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Життя людини 
миттєве,
це правда.

Але людина - це 
набагато більше, 
ніж просто тіло.

Про запас: готуємо 
з любов'ю 

Зараз, коли ягід і фруктів 
удосталь, саме час готувати 
фруктові компоти. Деякі го-
сподині примудряються на-
варити по 80—100 банок цих 
смачних і корисних ласощів. В 
будь-якому домашньому ком-
поті вітамінів більше, ніж у 
компоті або морсі з магазину. 

КУЛІНАРІЯ
Продовження на стор.  8

Правда ж, 
є над чим 

замислитися?

АКТУАЛЬНОПродовження на стор. 14

Люблю життя!

ВАШІ ЛИСТИПродовження на стор. 10

Золоті квіти
здоров'я

Ця квітка серед тисячі ін-
ших вирізняється своїм яскра-
вим забарвленням і ніжними 
пелюстками. Немов розсипи 
маленьких сонць, горять на зе-
леній галявині кущики махро-
вих нагідок — так називають в 
народі календулу.

ЗДОРОВ’Я
Продовження на стор.  6

З цією гарною газетою для 
добрих людей я познайоми-
лася зовсім випадково. Моя 
сусідка якось принесла мені 
перші два номери за цей рік, 
щоб я прочитала. 

З першої ж сторінки газета 
викликала у мене великий ін-
терес до всіх рубрик, бажання 
їх читати.  

З наростаючою частотою 
відбувається зміна клімату по 
всій планеті. Події останніх 
тижнів, що відбулися на Гавай-
ських островах, Гватемалі та 
інших куточках нашої плане-
ти, принесли чимале лихо міс-
цевому населенню.

Які духовні зерна закла-
дені в переказах стародавніх? 
Які наукові поняття були ві-
домі тисячоліття тому? Як 
люди розуміли сенс життя? 
Про це та багато іншого ми 
сьогодні поговоримо з індій-
ським дипломатом, надзви-
чайним і повноважним по-
слом Індії в Україні Манодж 
Кумар Бхарті.

Анна Дубровська, яка 
є членом Міжнародного 
громадського руху «АЛЛА-
ТРА»: Доброго дня, містер 
Бхарті!

Манодж Кумар Бхарті, 
індійський дипломат, над-
звичайний і повноважний 
посол Індії в Україні: Добро-
го дня!

Анна: Для нас велика 
радість і честь — інтерв'ю 
з Вами. Ми — волонтери 
Міжнародного громадського 
руху «АЛЛАТРА». Мета руху 
«АЛЛАТРА»  — об'єднання 
людей і відродження духов-
них і моральних цінностей 
в суспільстві. Один із наших 
проектів — «Єдине зерно». 

У ньому ми вивчаємо 
різні священні писання, до-
сліджуємо базові Істини, 
єдині для всіх. І в одному з 
Ваших інтерв'ю Ви поділи-
лися прекрасною індійською 
мудрістю «Васудев кутумба-
кам» — «Весь світ — єдина 
сім'я». Можна попросити Вас 
пояснити, як ця мудрість ро-
зуміється в індійській куль-
турі і який посил вона несе?

Мр. Бхарті: Це одна з най-
більш відомих фраз з індій-
ських філософських текстів. 
Ви згадали її частину. Я зачи-
таю вам повний текст і пояс-
ню значення. Текст звучить 
наступним чином. Це озна-
чає: «Це моє, а це твоє — так 
мислить людина зі звуженою 
свідомістю. Люди з розшире-
ним сприйняттям вважають 
весь світ єдиною сім'єю». 

Дозвольте мені пояснити 
значимість цього в сучас-
ності. Сьогодні всі вчені і 
експерти у світі сходяться на 
думці, що наше зловживання 
навколишнім середовищем 
досягає великих і зростаю-
чих темпів.

(Продовження — на стор. 9)

У міжнародному дослідницькому проекті «Єдине зерно» учасники — волонтери Між-
народного громадського руху «АЛЛАТРА» — продовжують пошуки об'єднуючих зерен 
істини, які є в кожній релігії і вченні. Ми знаходимо підтвердження того, що духовні 
Знання спільні для всіх. І однією з культур, яка зберегла багату спадщину предків, є ін-
дійська культура.

ВЕСЬ СВІТ — ЄДИНА СІМ'Я
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ДОБРИЙ ДЕНЬ, 
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Нещодавно у нас з дітьми 
відбулася цікава розмова. Я 
наполягала на тому, щоб вони 
поїхали до дитячого табору, а 
вони категорично не хотіли 
цього робити (придумували 
різні відмовки, мало схожі на 
правду). Розмова у нас май-
же переросла на конфлікт, як 
раптом мене осінило: а що я 
зараз роблю? Їхнє запитання 
«Мамо, а навіщо ТОБІ це?» 
допомогло побачити ситуа-
цію трохи з боку. Я відповіла: 
«Це моя турбота про вас». 
Вони хором запитали мене: 
«А що це за турбота така, 
коли змушуєш?»

Я замислилася, адже іноді 
треба і змусити їх щось роби-
ти, щоб не росли ледарями. 
Але тут ситуація була іншою. 
Я сказала їм: «Я зараз дуже 
злюся. Цікаво, чому? Може, 
тому, що хочу, щоб ви зроби-
ли саме так, як я сказала?» — 
«Так! — вони хором перебили 
мене. — І ти зовсім не чуєш 
нас». І потім ми вже почали 
розглядати ситуацію з різних 
боків спокійно.

Вийшло,  що я під приво-
дом турботи тисну на них і 
вимагаю негайно виконати 
мій наказ. А вони починають 
захищатися. Ігри влади, та й 
все. А де любов? А як же — 
почути підлітків? Адже це їм 
важливо!

Потім ми почали спілкува-

тися на рівних: у мене зникло 
рішуче бажання їх змушува-
ти, а вони щиро розповіли, 
чому вони не хочуть насправ-
ді, що їх турбує всередині. І 
їх можна було зрозуміти — 
існували аргументи, щоб не 
хотіти туди їхати.

Може, ви скажете, що не 
треба було погоджуватися з 
ними, а все-таки наполягти 
на своєму?.. Але розумієте, у 
цьому найголовніше не це. Го-
ловне — чи залишилися ми з 
дітьми в любові, чи ні.

Основний досвід із цієї 
ситуації — це те, що в першу 
чергу треба дивитися на себе, 
чому у мене така реакція. Хіба 
діти — моя власність? Я несу 
за них відповідальність і зо-
бов'язана навчити їх любити. 

Любити щиро і безумовно. І 
показати це на власному при-
кладі!

Ось вона, найцінніша 
сімейна мудрість. І ось до 
теми знайшлася притча про 
те, як навчити дітей бути щас-
ливими.

Якось ішов по дорозі ста-
рий мудрий чоловік, розглядав 
природу і милувався весняни-
ми яскравими фарбами. Тут 
він побачив чоловіка, який ніс 
на плечах неосяжно величез-
ний тягар.

— Чому ти прирікаєш 
себе на такий тяжкий труд і 
страждання? — запитав ста-
рий.

— Я страждаю для того, 
щоб мої онуки і діти були щас-
ливими. Мій прадід прирікав 

себе на тяжку працю заради 
діда, дід — заради батька, 
батько — заради мене, а я 
страждатиму заради щастя 
моїх дітей.

— А хтось у вашій родині 
був щасливим?

— Поки ще ні, але діти і 
внуки напевно стануть щас-
ливими! — мрійливо вигукнув 
чоловік.

— На жаль, неписьменний 
не може навчити читати, 
— зітхнув старий мудрий чо-
ловік.

 — Спершу потрібно на-
вчитися самому бути щасли-
вим, тільки тоді ти зможеш 
навчити дітей щастю. Це і 
буде твій найцінніший пода-
рунок.

З любов'ю, Анна

ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ

(Закінчення статті 
«Про кого йдеться» 
з минулого номера)

Це, перш за все, мій вибір! 
Що я вибираю? Наскільки від-
повідально підходжу до робо-
ти над собою? Чи серйозним 
є моє ставлення до контролю 
думок? Як серйозно я ставлю-
ся до спостереження за тим, 
що саме проходить через мої 
слова і вчинки? Наскільки 
адекватні мої реакції при ко-
мандній роботі на пропозиції 
або зауваження? Наскільки я 
чесний з самим собою, коли ті 
чи інші питання при спільній 
діяльності не влаштовують 
«мою» свідомість? Чи можу 
відокремлювати її інтереси 
від позиції Духа? Наскільки 
відповідально я підходжу до 
найголовнішого — продуку-
вання внутрішньої Духовної 
Любові? І, як наслідок цього 
всього, як відповідально я 
підходжу до поширення світ-
ла Споконвічних Знань? Чи 
можу я чесно відповісти на 
запитання Ігоря Михайлови-
ча, яке він, дивлячись як мені, 
так і кожному в очі, ставить у 
передачі «Се гряде ...»?

Що ви зробили зранку 
сьогодні, що ви зробили вчо-
ра для об'єднання всіх людей 
— щоб люди стали кращими, 
чистішими? Що ви зробили 

для себе, щоб самому стати 
кращими, чистішими і чесні-
шими?

ЗНАННЯ Є МЕЧ, ЩО 
РОЗСІКАЄ БУДЬ-ЯКУ 

ІЛЮЗІЮ!
Споконвічні Знання — це 

базис, на якому можлива по-
будова гармонійного світово-
го співтовариства між усіма 
людьми на Землі. Це єдиний 
вихід для нашої цивілізації, 
що зайшла в глухий кут. Тому 
не можна соромитися або бо-
ятися йти до людей з цими 
Знаннями. Чому?

Тому що: по-перше, пози-
ція Правди — це найщирі-
ша, найчесніша, найсильніша 
позиція! І якщо ти йдеш із 
Правдою, то тобі нічого бо-
ятися або соромитися. Адже 
ті, хто несуть зло і негатив, 
анітрохи не соромляться, то 
чи мають хоч якесь моральне 
право соромитися ті, хто не-
суть Добро!

І, по-друге, це те, за чим 
знудьгувалася Душа кожної 
людини. Це те, що зараз най-
необхідніше для кожної лю-
дини. Навіть якщо на рівні 
своєї свідомості вона ще не 
розуміє і не приймає цього. 
Хіба можна соромитися або 
чогось побоюватися, якщо 
ділишся з людиною найголов-

нішим і бажаним для неї? І не 
просто бажаним, а життєво 
необхідним. Тим, без чого 
вона помре. І не просто пом-
ре, а ще страждатиме століт-
тями!!!

Не так давно пройшов 
тиждень культурних заходів, 
присвячених унікальній Осо-
бистості — Агапіту Печер-
ському Лікарю Безвідплат-
ному, знаменитому лікареві 
Києво-Печерської Лаври XI 
століття, прижиттєва діяль-
ність якого настільки була 
унікальною, що до сих пір, 
через навіть 1000 років, про-
довжує сприяти об'єднанню 
людей на основі загальнолюд-
ських духовно-моральних 
цінностей.

Мій досвід, отриманий 
за цей тиждень, з усією оче-
видністю довів мені, що нині 
Міжнародний громадський 
рух «АЛЛАТРА» має величез-
ний потенціал. Що ми дійс-
но це можемо! Ми можемо 
змінити життя на планеті і 

побудувати творче 
суспільство! МГР 
«АЛЛАТРА» є най-
яскравішим дока-
зом цього! Рух «АЛ-
ЛАТРА» є, по суті, 
прототипом того 
творчого суспіль-
ства, про яке мріють 
всі люди на Землі. 
Рух «АЛЛАТРА» — 
живий приклад, як 
люди можуть взає-
модіяти один з од-
ним, саме безоплат-

но, на чистих засадах, 
самовіддано, і це пра-

цює. Взаємодіяти на Духов-
ній основі, коли люди в своїй 
діяльності керуються Честю, 
Благородством, Добром! До-
бро стало незворотнім, і «АЛ-
ЛАТРА» цьому доказ!

Знання є мечем, що роз-
сікає всяку ілюзію! Саме це і 
роблять учасники Руху — за-
ради зміни світу поширюють 
Знання, володіючи якими і 
використовуючи їх на прак-
тиці, людство вийде на новий, 
якісно інший виток розвитку. 
Розвіявши цю манну, навіяну 
ілюзією системи, прийшовши 
до тями від цього смертельно 
небезпечного сну ...

Якби Всевишній захотів, 
щоб усі люди стали раптом 
однаково праведними, і всі 
прочитали б і прийняли «АЛ-
ЛАТРА», Він би просто ска-
зав: «Будь!» — і це б збулося. 
Красиво сказано в Корані: 
«Коли ми хочемо чогось, то 
варто нам сказати: «Будь!» — 
як це збувається». (16:40)

Але вся сіль саме в тому, 
щоб самі люди створили це! 
Адже Він дав нам Свободу 
Вибору! І Він вірний Своєму 
слову, і тому навіть Він сам не 
порушує нашої Свободи Ви-
бору.

(Це моя думка, я нікому її 
не нав'язую, але розумію так: 
що найцінніше для Бога — це 
те, наскільки ми небайдужі 
до долі духовної — не тільки 
своєї, а й усіх інших людей).

Садівник може дозволити 
собі шукати тільки зрілі або 
близькі до дозрівання плоди. 
Але ми, люди-плоди, зобов'я-
зані боротися за долю кож-
ного плоду, бо в кожному є 
частинка Того, служіння Яко-
му є найвищим Щастям цьо-
го життя. І справа ж, навіть 
не в самих плодах як таких, 
а скоріше в Подяці, Повазі і 
Любові до Того, Хто створив 
нас і відправив до нас Садів-
ника. Ми, люди-плоди, зо-
бов'язані піклуватися про всі 
інші плоди. («Піклуватися» 
—тобто створювати умови 
для вільного внутрішнього 
вибору).

На запитання, кого Ахура 
Мазда схвалює найбільше, 
навіть більше, ніж богів, він 
відповів: «Я схвалюю того, 
хто робить добро і не схва-
люю того, хто творить зло. 
Високою є ціна того, хто ро-
бить добрі справи».

Автор: один із мільйонів 
учасників Міжнародного

 громадського
 руху «АЛЛАТРА»

(Портал «АЛЛАТРА ВІСТІ»)

Анастасія Нових «Печать Шамбали»

ВИБІР ЛЮДЕЙ. 
ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ТЕПЕР 

ДЛЯ МЕНЕ ЦІ СЛОВА?
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

ЩО ВАЖЛИВО 
ДЛЯ УСПІШНОГО 

ВІДПОЧИНКУ?
Уміння добре тримати-

ся на воді стане гарантією 
успішного відпочинку. І 
завдання батьків — якомога 
раніше навчити дитину пла-
вати. Але купатися потрібно 
лише у відведених для цих 
цілей місцях. Запам'ятайте: 
необладнані пляжі — не при-
значені для відпочинку. Перш 
ніж дозволити дитині заходи-
ти в море, перевірте глибину 
води біля берега. Дно рівне, 
піщане чи гравійне; чи немає 
сильної течії. Тільки після 
цього дозволяйте заходити в 
воду.

