Все живе має 
вселенський зв'язок. Прилад 
не потрібен, потрібна душа, в 
душі — Дух, частка Бога.

Я раджу всім: і молодим, і 
старим читати «Новий Завіт» 
і «Псалтир». Читайте і під-
креслюйте ті вірші, які вам 
допоможуть вирішити ваші 
проблеми. Дивно, але є від-
повіді на всі питання в цій 
Божественній книжечці.

Спасибі за все!
Валентина Іллівна,

м. Богодухів

Кожен з нас вибирає свій 
шлях і слідує йому. Хтось 
здається, так і не почавши, 
хтось відмовляється від усьо-
го, опускаючи руки на сере-
дині стежки, і лише одиниці, 
найсильніші, проходять його 
до кінця, справляючись з 
усім, що їм підготувала доля. 
Вони не раз падають, сльози 
не раз великими краплями 
скочуються з очей, повільно, 
ніби випалюючи в душі слід зі 
спогадами про власну помил-
ку або зраду близької людини, 
якій завжди довіряв, не чека-
ючи отримати ніж у спину.

Але, на жаль, життя — не 
райдужне, і не варто дивити-
ся на нього крізь рожеві оку-
ляри. Треба бачити все крізь 
призму реальності і сприйма-
ти все як належне, дякувати 
за ще один прожитий день, 
адже більшість вмирають, так 
і не усвідомлюючи, що навіть 
не почали жити. І головне 

пам'ятати: за чорною смугою 
завжди йде біла.

Говорячи про те, що тре-
ба на все дивитися тверезо, я 
зовсім не мала на увазі бачити 
все чорно-білим. Хоча в біль-
шості випадків ми завжди по-
спішаємо, і у нас немає навіть 
хвилини, щоб зупинитися і 
побачити все, що нас оточує, 
щоб вдихнути ковток свіжого 
повітря, почути спів солов'я, 
що сховався в кроні розлогого 
дуба, і підставити обличчя те-
плим променям сонця, дозво-
ляючи тому прикрасити наше 
прекрасне личко розсипча-
стими веснянками, адже саме 

так воно показує свою любов. 
І найголовніше — найдиво-
вижніший дар, який ми от-
римали, — ми можемо самі 
створювати кольори навко-
ло себе. Якщо ми віримо, що 
все погано і нічого не можемо 
зробити, то кольори будуть 
темними, похмурими. Але 
якщо  ми віримо в те, що все 
прекрасно, то, відповідно, нас 

оточуватимуть лише яскраві 
кольори, які б мотивували 
жити, любити, творити.

І найголовніше, що я хотіла 
б сказати: не важливо, скільки 
вам років, всі ми в душі діти, і 
це абсолютно нормально. Не 
бійтеся дуріти, сміятися на 
всю вулицю, сказати комусь, 
що любите. І ніколи не забу-
вайте: ми самі творимо свою 
історію, наше оточення зале-
жить лише від нас. Так, може, 
прийшов час розтопити лід у 
своєму серці і дозволити те-
плу оточити себе?

 Аріна Гаркушенко, 15 років,                                                                                                                         
м. Київ

ПІСНЯ 
МОЛОДОСТІ

Дорогі друзі-«пантелей-
монівці»! Я хочу написати 
вам пісню. Пам'ятаю її з мо-
лодості, а мені вже 80 років.

«ЛЮБОВЬ»

Они любили друг друга 
крепко,

Когда детьми ещё были,
И часто-часто

 шептались нежно:
«Не забудем друг друга мы».

В 17 лет, ещё мальчишкой,
В пилоты он служить пошёл
И очень крепко, со звёздами 

на крыльях,
Ученье он себе нашёл.

Прошло 7 лет, и стало ровно
Двадцать три годочка ему.

Он писал письмо: 
«Скоро приеду,

Всех расцелую, обниму».
Но вот друзья 

письмо писали — 
Из-за тебя, из-за неё — 

Из злобной шутки 
ему прислали,

Что уже не любит она его.
«Ну что ж, не любит, 

и не надо.
За что же я её люблю?
Что только сделать 

мне без страха
В воздухе мертвую петлю».

На высоте три тыщи 
метров

Пропеллер весело жужжит.
«Ну что ж, не любит, 

и не надо» — 
Он с тем штурвалом набрал.

Гудит машина, пропеллер 
стонет,

Удар о землю, пропеллер стал.
Пилот в крови, 

с помятой грудью
Губами медленно шептал:

«Так значит крышка? 
Значит амба?

Не так любит последний час.
Любил крепко её мальчишкой,
Но больше люблю её сейчас».

Вітаю вас з Перемогою! 
Бажаю здоров'я, щастя, всіх 
благ, чистого і ясного неба над 
головою!

Ніна Михайлівна Кривенцова,
м. Путивль,
Сумська обл.

МИ МОЖЕМО САМІ СТВОРЮВАТИ
 КОЛЬОРИ НАВКОЛО СЕБЕ

Наше життя — ніби дорога, якою ми можемо ходити щодня, але не помічати все те 
прекрасне, що оточує нас щоденно, а можемо пройти один раз, але назавжди зберегти в 
пам'яті всі запахи, відчуття і почуте. Вона може бути прямою, без єдиного камінчика або 
гілки і перебувати під гілками розлогих дерев, що приховують своєї тінню від жарких со-
нячних променів. А може бути з десятками або навіть сотнями нових незвіданих стежок, 
які в кінцевому підсумку виведуть на основну стежку, з якої все починалося, але кожна з 
них має свою ненаписану історію, не створені спогади і не пройдені труднощі.

З ВДЯЧНІСТЮ ГАЗЕТІ
І МІЦНОЮ ВІРОЮ В КРАЩЕ

«Господи, до Тебе душа моя» (Псалом 62: 9).
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Знову і знову переконую-
ся, що простір навколо нас за-
повнений добром і любов'ю, 
радістю і творінням Божим. 

А як ще можна розуміти 
такий збіг обставин, коли 
наші ще не оз-
вучені питання 
знаходять від-
повіді в фан-
тастично стис-
лі терміни на 
сторінках нашо-
го вже загального видання? 
Все відбувається за класикою 
жанру: наше життя будують 
наші ж думки.

Слава Богу, дорогі, що у 
нас є з ким і з чим звіряти свої 
думки, отримувати відповіді 
на них і навіть ділитися ними 
один з одним.

