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Всеукраїнське видання

 Зробіть 2018 рік 
особливим для себе і своїх 

друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»

Анастасія Нових

№13 (595) червень 2018 Добра газета для добрих людей!

Життя людини 
миттєве,
це правда.

Але людина - це 
набагато більше, 
ніж просто тіло.

Сердечний доктор 

Про таких, як моя герої-
ня, двічі відмінника охорони 
здоров'я України, дитячого 
кардіоревматолога, лікаря ви-
щої категорії, відомого і шано-
ваного в місті і районі — фахів-
ця А.Г.  Долгополову, в народі 
кажуть: лікар на всі часи.

ДОБРІ ЛЮДИПродовження на стор. 12

Люди, любіть
 один одного!

ЖИТТЯПродовження на стор. 10

У православній церкві 26 
липня — Собор Архангела Гав-
риїла. 

"Где я, там свет. 
Я жив в любви самой.

Любой влюблённый — друг 
вернейший мой,

Мой храбрый воин и моя рука,
И у Любви бесчисленны войска."

БОГ Є ЛЮБОВПродовження на стор. 9

Ось вже не раз дивилася 
такі добрі, душевні, любов'ю 
просочені до людей передачі на 
каналі «АллатРа ТВ» — «Сві-
домість — інструмент дияво-
ла» і «Про Духовну Благодать» 
за участі Ігоря Михайловича 
Данилова.

Сьогодні ця фраза з ві-
домого фільму «За сімейни-
ми обставинами» більш ніж 
актуальна. Адже фільм був 
знятий в 1977 році, тобто 34 
роки тому!

Сім'я — нев'януча цін-
ність всього людського су-
спільства. Сім'я, створена 
чоловіком і жінкою, які  ко-
хають один одного, сім'я, 
в якій ти народився. Для 
багатьох людей сім'я зали-
шається єдиним місцем, де 
їх люблять, поважають і ро-
зуміють тільки за те, що вони 
є, всупереч всім і всьому. Це 
джерело життя, що живить 
серце людини, розум і по-
мисли, що благословляє на 
добрі діяння. А Сім'я, в якій 
живуть у Любові і Згоді не 
два, а три-чотири покоління, 

дає ще й силу роду, гармонію 
співіснування.

На жаль, сучасна мо-
лодь не поспішає створю-
вати сім'ю. А якщо хлопець 
і дівчина все ж вирішують-
ся жити разом, то навіть не 
реєструють своїх стосунків. 
Кажуть, що треба спробува-
ти просто пожити разом, пе-
ревірити, чи дійсно вони під-
ходять один одному. І дуже 
часто цей спільний досвід 
життя, так званий цивільний 
шлюб, закінчується розлу-
кою. А чому?

Мало хто про це замис-
люється. Як правило, молоді 
люди звалюють всю провину 
на недоліки свого партнера, 
виявлені в процесі спільного 
побутового життя. Але хіба 
справа у партнері і в його 

недоліках? Жити під одним 
дахом з іншою людиною, не-
хай навіть і коханою, — це 
завжди праця, і в першу чер-
гу це праця над собою, над 
своїми недоліками — егоцен-
тризмом, гординею, манією 
величі.

Звичайно, у людини, з 
якою ви живете, теж є над 
чим попрацювати. Однак 
люди, як кажуть, помічають 
смітинку в оці іншого, а в 
своєму і колоди не бачать.

(Продовження читайте
 на стор. 3)

«Коли ввечері за великим столом збирається вся родина — діти, внуки, правнуки, що 
тут поганого? А де такі сім'ї? Я вже не питаю, де такі столи? Зараз вже не роблять столів 
— зараз роблять столики, за якими і удвох  тісно. Та-а-к ... Малогабаритні квартири, ма-
логабаритні меблі, малогабаритні сім'ї. Від цього навіть душі стають малогабаритними».

СІМ’Я. ПОЧНИ З СЕБЕ

День Архангела 
Гавриїла

Нагадування
для майбутнього

ВАЖЛИВОПродовження на стор.13

Вірш «Нагадування для 
майбутнього» до 8 Березня я 
написала, зовсім для себе не 
зрозумівши, як це вийшло. 
Хоча потім проаналізува-
ла і якось усвідомила, що це, 
ймовірно, щось із моїх роз-
думів.
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ДОБРИЙ ДЕНЬ, 
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Газета «Пантелеймон»  — 
це народна газета, її ство-
рюють самі люди. Кожен 
передплатник, читач може 
висловити свою думку, 
розповісти історію, реалізу-
вати свою творчість, поділи-
тися добрими новинами сво-
го міста, поставити питання, 
поспілкуватися один з одним 
на сторінках газети, отримати 
психологічну допомогу і на-
віть вести свою рубрику.