І, звичайно, не втрачайте 
пильності. У жодному разі не 
залишайте без нагляду поб-
лизу відкритої води малоліт-
ніх дітей. Не сподівайтеся на 
свою швидку реакцію. Вони 
можуть захлинутися миттєво. 

Навіть на мілководді не від-
ходьте від малюків.

ПОЯСНЮЄМО ДИТИНІ 
ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА
З маленького віку треба 

пояснювати дітям елементар-
ні правила поведінки на бе-
резі водойм і безпосередньо 
на воді.

ЯКІ ЦЕ ПРАВИЛА?
 Не можна запливати 

за буйки навіть під наглядом 
батьків.
 Заборонено грати на воді 

в ігри, під час яких потрібно 

«топити» один одного.
 Не можна хапати ко-

гось за ноги в воді: пере-
лякана людина може ви-
падково нанести травму 
пірнаючому.
 Заборонено купати-

ся в шторм, при великій 
хвилі і сильному вітрі.
 Не можна купатися 

відразу ж після  вживання 
їжі. Потрібно почекати 30—
45 хвилин.
 Не можна використову-

вати пошкоджені плавальні 
засоби — матраци і круги.

НАДАЄМО ПЕРШУ 
ДОПОМОГУ

Якщо дитина, незважаючи 
на всі правила і застереження, 
все ж нахлебталася води:

- потрібно покласти її собі 
на коліна обличчям вниз;

- злегка поплескати між 
лопаток;

- дати її можливість добре 
відкашлятися.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ПІДІБРАТИ 

ОРТОПЕДИЧНИЙ 
МАТРАЦ

Щоб придбати товар, який 
служитиме вам довгі роки, 
необхідно правильно визна-
читися з його основними па-
раметрами. Потрібно знати 
його товщину, ступінь жор-
сткості, матеріал чохла і тип 
наповнювача. Великий вибір 
якісних ортопедичних матра-
ців представлений, напри-
клад, у магазині Matroluxe.

МАТЕРІАЛ ЧОХЛА
Тканина, з якої виконана 

верхня частина виробу, має 
велике значення. Чохол впли-
ває не тільки на естетичність 
зовнішнього вигляду продук-
ції, але і на її зносостійкість, 
зручність у використанні. 
Найбільш якісною тканиною 
заслужено вважається жак-
кард — досить жорсткий і 
щільний матеріал. У лідерах і 
трикотаж, оскільки він відріз-

няється гіпоалергенністю, 
міцністю і досить легко під-
дається пранню.

 НАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ 
МАТРАЦІВ

Перш ніж купи-
ти ортопедичний 
матрац, потрібно 
розібратися в тому, 
який саме виріб 
підходить безпо-
середньо вам. Тип 
матеріалу, яким він 
наповнений, дуже 
важливий, оскіль-
ки забезпечує його 
жорсткість і дов-
говічність.

ВОЛОКНА ВОВНИ

Вовна чудово утримує теп-
ло, при цьому вона надає ви-
робу необхідну жорсткість.

КІНСЬКЕ ВОЛОССЯ
Своїми якостями воно по-

ходить на вовняний наповню-
вач, так само добре утриму-
ючи тепло і забезпечуючи 
щільність і пружність матра-

ца. При цьому 
кінське волосся 
теж надає йому 
потрібної жор-
сткості.

МОРСЬКІ 
ВОДОРОСТІ
Сушена трава 

з дна моря — еко-
логічно чистий 
компонент. Він 
відрізняється ви-

сокою якістю пружності. Цей 
вид наповнювача має в складі 
багато корисних мікроеле-
ментів і мінеральних речо-
вин, що дозволяє оздоровити 
організм.

ПІНОПОЛІУРЕТАН

Цей матеріал вважається 
кращим, оскільки має ефект 
пам'яті, запам'ятовуючи кон-
тури людського тіла. Така 
його властивість забезпечує 
хребту оптимальне положен-
ня під час сну і сприяє роз-
слабленню м'язового апарату, 
зберігаючи нормальне крово-
постачання тканин. 

Напрошується висновок: 
відпочинок на виробі, вико-
наному з пінополіуретану, 
буде максимально корисним, 
комфортним і повноцінним.

У ході спостере-
жень були вивчені 
історії хвороб 5 ти-
сяч добровольців 
у віці 30—60 років. 
Вчені встановили, 
що колір волос-
ся безпосередньо 
пов'язаний з рівнем 
вмісту в організмі 
особливої речови-
ни, яка називається 
глуатіон. 

Вона необхідна для се-
креції пігменту, який забезпе-
чує колір волосся. Важливо і 
те, що глуатіон бере участь у 
захисті організму від таких 
небезпечних недуг як онко-
логічні захворювання, серце-
во-судинні патології та хво-
роба Альцгеймера. З віком 
рівень глуатіона знижується, 
і зростає ризик появи перера-
хованих вище захворювань.

У результаті проведених 
досліджень стало відомо, що 
рання сивина вказує на те, що 
організм не витрачає глуатіон 
на секрецію пігментів, які за-
безпечують колір волосся. 
Завдяки цьому імунна систе-
ма має можливість проти-
стояти небезпечним недугам. 
Тому сиве волосся в 30—40 
років — це ознака міцного 
здоров'я і довголіття.

Джерело healthystyle.info

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ: 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ

Літо — пора канікул і подорожей. Як правило, щоб оздоровитися і весело провести час, 
ми всією сім'єю вирушаємо до моря. Але, виїжджаючи на відпочинок з дітьми, важливо 
пам'ятати про дотримання елементарних правил на воді. Що ж потрібно знати батькам і як 
підготувати дітей?

РАННЯ СИВИНА — 
ОЗНАКА ЧУДОВОГО ЗДОРОВ'Я

Іспанські вчені розповіли, що рання сивина — це не есте-
тичний недолік, як може здатися на перший погляд, а озна-
ка довголіття. Зробити такі висновки дослідники з Мадрида 
змогли, провівши ряд досліджень. Під час проведеної робо-
ти вони вивчали взаємозв'язок між кольором волосся і за-
гальним станом здоров'я.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ПРО ОРТОПЕДИЧНИЙ МАТРАЦ І ЙОГО ВИБІР

Незручне і неправильне положення тіла під час нічного відпочинку вкрай негативно 
позначається на роботі всього організму. 

Порушення сну провокують збої нервової системи і нестабільне функціонування сер-
цево-судинної, розлади опорно-рухового апарату, і це далеко не повний перелік. Ось чому 
якісний матрац такий важливий, особливо якщо йдеться про виріб із ортопедичними ха-
рактеристиками.
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ЦIЛИТЕЛЬ
МОЛОДІСТЬ ТА КРАСА+50

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 

У нашій рубриці «Молодість і краса 50+» ми продовжуємо публіку-
вати цікаві матеріали про те, як зберегти здоров'я і красу до само-
го зрілого віку. Звичайно ж, кожен сам визначає для себе тривалість і 
якість життя — своїми звичками, думками, діями. Бо наскільки силь-
но ви хочете прожити довго і повноцінно, на яке довголіття ви самі 
себе запрограмували, таке в підсумку і отримаєте. Скажете, це тіль-
ки теорія? Але ж вона для того і існує, щоб застосувати її на практи-
ці. То чому б не спробувати вже ЗАРАЗ? 

Із доброю вірою в себе і Всевишнього.

Хороші звички можуть 
додати кілька років до вашо-
го життя. Причому часто такі 
звички зовсім необтяжливі. 
Перевірте себе і зробіть по-
трібні висновки.

1. ДЛЯ ЖІНОК
Вам вдалося зберегти тон-

ку талію і після менопаузи 
ваш животик не випирає? Чу-
дова новина — це віщує, що 
ви проживете на 20% довше, 
ніж якби ви поправилися. 
Турбуватися слід тим дамам, 
чия талія становить 90 і біль-
ше сантиметрів (чоловікам 
— від 100 см). Їм потрібні 20 
хвилинні тренування 2—3 
рази на тиждень на зміцнен-
ня м'язів живота і спини, 
вживання Омега-3 і заміна в 
їжі 25% тваринних жирів рос-
линними.

2. ВИ ЇСТЕ НА СНІДАНОК 
ВІВСЯНУ КАШУ

З ЯГОДАМИ?
моментального приготу-

вання, а ягоди натуральні, 
морожені або сушені цілком). 
Прекрасно! Одна порція такої 
каші дасть вам 12 г кліткови-

ни. Тим часом додаткові 10 г 
клітковини на день знижують 
ризик захворювань судин на 
17%, оскільки очищають ор-
ганізм від «поганого» холе-
стерину і запобігають скачкам 
гормону інсуліну. Багаті на 
клітковину і харчові волокна 
всі злакові та некрохмалисті 
овочі.

3. ВИ ЗВИКЛИ РАХУВАТИ 
КАЛОРІЇ? 

Хоча б приблизно рахуєте 
калорійність кожного вжи-
вання їжі і загальну калорій-
ність їжі за тиждень? Чудово! 
Недавні дослідження, про-
ведені в США, показали, що 
люди, які звертають увагу на 
калорійність свого раціону, 
споживають 1400—2000 ккал 
в день, а інші — 2000—3000 
ккал. У підсумку перші вигля-
дають і відчувають себе в се-
редньому на 15 років молод-
шими, ніж інші!

4. ВИ — ЛЮБИТЕЛЬ 
ЧАЮ?

Вітаємо! І чорний, і зеле-
ний чай дають вам солідну 
дозу катехінів, що нормалі-

зують кров'яний тиск і захи-
щають серце. Японські вчені 
виявили, що ті, хто п'є п'ять 
і більше чашок чаю щодня, 
цим захищає себе від інфар-
кту або інсульту. Єдина умова 
отримання катехінів: чай тре-
ба заварювати з листя і кожен 
день заново — не пити старої 
заварки.

5. ВИ ЧАСТО ЇСТЕ
 ФІОЛЕТОВІ ОВОЧІ, 

ФРУКТИ І ЯГОДИ, 
НАПРИКЛАД, ЧЕРВО-

НИЙ ВИНОГРАД І БУРЯК?
 Чудовий вибір. Їхній колір 

обумовлений дуже корисни-
ми речовинами — поліфено-
лами. Вони захищають ар-
терію, яка живить серце, від 
атеросклерозу, а клітини го-
ловного мозку — від старечо-
го недоумства.

6. ВИ БІГАЄТЕ 5 РАЗІВ НА 
ТИЖДЕНЬ ПО 40 

ХВИЛИН АБО БІЛЬШЕ?
Користь бігу важко перео-

цінити. Медичне досліджен-
ня, проведене в Каліфорнії, 
встановило, що любителі бігу 
захищені від деяких видів 

раку, неврологічних пору-
шень та інфекцій. Втім, якщо 
ви не любите біг, його можна 
замінити аеробікою на свіжо-
му повітрі або катанням на 
велосипеді та лижах.

7. ВИ ОБИРАЄТЕ 
ПРОЙТИСЯ ПІШКИ, А НЕ 
ЇХАТИ НА ТРАНСПОРТІ? 

Правильний вибір! 30 хви-
лин прогулянки в день до-
зволяють тримати вагу тіла 
і особливо кількість жиру 
в прийнятних для здоров'я 
рамках. А це, за різними да-
ними, додає від 5 до 15 років 
повноцінного життя!

8. ВИ ТРЕНУЄТЕ 
М'ЯЗИ НІГ?

Робите під час зарядки 
присідання, випади, «пісто-
летики», пліє, балетні впра-
ви біля станка? Катаєтеся на 
роликах і лижах? Сильні і 
збалансовані м'язи ніг — ваш 
захист від падінь на слизьких 
дорогах і пов'язаних з ними 
травм і переломів. Зокрема, 
від переломів шийки стегна, 
які в елегантному віці погано 
зростаються, істотно знижу-

ють якість життя і його три-
валість. Сильні м'язи стегон і 
сідниць допоможуть запобіг-
ти цьому небезпечному пере-
лому.

9. ВИ ЛЮБИТЕ КВІТИ? 
Вирощуєте їх на дачі, в 

горщиках на балконі або на 
вікні? Любите їх пересаджу-
вати, підживлювати? Квітни-
карство — чудовий засіб від 
вікової депресії та дратівли-
вості. Дослідження, проведе-
не в Австралії, показало, що 
квітникарі-аматори на 27% 
позитивніше мислять і дов-
ше зберігають розумові здіб-
ності, ніж їхні ровесники.

10. ВИ ВІДЧУВАЄТЕ СЕБЕ 
ТАК, НІБИ ВАМ НА 

13 РОКІВ МЕНШЕ, НІЖ 
НАСПРАВДІ, 

І ВІДПОВІДНО СЕБЕ 
ПОВОДИТЕ? 

Це ознака як психологіч-
ного, так і фізичного здоров'я! 
Молодіжне світовідчуття 
знижує тривожність і ризик 
розвитку серцево-судинних 
проблем і підвищує імунітет.

ІМ: ... Чисті Знання завжди 
прості. Вони доступні, вони 
відкриті, але свідомість пога-
но їх сприймає. Чому? Тому 
що вони лякають. І ось сві-
домість починає робити все, 
щоб людина їх забула. Ми не 
раз теж про це говорили, що, 
отримавши певний духов-
ний досвід, проходить день-
два — і людина забуває те, 
що вона зрозуміла. Чому це 
відбувається? Свідомість, як 
Страж, робить все для того, 
щоб зберегти свою владу над 
Особистістю. У цьому сенс. І 
вона завжди дробить, усклад-
нює.

Т: Так, свідомість дуже 

сильно затирає справжні Ду-
ховні Знання. Адже насправ-
ді вони викривають систему 
в тобі самому, вони просто 
зривають маску, оголюють її 
справжню суть. ... Люди див-
ляться серіали від системи 
багато годин, а іноді навіть 
роками. Ось вони годинами 
розмовляють про дрібниці по 
телефону, витрачають багато 
часу на з'ясування стосунків, 
хто над ким домінує, днями 
розмовляють у думках з ін-
шими людьми, щось їм дово-

дячи ... Тобто це скільки часу 
вони витрачають на те, щоб 
стати мертвими? А скільки 
часу вони витрачають на те, 
щоб стати Живими?

ІМ: Абсолютно правильно. 
Ось людина йде по духовно-
му шляху розвитку, начебто 
щось розуміє, починає від-
чувати певну ступінь сво-
боди. І в один прекрасний 
момент на щось відволікла-
ся — і тут свідомість все пе-
ребудовує, все перебудовує 
по-своєму. І людина замість 

того, щоб будувати своє 
майбутнє в Світі Духовно-
му, безкрайньому, починає 
будувати тимчасові замки, 
територію для свого ком-
форту. Вона починає будува-
ти те, де вона може проявити 
свою владу. А навіщо? Про-
сте запитання. Свідомість 
так хоче. Людина в цей час 
навіть не замислюється, чим 
вона за це заплатить. Вона 
насолоджується і живе зараз, 
але живе ілюзіями. У цьому 
теж є сенс. Страж — він на 

те і Страж, щоб пропускати 
гідних. Але, знову-таки, ми 
приходи

мо до чого? До вибору 
людей. Люди самі захотіли 
ускладнити існування. Ну 
ось і ускладнили. І усклад-
нили його настільки, що те-
пер украй важко вирватися з 
пут своєї ж свідомості. Ну, з 
іншого боку, ЧИМ СКЛАД-
НІШЕ БУВ БІЙ, ТИМ ДО-
СТОЙНІША ПЕРЕМОГА. 
Теж правильно.