Зовсім несподіваною раді-
стю стала для мене чергова 
бандероль з набором книг — 
не просто хороших, а дуже 

цінних. І знову я в захваті: 
яке точне попадання! Тепер 
вже все по лікарю Синельни-
кову: «...всі ми пов'язані один 
з одним невидимими нитка-
ми причетності». Хотілося 
б адресувати слова подяки і 

захоплення лікарю Синель-
никову за його книги, які для 
нас, читачів, стають ліками, 
одкровенням, перевертають 
свідомість; а нові відкриття 
вражають простотою і є дже-
релом зцілення. Валерій Во-
лодимирович! Для багатьох з 
нас Ви найсучасніший, про-
фесійний і хороший лікар на 
світі.

А книги Анастасії Нових — 
справжнє джерело життєвої 
мудрості. Особливо вони 

важливі для молоді. Читай-
те їх, люди молоді і старшого 
віку. Адже це для вас працює 
наша талановита сучасниця. 

Кожна книга А. Нових — 
це двері, що відкриваються в 

простір добра, лю-
бові і радості; це 
дорога вашої щас-
ливої долі. Книгам 
А. Нових я обов'яз-
ково знайду адре-
сата серед свого 

оточення молоді. Вони також 
вражають красою оформлен-
ня і цікавим змістом.

Отже, сьогодні мій лист 
до вас, дорога редколегіє, з 
посиланням глибокої і щирої 
вдячності за те, що ви роби-
те. «Хай буде вам за вчинки 
ваші!».

З повагою, Раїса Дмитрівна 
Костиря,

смт Бабинці,
Київська обл.

Понад 10 років ми вже ра-
зом, неповторна моя газето. 
Спочатку я просто читала 
тебе. Але потім серцем відчу-
ла, що ти мене любиш! І моя 
душа кинулася до тебе, як 
бджілка до божественної пре-
красної квітки. Мені дуже за-
хотілося поговорити з тобою, 
і я написала своє перше бояз-
ке послання. І ти взяла мене в 
свої обійми, і ... надрукувала!

Боже, яке це щастя, коли 
тебе розуміють і люблять! (А 
мені по життю, на жаль, так 
часто не вистачало цього ...)

Спасибі вам, шляхетні 
й чуйні редактори за мудрі 
притчі, за чудові розповіді, 
пісні, вірші. Дякую вам за 
уроки життя! Для мене (я 
впевнена, і для інших) це 

дуже важливий і потрібний 
орієнтир.

І, звичайно, захоплююся 
вашими різноманітними за-
пальними конкурсами. Від 
себе особисто дякую особ-
ливо за 200 гривень, які ви 
вислали мені як переможцю 
конкурсу «Традиції добро-
сусідства». (Хоча, як на мене, 
цікавих розповідей було так 
багато, що назвати якусь із 
них найдостойнішою просто 
нереально — кожна чудова і 
повчальна по-своєму).

Земний уклін вам за теплі 
слова на мою адресу. Вони га-
рячими вуглинками в холод-
ний день відігріли мою душу. 
Від щирого серця дякую вам, 
що друкуєте мої історії, роз-
думи, вірші.

А ще я щиро рада за своїх 

друзів-«пантелеймонівців», 
які виграли в конкурсі «Ваш 
особливий 2018 рік». Вітаю 
Вас, Юрій Шмігуль з м. Горіш-
ні Плавні, з хлібопічкою! 
Вас, Ніна Лящ зі Львівської 
області, з паровою праскою! 
І всіх-всіх щасливчиків-пе-
реможців з грошовими при-
зами, комплектами для здо-
ров'я, з наборами духовних 
книг і т. д.

І хоча сьогодні фортуна не 
посміхнулася мені, я знаю, що 
завдяки тобі, «Пантелеймон», 
мрії збуваються! Тож у мене 
та інших читачів краще, зви-
чайно, попереду!

А вам, дорогі «батьки» на-
шої улюбленої газети, велике 
спасибі за те, що в наш непро-
стий (і в фінансовому плані, 
на жаль, теж) час воістину 

по-царськи обда-
рували нас чудо-
вими і практични-
ми подарунками.

А як душа за-
співала напередодні нового 
конкурсу! Ну хіба можна мов-
чати, почувши його назву: 
«Розтопимо лід теплом сер-
дець»?!

Мені здається, якщо у 
когось зараз на серці лід чи 
камінь, нашим творінням 
буде під силу розтопити цей 
айсберг і подарувати тому, 
хто особливо потребує тепла, 
чудову квітку Лотоса, добру 
посмішку або просто приго-
стити гаряченьким пиріжком, 
і тоді оселиться в душі когось 
надія, що він не один на цьо-
му світі, і що все у нього буде 
добре!

Посилаю вам на конкурс 
свою історію-сповідь ... Хви-
лююся неймовірно, тому що 
вклала в неї частинку своєї 
душі...

Ірина Миколаївна 
Самсоненко,  с. Трепівка,  

Кіровоградська обл.

Ірино Миколаївно! Дя-
кую за теплі слова і ак-
тивну участь у житті 
газети! Вашу історію ми 
опублікуємо в наступно-
му номері.

З повагою, редакція газети 
«Пантелеймон»

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Ви часто пишите нам слова подяки, і це дуже приємно, 
це гріє наші серця, адже дуже важливий зворотний зв'язок 
з вами. Відкриваючи ваші листи, з трепетом чекаємо, що ж 
там прийшло до нас, що відчувала людина, коли писала. І це 
так чудово! Кожен лист — це щось особисте і трепетне. Ко-
жен конверт — на вагу золота. Велике вам спасибі!

ЗАВДЯКИ «ПАНТЕЛЕЙМОНУ» МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ!
Здрастуйте, дорогі редактори найдобрішої і найсонячнішої газети!
«Пантелеймончику», ти нагадуєш мені Маленького Принца з великим і відкритим серцем. Ти поволі 

вчиш нас, своїх читачів, слухати, чути і співпереживати тим, хто поруч. Ти допомагаєш усвідомити, яке чу-
дове Життя! І що дуже важливо — на твоїх сторінках надійно оселилася Любов. І в цьому твій шарм, твоя 
унікальність.

Але, як ми вже неоднора-
зово писали, ми раді всім ли-
стам, і критику сприймаємо 
спокійно — як стимул до ро-
звитку. 

Нещодавно до нас в редак-
цію надійшов лист зі скаргою 
на те, що ми без дозволу помі-
няли в листі читачки слова 
на свій розсуд. Читачка щиро 
переживає, що це змінило 
сенс історії. Спасибі, що не 
тримаєте в собі все це, а без-
посередньо пишите нам.