З передачі «СВІДОМІСТЬ І 
ОСОБИСТІСТЬ. ВІД 

ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО 
ВІЧНО ЖИВОГО» 

на allatra.tv

10 ЗВИЧОК, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
ЦЕ ЗРОБИТИ

ДОЖИТИ 
ДО СТА РОКІВ

СКІЛЬКИ ЧАСУ ВИ ВИТРАЧАЄТЕ НА ТЕ, 
ЩОБ СТАТИ ЖИВИМИ?
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

ЗДОРОВІ ПОРАДИ

Ця система підхо-
дить для дорослих людей 
будь-якого віку. Адже для 
того, щоб зберегти пра-
цездатність мозку якомо-
га довше, йому потрібні 
регулярні тренування. 
Японські вчені з'ясували, 
що старіння мозку почи-
нається вже в 20 років, 
однак постійні вправи 
можуть загальмувати цей 
процес.

ПОРАХУЄМО?

На думку японських 
фахівців, найкращий спосіб 
потренувати мозок — усний 
рахунок. Коли ви рахуєте без 
калькулятора, мозку дово-
диться задіяти великі ділянки 
в обох півкулях. Краще раху-
вати швидко — дослідження 
показали, що при вирішенні 
простих прикладів на швид-
кість мозок активніший, ніж 
при роздумах над складними 
математичними завданнями 
протягом довгого часу.

Усний рахунок дозволяє не 
тільки дати мозку необхідне 
навантаження, але і покращує 
процес запам'ятовування. Був 
проведений експеримент, у 
ході якого школярам назива-
ли послідовність з випадково 
підібраних слів. За дві хвили-
ни діти в середньому запам'я-
тали 8,3 слова. Після того як 
школярі вирішили кілька 
простих арифметичних при-
кладів, цей показник зріс до 
9,8 слова за дві хвилини!

З огляду на такий ефект ус-
ного рахунку, японські вчені 
розробили спеціальні задач-

ники для дорослих з прости-
ми прикладами на додаван-
ня, віднімання, множення і 
ділення. Така брошура може 
бути легко замінена задачни-
ком з математики для почат-
кової школи. 

Для тренування мозку по-
трібно вирішувати по 50 при-
кладів на день, намагаючись 
зробити це якомога швидше. 
Японські фахівці пропонують 
засікати час і записувати свій 
результат, щодня спостеріга-
ючи за його динамікою.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

Якщо на рішення 50 про-
стих арифметичних при-
кладів у вас витрачається 1 
хвилина або менше, ваш мо-
зок працює на повну потуж-
ність і погіршення пам'яті 
найближчим часом вам не за-
грожує.

1,5 хвилини — вам 
є до чого прагнути, не-
зважаючи на те, що ак-
тивність вашого мозку 
вища за середню.

2 хвилини — вам 
обов'язково потрібні 
щоденні тренування!

ЧИТАЄМО 
І ЗАПАМ'ЯТОВУЄМО

Ще один спосіб поліпши-
ти роботу мозку — робити 
регулярні вправи на запам'я-
товування слів. Попросіть 
родичів або друзів скласти 
для вас послідовність із 30 
простих слів або словосполу-
чень. Постарайтеся запам'я-
тати якомога більше слів за 
2 хвилини. Якщо тренувати-
метеся щодня, ваш результат 
обов'язково почне змінюва-
тися на краще!

До речі, займатися трену-
ванням мозку краще вранці 
— в цей час він найбільш ак-
тивний. А перед тим як при-
ступити до занять, потріб-
но трохи перекусити — це 
збільшить 
е ф е к т и в -
ність тре-
нувань у 2 

рази.
Для поліпшення роботи 

мозку також корисно писа-
ти від руки і читати вголос. 
Японські вчені провели екс-
перимент за участю літніх 
людей, які страждають на ста-
рече недоумство. Половину 
випробовуваних попросили 
виконувати вправи на письмо 
і читання протягом 10 хви-
лин щодня 5 днів на тиждень. 
Друга половина учасників ні-
чого не робила. Через шість 
місяців фахівці оцінили ро-
боту мозку добровольців. У 

тих, хто не займався, пам'ять 
та інтелектуальні здібності 
погіршилися. Зате тим, хто 
регулярно читав уголос і пи-
сав від руки, вдалося загаль-
мувати розвиток хвороби.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!
Щоб оцінити прогрес від 

щоденних занять, японські 
фахівці пропонують раз на 
тиждень виконувати простий 
тест. Попросіть родичів напи-
сати в рядок назви кольорів: 
зелений, синій, червоний, жо-
втий, синій. Таких рядків має 
бути кілька, в кожному з них 
переставляйте місцями назви 
кольорів.

Нехай колір букв, якими 
написані слова, не завжди 
збігається з назвами квітів. 
Ваше завдання вимовити на-
зви кольору, яким написані 
слова. Тобто, якщо ви бачите 
слово «синій», написане чер-
воним кольором, правильна 
відповідь буде — червоний. 
Ось приклад такого тесту:

ТРЕНУЄМО МОЗОК
ЯПОНСЬКІ ВПРАВИ ДОПОМОЖУТЬ

 ЗБЕРЕГТИ ЯСНІСТЬ РОЗУМУ
Японія тримає світове лідерство за тривалістю життя, тому кількість літніх людей в цій 

країні зростає з кожним роком. Японські лікарі приділяють багато уваги профілактиці ста-
речих захворювань, у тім числі і запобіганню проблем з пам'яттю у людей похилого віку. 
Сьогодні ми хочемо познайомити вас із однією з японських методик тренування пам'яті та 
розвитку інтелекту.

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Директор Центру навчання та 
інновацій Національного центру 
геріатрії та геронтології Хідетоші 
Ендо:

 
— У середньому японський чо-

ловік живе 80 років, а жінка — 86, а 
активний період триває до 70 і 73 років відповідно. В Японії реалізують-
ся урядові програми, спрямовані на продовження активного довголіття. 
Дуже велика увага в них приділяється профілактиці, ранньому вияв-
ленню і ефективному лікуванню хронічних захворювань, профілактиці 
та лікуванню деменції. В Японії 15 відсотків літніх людей страждають 
на цю недугу. Багато що для того, щоб продовжити активні роки життя, 
може зробити сама людина. Потрібно щодня працювати над собою: зу-
стрічатися з друзями, займатися спортом, правильно харчуватися, вив-
чати нове і пам'ятати, що ніколи не пізно вчитися!

http://www.aif.ru
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Якщо з кожним тижнем ви будете робити менше помилок і 
витрачати на виконання цього завдання менше часу, 

значить, ви тренуєтеся достатньо.
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ЗДОРОВ’Я ВЛІТКУ

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

Календула широко поши-
рена в Україні і Білорусії, в 
європейській частині Росії, 
на Північному Кавказі. Рос-
лину можна зустріти і в Пів-
денній Європі, і в Малій Азії 
— аж до Ірану.

У багатьох країнах ка-
лендулу розводять як деко-
ративну та лікарську квітку. 
Рослина по праву заслужила 
таке визнання, адже годить-
ся на стіл  як  гарний букет, 
приправа до страв і салатів, 
а також використовується як 
ліки від багатьох недуг і як 
засіб підтримки краси та мо-
лодості.

Травознавці збирають су-
цвіття, сушать або настоюють 
їх на спирту для припікан-
ня саден і полоскання горла. 
Але не кожному відомо про 
всі властивості календули, 
яка здатна не тільки лікува-
ти легкі нездужання, але і 
відновлювати здоров'я при 
таких серйозних недугах, як 
серцева недостатність і зло-
якісні пухлини. Звичайно, в 
цих випадках одній квітці не 
впоратися з хворобою, але 
величезна роль календули в 
відновлювальному лікуван-
ні відзначена фахівцями, які 
активно використовують цю 
лікарську рослину разом із 
іншими препаратами.

Безсумнівно, календула 
— потужний цілющий засіб, 
дарований нам природою. 
Але все ж ми б рекоменду-
вали ним не зловживати. У 
будь-якому випадку лікуван-
ня календулою бажано погод-
жувати з лікарем, а вживання 
препаратів із цієї рослини 
здійснювати в точності з на-
веденою рецептурою. Тоді со-
нячні нагідки подарують вам 
радість і прекрасне самопо-
чуття.

ВЛАСТИВОСТІ 
КАЛЕНДУЛИ

Широким спектром своїх 
лікувальних властивостей ка-
лендула зобов'язана речови-
нам, що містяться в її складі. 
Головна з них — календен. 
Крім нього, в квітках містять-
ся кілька органічних кислот 
(яблучна, пентадецилова, 
саліцилова), смоли, каротин. 
Терпкий аромат рослини 
обумовлюється наявністю 
ефірної олії. Каротин, що мі-

ститься в нагідках, 
впливає на колір 
рослини: в пома-
ранчевих квітках 
його вдвічі більше, 
ніж у світло-жов-
тих.

У різних части-
нах рослини різ-
ний хімічний склад. 
Найбільша кіль-
кість корисних ре-
човин міститься в 
квітках календули 
(до 3% каротиноїдів 
і до 0,8% флаво-
ноїдів), є вони і в листі, сте-
блах, а ось коріння рослини 
не вважається цілющим. Саме 
завдяки їм препарати з кален-
дули мають сильну фармако-
логічну активність. Доведено 
їхню сильну протизапальну 
і антимікробну дію при міс-
цевому використанні, зокре-
ма, водні настої пригнічують 
активність вірусу herpes, а 
спиртова настоянка ефектив-
на щодо вірусу грипу типу A. 
Також календула містить без-
ліч вітамінів, мікроелементів 
і інших цілющих речовин, 
тому по праву вважається од-
нією з найпопулярніших у на-
роді лікарських рослин. Вона 
має бактерицидну, ранозаго-
ювальну, протизапальну дію.

Хороша календула не тіль-
ки як самостійні ліки, але і в 
комбінації з іншими травами 
і лікарськими препаратами. 
Так, у поєднанні з ромашкою 
підвищує жовчовиділення, а 
в поєднанні з сульфаніламіда-
ми і антибіотиками дуже 
ефективна при лікуванні 
ангін. Позитивна дія препа-
ратів календули відзначена 
при гастритах, виразковій 
хворобі шлунка і дванадця-
типалої кишки, колітах, ен-
тероколітах, захворюваннях 

печінки і жовчного міхура.

МЕДПРЕПАРАТИ 
З КАЛЕНДУЛИ

Із календули виготов-
ляється багато фармацевтич-
них препаратів: мазі, настоян-
ки, настої, креми і таблетки. У 
кожному з них виділені одна 
або кілька властивостей рос-
лини, що впливають на ор-
ганізм. Тому вони рекомендо-
вані від тих чи інших недуг.

Основні властивості 
лікарських форм і фітопре-
паратів з календули: проти-
запальні, ранозагоювальні, 
бактерицидні, спазмолітичні 
та жовчогінні. А головна їхня 
властивість — екологічність 
і мінімальна токсичність, що 
дозволяє збільшувати дозу-
вання і тривалість вживання 
без побоювання за здоров'я.

Однак, незважаючи на 
активність календули, її дія 
тривала, тому препарати з 
цієї рослини потрібно вжива-
тиати довго, нерідко до року. 
Тільки так можливо досягти 
хорошого і стабільного ре-
зультату лікування.

КАЛЕФЛОН
Цей препарат на основі 

квіток календули признача-
ють при виразках, хроніч-

них гастритах шлун-
ка і дванадцятипалої 
кишки, як жовчогін-
ний засіб при захво-
рюваннях печінки і 
жовчних проток, як 
симптоматичний за-
сіб при злоякісних 
захворюваннях різ-
ної локалізації. Його 
можна призначати ра-
зом із спазмолітични-
ми засобами.

РОТОКАН
К о м б і н о в а н и й 

препарат, до складу якого 
входить і календула. Широко 
використовується в стомато-
логічній практиці при запаль-
них захворюваннях слизової 
оболонки порожнини рота 
(стоматит, виразково-некро-
тичний гінгівостоматит). При 
лікуванні захворювань ор-
ганів травлення (хронічний 
гастрит, дуоденіт, функціо-
нальна диспепсія, хронічний 
коліт).

ТАБЛЕТКИ КН
Таблетки містять порошок 

квіток календули і нікотинову 
кислоту, є симптоматичним 
засобом лікування хворих із 
злоякісними новоутворен-
нями (пухлиною стравохо-
ду, шлунка, кишечника). Під 
дією таблеток у хворих на 
неоперабельні форми раку 
(особливо раку шлунка) 
спостерігаються зменшення 
інтоксикації, усунення дис-
пепсичних явищ, поліпшення 
апетиту і сну.

КАЛЕНДУЛА-П
Препарат у таблетках, 

який рекомендується для 
профілактики раку, лікуван-
ня гіпертонічної хвороби, 
аритмії, виразки шлунка і 

дванадцятипалої кишки, га-
стритів, захворювань печінки 
і жовчного міхура, як про-
тизапальний, ранозагою-
вальний, антисептичний, що 
підвищує імунітет засіб. Він 
також допомагає при мігрені. 
Розведеною у воді таблеткою 
полощуть горло при тон-
зилітах у дорослих і дітей.

ОЛІЯ КАЛЕНДУЛИ
Антисептичний засіб, ре-

комендований при порізах, 
саднах, виразках, опіках, ек-
земі, укусах комах, запален-
ні шкіри, при висипу і появі 
тріщин на сосках грудей. 
Підходить для будь-якого 
типу шкіри, навіть для дуже 
чутливої, а також для шкіри 
немовлят. Добре пом'якшує 
грубу, потріскану шкіру. За-
стосовується тільки зовніш-
ньо. Олію можна додавати 
до складу різних кремів для 
догляду за шкірою рук, ніг та 
обличчя.

НАСТІЙ КАЛЕНДУЛИ
Це універсальний засіб, 

який використовується як 
зовнішньо, так і внутрішньо. 
Промисловістю випускаєть-
ся 70%  настоянка на спирті. 
Вживають її як жовчогінний 
засіб по 10—20 крапель, ро-
зведених у воді. При гіпер-
тонічній хворобі — по 20—
30 крапель 3 рази на день. 
При цьому відзначаються 
зникнення головного болю, 
поліпшення сну і підвищення 
працездатності. При захво-
рюванні шлунково-кишково-
го тракту, печінки і жовчного 
міхура настоянку календули 
вживають за схемою: почи-
нають від 30 крапель і, збіль-
шуючи дозування з кожним 
днем, доводять її до 1 ч. ложки 
на прийом 2—3 рази на день.

Для полоскання горла і по-
рожнини рота при молочни-
ці, гінгівіті, ангіні розводять 1 
ч. ложку настоянки в склянці 
води. 

ЗОЛОТІ КВІТИ ЗДОРОВ'Я
Ця квітка серед тисячі інших вирізняється своїм яскравим забарвленням і ніжни-

ми пелюстками. Немов розсипи маленьких сонць, горять на зеленій галявині кущики 
махрових нагідок — так називають в народі календулу.