Хочемо вибачитися перед 
Вами, шановний авторе! І та-

кож перед усіма вами, дорогі 
читачі! Ми дуже дбайливо 
ставимося до вашої праці та 
уваги до газети. Надалі буде-
мо акуратніше працювати і 
ще більш відповідально реда-
гувати листи.

Ми робимо все щиро і на-
магаємося, щоб газета несла 
радість і любов у ваші серця! 
Тому з радістю виправля-
тимемо свої недоліки, набу-
ватимемо нового досвіду і, 
сподіваємося, йтимемо далі 
нога в ногу — мирно і друж-
но!

Вибачте нас ще раз, будь 
ласка! Всього вам доброго!

З повагою, головний редактор 
Анна Хатімлянська 
і колектив редакції 

«Пантелеймон»

«ХАЙ БУДЕ ВАМ ЗА ВЧИНКИ ВАШІ!»
Добрий день і доброго всім здоров'я!
За доброю традицією для мене вже стало необхідністю дякувати Богові за вас, дорогі 

мої творці «Пантелеймончика». Не перестаю повторювати: ви прекрасні!
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

ЦІКАВА НАУКА

Збереглися стародавні 
згадки, що у акаші є лише 
одна характерна ознака — 
Звук (примітка: див. Книгу 
«АллатРа», стор. 53). Причо-
му Звук в понятті нечутних, 
дуже тонких вібрацій непро-
явленого Звуку (також зга-
дується в стародавніх джере-
лах як Первинний Звук), що 
є причиною всіх послідовних 
проявів невидимих і види-
мих, тонких і грубих еле-
ментів Всесвіту.

Акаша — носій якості та-
кого Звуку і описується як 
нескінченна, всюдисуща ре-
човина Всесвіту, яка все про-
низує, не має матеріальної 
форми, але дає основу для 
різноманіття речей.

***
До Звуку у древніх єгип-

тян було особливе ставлен-

ня як до священного прояву 
невидимого Єдиного, який 
створив все. Звідки і пішло 
у них таке розуміння, зафік-
соване в легендах, що Зву-
ки пробуджують Всесвіт, 
вони пробуджують не тільки 
Душу, а й найпрекрасніше в 
ній — зв'язок з невидимим 
Єдиним.

Очевидно, тому в Ста-
родавньому Єгипті було і 
особливе шанування музи-
ки як великої творчої сили. 
Збереглися згадки, що в де-
яких релігійних церемоніях 
довіряли наповнювати 
простір священними звука-
ми тільки жінкам, напри-
клад, жрицям богинь Ісіди, 
Хатхор, на головах яких, до 
речі кажучи, стояв знак «Ал-
латРа».

       allatra-science.org

СТАРТ З НЕПРОГРІТИМ 
ДВИГУНОМ

У керівництві по експлу-
атації сучасного автомобіля 
прямо і однозначно сказано 
про те, що двигун не потребує 
попереднього прогрівання 
перед початком руху.

Проте, стартонувши з хо-
лодним двигуном, не поспі-
шайте вдавлювати педаль 
акселератора в підлогу, роз-
ганяючи машину до крей-
серської швидкості. Блок 
циліндрів, гільзи і поршні 
виготовлені з металів з різ-
ними коефіцієнтами тепло-
вого розширення, а поршень і 
стінки циліндрів нагрівають-
ся з різною швидкістю. При 
несприятливому збігу обста-
вин поршень, що розширився 
від нагрівання, цілком може 
заклинити в циліндрі.

То що ж робити? Про-
грівати двигун? Зовсім не 
обов'язково. Тим більше, що 
дизельний мотор холости-
ми оборотами прогріти не 

вдасться, а інжекторний без 
навантаження буде прогріва-
тися вкрай повільно.

Давши двигуну попрацю-
вати 1—2 хвилини на холо-
стих обертах, плавно почи-
найте рух. До тих пір, поки 
рідина, що охолоджує не вий-
де на робочу температуру, не 
вижимайте з двигуна більше 
двох тисяч обертів на хвили-
ну.

ЇЗДА З ПОРОЖНІМ 
БАКОМ

Не чекайте моменту, коли 
стрілка покажчика рівня па-

лива впаде до 
нуля. Це загро-
жує не тільки 
непередбаченою 
зупинкою і го-
лосуванням на 
узбіччі з порож-
ньою каністрою 
— наслідки та-
кої шкідливої 
звички можуть 
бути і більш 
плачевними.

На дні паливного бака з ча-
сом неминуче накопичуються 
різні механічні домішки. Та-
кий осад, потрапивши в па-
ливний насос, досить швидко 
виведе його з ладу.

Ще одна проблема — ут-
ворення конденсату в бен-
зобаку. У разі, якщо бак 
заповнений паливом напо-
ловину, другу половину його 
об'єму займає повітря, в яко-
му незмінно присутня в газо-
подібному стані вода.

При зниженні темпера-
тури повітря водяна пара у 

вигляді конденсату осідає 
на стінках паливного бака, а 
потім накопичується на дні. 
Випаруватися він не може, 
оскільки зверху закритий ша-
ром бензину, що має меншу 
питому вагу.

Вода, що надходить з бака 
в карбюратор або інжектор, 
зробить роботу двигуна не-
стабільною, а в зимовий час, 
замерзнувши в топливопро-
воді, і зовсім перекриє подачу 
палива.

РОБОТА ПЕДАЛЯМИ 
ЗЧЕПЛЕННЯ І ГАЛЬМА

Деякі водії, особливо но-
вачки, при спуску з ухилу 
вниз, замість того щоб вклю-
чити понижену передачу і 
гальмувати двигуном, три-
мають ногу на педалі гальма 
або ж злегка натискають на 
неї, сповільнюючи рух ав-
томобіля. Такий стиль їзди 
закінчиться перегрівом галь-
мівної системи і передчасним 

зносом гальмівних колодок і 
дисків.

Звичка тримати вижатою 
педаль зчеплення на світло-
форах і в пробках чревата 
швидким зносом діафраг-
мальної пружини і вижимно-
го підшипника.

Пам'ятайте: чим старіше 
звичка, тим складніше від її 
позбутися. Помітивши за со-
бою часте повторення описа-
них в публікації шкідливих 
дій, постарайтеся залишити 
їх у минулому.

Удачі вам! 
Ні цвяха, ні жезла!

Компанія Ford Motor — 
виробник вантажних авто-
мобілів в Бразилії — роз-
робила до свого 60-річного 
ювілею прототип SafeCap. 
SafeCap — це «розумна» шап-
ка, яка попереджає водія про 
те, що його долає сонливість. 
Оскільки дрімота водія за 
кермом вантажних авто-
мобілів є основною причи-
ною аварій, SafeCap напевно 
знайде своїх покупців.

ЯК ПРАЦЮЄ 
SAFECAP?

Вона зіставляє характер-
ні рухи голови, шиї і плечей, 
вказують на те, що людина 
засинає. Для цього шапка ос-
нащена гіроскопом і акселе-
рометром.

Датчики SafeCap досить 
чутливі, щоб виявити фізіо-
логічні зміни, в тому числі 

розслаблення шийних м'язів, 
до настання сну.

Після виявлення типових 
рухів, що вказують на сон-
ливість, включаються дратів-
ливі сигнали — звук, світло і 
вібрація.

Компанія планує зробити 
шапку доступною для широ-
кого продажу вже в наступ-
ному році.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ

СТВОРЕНА «РОЗУМНА» ШАПКА, ЯКА ДОПОМАГАЄ 
ВОДІЯМ НЕ ЗАСИПАТИ ЗА КЕРМОМ, — SAFECAP

Бразильська компанія, 
що спеціалізується на ви-
робництві вантажних 
автомобілів, розробила 
«розумну» шапку, яка до-
помагає водіям не спати 
під час водіння автомобіля. 
Цей винахід допоможе 
уникнути безлічі аварій на 
дорогах, причиною яких 
буває сонливість водія.

ЗВУК — НЕСКІНЧЕННА, 
ВСЮДИСУЩА РЕЧОВИНА 

ВСЕСВІТУ

ЯК ПОЗБУТИСЯ 
ШКІДЛИВИХ ВОДІЙСЬКИХ ЗВИЧОК

Водійські звички формуються в процесі 
користування автомобілем. Деякі з них кори-
сні, інші ж здатні «вбити» машину за два-три 
місяці.
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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

Здрастуйте! Мені дуже 
хотілося поділитися з вами 
і поговорити на тему взає-
модії людей в екстремальних 
ситуа ціях.

Я народилася в Таджики-
стані. Це була дуже багатона-
ціональна, багата країна. Ба-
гата національностями.

13 жовтня 1985 року від-
бувся сильний землетрус. Це 
було близько 10-ї години ве-
чора. Було чутно гул, страш-
ний гул землі. Незрозуміло, 
що це було. Після гулу поча-
ла земля ходити ходуном. Все 
руйнується, все падає. У чому 
ти був, в тому і вибігаєш. Не 
дивишся вже ні на що. І до-
помагаєш тим, хто там зали-
шився, щоб витягнути їх.

Слава Богу, там, де я була, 
цього не сталося. Тобто всі 
врятувалися, всі були живи-

ми. Офіційно говорили, що 8, 
але по факту було 9,5 бала.

Місто Кайраккум було 
просто в одну мить стер-
те з обличчя землі. Хотіло-
ся б розповісти те, що 
розповідав дідусь, 
коли він був вій-
ськовозобов'яза-
ним.

У Раменсь-
кій ущелині (це 
були дві гори) 
посередині зна-
ходилося селище. І 
під час землетрусу ці 
гори розійшлися, все се-
лище в одну мить пішло під 
землю. І гори зійшлися. І що 
було селище, що не було. Це 
мить...

 І коли сталося все це, люди 
згуртувалися. Ніхто не помі-

чав, хто якої національності, 
хто якого віросповідання. А 
національностей було багато. 
Росіяни, таджики, узбеки, ка-

захи, киргизи, корейці, 
німці, поляки та 

білоруси, тоб-
то все злили-

ся воєдино. 
І в цей мо-
мент стер-
лося таке 
п о н я т т я , 
як націо-

на льніс ть . 
Всі були єди-

ним цілим. Всі 
переживали, допо-

магали один одному, хто чим 
міг.

Відразу ж надійшла допо-
мога (гуманітарна), прибули 
добровольці. І місто Кайрак-
кум, як фенікс з попелу, по-

встав. Завдяки допомозі всьо-
го населення були побудовані 
наметові міста, зробили ва-
гончики, в яких люди прожи-
вали. Були створені всі умови 
для того, щоб люди жили. Хто 
чим міг, тим і допомагав. Але 
найголовніше, що всі допома-
гали один одному незалежно 
від віросповідання, від націо-
нальності і релігії. Всі були 
дружніми.

Світ крихкий. І цінна 
кожна секунда, потрібно її 
проживати саме з любов'ю в 
Душі, в повному обсязі.

 Олена, м. Євпаторія

Якось був такий випадок 
у мене. Я їхала в маршрутці, 
на вулиці йшов сильний дощ, 
було холодно, і водій набрав 
більше людей, ніж належить, 
оскільки  більшість не хоті-
ли мокнути ще півгодини до 
наступної маршрутки. Люди, 
що знаходилися всередині, 
зрозуміли це, не стали бурча-
ти, як зазвичай.

Спочатку на перших си-
діннях посунулися дівчата, і 
на два місця змогли сісти три 
дівчини. Далі чоловіки посту-
пилися жінкам, а ті взяли на 
руки (у кого була можливість) 
їхні важкі пакети, рюкзаки. 
У маршрутці засяяло сонце! 
І навіть під кінець поїздки (а 
через пробки їхали довше, 

ніж зазвичай) ми перезнайо-
милися і розповідали анекдо-
ти. Людина людині — друг!

Ще одна історія, яка зі-
гріває мене і дає зрозуміти, 
що просте людське ставлення 
— це те, на чому має будува-
тися наше суспільство. Ста-
лася вона на моїй попередній 
роботі. Я працювала продав-
цем меблів у торговому цен-
трі. Оскільки торговий центр 
великий, всіх продавців, ко-
лег не знала, але розуміла за 
бейджиками, що це не поку-
пець, а співробітник магази-
ну. Так, зайшовши помити ку-
холь, я зіткнулася з колегою, 
яку не знала. Вона була за-
смучена і теж мила посуд. Ми 
якось розговорилися, і вона 

описала свою ситуацію, що 
сталася на роботі, через яку 
сильно розхвилювалася. Мені 
якось інтуїтивно захотілося 
її обійняти, що я і зробила. 
Вона дуже здивувалася, подя-
кувала, а при виході запитала: 
«Чому Ви це зробили? Адже 
так зараз не прийнято ... »

Чому не прийнято бути 
Людиною? Дивно... 