Календула широко поширена в Україні і Білорусії, в європейській частині Росії, на 
Північному Кавказі. Рослину можна зустріти і в Південній Європі, і в Малій Азії — аж 
до Ірану.

У багатьох країнах календулу розводять як декоративну та лікарську квітку. Рос-
лина по праву заслужила таке визнання, адже годиться на стіл  як  гарний букет, при-
права до страв і салатів, а також використовується як ліки від багатьох недуг і як засіб 
підтримки краси та молодості.
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

ЗДОРОВІ ПОРАДИ
РЕКЛАМА--------------

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: 

Отже, ситуація: ви відпо-
чиваєте із сім'єю або друзями 
на морі або десь на природі 
— і раптом комусь із них стає 
погано. Що з ним, тепловий 
удар? Чи, може, сонячний? 
А ви впевнені, що зможете 
відрізнити одне від іншого 
і при цьому надати першу 
допомогу? Ні? Тоді читайте 
уважно!

Сонячний удар — це 
стан, який розвивається в 
результаті тривалого впливу 
сонячних променів на голо-
ву та верхню частину шиї в 
жарку погоду.

Сонячний удар небезпеч-
ний тим, що спричиняє роз-
ширення кровоносних судин, 
перегрівається мозок, у ре-
зультаті відбувається кисневе 
голодування, яке тягне за со-
бою головний біль, прискоре-
не серцебиття, блювоту, ну-
доту, різні порушення з боку 
дихальної системи і втрату 
свідомості. Підступність по-
лягає ще й в тому, що удар 
може статися як безпосеред-
ньо під час перебування лю-
дини під відкритим сонячним 
світлом, так і через 3—8 го-
дин. У разі нехтування голов-
ними уборами, що захищають 

від палючого сонця, можна 
отримати ще й сильний опік, 
спричинений ультрафіоле-
том.

Тепловий (термічний) 
удар — результат загально-
го перегрівання організму, 
в тому числі під впливом со-
нячних променів.

Людський організм наділе-
ний чудовою автономною си-
стемою терморегуляції, яка 
підтримує постійну темпера-
туру тіла 36,6°C. Але в резуль-
таті наших неправильних дій 
ця система може дати збій, 
організм перегріється, і якщо 
терміново не вжити відповід-
них заходів, то такий перегрів 
може призвести до теплового 
виснаження і навіть зневод-
нення.

Симптоми сонячного і 
теплового удару найчастіше 
схожі:

- нудота, блювота;
- головний біль;
- млявість, позіхання, сон-

ливість;
- почервоніння обличчя, 

підвищення температури 
тіла;

- шум у вухах;
- потемніння в очах, по-

частішання дихання;
- слабкість, запаморочен-

ня;
- при сонячному ударі мо-

жуть бути опіки шкіри, у важ-
ких випадках можливі непри-
томність і судоми.

Перша допомога при со-
нячному і тепловому ударах:

- Укрийте потерпілого від 
сонячних про-
менів, винесіть 
його із задуш-
ливого, жаркого 
приміщення на 
свіже повітря.

- Надайте 
потерпілому на-
півсидячого по-
ложення.

- Розстебніть 
п о т е р п і л о м у 
одяг, що стис-

кує, зніміть синтетичний 
одяг.

- Дайте понюхати ватний 
тампон, змочений нашатир-
ним спиртом.

- Обітріть ділянку голови, 
грудей і шиї тканиною, змоче-
ною прохолодною водою.

- Дайте постраждалому 
рясне пиття кімнатної темпе-
ратури — сік, воду, компот.

- Якщо температура тіла 
потерпілого вище 39 ° С у до-
рослих і вище 38 ° С у дітей, 
можна дати жарознижуваль-
не.

Якщо потерпілий знепри-
томнів, потрібно привести 
його до тями. Можна викори-
стовувати нашатирний спирт: 
накапайте кілька крапель 
на ватний тампон, піднесіть 
його до носа. Якщо вам поща-
стило, і людина опритомніла, 
то наступний крок — це вода і 
валеріана. У разі якщо потер-
пілого не вдалося привести 
до тями, потрібно негайно 
викликати швидку допомогу, 
а до її прибуття робити штуч-
не дихання.

Що не можна робити при 
сонячному і тепловому уда-
рах:

- Давати потерпілому на-
пої, що містять кофеїн, або 
алкоголь.

- Швидко і різко охолод-
жувати його (занурювати в 
холодну ванну).

Знаючи всі поради з на-
дання першої допомоги при 
перегріванні на сонці, ви 
можете бути впевненими в 
тому, що швидко зрозумієте, 

якщо потрапите в таку склад-
ну ситуацію. А щоб подібних 
ситуацій уникнути, в спеку 
потрібно носити головні убо-
ри, пити прохолодну воду, 
намагатися не перебувати 
на відкритому сонці довго, 
вчасно їсти і не вживати ал-
коголю. Будьте обережними, 
виходячи до моря або річки 
з дітьми та людьми похилого 
віку, вони більш схильні до 
сонячного і теплового ударів.

Поділіться цими порадами 
з друзями, вчасно надана пер-
ша допомога може врятувати 
людське життя. 

За матеріалами сайтів: 
http://jamadvice.com.ua, 

https://takprosto.cc

 Настоянку засто-
совують також при лікуванні 
дрібних ран, порізів, забитих 
місць, опіків, відморожень, 
фурункульозу. Для цього 
чайну ложку настоянки ро-
зводять в 0,5 л води і роблять 
примочки. У гінекологічній 
практиці використовують 
при ерозіях шийки матки і 
кольпітах. У терапії прок-
титів і парапроктитів призна-
чають лікувальні клізми. При 
хронічному гнійному серед-
ньому отиті настоянку зака-
пують у вухо по 6—8 крапель 
3 рази на день.

МАЗЬ «КАЛЕНДУЛА»
Її рекомендують застосо-

вувати при опіках, порізах, 

тріщинах губ, сосків, при уда-
рах, екземі.

КРЕМ «КАЛЕНДУЛА»
До цього препарату вхо-

дить багато активних компо-
нентів: екстракт календули, 
мальви, ехінацеї, соєва олія, 
токоферол, алантоїн.

Це ефективний засіб для 
лікування шкірних захворю-
вань, ударів і травм, опіків 
і обморожень, оскільки він 
прискорює процеси загоєння, 
зменшує біль, зміцнює крово-
носні судини і покращує ка-
пілярний кровообіг. Препарат  
дає сильний знеболювальний 
ефект. Застосовується при 
варикозному розширенні вен 
на ранній стадії, усуваючи су-

динні зірочки.
Завдяки своїм м'яким, за-

спокійливим властивостям 
крем ефективний для догля-
ду за немовлятами — усуває 
свербіж і подразнення шкіри.

КАЛЕНДУЛА В СКЛАДІ 
СПЕЦІЙ І ЧАЇВ

За кордоном висушені ко-
шики календули і пелюстки 
широко використовують як 
оригінальну приправу до со-
усів і супів, ароматизують і 
забарвлюють сири, масло і 
його замінники. В Англії та 
США календулу додають до 
супів, салатів і тушкованих 
страв. Квітками прикраша-
ють святкові страви. У Латвії 

та Німеччині календула вхо-
дить до складу трав'яних чаїв.

Чай з календулою наділе-
ний такими властивостями:

• протизапальною;
• в'язкою;
• спазмолітичною;
• обволікаючою;
• седативною;
• потогінною;
• сечогінною,
• загальнозміцнювальною.
- Для приготування най-

простішого чаю візьміть 2 ч. 
ложки квіток календули і 0,5 л 
води. Залийте квітки нагідок 
окропом і дайте настоятися 
15 хвилин. Готовий чай про-
цідіть і пийте по півсклянки 
тричі на добу.

- Для наступного рецепта 
підготуйте 1 ст. ложку нагідок, 
1 ст. ложку м'яти, 0,5 л води і 
цукор за смаком. Подрібніть 
квітки і м'яту, помістіть у за-
варник і залийте все окропом. 
Чайник укутайте рушником 
і настоюйте 10—15 хвилин. 
Процідіть чай через ситечко, 
розлийте по чашках. За сма-
ком додайте в готовий чай цу-
кор або мед.

Календула практично не 
має побічних дій і протипока-
зань, а алергічні реакції вкрай 
рідкісні.

Кулінарні рецепти 
із застосуванням календули 

читайте на стор. 8.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ СОНЯЧНОМУ І ТЕПЛОВОМУ УДАРАХ.

ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯК ВРЯТУВАТИ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ!
Що спільного між безтурботним курортником на пляжі і працьовитим дачником 

на грядці? У них приблизно рівні шанси отримати тепловий або сонячний удар. Але 
в чому ж різниця між цими ударами? Напевно, більшість навіть не замислювалися 
над цим. А дарма, адже при нинішньому гіперактивному сонці і пекучому повітрі ри-
зик «підхопити» як сонячний, так і тепловий удар є у кожного, навіть перебуваючи в 
транспорті або приміщенні без кондиціонера.
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ЦIЛИТЕЛЬ
СМАЧНО ТА КОРИСНО

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

ПОЛІВІТАМІННЕ АСОРТІ
Яблука, обліпиха, чорно-

плідна горобина — з усього 
цього літнього багатства ви-
ходить дивовижний компот. 
Узимку ви насолоджувати-
метеся його яскравим літнім 
смаком.

Інгредієнти: яблука — 2 кг, 
обліпиха — 200 г, горобина 
чорноплідна — 200 г, цукор.

Приготування:
Яблука і ягоди промити 

і обсушити, скласти в чисті 
баночки. Залити окропом до 
верху і залишити на 20 хви-
лин. Злити воду в каструлю 
і додати цукор з розрахун-
ку: 200 г на 1 л води. Зварити 
сироп. Залити киплячим си-
ропом і закрутити. Накрити 
ковдрою на ніч.

Вітамінний компот-асорті 
на зиму готовий. Його можна 
зберігати як удома, так і в по-
гребі.

ГРУШЕВИЙ КОМПОТ 
«БАБИНЕ ЛІТО»

На 3-літрову банку беремо 
1 кг груш середньої величини, 
2 склянки цукру, 2 л води, ½ ч. 

л. лимонної кислоти.
Груші промийте, видаліть 

серцевину, укладіть у банку і 
залийте киплячим цукровим 
сиропом. У кожну банку до-
дайте лимонної кислоти і за-
катайте. Переверніть догори 
дном, укутайте ковдрою, за-
лиште остигати.

МАЛИНА 
У ВЛАСНОМУ СОКУ
На 1 кг малини беремо 1 кг 

цукру.

Підготовлену малину (ба-
жано немиту, а то витече весь 
сік) викладіть в емальований 
таз і засипте цукром. Залиште 
на ніч. Під впливом цукру ма-
лина дасть сік.

Потім розкладіть малину 
в банки, накрийте кришками 
і стерилізуйте 15 хвилин. За-
крийте.

МАРИНОВАНИЙ
 РЕДИС НА ЗИМУ

Домашні заготовки з ре-
дису зробити, мабуть, важ-
че, ніж його виростити. Тож, 
якщо у вас цей коренеплід 
вдався на славу, збережіть 
літню радість на весь рік — 
замаринуйте. Неперевершена 
закуска! Гостра, пікантна і яс-
крава. Взимку скажете собі ж 
«спасибі»!

Перевага консервованого 
редису в тому, що для загото-
вок можна використовувати 
трохи перезрілі коренеплоди 
з огрубілою шкіркою (вона в 
маринаді розм'якшується).

Буде потрібно: 1 кг свіжої 
редиски, 1 л води, 2—4 лав-
рових листки, пучок кропу, 
4—5 зубчиків часнику, 4—5 
горошин чорного перцю, 2 ст. 
л. 9% -го оцту, 2—3 ст. л. солі, 

трохи коріандру (за бажан-
ням).

Приготування:
Підготувати і просте-

рилізувати літрові або 
півлітрові банки.

Нарізати редис і час-
ник товстими кружечками і 
викласти їх шарами: шар ре-
дису, кілька гілочок кропу, 
кілька часточок часнику і так 
далі.

Розсіл: у киплячій воді 
розчинити сіль, додати пе-
рець і інші прянощі. Готовий 
розсіл залити в банки, додати 
оцет. Закрити банки.

ПРИПРАВА 
З КАЛЕНДУЛИ

Ще за старих часів куліна-
ри часто замінювали дорогий 
шафран календулою.

Зберіть квіткові кошики 
календули і трохи просушіть 
їх на повітрі, потім досушіть у 
духовці на маленькому вогні.

Подрібніть суцвіття в де-
рев'яній ступці на порошок і 
перекладіть у скляну або жер-
стяну банку.

Додавайте порошок з ка-
лендули в гарячий суп з ро-
зрахунку: 1 ч. ложка на одну 
порцію.

САЛАТ «ЕСТЕТ»
Вам будуть потрібні: 3—4 

пера зеленої цибулі, 10 серед-

ніх квіткових кошиків кален-
дули, 1 яйце, 1/4 склянки сме-
тани, 1 картоплина, рукола і 
кріп за смаком.

Зваріть круто яйце. Кар-
топлю очистіть і відваріть, 
потім остудіть і наріжте ски-
бочками.

Промийте цибулю і ка-
лендулу, подрібніть їх ножем. 
Перемішайте з картоплею, до-
дайте дрібно нарубане яйце, 
посипте кропом або руколою 
і полийте сметаною.

«ЗОЛОТЕ» ТІСТО
Календулін, який забар-

влює пелюстки календули в 
яскраво-жовтий колір, добре 
розчиняється в жирі, тому 
його успішно використову-
ють для надання золотистого 

відтінку кремам і тісту.
Щоб пиріг вийшов краси-

вим, візьміть пелюстки ка-
лендули і проваріть їх про-
тягом 3—4 хвилин в молоці. 
Пропорція повинна бути 1: 2. 
Забарвлене молоко викори-
стовуйте для приготування 
тіста.

САЛАТ ІЗ КОШИКІВ 
КАЛЕНДУЛИ І МОРКВИ

Вам будуть потрібні: 10 
квіткових кошиків кален-
дули, 2 ст. ложки олії, одна 
морква, половина невеликої 
головки ріпчастої цибулі, сіль 
за смаком.

Кошики календули про-
мийте в холодній воді, дай-

те їм обсохнути і подрібніть 
ножем. Моркву вимийте і 
очистіть, дрібно наріжте. Ріп-
часту цибулю теж подрібніть. 
Всі компоненти з'єднайте і 
перемішайте, заправте олією. 
Додайте солі до смаку.

НАЛИВКА 
З КАЛЕНДУЛОЮ 

І М'ЯТОЮ
Візьміть 1 ст. ложку сухих 

квіток календули і 1 ч. лож-
ку листя м'яти. Перемішайте 
і подрібніть, потім залийте 
суміш 1 склянкою холодної 
води. Варіть протягом 5 хви-
лин, потім процідіть і додай-
те цукор за смаком. Змішайте 
відвар з горілкою в пропорції 
1: 3. 