Я ось що помічаю. Так, ін-
формаційний простір напха-
ний зараз негативом, злістю. 
Те, що показують по телевізо-
ру, а часом крутять по радіо 
і пишуть в Інтернеті — це не 
відповідає моїм внутрішнім 
поняттям про добро, Честь, 
Совість. І єдине, що я можу, 
це почати свій власний пошук 
— що помилково, а що прав-
диво. Важливо, перш за все, 
самій залишитися Людиною, 
простягаючи руку допомо-
ги іншим людям. Нас, людей, 
більше, і якщо почнеться єд-
нання на основі моральних, 

творчих цінностей, то побу-
дувати духовно-творче това-
риство не буде важко.

Я — християнка, мене 
хрестили. У Бога не те, що 
ВІРЮ, я ЗНАЮ і відчуваю 
Його присутність і допомогу. 
Мене завжди по життю щось 
направляло і оберігало, але 
не розширюватиму цю тему, 
бо пишу не про мою віру. А 
сказати цим я хотіла наступ-
не: будучи істинно віруючою, 
не розумію, як віра може 
розділяти людей? Це як океан 
— в океані багато вод, течій, 
напрямків, ключів, але це все 
вода! Суть-то одна — вода ...

Просто вже якась сильна 
внутрішня потреба закри-
чати: «Люди, прокиньтеся!!! 
Небо одне на всіх, як і пові-
тря. Навіщо оточувати себе 
злістю і агресією, коли мож-
на створювати простір Лю-
бові, Дружби та Світу навко-
ло себе».

Олена
 (портал "АЛЛАТРА ВЕСТИ")

Я дуже вдячна людям, які зустрічалися мені на шляху!
Ось живемо ми, бігаємо, метушимося. А як часто звер-

таємо увагу на те хороше і прекрасне, що оточує нас?

«Землю обмотали 
тоненькие нити:
Нити параллелей 

и зелёных рек,
Совершите чудо — 
руку протяните,

Надо, чтобы в дружбу верил 
каждый человек».

((Із пісні 
Валентини Толкунової

 «Совершите чудо»)

Хосе Мухіка, якого нази-
вають «найбіднішим пре-
зидентом у світі», був пре-
зидентом Уругваю з 2010 по 
2015 рік. 90% від зарплати 
президент відправляв на 
благодійність. На решту 
коштів проживає разом зі 
своєю дружиною. Він про-
повідує філософію помір-
кованості в житті: треба 
навчитися робити в житті 
те, що необхідно і правиль-
но. По-справжньому золоті 
слова.

Мудре і точне спостере-
ження Хосе Мухіки, колиш-
нього президента Уругваю, 
якого ЗМІ прозвали «най-
біднішим главою держави в 
світі». Варто собі час від часу 
нагадувати: «Або ви щасливі, 
маючи дуже мало і не на-
вантажуючи себе надміру, 
тому що щастя — у вас 
всередині, або ви ні до чого 
не прийдете. Це не виправ-
дання бідності. Це виправ-
дання стриманості. Але 
ми вигадали суспільство 
споживання, яке постійно 
шукає зростання. Коли зро-
стання немає, це трагедія. 
Ми придумали гору надмір-
них потреб. Ви повинні по-
стійно купувати, викида-
ти. Це наші життя, які ми 
ламаємо. Коли я щось купую, 
або коли ви це купуєте, ми ж 
платимо не грошима. 

Ми платимо тим часом 
нашого життя, який ми 
були змушені витратити 
на те, щоб заробити ці гро-
ші. Різниця лише в тому, що 
неможливо купити життя. 
Життя минає».

КОЛИ МИ ЩОСЬ 
КУПУЄМО, 

МИ Ж ПЛАТИМО
 НЕ ГРОШИМА...

«СВІТ КРИХКИЙ. І ЦІННА КОЖНА СЕКУНДА ... »
«Життя людини 

миттєве, це правда. Але 
людина — це набага-
то більше, ніж просто 
тіло».

 (А. Нових «АллатРа»)

ЛЮДИНА ЛЮДИНІ — ДРУГ!
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Вона розповідає абсолют-
но протилежні речі, що це 
взагалі мене не стосується, і 
це у неї якісь там моменти... 
Але в цей момент я, скажімо, 
упустивши пильність, дозво-
лив своїй свідомості висувати 
ці припущення. І таких ситуа-
цій назбиралася нині купа.

В: Все-таки ти взяв і пе-
ревірив.

А: Так, потрібно обов'яз-
ково перевіряти. Тобто, чому 
ось необхідний катарсис, і 
чому потрібно спілкуватися 
і розповідати те, що відбу-
вається всередині? Тому що 
так ми зможемо дізнатися 
правду. Свідомість любить 
додумувати, хто що думає, 
хто що робить, і вона ніби 
людині (Особистості) постій-
но висуває ці теорії. І через те, 
що людина починає до цього 
прислухатися, у неї починає в 
житті виникати дуже багато 
проблем, тому що вона ке-
рується домислами і припу-
щеннями.

Дуже цікаві моменти від-
буваються при катарсисі. 
Чому? Настає полегшення. 
Тобто перше, що відбуваєть-
ся, — ось цей голос в голові 
замовкає, і діалог відразу 
припиняється, моментально. 
Ситуації вирішуються мирно, 
і приходить нове розуміння. 
Приходить розуміння того, 
що ще є вплив на ту люди-

ну. Тобто фактично часто ці 
ось бесіди, діалоги в голові, 
вони відбуваються не тільки, 
скажімо, у мене, а й у того, з 
ким ти це робиш в думках. 
Чому? Тому що, якщо є якісь 
таємні недомовленості між 
людьми, або люди не відкри-
ваються в плані того, що їм 
говорить Тваринне начало, 
вони потрапляють ось в це 
замкнуте коло і пастки свідо-
мості. Тобто їм система нав'я-
зує одні і ті ж думки, спря-
мовані на роз'єднання між 
собою. Адже найголовніше 
завдання системи — роз'єдна-
ти людей. А роз'єднує вона за 
допомогою думок, тобто вона 
в думках нас налаштовує одне 
проти одного. Щоб цього не 
було, просто-напросто по-
трібно попри все об'єднува-
тися, що б там не було. А щоб 
це об'єднання було прості-
шим, душевним і легким, 
потрібно викривати думки 
Тваринного начала в собі.

В: Ось і в статтях, і кни-
гах написано: сила системи в 
тайнодійстві, в тому, що її не 
видно.

А: Так. І помічаючи ось 
цей діалог у голові або якийсь 
момент бажання всередині 
себе комусь щось розповісти, 
просто припиняв його. Про-
сто говорив собі: «Стоп. Все, я 
не спілкуюся ». Або є ще дуже 
хороший спосіб (це, звичай-
но, один із найкращих спо-
собів) — якщо це ваш знайо-
мий, зателефонувати людині і 
сказати: «Ти знаєш, я зараз з 
тобою в своїй голові розмов-
ляю і розповідаю тобі те-то, 
те-то, те-то». Або: «Я зараз 
у голові з тобою сперечаюся 
щодо такого-то питання».

В: Ці сварки починаються, 
перш за все, всередині, а по-
тім це вихлюпується назовні. 
І якщо не дозволив розви-
нутися цьому конфлікту ні в 
себе в голові, ні зовні, — все 
вирішилося миром, ніяких 
конфліктів немає.

А: Один із таких прикладів 
хочу привести. До речі, таких 
досить кумедних. У нас бага-
тонаціональний рух, є люди 
різних національностей. Так 
ось, якось стався кумедний 
випадок. Є знайома людина 
— представник кавказьких 
народів. Ми з ним дружимо, 
спілкуємося в нашій діяль-
ності. І в якийсь момент я 
помічаю в собі дивну реакцію 
на його якісь дії. Тобто він 
раптом починає мене драту-
вати, комусь в мені не подо-
бається, як він себе поводить, 
як він щось говорить ... І я 
розумію, що такого бути не 
повинно. Зустрічаюся з ним 
і кажу: «Слухай, вибач, будь 
ласка, можна тебе на хвилин-
ку? Потрібно поговорити. Ти 
розумієш, моєму Тваринному 
началу не подобається, що ти 
ось так робиш. Я не розумію, 
чому це відбувається, я не 
знаю ... »

Він на мене дивиться та-
кими великими очима і каже: 
«Ти знаєш, мені вже три дні 
Тваринне начало каже, що ти 
не любиш представників кав-
казької національності». Ви 
уявляєте ?! У мене навіть ду-
мок таких не було! Тобто мені 
воно з позиції моїх шаблонів, 
моєї гордині розповідає, а 

йому розповідає, що я чомусь 
став до нього ставитися якось 
не по-доброму через те, що 
він представник іншої націо-
нальності.

Коли ми поговорили про 
це, ми, звичайно, посмія-
лися. Кажу: «Ти вибач мені, 
будь ласка, може, я щось не 
так роблю. Я не хочу з то-
бою ні сваритися, ні лаятися. 
Я хочу дружити. Я розумію, 
що це система, що вона хоче 
нас роз'єднати, хоче, щоб ми 
з тобою посварилися, і все 
інше...»

Ми так поговорили. Після 
цього взагалі навіть думки 
не поверталися в бік якихось 
образ, не те, що образ, навіть 
якихось взаємних претензій. 
А чому? Тому що в той мо-
мент я зрозумів: коли я прий-
шов і попросив вибачення 
(тобто, здавалося б, нема за 
що), система не очікувала, що 
буде такий поворот подій. То-
бто вона думала, що, навпаки, 
буде вияв знову гордині, мож-
ливо, десь якогось чолові-
чого суперництва. Система 
любить на цьому грати (аль-
фа-домінація там у чоловіків, 
так само у жінок, тобто такі 
ось речі). Але ось був цей від-
критий діалог і щире бажання 
не підтакувати системі, тобто 
щире бажання її не підтриму-
вати. Більше система, принай-
мні зараз, навіть не намагала-
ся підкидати ці думки. Тобто 
відбулося таке єднання ...

(З фільму «Свідомість і 
Особистість. Від завідомо 

мертвого до вічно живого»)

ДАВАЙТЕ
ЛЮБИТИ 

НАШИХ ДІТЕЙ!
Якось вчителька почат-

кових класів попросила 
учнів написати твір про те, 
що б вони хотіли, щоб Бог 
зробив для них.

Увечері, коли вона пе-
ревіряла роботи, натрапила 
на один твір, який її дуже за-
смутив. У цей момент увій-
шов її чоловік і побачив, що 
вона плаче.

«Що трапилося?» — за-
питав він. «Читай», — від-
повіла вчителька, простяг-
нувши твір одного хлопчика.

«Господи, сьогодні про-
шу Тебе про щось особливе: 
перетвори мене в телеві-
зор. Я хочу зайняти його 
місце. Хочу жити, як живе 
телевізор в нашому домі. 
Хочу мати особливе місце 
і збирати сім'ю навколо 
себе. Щоб мене слухали, не 
перебиваючи і не ставлячи 
запитання, коли я розмов-
ляю. 

Х о ч у 
бути в 
центрі ува-
ги. Хочу, щоб 
мною займалися, 
як займаються те-
левізором, коли він пере-
стає працювати. 

Хочу бути в компанії 
батька, коли він повер-
тається додому, навіть 
втомлений. Щоб моя мама, 
замість того, щоб ігнору-
вати мене, йшла до мене, 
коли залишається одна і 
сумує. 

Хочу, щоб хоч іноді мої 
батьки залишали все осто-
ронь і проводили небагато 
часу зі мною. Боже, я не 
прошу багато ... Я тільки 
хочу жити, як живе будь-я-
кий телевізор».

«Жах! Бідний хлопчик! — 
вигукнув чоловік учительки. 
— Що ж це за батьки такі?!» 

І тоді вона зі сльозами на 
очах відповіла: «Це твір на-
шого сина... »

ПРЕТЕНЗІЇ ТА ОБРАЗИ. 
ЯК РЕАЛЬНО ДОПОМОГТИ СОБІ І КРИВДНИКУ?
Наша свідомість дуже сильно любить припускати. Ось, 

припустимо, простий приклад. Спілкуємося з людиною, 
вона якось не так подивилася, і комусь в мені здалося, що 
вона на мене образилася. І свідомість ось що мені каже: 
«Ось... вона на тебе образилася, бо там...» — і починає вига-
дувати, чому і з якого приводу.

Я беру блокнотик і пишу: «Свідомість говорить, що лю-
дина на мене образилася тому, що ...» Підходжу до цієї люди-
ни і кажу: «Вибач, будь ласка, ось така ситуація. Скажи, будь 
ласка, це так?»
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(Початок — 
у попередніх номерах)

Наступного ранку Гри-
горій встав раніше і поспішив 
до сусідки за молоком. Він 
ледве дочекався надою і май-
же побіг з трилітровим бут-
лем парного молока до знай-
омого будинку. Вперше за 
багато років він ніс його своє-
му справжньому другу! Але 
коли увійшов до кімнати, Ми-
кола був уже мертвий. Його 
обличчя виражало страшне 
сум'яття, в відкритих очах за-
стигла печаль. Григорій при-
сів на краєчок ліжка і тихо за-
трясся в беззвучному плачі ...