ЯБЛУЧНИЙ НАПІЙ 
З КАЛЕНДУЛОЮ

Візьміть 1 склянку сухих 
квіток календули, залий-
те їх 2 літрами води і варіть 
під кришкою 30 хвилин. На-
стоюйте протягом 8 годин. 
Коли настій буде готовий, 
процідіть його і змішайте з 2 
склянками свіжого яблучно-
го соку і 1 склянкою рідкого 
меду (можна використовува-
ти і цукровий пісок).

Рідину розлийте по 
пляшках і зберігайте в прохо-
лодному місці.

ОСЬ УЖЕ НОВЕ! 
А ЯКЕ КОРИСНЕ ...

СМАЧНІ РЕЧІ ПРО ЗАПАС: 
ГОТУЄМО З ЛЮБОВ'Ю

КОМПОТИ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
Зараз, коли ягід і фруктів удосталь, саме час готувати 

фруктові компоти. Деякі господині примудряються на-
варити по 80—100 банок цих смачних і корисних ласощів. 
І це здорово, тому що в будь-якому домашньому компоті 
вітамінів більше, ніж у самому кращому компоті або мор-
сі з магазину.

СТРАВИ З КАЛЕНДУЛОЮ. ЗДОРОВІШЕ НЕ БУВАЄ!
Календула — не тільки лікарська, але і їстівна рослина, яку часто вирощують спеціально 

для вживання в їжу. Свіжі суцвіття надають стравам гоструватий і терпкий смак, тому під-
ходять для заправок і салатів, роблячи їх більш пікантними і ароматними. Календула також 
використовується для приготування супів, м'ясних і рибних страв, кондитерських виробів, 
наливок і настоянок. Крім очевидної користі для здоров'я, страви з календулою створюють 
ще й гарний настрій своїм життєствердним виглядом.



9№12 (594), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

 Ты можешь сотни лет о жемчуге молить, но если не нырнёшь — во сне и будешь жить... (Носир Хісроу)

БОГ Є ЛЮБОВ

«Хочеш Любові Божої — навчися  
любити. Бо той, хто любить,

відкинутим бути не може,  
оскільки він вже є». 

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

6 липня — Володимирської ікони Божої Матері.
7 липня — Різдво Іоанна Предтечі.
8 липня — Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу.
9 липня — Тихвінської ікони Божої Матері.
11 липня — Прпп. Сергія і Германа Валаамських.
12 липня — Апостолів Петра і Павла.
13 липня — Собор славних і всехвальних 12-ти апостолів.
15 липня — Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці 
у Влахерні.

КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 

Не перестаю я удивляться 
щедрости Твоей, Господь,

И как мудро Ты всё устрояешь, 
Как после ночи дивно утро расцветает,

И снова я благодарю за наступивший день.

ПОРАДИ ОПТИНСЬКИХ 
СТАРЦІВ ХРИСТИЯНАМ, 

ЯКІ ЖИВУТЬ У МИРУ

 Намагайся більше слу-
хати себе, а не розбирати 
справи, вчинки і звернення 
до тебе інших. Якщо ж ти не 
бачиш у них любові, то це 
тому, що ти сам в собі лю-
бові не маєш.

 Коли не маєте спокою, 
знайте, що не маєте в собі 
смирення. Це Господь явив 

наступними словами, котрі 
разом з тим показують, де 
шукати спокою. Він сказав: 
«Навчіться від Мене, бо Я 
лагідний є і смиренний сер-
цем, і знайдете спокій душам 
вашим» (Мф. 11, 29). 

 Ми зобов'язані, щоб 
усіх любити, але щоб нас 
любили, ми не сміємо вима-
гати.

 Що працею здобу-
вається, те і буває корисним.

(Продовження. Початок на 
стор. 1)

...Просто уявіть, що через 
100 або 200 років ця планета 
стане непридатною до життя 
через те, що екологія погір-
шилася настільки, що стало 
неможливо дихати. Куди люд-
ство піде? У нас є інше місце, 
куди можна піти? Поки ми всі 
не почнемо ставитися один до 
одного без поділу і не почне-
мо дбати про все на світі як 
про єдине ціле, нас чекатиме 
знищення.

7 000 років тому люди в 
Індії зрозуміли це, і одне з 
можливих пояснень цієї санс-
критської фрази таке: «До тих 
пір, поки люди сприймають 
один одного як окреме, пер-
спективи не дуже хороші». 
Традиційно індійці ставлять-
ся до всього світу як до єдиної 
сім'ї. Тому є ще одна причина, 
більш глибока, психологічна, 
я б навіть сказав, філософсь-
ка.

Індійська філософія го-
ворить: «Aham Brahmasmi» 
— «Я — Бог!». Всі ви, кожен 
із нас — і є Бог, питання тіль-
ки в усвідомленні цього. Є й 
інший спосіб висловити це в 
індійській філософській си-
стемі (я не кажу про релігію, 

кажу тільки про філософську 
думку). В індійській філосо-
фії поняття Бога не відріз-
няється від поняття Знання. І 
стверджується, що немає яко-
гось одного шляху досягти 
цього. Якщо ви звернетеся до 
християнства, ісламу, індуїз-
му, в якому є тисячі богів: Бог 
номер 1, 1 000, 10 000 ... Це не 
має значення...

Відданість Богу — ось 
що приводить нас до цієї 
абсолютної Істини. Коли ви 
досягаєте цієї абсолютної 
Істини, немає жодної різни-
ці між шляхами. І саме з цієї 
причини індійці є найбільш 
толерантними людьми в світі, 
тому що для нас, якої б релігії 
людина не дотримувалася, — 
це тільки шлях, який приведе 
нас в один і той же кінцевий 
пункт призначення.

Індійська філософія не 
говорить саме в таких тер-

мінах, але я скажу, що одним 
із найбільш важливих шляхів 
досягнення цієї абсолютної 
Істини є медитація. В індійсь-
кій філософії є концепція са-
мадхі або глибока медитація, 
і цей процес — подорож. В ін-
дійській філософській тради-
ції це називається духовною 
подорожжю.

Відповідно до ваших 
справ, кармами ви або про-
суваєтеся вгору по цьому 
шляху, або опускаєтесь вниз. 
Але якщо ви продовжуєте 
створювати хорошу карму 
і робити добрі справи, то в 
певний момент ви досягаєте 
стану буття в самадхі. Коли 
ви слідуєте такій філософії, то 
розумієте, що всі ми є части-
ною однієї і тієї ж подорожі. 
Хтось трохи попереду на ду-
ховному шляху, хтось трохи 
позаду, хтось значно попере-
ду, хтось тільки почав. І тому 
немає жодної різниці між 
мною і вами, і кимось ще. І 
в дійсності всі ми — частина 
єдиної родини. «Васудев ку-
тумбакам».

Анна: Величезна Вам подя-
ка за таку вичерпну відповідь!

(Allatra.tv)
У наступних номерах 

читайте продовження
інтерв'ю.

У православній церкві Різ-
дво Іоанна Предтечі нале-
жить до числа великих свят 
(не будучи двунадесятим свя-
том) і святкується за шість 
місяців до Різдва Христового. 
День цей завжди припадає на 
Петрів піст.

***
Батько і мати Іоанна Пред-

течі носили імена Захарія і 
Єлисавета, жили за часів Іро-
да, царя юдейського, причому 
Захарія був священиком (Лк. 

1: 5). Обоє вони були правед-
ними, досягли похилого віку, 
але не мали дітей.

Захарія в той момент, 
коли він здійснював кадін-
ня в храмі (Лк. 1: 8-9), поба-
чив ангела (Лк. 1:11) і отри-
мав від нього передбачення: 
про народження сина; про те 
ім’я, яким сина назвуть; про 
радість, яку принесе його 
народження як Захарії, так і 
багатьом представникам із-
раїльського народу; про те, 
що син буде великим перед 
Господом; про майбутню його 
синові місію — «людей споря-
дити для Господа» (Лк. 1: 13-

17).
Захарія, будучи старим, 

засумнівався в почутому і в 
результаті, на підтверджен-
ня вірності почутих слів, був 
позбавлений Архангелом Гав-
риїлом дару мови (Лк. 1: 18-
20, 22).

Після закінчення днів 
служби Захарії у храмі його 
дружина завагітніла (Лк. 1: 
23-24) і свого часу народи-
ла сина (Лк. 1:57). Однак дар 
мови до Захарії повернувся не 
в сам день народження сина, а 
лише тоді, коли зайшла мова 
про наречення імені немов-
ляті, на восьмий день.

… Не отступи от меня, 
Господи,

Обидчивой и грешной,
Что не помолилась 
в суете поспешной,

Ты столько нам даёшь, 
теперь я понимаю,

А мы Дары Твои берём,
Благодарить частенько 

забываем.
Благодарю Тебя, Господь,

С Тобою легче всё пережи-
ваю.

Прости меня, 
прошу простить…

И помоги, и, как умею,
Тебя я славить буду 

и благодарить!
Господь: «Буря, ураган» — 

«Я не здесь!»

«Гроза» —  «Я не здесь!»
Тихий ветерок: «Я здесь!»

И лёгким тихим ветерком
Дунул Ты мне в лицо 

и остудил
Души ранимой 

невидимые слёзы,
А рядом о чём-то 

сокровенном
Шептались сердцу 

милые берёзы…

Катерина Феодулівна 
Волинченко,
                                                    
м. Київ

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ — 7 ЛИПНЯ
Різдво Іоанна Предтечі — одне з християнських 

свят, встановлене на честь народження сина у ста-
рих батьків — праведних Захарії і Єлисавети, що зго-
дом став Іоанном Хрестителем (інакше іменованого  
Предтечею).

ВЕСЬ СВІТ — ЄДИНА СІМ'Я
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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!»

Шановна редактор Анно 
Хатімлянська і весь колек-
тив газети «Пантелеймон», 
щиро вдячна вам за вашу 
роботу!

Хочу розповісти про чу-
довий парк у Києві, щоб не 
тільки кияни, а й жителі ін-
ших міст і сіл змогли відвіда-
ти його. Це того варте, і selfie 
там будуть іншої наповне-
ності.

У багатьох киян вже є тра-
дицією: відвідування Націо-
нального ботанічного саду ім. 
М. М. Гришка в період цвітін-
ня бузку. Це унікальне місце, 
де рука Творця торкнулася 
всього, і співробітники парку 
працюють на славу.

Тут все наповнене благо-
даттю і умиротворенням. На 
території парку знаходиться 
Свято-Троїцький Іонинський 
монастир зі святими мощами 
преподобного Іона.

Влітку розквітає Сад тро-
янд. Коли бачиш цю красу, 
зникають всі слова, вони 
втрачають значення.

...Прогулюючись по парку 
серед квітучого бузку, який 
запахом і красою витісняв зі 
свідомості весь негатив, нако-
пичений протягом дня, Рита 
здивовано озиралася, пере-

водячи погляд з 
одного куща на 
інший.

Ні кисть ху-
дожника, ні слова 
поета не зможуть доско-
нально передати це творін-
ня природи. Це під силу 
тільки Творцю, творцеві 
Всесвіту.

У якийсь момент Рита 
звернула увагу на обличчя 
людей. Їхні очі світили-
ся, вони були щасливими, 
складалося враження, що у 
них немає проблем, і всі го-
тові ділитися цим щастям з 
іншими . Спалахи фотоапа-
ратів, клацання телефонів 
— все це підтверджувало ба-
жання наповнити свою душу 
цими відчуттями.

Скрізь чути: «Selfie, selfie 
...». Мені до душі термін «світ-
лини», що відображає різні 
моменти нашого життя, на-
повнені світлом спогадів, 
емоцій. Вплітаючи в свою 
мову іноземні слова, ми пору-
шуємо гармонію звучання як 
єдиного цілого всього речен-
ня. Позбавляємо можливості 
сповна відчувати красу, ме-
лодійність своїх рідних мов.

Selfie — одна з форм сфо-

тографуватися (ключове сло-
во «себе») на тлі чогось або 
когось. Коли знаходишся в 
стані повної присутності, ро-
зум-тіло-душа єдині, стаєш 
частиною того, що спогля-
даєш і наповнюєшся захо-
пленням, любов'ю, вдячністю, 
розчиняєшся в своїх відчут-
тях. Це почуття твоєї душі, 
вони щирі і глибокі.

Selfie — ти торкаєшся. 
Це спроба помістити себе в 
навколишнє середовище, а 
треба там просто бути, тут і 
зараз.

Це дає зовсім інші емоції, 
картинка навіть найпрекрас-
ніша, все ж картинка.

Прагнення зробити selfie 
— це можливість сфотографу-

ватися і поба-
чити себе з 
боку, повер-
нути в мину-
ле, згадати. І 

якщо душа відгукнеться, 
значить, недаремно ста-
ло таким популярним це 
явище.

Повертаючись з пар-
ку, Рита почувалася 
якось особливо добре: 
умиротворено, серце на-
повнилося вдячністю до 

навколишнього світу. Вона 
буквально впурхнула до ме-
тро, поширюючи навколо 
сяйво щасливих очей.

Трохи згодом Рита поміти-
ла: її щастя не відбивається 
в обличчях інших. З набли-
женням до своєї станції від-
чуття щастя почало розчи-
нятися. Вийшовши з метро, 
Рита озирнулася, подивилася 
в небо, вдихнула, як їй здало-
ся, з нього, і все повернулося. 
Зупинись, подивись на хмари, 
що пливуть по небу, в очі ста-
рого, наповнені не тільки бо-
лем, а й мудрістю, в щасливі 
обличчя дітей.

Рита подумала: «Це як у 
поїзді: картинки за вікном 
миготять так швидко, що не 
встигаєш насолодитися».

Поїзд прибув, але ти про-
довжуєш вже свій нескінчен-
ний рух. Зупинись, озирнися 
— і побачиш.

Не упускайте можливості 
наповнитися яскравими, світ-
лими відчуттями, насолоди-
тися найбільшими благосло-
веннями життя.

Японці усвідомили: цвітін-
ня сакури звели до культу, 
беруть на цей період відпуст-
ки, їдуть здалеку споглядати 
і насолоджуватися. Єдиний в 
світі парк, який має таку кіль-
кість сортів бузку, знаходить-
ся в нас у Києві, не втрачайте 
своїх можливостей.

Учень запитав Учителя: 
«Ти знаєш, що таке страждан-
ня?» — «Так» — «Ти знаєш, 
що таке щастя?» — «Так» — «І 
як тобі вдається бути веселим 
і щасливим завжди?» — «Я 
щоранку сам вибираю. І тут 
головне — правильно вибра-
ти », — відповів Учитель.

Наші слова, думки мають 
енергію. Ми посилаємо ці 
вібрації в світ. Що посилаємо, 
те і отримуємо. Із Всесвітом 
ми пов'язані єдиним енер-
гетичним полем, і беремо ті 
вібрації, які випромінюємо.

Раїса Лисенко, Київська обл.

Здрастуйте, шановна редакціє га-
зети «Пантелеймон»!

З цією гарною газетою для до-
брих людей я познайомилася зовсім 
випадково. Моя сусідка якось при-
несла мені перші два номери за цей 
рік, щоб я прочитала. З першої ж 
сторінки газета викликала у мене 
великий інтерес до всіх рубрик, ба-
жання їх читати. А пише вам цього 
листа проста сільська вчителька з 
великим стажем з села Саксагань, що 
на Дніпропетровщині. Про це село я 
написала вірш.

Над самою річкою вулиці  у даль 
біжать широкою стрічкою.

Було, ідеш своїм селом — 
хати достатком повняться,

А на вулицях нових 
ще будівлі зводяться.

У клубі нашім у сільськім народний 
хор співав — 

Послухати рідну пісню кожен 
поспішав…

Та то усе було колись, у роки застою.

Тепер, як глянеш навкруги, шкода 
всього до болю.

Зруйновані птахоферма, 
комплекси тваринні.

Де ж селянам працювати і завтра, 
і нині?

Стоять страшні розвалища
у центрі самому — 
Нікого це не хвилює 
й не болить нікому.

Свого часу я закінчила істори-
ко-філологічний факультет Дніпро-
петровського держуніверситету за 
спеціальністю «Українська мова та 
література».

Любі друзі! У липні цього року 
мені виповниться 87. Перенесла три 
інсульти, деформований лівий та-
зостегновий суглоб. Наслідок важ-
ких захворювань — повна глухота. 
Але тій «стерві з косою» просто так 
не здамся. Буду ще писати вірші. А, 
може, ще і в мандри вирушу. З мої-
ми учнями ми побували в Полтаві, 
Дніпрі, Каневі, Києві, Луганську, Ро-
веньках.

Якось сусідка затрималася з чер-
говим номером газети. Я їй ось що 
написала:

Наталочка, я уже скучила
За добрим «Пантелеймоном»,

Може, йтимеш до мами, 
Його мені занеси мимоходом.

Знаю, він мені розповість,
Як у старості себе поводить.
Для цього нові рецепти дасть,

Хоч ненадовго, а все ж заспокоїть.
А там покаже гарненькі вірші,

Я дуже люблю їх читати.
Мене він навчить, як краще

Свої власні складати.
Розкажу йому швиденько,

Як без нього отут я сумую.
Пригорну його до свого серденька…

Сусідонько моя, посміхнись —
Це так я жартую.

А насправді мова йде
Про «Пантелеймон» газету.
Розігнати мій сум, самоту
Допомагаєш ти мені нею.

***
Отож якось надумала я свою старість 

У річці нашій утопить.
Пішла я до неї раненько, 
А річечка солодко спить.

Мені стало жаль її будить,
Довелося старість собі залишить.
Іду я до неї опівдні — і бачу здаля,

Як річечка моя сміється, як оте маля.
Ну, що ж я своєю бідою 

буду її сумувать?
Довелося знову старість собі залишать.
Опівночі я до річки ледь дошкандибала,

Вона хвилями-сльозами
 до хворих ніг моїх припала.

Тоді її самої мені стало так шкода,
Довелося старість собі залишати — 

не біда!
Не біда, бо я ж така не одна.

Закликаю вас, люди добрі похилого віку, 
кріпіться!

Старість нехай нас боїться.
Кожен день живіть, не горюйте,

За минулим уже не сумуйте!
Майбутнього не нагадаєте,
То бережіть, що нині маєте!

Таран Ганна Олександрівна
Дніпропетровська обл.

ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!

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

Так я дізналася, що у мене 
є бабуся і дідусь, які живуть 
в Америці, в маленькому мі-
стечку Лансінг, штат Мічиган. 
Ця перша звістка від бабу-
сеньки прийшла, коли я вчи-
лася в 1-му класі.

Матуся читала, то роз-
квітаючи в усмішці, то схли-
пуючи і змахуючи долонькою 
сльози, що бісером покрили її 
пухнасті вії.

— Треба ж, у мене є брати-
ки — Петер і Генрі! Щастя ж 
яке! — промовила схвильова-
но, опромінивши нас блиском 
спалахнулих ліхтариками 
очей.

Увечері, уклавши нас із се-
стричкою спати, мама взяла 
зошит, вирвала з нього два 
аркуша і почала писати: «Зд-
растуйте, дорогі рідні — тітко 
Домочко і дядьку Филимоне 
...»

Спати не хотілося. Двері 
нашої кімнати виявилася від-
чиненими, тож мені було до-
бре видно матусин силует ...

Я дивилася на матусю, і 
мені шалено захотілося го-
робчиком злетіти зі свого 
теплого ліжечка і, підбігши 
навшпиньки, обійняти її, рід-
ну, своїми худенькими руче-
нятами. Ох, як хотілося! Але 
в нашій родині сентименталь-
ність, на жаль, не віталася. 
Тож я, тихенько зітхнувши, 
продовжувала лежачи спо-
стерігати за нею ...

Чорнильне перо в її паль-
чиках водило носиком вго-
ру-вниз, вгору-вниз ... На-
півпрозора блакитненька 
сорочка ніжно описувала чу-
довий жіночий силует. Золо-
тисті локони, які обрамляли 
схилену над аркушем голову, 
віялом розсипалися по пле-
чах, а один все намагався до-
тягнутися до списаного арку-
ша паперу.

— Яка ж ти гарна, мату-
сенько! — захоплено проше-
потіла я, вже засинаючи. Але 
вона мене, здається, так і не 
почула ...

А вранці мій 
сон злякав соняч-
ний зайчик. Спо-
чатку він ніжно 
погладив мої щіч-
ки, потім пробіг-
ся по кісках, і, 
нарешті, спритно 
перестрибнувши 
на лоб, скотився з 
нього, як із гірки, 
і залоскотав мій 
носик.

— Ну, зайчи-
ку-пустунчику! — хотіла було 
його пожурити, але раптом 
заплющила очі і, не втримав-
шись, голосно чхнула.

Томочка, яка солодко со-
піла поряд, заворушилася і 
здивовано розплющила карі 
очі.

— Доброго ранку, пташе-
нята! Ви вже прокинулися? — 
заглянула до нас мама. — Тоді 
підйом — і бігом умиватися! 
— скомандувала обом.

Я відразу помітила, що на-
стрій у матінки, м'яко кажучи, 
«не дуже» ... Її брови-шнуроч-
ки нахмурились:

— Ну ось, намагалася, на-
магалася! .. Писала півночі, 
щоб швидше відправити, а 
Катюша мені: «Адресу треба 
писати по-англійськи». А я 
що — вчила її, цю англійську 
?! Чотири класи закінчила — і 
війна ... І що тепер?

—Тьотя Домочка листа 
чекає, а я тут! .. — з відчаєм 
подивилася на непідписаний 
конверт.

Моє сердечко розхвилюва-
лося:

— Мамочко, а, може, я 
спробую? — нерішуче погля-
нула на маму.

— Ти ?! — глянула на мене 
широко відкритими очима і  
дзвінко розсміялася.

— Крихітко моя, ти ще й 
наші букви не всі знаєш! А 
хоча, — її погляд умить став 
серйозним, — постривай-но 
... Ти ж чудово малюєш, коше-
ня! І як я відразу не зрозуміла, 
пожвавилася мама.

Незабаром я вже сиділа 
за столом і старанно «малю-
вала» на конверті англійські 
букви. І ... (ура!) Мамине по-
слання полетіло авіапоштою 
через море-океан до нашої 
улюбленої тітки і бабусі.

О, як ми раділи, отримав-
ши від неї, рідненької, від-
повідь! А мені бабуся дяку-
вала особливо за те, що так 
грамотно підписала конверт, 
і наш дорогоцінний лист вона 
тепер обіймає і цілує, і плаче, 
бо не може обійняти нас ...

***
З тих пір ми вже не втрача-

ли один одно-
го. І коли отри-
мували чергову 
звістку з Аме-
рики, радості 
нашій не було 
меж.

Часто бабу-
ся надсилала 
нам і дуже кра-
сиві листівки. 
Особливо чу-
довими були 
великодні — з 

зайчиками, янголятами, з 
червоно-жовто-зеленими яй-
цями, і на кожній обов'язково 
красувався напис: «Христос 
Воскрес!»

У школі нас тоді вчили, що 
ніякого Бога і ніякого Христа 
і в помині немає, що все це — 
казки!

«Ніхто і ніколи Бога не 
бачив, а значить, Його і нас-
правді немає!» — доводили 
нам.

«Чому тоді бабуся вірить у 
ці легенди? А як же наші вчи-
телі? Вони теж дуже розумні!» 
— міркувала дивуючись, але 
запитати про це маму не на-
важувалася.

Поява в моєму житті ба-
бусі була схожа на диво. У 
кожному листі вона писала, 
як сильно любить мене, на-
зивала своїм маленьким ян-
голятком. Ось тоді і виникло 
у мене нестримне бажання 
якомога більше дізнатися про 
ту таємничу країну, де жили 
дорогі моєму серцю люди.

Часто я ставила собі запи-
тання: американці, які вони? 

Як живеться їм там, за оке-
аном? Вони схожі на нас чи 
ні? Невідома земля манила до 
себе як магніт.

«Як мені хочеться на влас-
ні очі побачити тебе, Амери-
ко! Але чи можливо це?..»— 
налітали іноді сумні думки. 
Мрії, мрії, де ваша солодкість? 
Все примарне і все обман ...

***
А час байдужим птахом 

пролітав над землею ... Білява 
дівчинка зі смішними кісками 
виросла і перетворилася на 
струнку панянку із золотою 
косою до пояса і з величезни-
ми очима-озерами ...

Школу я закінчила зі 
срібною медаллю, вступила 
до Київського університету 
(звісно, на факультет інозем-
них мов), успішно закінчила 
його і стала викладачем іно-
земної мови. І тепер мені вже 
не становило жодних про-
блем підписати конверт для 
моєї улюбленої бабусі.

***
Ми стояли під могутнім 

каштаном, обвішаним сма-
рагдовим листям. Руки моло-
дої людини обвили мою тен-
дітну талію.

— Сонечко, я дуже хочу 
познайомити тебе з батьками, 
— говорили його губи, а по-
гляд юнака ніжно гладив моє 
волосся, плечі, мої ямочки на 
щоках.

— А раптом я їм не сподо-
баюся ?! — злякано втупилася 
в його темні, як нічне небо, 
очі.

 — Ти і не сподобаєшся ?! — 
щиро здивувався він. — Дур-
ненька ... — ласкаво провів 
долонею по моїх неслухняних 
локонах і, дбайливо притяг-
нувши до себе, обійняв: — Ну 
не хвилюйся ти так! Сама по-
бачиш — вони у мене хороші.

(Продовження —
 в наступному номері)

Ірина Миколаївна
 Самсоненко,

с. Трепівка,
Кіровоградська обл.

БУДУ З ТОБОЮ ЗАВЖДИ...
Старенька хвіртка біля будинку обурено рипнула, і я побачила кирпате личко в ру-

сявих кучериках, яке заглядає в наш двір.
— Ганнусю, тобі лист! — весело помахала молоденька поштарка конвертом з чудо-

вими марками.
— Іди, розпишись, почувся її сміхотливий голосок.
— Від кого, Катюшо? — вибігла мама, надягаючи на ходу пухову хустку.
— Не можу знати, посміхнулася та, простягаючи Ганнусі товстий конверт.
Мама пробіглася очима по адресі, по прізвищу і раптом розплакалася, як маленька:
— Тітко До-о-моч-ко! Вона зна-йшла-а-сь!
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

НА ГОРОДІ

ВСЬОМУ СВОЄ МІСЦЕ!

У липні рекомендуєть-
ся прибрати з городу ранню 
білокачанну капусту, ранню 
картоплю. На їхнє місце по-
сійте зелень або проміжні 
хрестоцвітні культури (ріпак, 
редьку олійну, гірчицю білу), 
щоб оздоровити ділянку від 
хвороб і дротянки. Восени 
вирослу зелену масу скосіть і 
приоріть на добриво.

НІЧОГО ЗАЙВОГО!

Пасинкуйте томати. Най-
краще це робити, коли бічні 
пагони досягнуть довжини 
3—5 см, якщо раніше — зі 
сплячої бруньки пазухи листа 

виростає новий пасинок. Та-
кож видаліть нижнє пожов-
кле листя на кущах помідорів.

У ЛИПНІ НЕ ЗАБУВАЙТЕ 
ЗНИЩУВАТИ КОЛОРАД-

СЬКОГО ЖУКА!

Проти колорадського 
жука, який в постійному ре-
жимі атакує картоплю і бакла-
жани, використовуйте інсек-
тициди: «Децис», «Фастак», 
«Актара», «Моспілан» та інші. 
Допомагає і обприскування 

багатоденним настоєм поли-
ну гіркого або притрущуван-
ня деревним попелом — жук 
не переносить їхнього запаху.

І, ЗВИЧАЙНО Ж, 
РЯТУЄМО ОГІРКИ!

При появі плямистості 
на листках огірків ввечері 
обприскати рослини на-
стоєм лушпиння цибулі (1 
літрова банка неущільнено-
го лушпиння на 10 л гарячої 
води, настоювати добу). Че-
рез 10 —14 днів обробку по-
вторіть.

Джерело: http://geomedia.top/
ogorod-v-iyule-kakie-rabotyi-

mozhno-provodit

Після чого приміщен-
ня слід знову просушити, 
провітрити і побілити все де-
рев'яне покриття: на 1 л води 
1,5—3 кг суміші негашеного 
вапна (1: 1) з мідним купоро-
сом. Долівку погреба можна 
так само посипати вапном. 
Тепер можна приступати до 
збору врожаю ...

ЗБИРАЄМО УРОЖАЙ 
МОРКВИ

Важливо зібрати урожай 
моркви вчасно. Викопаєте 
раніше — коренеплід гірше 
зберігатиметься, а його по-
живна цінність не досягне 
максимуму, адже основне 
накопичення каротину, фер-
ментів і цукру відбувається в 
моркви при температурі пові-
тря близько 15°С.

Але і холоду вона теж не 
любить. Тож встигніть зібра-
ти її до настання перших за-
морозків.

Починати збір слід, коли 
коренеплоди досягнуть дов-
жини 8—10 см.

ЯК ЗБИРАТИ 
Моркву ввечері перед зби-

ранням поливають, щоб вона 
була соковитою. Викопувати 

краще вилами або лопатою, 
піднімаючи шар землі разом 
з коренеплодом, намагаючись 
не пошкодити його. Видаліть 
із моркви все бадилля, щоб 
знову не почало рости, витя-
гаючи соки з коренеплодів.

ЯК ЗБЕРІГАТИ
Морква найкраще збері-

гається в дерев'яних ящиках, 
пересипана піском, який змі-
шаний з вапном (на 10 частин 
піску — 1 частина гашеного 

вапна). Але цілком можливе 
зберігання і в купі висотою 
50—70 см, накритій поліети-
леновою плівкою. З одного 
боку залиште її відкритою для 
доступу повітря.

КОЛИ КРАЩЕ 
ВИКОПУВАТИ 

БУРЯК
Буряк вибира-

ють одночасно з 
морквою або трохи 

пізніше. Адже його зростання 
і накопичення поживних ре-
човин триває навіть при нічній 
температурі близько 2—3°С.

Але занадто сильно затя-
гувати теж не варто, оскільки 
через морози буряк чорніє 
зсередини. Про те, що коре-
неплід готовий до збирання, 
підкаже пожовкле бадилля.