Незважаючи на всі пери-
петії долі, йому було щиро 
шкода цієї людини. Стільки 
років прожити зі своїм злом! 
Адже виходить, що всередині 
себе він і не жив зовсім, а топ-
тався на місці з того пам'ят-
ного дня, грузнучи в трясо-
вині свого ж страху. Григорій 
вважав, що перед смертю лю-

дина повинна осмис-
лити щось глибинне, 
щось позамежне. А 
Микола говорив про 
таку сентименталь-
ність, як прощення. 
Григорій його давно 
пробачив. Втім, мож-
ливо, це йому здава-
лося сентименталь-
ністю, а для Миколи 
це було чимось біль-

шим, якимось непереборним 
життєвим бар'єром, який він 
сам собі по цеглинці щодня 
викладав своєю злістю.

Григорій розумів, на-
скільки важко було одному 
пробити цей бар'єр, пере-
ступити через власну стіну 
егоцентризму. Шкода, що 
він лише збирався зробити 
цей вчинок, цей крок Совісті 
стільки років, майже все жит-
тя. А міг би все вирішити ще 
тієї осені 1942 року. Дивиш-
ся, і життя б склалося зовсім 
по-іншому, більше б у ньому 
було внутрішніх перемог, і 
на одрі смерті відкрилися б 
справжні істини.

Хоча ... Григорій і сам сум-
нівався, чи потрібні вони бу-
дуть у той час, адже це всього 
лише внутрішні одкровення. 
Але згадував незабутній ви-
раз обличчя мертвого друга, 
повний скорботи і страждан-

ня, і сумніви якось самі собою 
розсіювалися, витісняючись 
одвічними питаннями. Адже 
хто знає, що чекає людину 
після смерті ... Невже лише 
розкладання тіла в безвідход-
ному виробництві природи? 
Навіщо ж тоді такі складності 
життя, це постійне проти-
стояння людських думок? І, 
врешті-решт, ця старість з 
незмінним підбиттям, зно-
ву-таки, уявних підсумків? 
Куди ж потім дівається думка, 
якщо вона все життя панува-
ла і керувала тілом? Суцільні 
питання і ніяких розумних 
відповідей ...

* * *

— Ех-хе-хе, — знову зіт-
хнув старий, висмикнувши 
черговий раз вудку з води, не-
мов намагався знайти на гач-
ку відповіді на свої нескінчен-
ні питання. Але, побачивши 
хробака, що мляво сіпається, 
знову закинув вудку в річку 
з таємною надією, що тепер 
на неї хоч що-небудь клюне. 
«Так, напевно, і в житті, — 
продовжував розмірковувати 

про себе старий. — Підчепив 
на гачок хорошу думку — 
буде добрий улов, підчепив 
погану — і природа тим же 
відповість. Все в ній продума-
но, все взаємопов'язано ... »

— Здоров був, Дмитрови-
чу, — пролунав позаду чийсь 
мелодійний чоловічий голос.

— Здоров будь, коли не 
жартуєш, — відповів Гри-
горій, по-старечому обертаю-
чись назад.

До нього підійшов, посмі-
хаючись, світловолосий хло-
пець років тридцяти, міцної 
статури. На ньому був сучас-
ний спортивний костюм. На 
голові — бейсболка з дов-
гим козирком від сонця, що 
прикривав його очі. В руках 
він тримав новеньку вудку. 
Григорій якось бачив таку у 
міських, які приїжджали в 
їхні місця порибалити. Гарна, 
нічого не скажеш. Та кажуть, 
вже надто дорого коштує.

— Клює?
— Та яке там! — махнув ру-

кою старий. — Від самої зорі 
сиджу. Хоч би одна клюнула!

— Напевно, у них сьогод-
ні вихідний, — пожартував 
хлопець. — А на що ти, батя, 
ловиш?

— На черв'яка.
— Так вони його вже об'ї-

лися! На ось, спробуй на мо-
тиля. Може, клюнуть на цей 
делікатес.

— Дякую.
Старий узяв простягнуту 

баночку з наживкою.
— Не заперечуєш, якщо 

поруч сяду?
— Та чого заперечувати! 

Сідай, все веселіше удвох час 
коротати.

Поки хлопець готував 
свою вудку, старий старанно 
намагався пригадати, чий же 
це син. Хлопець здався йому 
дуже знайомим. Явно про-
живав у місті, а сюди, ймовір-
но, приїхав провідати бать-
ків. Якщо знав Григорія і так 
просто спілкувався, значить, 
виріс тут. «Дмитровичем» 
називали колишнього голову 
колгоспу тільки місцеві. «Ну 
ось, — нарікав про себе ста-
рий, силкуючись згадати, як 
же звуть цього хлопця, — ще 
й старечий склероз до мого « 
букету» додався ...»

— Нічого, нічого, Дмитро-
вичу, — якось по-доброму 
сказав хлопець, точно в такт 
його думкам. — Прорвемось! 
Де наша не пропадала! — І 
трохи згодом додав: — Зараз 
як риба учує мотиля, то ми 
будемо ледь встигати вудки 
смикати ....

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Уривок розповіді «Все так 
просто» з книги Анастасії 

Нових «Птахи і камінь».
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

ВСЕ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА VII.

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

Наприклад, міжхребцевий 
диск за своєю неоднозначною 
структурою, таїнством по-
ходження багато в чому схо-
жий на лінзовидну галактику, 
яка за формою також нагадує 
двоопуклу лінзу.

У системі класифікації Ха-
ббла галактики такої форми 
позначають символом S0. У 
лінзоподібної галактики, як 
і в міжхребцевому диску, є 
центральний диск з виразним 
потовщенням у середині.

Вона багата міжзоряною 
речовиною, служить місцем 
утворення нових зірок, мі-
стить хмари міжзоряного 
пилу і газу. Там кипить своє 
життя, де утворюються нові 
зірки і руйнуються старі, де 
йде постійний перерозподіл 
енергії, синтез, обмін, взає-
мозв'язок, свої закономірні 
процеси життя матерії і енер-
гій.

***
Цікаво згадати тут про те, 

наскільки схожі мікро- і ма-

кропроцеси деяких об'єктів за 
своїми фізичними, хімічними 
законами, завдяки яким відб-
увається народження, життя і 
руйнування матерії.

Знову-таки, повертаючись 
до теми про галактики, буде 
цікаво ознайомитися з так 
званою схемою «камертона 
Хаббла», запропонованою 
американським астрономом 
Едвіном Хабблом ще на по-
чатку XX століття. На цій 
схемі зображено його уявлен-
ня про послідовну еволюцію 
відомих на той момент галак-
тик, відповідно до запропоно-
ваної ним класифікації.