ЯК ЗБИРАТИ
Червоний буряк обережно 

викопують лопатою або вила-
ми. Листя скручують, а не об-
різають, залишаючи пагони 
не більше 1 см.

Коренеплоди, після того 
як задубіють зрізи, обробля-
ють спеціальним порошком 
крейди (200 г порошку на 10 
кг буряка) і закладають на 
зберігання.

ЯК ЗБЕРІГАТИ
Зберігається буряк дуже 

довго. Коренеплоди щільно 
укладають в ящики, переси-

паючи шаром піску, 
тирси або стружки, 
і заносять у підвал. 
Найбільш прийнятна 
температура збері-
гання — 2—3°С при 
вологості 80—85%.

ТЮЛЬПАН АЙС (ТЮЛЬПАН ICE CREAM)

Ці квіти належать до пізньо-і довгоквітучих (це важли-
во для дачників) і до махрових тюльпанів. Завдяки своїй 
махровості тюльпан Айс схожий з півонією, а ще незви-
чайна форма квітки нагадує морозиво. Айси чудово стоять 
зрізаними у вазах.

ПОСМІХНІТЬСЯ!
Були на дачі, під час смаження шашликів син (3 роки) 

поряд бігав і грався з кішкою, періодично роблячи спроби 
схопити то огірочка шматочок, то хліба ...

У відповідь на моє третє нагаду-
вання, що після кішки треба мити 
руки, а потім їсти:

— Мамо, давай краще кішку по-
миємо!

ПОРАДИ ВІД 
СПРАГИ

Що робити, якщо ви 
приїжджаєте на дачу лише 
у вихідні, а при цьому 
стоїть суха погода?

 Для збереження во-
логи в ґрунті застосовуйте 
мульчування. Як мульчу 
використовують лушпиння 
кедрових горіхів, соснову 
кору, а для окремо розта-
шованих композицій підій-
де дрібний гравій. У край-
ньому разі, можна навіть 
замульчувати ґрунт скоше-
ною підсохлою травою.

 Краще пролити добре 
один раз з промочуванням 
землі на глибину корене-
вої системи, ніж поливати 
часто і потроху. При по-
верхневому поливі земля 
біля коріння залишається 
сухою, це зводить нанівець 
всі ваші зусилля з поливу! 
Крім того, це призводить до 
утворення поверхневої ко-
реневої системи (на шкоду 
глибокій), що не сприяє до-
брому розвитку рослин.

ГОРОДНИЦТВО В ЛИПНІ. 
ЯКІ РОБОТИ МОЖНА ПРОВОДИТИ?

З настанням липня в городників розпочинається новий сезон обов'язкових робіт на го-
роді.

Звичайно, ви вже все посадили, збираєте плоди, і якщо ви городник-аматор, точно по-
ставите запитання: «А що ж можна робити на городі в липні?»

У цій статті ми постараємося на нього відповісти.

ЯК ЗІБРАТИ І ЗБЕРЕГТИ 
ВРОЖАЙ БУРЯКІВ І МОРКВИ

Перш ніж приступити до збору врожаю, треба підготува-
ти зимове сховище. Приблизно за 40 днів до закладки вро-
жаю погріб слід очистити від сміття, відремонтувати, гар-
ненько просушити, продезінфікувати хлорним вапном, яке 
легко приготувати: на 10 л води всипати 400 г вапна і дати 
настоятися 2 години.
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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

БОЙЧУКИ: «НАС
 НАЗИВАЛИ ЗОЛОТИМИ 

МОЛОДЯТАМИ»

«Гірко» на золотому весіл-
лі нам кричали частіше, ніж 
50 років тому, губи втомили-
ся від поцілунків!», — жартує 
подружжя з Новоград-Волин-
ського Житомирської області 
Віталій і Валентина Бойчуки. 
«Готувалися цілий рік, — 
зізнається 75-річна Валенти-
на Серафимівна. — Я купила 
собі гарну сукню, весільний 
віночок і фату. Чоловік по-
дарував розкішне кольє і 
браслет. Замовили дорогий 
ресторан, духовий оркестр, а 
ще — величезний триповер-
ховий торт і весільний коро-
вай. Якщо в день розпису ми 
зробили лише одне весільне 
фото, то із золотого весілля 
у нас сотні знімків і навіть 
відеозйомка! Увесь вечір го-
сті називали нас «золотими» 
молодятами. Ми пообіця-
ли зібрати всіх знову на діа-
мантове весілля, ще через 10 
років».

«Коли п'ятдесят років тому 
я побачив Валю, відразу зро-

зумів: моя, — каже 77-річний 
Віталій Матвійович. — Прав-
да, в той момент навіть не 
здогадувався, що доведеться 
добре постаратися, щоб під-
корити її сер-
це. Адже вона 
якраз збира-
лася вийти 
заміж за ін-
шого, і я бук-
вально забрав 
її з-під вінця 
».

«Це була 
любов з пер-
шого разу, — 
підтверджує 
В а л е н т и н а . 
— Я з Тамбо-
ва, а на Житомирщину приї-
хала вступати до педагогіч-
ного університету. Жила у 
сестри — вона вийшла заміж 
за українця. Для вступу недо-
брала одного балу, тому всту-
пила на заочне відділення до 
медучилища у себе, в Тамбові. 

Але жити я залишилася у се-
стри в селищі Городниця Но-
воград-Волинського району. 
Далеко їздити на сесію, зате 
був привід зайвий раз по-

бачити батьків. У Тамбові я 
познайомилася з гарним мо-
сквичем. Ми стали зустріча-
тися, він часто їздив до мене в 
Україну. Я працювала санітар-
кою Городницької лікарні, 
знімала кімнату у господині. 
Пам'ятаю, якось прибігла до-

дому на обід, а мені кажуть: 
«Валю, до нас в село ревізор 
приїхав, такий гарненький! 
Всі співробітниці збіглися на 
нього подивитися — високий, 

красивий, на 
баяні грає. 

Давай за-
просимо його 
в гості, на день 
н а р о д ж е н н я 
подруги?».

Увечері ми 
сиділи за од-
ним столом, 
і Віталій не 
зводив з мене 
очей. У Москві 
щосили під-

готовка до весілля йшла, а я 
відчуваю, що закохалася в ін-
шого. Загалом, відмовила мо-
сквичеві. Він був шокований, 
а мама його написала мені 
гнівного листа. Але серцю не 
накажеш — я сильно закоха-
лася».

У Віталія і Валентини двоє 
синів, онук, онука і п'ятиріч-
ний правнук. Місцеві нази-
вають їх ідеальною парою. 
Віталій і Валентина люблять 
увечері прогулятися, взяв-
шись за руки, по місту.

«Моя дружина — прекрас-
на господиня, добра мама і 
вірний друг, — каже Віталій. 
— На наш ювілей я подарував 
коханій ... пісню. 

Сам склав і слова, і музи-
ку. Кілька місяців нишком 
репетирував пісню під баян. 
Як тільки дружина з дому за 
хлібом — я відразу за баян. 
Я дуже хотів зробити їй сюр-
приз».

«Секрету вдалого шлю-
бу не існує, — каже Вален-
тина. — Ми теж сваримося! 
Але потрібно постійно бага-
то спілкуватися, обговорю-
вати абсолютно все: сусідів, 
світові проблеми ... Важливо 
вміти змовчати і поважати 
один одного. Але думаю, всі 
ці 50 років нам допомагала 
любов!».

(Інші історії — в наступних 
номерах)

http://www.uarp.org/ru/
news/1514041708

Але ось чи принесло це їй 
радість? Щира посмішка не 
так вже й часто осяває об-
личчя. І вже тим паче вранці, 
коли солодкий сон раптово 
переривається наполегливим 
звуком будильника. Але ж так 
важливо починати свій день з 
чогось хорошого, щоб задати 
вектор руху всіх подій май-
бутнього дня. Хоча б просто з 
посмішки.

І це твердження має ціл-
ком наукове обґрунтування. 
Справа в тому, що коли 
людина посміхається, в 
мозок надходить пев-
ний сигнал про те, що 
людина відчуває щастя, 
радість, задоволення. В 
організмі відразу по-
чинається вироблення 
ендорфінів, гормонів, 
що поліпшують на-
стрій. Тому можна ска-
зати, що усмішка є не 
тільки показником гар-
ного настрою, а й його 

активатором.
Цей цікавий факт навів 

групу азіатських дизайнерів 
на думку про створення бу-
дильника, звук якого відклю-
читься тільки в тому випадку, 
якщо на вашому обличчі буде 

посмішка. Жодної кнопки для 
вимкнення на ньому немає. 
І обдурити будильник теж 
не дасть — якщо на вашо-
му обличчі він не розпізнає 
посмішки, то гучність звуку 
тільки збільшиться. Напівпо-

смішка позбавить 
вас лише підвищен-
ня гучності, але та-
кож не відключить 
будильник. І тільки 
ваша посмішка в 
камеру будильника 
змусить його вгаму-
ватися.

І нехай спочатку 
посмішка буде ви-
мушеною, АЛЕ! Як 
відомо, за 21 день 

виробляється звичка. Таким 
чином, велика ймовірність 
того, що в міру користування 
цим будильником, 
у людини виникне 
звичка до природної 
ранкової посмішки. 
І це буде неймовірно 
корисним надбан-
ням!

Адже посмішка і 
спілкування з ото-
чуючими налаго-
дить, і стрес зніме, 
і здоров'я підпра-
вить. Можливо, такі 
властивості посмішки пов'я-
зані не тільки з фізіологією, 
а й з древніми сакральними 
знаннями. Дуже вже схожі 

усміхнені губи на знак, який 
зображає півмісяць ріжками 
вгору, що носить назву Аллат. 
Цей знак є на найдавніших 
артефактах, знайдених у різ-
них місцях земної кулі. Що 
він несе в собі? Яку силу має 
і важливість?

До недавнього часу його 
сприймали примітивним ма-
люнком древніх людей. Однак 

зараз спливла інфор-
мація, яка приголом-
шила свідомість про 
істинну значимість 
знака Аллат. У тому 
числі і про те, чому 
на християнських 
храмах поряд із хре-
стом часто можна 
побачити і півмісяць 
ріжками вгору.

Найдавніші таєм-
ниці, розбурхують 
уми не одного по-

коління людей, зібрані і роз-
криті в неймовірно цікавій 
книзі Анастасії Нових  
«АллатРа».

РАНКОВА ПОСМІШКА — РИТУАЛ ДРЕВНІХ!
Більшість сучасних технічних і наукових розробок мають на меті створення при-

строїв, здатних підвищити якість життя людини. І дійсно, за останнє сторіччя люд-
ське життя на побутовому рівні дуже спростилося. Неймовірна кількість техніки, 
що пере, миє, чистить, готує та іншої  вивільнила людині значну кількість часу.

ПРАВДИВІ ІСТОРІЇ 
З ЖИТТЯ

ЯК ЗБЕРЕГТИ ШЛЮБ ДО ЗОЛОТОГО ВЕСІЛЛЯ: 
ОСОБИСТИЙ ДОСВІД І СЕКРЕТИ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПІВСТОЛІТТЯ РАЗОМ

Не зруйнувати шлюб допоможуть довірче спілкування, тактовність і щоденні 
обійми. У наш метушливий час ми звикли до розлучень. Пари, які прожили разом 
50 років, — ціле півстоліття! — сприймаються не інакше, як диво.
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Раптове вивержен-
ня вулканів на Гаваях 
і в Гватемалі, нароста-
ючі зміни глобальних 
катастроф по всьому 
світу черговий раз під-
тверджують, що клімат 
на планеті стрімко змі-
нюється.

Все це показує про него-
товність людей протистояти 
екстремальним проявам при-
роди. Події, що відбувають-
ся, дають розуміння цінності 
людського життя і важливість 
об'єднання всіх людей, зна-
ходження шляхів вирішення 
цих проблем.

Більше інформації — в 
унікальній передачі на «АЛ-
ЛАТРА ТВ»: «Се гряде. It is 
coming », а також у доповіді 
вчених АЛЛАТРА НАУ-
КА:«Про проблеми і наслідки 
глобальної зміни клімату на 
Землі. Ефективні шляхи вирі-
шення цих проблем».

СЕ ГРЯДЕ. ЕКСТРЕНІ 
НОВИНИ КЛІМАТУ

МАРИНА, АЛЛАТРА ТВ, 
США: З наростаючою часто-
тою відбувається зміна кліма-
ту по всій планеті. Це особли-
во стає помітно в Північній і 
Центральній Америці. 

Події останніх тижнів, 
що відбулися на Гавайських 
островах, Гватемалі та інших 
куточках нашої планети, при-
несли чимале лихо місцевому 
населенню, забравши з собою 
багато людських життів, а та-
кож зробивши землі непри-
датними для проживання на 
багато тисяч миль.

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Останні глобальні клі-
матичні події на планеті по-
казали неготовність людей 
протистояти екстремальним 
проявам природи. 

Це свідчить про те, що лю-
дям необхідно міняти своє 
ставлення, вживати терміно-
вих заходів для об'єднання в 
одну дружну сім'ю, адже ніхто 
не може впоратися з глобаль-
ними проблемами поодинці.

 ФРАГМЕНТ ІЗ 
ПЕРЕДАЧІ «СЕ ГРЯДЕ. 

IT IS COMING»

Ігор Михайлович Да-
нилов: Людство, яке 
б змогло об'єднатися, 
об'єднатися в любові і 
повазі як одна сім'я, яким 
воно і повинно бути на-
справді, все це людство  
змогло б протистояти 
всьому, чому завгодно. 
Зрозуміло, що в будь-я-
кому випадку вже пізно 
повертати історію і 
щось робити. Але як би 
ми цього не хотіли, ми 
не зможемо прийти до 
того, ми втратили  той 
час, щоб все минуло глад-
ко і не було б руйнувань, 
не було б катастроф — 
будуть, це вже неминуче. 
Питання в тому, як ми 
пройдемо цей період часу.

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Про екстрену ситуа-
цію, що склалася в Гватемалі, 
розповість наш репортер з 
Еквадору. Юлія, здрастуйте!

ЮЛІЯ, АЛЛАТРА ТВ, 
ЕКВАДОР: Доброго дня, Ро-
мане. Третього червня в Гва-
темалі сталося найсильніше 
виверження вулкана за період 
з 1902 року, в результаті яко-
го загинуло 60 осіб, понад 
300 поранено 3 000 чоловік 

евакуйовано. У цілому по-
страждало близько 2 000 000 
жителів. Через вибух в небо 
піднявся гігантський стовп 
вулканічного попелу, а око-
лиці залила ріка розпеченої 
лави. Більше того, вулканіч-
ний попіл рознесло на ве-
ликі відстані зі швидкістю 40 
кілометрів на годину, частина 
його досягла навіть столиці 
Гватемали. Зараз оголошено 
червоний — найвищий рівень 
небезпеки. Активне вивер-
ження триває. Відзначимо та-
кож, що 4 червня біля берегів 
Гватемали стався землетрус 
магнітудою 5,2 бали.

МАРИНА, АЛЛАТРА ТВ, 
США: Вулкан Фуего є най-
активнішим вулканом в Гва-
темалі і входить до складу 
Центральної американської 
вулканічної системи, або, як 
її ще називають, вулканічної 
дуги центральної Америки. 