Звичайно, нині існують 
вже більш докладні кла-
сифікації, але для загального 
розуміння суті процесу підій-

де і ця спрощена модель.
Згідно з уявленнями Ха-

ббла, біля витоків галактик 
перебувала зоряна система 
у вигляді кулі (Е0). У про-
цесі еволюції куля поступо-
во витягувалася і ущільню-
валася (галактики круглої і 
еліпсоїдальної форми).

Так з'явилася лінзовидна 
галактика (S0). Однак після 
цього шляхи еволюції розій-
шлися. Частина галактик 
утворили ряд нормальних 
спіральних галактик (Sa, Sb, 
Sc і т. д.), де рукава спіралі по-
чинаються відразу від ядра.

Інша частина — ряд галак-
тик з яскравою перемичкою 
(пересічені галактики), де ру-
кава спіралей розкручуються 
від її кінців (SBa, SBb, SBc і т. 

д.). А деякі перетворилися на 
неправильні галактики, що 
мають хаотичну форму (Irr).

Нині астрономи встано-
вили, що 60% всіх відомих їм 
галактик — еліптичні, 30% — 
спіральні і 10% — неправиль-
ні. До речі, наша Галактика, 
в якій знаходиться Сонячна 
система, названа вченими 
«Чумацький Шлях» (грец. 
Galaktikos — молочний; gala 
— молоко). Вона є спіральною 
галактикою з перемичкою 

типу SBbc за класифікацією 
Хаббла. Так ось, порівнюю-
чи «камертон Хаббла» (мал. 
23), еволюцію галактик (мал. 
22) з вищенаведеною серією 
знімків МРТ №7, що демон-
струють етапи розвитку де-
генеративно-дистрофічного 
процесу в міжхребцевих дис-
ках, ви можете побачити дея-
ку візуальну схожість.

Словом, як то кажуть, зов-
нішня форма є лише відобра-
женням внутрішнього змісту.
                                                                                               

vertebrolog.com

ЛЮДИНА ПОДІБНО 
МІКРОКОСМУ ВІДОБРАЖАЄ

В СОБІ ВЕСЬ ВСЕСВІТ
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РЕКЛАМА

ПЕРЕДПЛАТА НА ДРУГЕ 
ПІВРІЧЧЯ!!!

Дорогі читачі! Ми з вами 
вже багато років разом, за що 
вам дуже вдячні. А ще вис-
ловлюємо вам вдячність за 
відданість виданню, за спіль-
ну творчу роботу, щирість і 
любов! Не зраджуючи своїм 
традиціям у спілкуванні і 
відкритості, ще раз хочемо 
підтвердити нашу любов і 
нагадати, що ви можете під-
ключити в наші загальні 
ряди своїх друзів, однодум-
ців, знайомих, приятелів, 
родичів і оформити для них 
передплату на газету «Панте-
леймон».  

  
Шановні читачі, буде дуже 

здорово, якщо ви розповісте, 
як познайомилися з газетою 
«Пантелеймон», що вас при-
ваблює в виданні, а що, на 
ваш погляд, необхідно роз-
ширити, більш поглиблено 
відображати. На які питання 
слід акцентувати увагу.

Дорогі друзі, передпла-
чуйте самі і даруйте перед-
плату всім добрим людям. 
Пишіть, телефонуйте. Чекає-
мо ваших відгуків!
 Поштова адреса для 

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

Всього найкращого!
З любов'ю, редакція газети 

«Пантелеймон»

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).

Доброго дня, мій дивовижний 
«Пантелеймоне цілителю!»

На сторінках вашого унікаль-
ного видання хочу привітати 
свою подругу — 

ВАЛЕНТИНУ СВИРИДІВНУ 
РЕШЕТНЯК,

прекрасну, ніжну, добру і без-
корисливу медичну сестричку. 

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
У НЕЇ 5 ЧЕРВНЯ!

Зараз вона на пенсії, але про-
довжує працювати, доглядаючи 
за старими людьми при храмі в 
селі Долина. Закінчила Валюшка 
медичне училище і все своє тру-
дове життя пропрацювала в спи-
нальному відділенні на Славку-
рорті в місті Слов'янську. Понад 
30 років становить її трудовий 
стаж в санаторії «Слов'янський».

У подарунок підношу їй пе-
редплату на прекрасне творче ви-
дання «Пантелеймон цілитель» (з 
червня місяця 2018 року).

Проживає Валентина все жит-
тя в селі. Дуже любить природу, 
працелюбна і чуйна до чужого 
болю. Завжди готова прийти на 
допомогу в скрутну хвилину і як 
медик, і як людина. Їй властивий 
альтруїзм. Валентину дуже лю-
блять в селі за її вміння і доброту.

Присвячую їй ці свої рядки як 
подарунок:

В трудах продолжая свой жиз-
ненный путь,

О Господе в сердце своём 
не забудь.

Бесценны мгновенья прекрасные 
дня — 

Любовью Душа, как и прежде, 
полна.

О прошлом далёком ты 
не грусти, 

И мысленно быт свой
 с плеч отряхни.

Мелодией птиц растворись 
в небесах

И звездной росой затеряйся 
в цветах!

Свой путь продолжай 
по дороге Любви

И в творчестве Божьем 
себя сохрани.

По жизни поля добром засевай 
И щедрой рукой урожай раздавай!

Олена Миколаївна Корсун і всі 
рідні, близькі, с. Долина, 

Слов'янський р-н, Донецька обл.

«Посміхайтеся, якщо щось вийшло не так, як ви планува-
ли. Пам'ятайте: не одержати бажане  іноді і є везінням».

ЗБІРНА СОЛЯНКА ЗІ ШКІЛЬНИХ ТВОРІВ:
 Тіло ссавця складається з голови, тулуба і чотирьох пар ніг.
 Поети XIX століття були легкоранимими людьми: їх часто
     вбивали на дуелях.
 На стіні висіли фрукти із зображенням натюрморту.
 Машиніст поїзда і сам не міг до ладу пояснити, як опинився
     на Анні Кареніній.
 Кощій Безсмертний зберігав свою смерть в одному з двох
     яєць, збиваючи з пантелику Іванка.
 До автобуса бігла жінка, яка одягається по моді, а за нею — 
     чоловік, який акуратно голиться.
 Дятел сів і став гризти дерево.
 Корова — це велика тварина з чотирма ногами по кутах.
 У відчинену кватирку увірвався протяг, спритний, як віник.