Ця система являє собою 
ланцюг вулканів, які простя-
гаються уздовж Тихоокеансь-
кого узбережжя з північного 
заходу на південний схід через 
Гватемалу, Сальвадор, Гонду-
рас, Нікарагуа, Коста-Ріку і 
закінчується в північній ча-
стині Панами. Довжина вул-
канічної дуги складає 1 500 
кілометрів. 

І весь цей ланцюг вулканів 
входить до складу Тихооке-
анського вогняного кільця. 

Вулкан де Фуего, що означає 
«вулкан вогню», спалахнув 
відразу. Картина виверження 
Фуего кардинально відріз-
няється від картини вивер-
ження гавайського вулкана 
Кілауеа, для цього є наукове 
пояснення. 

Їхні різні типи вивержен-
ня випливають з унікальної 
основної геології вулканів, 
їхня магма зовсім різна. Маг-
ма в Кілауеа досить рідка, що 
дозволяє газам легко вихо-
дити, а в Фуего магма липка 
і більш в'язка, а липка магма 
створює повітряні подушки, 
підвищуючи тиск повітря, що 
призводить до вибухового 
виверження вулкана.

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Також нагадаємо, що 
на Гаваях вже місяць триває 
виверження великого вулка-
на Кілауеа, частішають зем-
летруси з усе наростаючою 
магнітудою.

ДОНАЛЬД СВЕНСОН 
(Donald Swanson, U.S. 
Geological survey, Hawaiian 
volcano observatory): Я хочу 
зробити важливу заяву. І вона 
полягає в тому, що Кілауеа — 
вибухонебезпечний вулкан. 
Нам знадобилося багато часу, 
щоб зрозуміти це. 

Ми думали, що Кілауеа 
був тихим вулканом, що він 
вивергав потоки лави, які мо-

жуть завдати значної шкоди, 
але не був вибухонебезпеч-
ним. Тепер ми знаємо, що це 
не так і що ми, на жаль, живе-
мо в умовах, що підтверджу-
ють це твердження. Дякує-
мо. Якщо він вибухне, Гаваї 
будуть знищені, а гігантське 
цунамі досягне берегів Калі-
форнії.

РОМАН, АЛЛАТРА ТВ, 
РФ: Детальніше дивіться в 
11-му випуску «Екстрених 
новин».

ВОЛОДИМИР, АЛЛАТ-
РА ТВ, УКРАЇНА: Ситуація 
в Гватемалі продовжує по-
гіршуватися. Національний 
інститут сейсмології Гвате-
мали прогнозував, що най-
ближчим часом виверження 
вулкану не очікується, про-
те 5 червня сталося друге 

виверження. Звичайні вивер-
ження проходять без руйнів-
них наслідків. Цього разу все 
було інакше. Третього червня 
Фуего викинув в атмосферу 
гігантську хмару попелу на 10 
км. 

Попіл осів на схилах вул-
кана, де сформувалися пото-
ки вулканічної породи, які зі 
швидкістю 700 кілометрів на 
годину і температурою все-
редині 700 градусів зійшли на 
села, розташовані на схилах 
Фуего. 

Повністю знищений на-
селений пункт Ель Родео (El 
Rodeo), який опинився на 
шляху потоку. До великої 
кількості жертв призвело те, 
що виверження відбулося 
дуже швидко і місцевих жи-
телів не встигли попередити.

МАРИНА, АЛЛАТРА ТВ, 
США: Після виверження вул-
кана Кілауеа, а також наро-
стаючого ланцюга подій на 
Гавайських островах і в Гва-
темалі експерти на західному 
узбережжі США попереди-
ли про можливе виверження 
вулканів, що утворюють Ти-
хоокеанське вогненне кільце, 
також спостерігається акти-
вація сейсмічної активності в 
цих країнах.

Правда ж, є над чим нам 
усім замислитися?

https://geocenter.info/

ПРАВДА Ж, 
Є НАД ЧИМ ЗАМИСЛИТИСЯ?

Дивіться в екстреному ви-
пуску «Екстрені новини кліма-
ту» на «АЛЛАТРА ТВ»:

 Найпотужніше вивер-
ження Volcan de Fuego з 1902 
року і евакуація місцевого на-
селення.
 Вулканічний попіл з Фу-

его знищує все на своєму шля-
ху.
 Попередження вчених 

про небезпеку вибуху вулкана 
Кілауеа на Гаваях і виникнен-
ня гігантського цунамі.
 Значне зростання сей-

смічної активності в районі 
Вогненного кільця.
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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)

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

(Початок — у попередніх 
номерах)

— 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 риби учують мотиля, то 
ми ледь встигатимемо вудки 
смикати.

Старий усміхнувся такому 
оптимізму.

— Був у мене фронтовий 
друг, сибіряк. Теж такий же 
живчик, веселий чоловік. Ра-
зом до Берліна дійшли. Все до 
себе в Сибір кликав на рибо-
ловлю. Озеро Байкал, чув про 
таке?

—А як же! Найглибше в 
світі прісноводне озеро з рід-
кісною флорою і фауною.

— Та-а-ак ... Місця там 
чудові. Ми з другом довго 
листувалися. Він світлини 
надсилав, все в гості звав. До 
мене кілька разів приїжджав. 
А у мене ніяк не виходило 

вирватися, постій-
но якісь невідкладні 
справи були ... Так, 
рибу він привіз, ось 
таку, кілограма на чо-
тири. Байкальський 
омуль називається. 
Вона більше ніде в 
світі не водиться, 
крім тамтешніх міс-
ць. От як! Ось це 

риболовля, я розумію! Я як 
побачив ту рибу, то прямо 
захворів поїздкою на Байкал. 
Так мені хотілося її зловити! 
Думав, ось на пенсію вийду 
і здійсню свою рибальську 
мрію. Та де там! То грошей 
не вистачало, то дітям допо-
магав, а зараз і зовсім ста-
рий став. Яка там поїздка! 
Так і залишився мій омуль 
нездійсненною мрією ...

— Хтозна, — знизав 
плечима хлопець. — Всі 
мрії коли-небудь збува-
ються.

— Може, у когось і так. 
А у мене ... Та й від дру-
га вже два роки немає ніякої 
звісточки. Може, захворів, а 
може, і помер. Роки наші вже 
які ... Як то кажуть, сивина 
напала — щастя пропало. По-
пливли роки, як весняні води.

— Так ... Якби людство зна-
ло про своє майбутнє, воно б 
не так сміялося, розлучаю-
чись зі своїм минулим.

—Що-що? — перепитав 
Дмитро, занурившись у свої 
думи.

— Це я так, — махнув ру-
кою хлопець і змінив тему 
розмови. — Як там Ваня по-
живає?

Ваня був наймолодшим 
сином Григорія. І коли хло-
пець промовив його ім'я, ста-
рий і зовсім перестав себе му-
чити запитанням, звідки він 
знає цього хлопця. Якщо той 
питає про Ваньку, значить, 
або його друг, або знайомий, 
а може, вчилися разом.

— Слава Богу, добре 
влаштувався. Одружився на-
решті. Невістка — славна дів-
чина. Дочка у них народилася. 
Вони ось недавно, на весні, 
приїжджали всім сімейством 
у гості. Ти їх не бачив?

— Та ні ... Мене в районі не 
було.

— А-а-а ... Тепер у мене 

душа і за нього спокійна.

— А чого за нього хвилю-
ватися? Хлопець він добрий, 
з золотими руками. Такий не 
пропаде.

— Та хто його знає? Життя 
складна річ...

— Ну, це як на нього по-
дивитися. Живи по честі та 
по совісті, дивись, і доля буде 
тобі в підмогу.

— Так-то воно так. Та тіль-
ки ... Ось я, наприклад, жив 
начебто і по честі, і по совісті, 
нічого не можу сказати, нема 
в чому собі дорікнути за ве-
ликим рахунком. То чи багато 

я цукру від долі наївся? То 
війна, то голод, то розру-
ха ...

У кожного від життя 
свої, суто особисті вра-
ження. Адже троянду, на-
приклад, теж люди сприй-
мають по-різному. Одні 
бачать у ній прекрасне 
створіння, відчувають ди-
вовижний аромат. А інші 

помічають лише колючки і 
відчувають неприємні уколи 
її шипів. Все залежить від лю-
дини, від її вміння споглядати 
і сприймати цей світ.

— Теж правильно, — по-
годився старий і, трохи по-
мовчавши, додав: — Ні, якщо, 
звичайно, дуже добре думати, 
то я на життя не ображаюсь. 
Все-таки в війну я придбав 

собі справжніх друзів, хоч і 
страшний був тоді час ... Та й 
дружину зустрів, коли всю-
ди панував повальний голод. 
Їсти, пам'ятаю, було нічого, 
траву жували, а в голові все 
думки про побачення та про 
любов. Смішно навіть якось 
зараз це згадувати ... Кругом 
розруха та голод, а ми сім'ю 
не побоялися створити. Ма-
леча одна за одним пішла. Ми 
тоді тимчасово в «мазанці» 
жили. Пам'ятаю, як всі там 
тулилися. І нічого ... Головне 
тісноти якось не відчували. 
Навпаки, згуртовано жили, 
один одному допомагали ... А 
зараз молодь он в яких ком-
фортабельних умовах живе, а 
ладу в сім'ях немає.

— Все, батьку, в голові. По-
будує людина всередині себе 
палац із добра, дивись, і люди 
до неї душею потягнуться, і 
життя налагодиться. А якщо 
вона всередині себе  житиме, 
як ведмідь у барлозі, і лінь їй 
буде побудувати палац, то все 
життя в цій барлозі і проживе, 
як тварина. І ніякі зовнішні 
комфортні умови не зможуть 
задовольнити її ненаситних 
внутрішніх потреб.

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Уривок розповіді «Все так 
просто» з книги А. Нових 

«Птахи і камінь»

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА VIII.

 Поки ви думали, що я 
не дивлюся, я бачив, що ви 
повісили мій перший малю-
нок на холодильник, і я не-
гайно захотів намалювати 
інший.

 Поки ви думали, що я 
не дивлюся, я бачив, що ви 
нагодували бездомну кішку, і 
я дізнався, що добре бути до-
брим до тварин.

 Поки ви думали, що я не 
дивлюся, я бачив, що ви зро-
били мій улюблений пиріг для 
мене, і я дізнався, що навіть 
дрібниці можуть мати особ-
ливий сенс.

 Поки ви думали, що я не 
дивлюся, я бачив, що ви при-
готували обід і віднесли його 

другові, який був хворий, і я 
дізнався, що всі ми повин-
ні допомагати і піклуватися 
один про одного.

 Поки ви думали, що я не 
дивлюся, я бачив, що ви ви-
трачаєте свій час і гроші, щоб 
допомагати людям, у яких ні-
чого немає, і я дізнався, що ті, 

у кого є щось, повинні допом-
агати тим, у кого немає нічого.

 Поки ви думали, що я не 
дивлюся, я бачив, що ви дбає-
те про наш будинок і про всіх 
у ньому, і я дізнався, що ми 
повинні дбати про те, що нам 
дано і дорого.

 Поки ви думали, що я 
не дивлюся, я бачив, як ви 
ставитеся до своїх обов'язків, 
навіть коли ви не дуже добре 
себе почуваєте, і я дізнався, 
що повинен бути відповідаль-
ним, коли  виросту.

 Поки ви думали, що я не 
дивлюся, я бачив, як сльози 
текли з ваших очей, і я дізна-

вся, що іноді речі можуть за-
подіювати біль, і це нормаль-
но — плакати.

 Поки ви думали, що я 
не дивлюся, я бачив, як ви 
піклуєтеся про мене, і я хотів 
бути всім, чим я міг бути.

 Поки ви думали, що я 
не дивлюся, я витягував біль-
шість уроків із життя, які я 
повинен знати, щоб бути хо-
рошою і успішною людиною, 
коли я виросту.

 Поки ви думали, що я 
не дивлюся, я дивився на вас 
і хотів сказати: «Мамо і тату! 
Спасибі за все, що я бачив, 
поки ви думали, що я не див-
люся! »

Автор невідомий

ПОКИ ВИ ДУМАЛИ, ЩО Я НЕ ДИВЛЮСЯ ...
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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»
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СПІВРОБІТНИЦТВО
На сходах подружжя морочи-

лося з важким комодом. Це поба-
чив брат дружини.

— Я вам допоможу, — сказав 
він і схопився за інший бік комо-
да.

Через кілька хвилин ніхто 
вже не в силах був зрушити ко-
мод навіть на сантиметр, і всі 
троє зупинилися перепочити на 
хвилинку.

— Але ж важко було підніма-
ти цей комод! — мовив швагро.

Чоловік із дружиною вибухну-
ли сміхом:

— Так ми хотіли знести його 
вниз!

ЦІННІСТЬ ЧАСУ

 Щоб дізнатися цінність од-
ного року, запитайте студента, 
який провалив останній іспит.
 Щоб дізнатися цінність од-

ного місяця, запитайте у матері, 
в якої відбулися передчасні по-
логи.
 Щоб дізнатися цінність од-

ного тижня, запитайте редакто-
ра щотижневого видання.
 Щоб дізнатися цінність 

однієї години, запитайте у зако-
ханих, які з трепетом очікують 
зустрічі.
 Щоб дізнатися цінність од-

нієї хвилини, запитайте у люди-

ни, яка запізнилася на потяг.
 Щоб дізнатися цінність од-

нієї секунди, запитайте у люди-
ни, яка потрапила в аварію.
 Щоб дізнатися цінність од-

нієї мілісекунди, запитайте учас-
ника Олімпійських ігор, який 
завоював срібну медаль.
 Цінуйте кожну мить, адже 

у нас не буде можливості прожи-
ти її знову.

Час безцінний!

Вчора — вже ІСТОРІЯ (минуле). 
Завтра — ще ЗАГАДКА 

(майбутнє).

Сьогодні — це ПОДАРУНОК, 
тому воно і називається 

ТЕПЕРІШНІМ!

27 ЧЕРВНЯ СВЯТКУЄ СВІЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ЛЮБОВ ІВАНІВНА!

Щиросердно вітаємо нашу 
дивовижну, прекрасну, розум-
ну  дружину, маму і бабусю, яку 
ми всі дуже любимо! Ти — скарб 
всієї нашої родини.

Сьогодні, в твій особливий 
день, хочемо побажати тобі дов-
гих і чарівних років, міцного 
здоров'я, щасливих і наповнених 
радістю днів, тільки позитивних 
емоцій і особливих, приємних 
митей.

З Днем народження! Спасибі, 
що ти у нас є!

Мы тебя, наша мамуля,
С Днём рожденья поздравляем!
И внучат, ведь ты — бабуля,
К поздравленьям подключаем.

Мы хотим, чтоб ты всегда
Молодою оставалась,
Несмотря на все года,

Как и прежде, улыбалась.

Не скучай и не грусти,
Думай только о хорошем.
Будет трудно на пути —
Мы всегда тебе поможем.

Будь щасливою!
Твої рідні

МУДРІСТЬ ДНЯ

УЛЫБНИТЕСЬ!