Щире бажання поділити-
ся чимось хорошим пород-
жує ланцюжок добрих справ, 
настрою. Адже дійсно, дуже 
приємно бачити і робити до-
бро на тому місці, куди заки-
нула тебе доля.

Газета «Пантелеймон» — 
це платформа для спілкуван-
ня та розвитку. Її сторінки 
відкриті кожному, і завдяки 
діям людей з різних міст ко-
жен номер наповнюється не 
тільки корисною інформа-
цією, а й теплом людських 
сердець, добротою, любов'ю.

Більшість називають 
«Пантелеймон» найдобрішій 
газетою, і це заслуга не од-
нієї людини, а безлічі лю-
дей доброї волі та відкритої 
душі.

Кажуть, хочеш змінити 
світ — почни з себе, і коли по-
чинаєш слідувати цій простій 
істині, то життя змінюється. 
Коли не залишаєш ці слова 
просто теорією, а практикуєш 
внутрішні зміни в собі (кон-
тролюєш думки, зрощуєш 

Любов), то розумієш, що 
якість життя залежить тільки 
від твоєї щоденної праці над 
собою. І всі життєві трудно-
щі можна пройти, адже вони 
тимчасові. 

А життя наповнюється 
сенсом, адже, народжую-
чи всередині себе Любов, 
розумієш, що Життя — це 
найцінніший дар, це дорого-
цінний час — це шанс, даний 
кожному з нас для того, щоб 
стати живим у вічній Лю-
бові, стати самою Любов'ю.

Дякуємо, дорогі читачі, за 
нові цікаві зустрічі на сторін-
ках газети, за нове розумін-
ня, за те, що завдяки вам 
добра і любові в цьому світі 
стає все більше і більше!

З любов'ю, 
Анна Хатімлянська

У стаж зараховується 
час догляду непрацюючою 
матір'ю за малолітніми діть-
ми, але не довше ніж до до-
сягнення кожною дитиною 
трирічного віку. Ця норма по-
ширюється на періоди догля-
ду за дітьми до 2004 року на 
підставі діючого раніше За-
кону України «Про пенсійне 
забезпечення». Тобто період 
догляду за близнюками, що не 
досягли трьох років, повинен 

бути зарахований до стажу в 
одинарному розмірі (якщо ви 
були офіційно працевлашто-
вані — за записом у трудовій 
книжці, якщо не працювали 
— за свідоцтвом про народ-
ження дітей).

З 2004 року діє Закон Украї-
ни «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня», згідно з яким до стажу за-
раховується період отримання 
допомоги по догляду за дітьми 
до трирічного віку.

Правом на дострокову 
пенсію (в 50 років) користу-

ються жінки, які народили 
та виховали до шестирічного 
віку п'ятьох і більше дітей. 
Ви ж на пенсію за віком тео-
ретично зможете вийти в 60 
років. Але на той час (у 2025 
році) вам для цього будуть 
потрібні 32 роки стажу. Якщо 
стажу буде менше, то пенсію 
призначать у 63 або навіть у 
65 років. Це за умови, що в 
законодавство не будуть вне-
сені чергові зміни.

  Сергій Коробкін, 
незалежний консультант

Українці, яким призначено субсидію для 
відшкодування витрат на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, з 1 травня 2018 року зо-
бов'язані щомісячно сплачувати обов'язкову 
частку платежу. Це необхідно робити навіть у 
тому випадку, якщо на особовому рахунку є 
зекономлена субсидія.

— Одержувачі субсидій і надалі мають пра-
во використовувати заощаджену суму субси-

дії в наступних місяцях на оплату послуг, які 
перевищили соціальні нормативи, — розпові-
ли в прес-службі уряду.

У Національному реєстрі 
рекордів України досягнення 
зафіксували як «масштабний 
рекорд літніх людей». Сер-
тифікат передали в мерію 
Дніпра.

— Ми фіксуємо тільки ті 
рекорди, які є викликом. До 
цього, можливо, хтось і нама-
гався зробити щось подібне, 
проте зареєстрували рекорд 
ми саме в Дніпрі, — зазначила 
представник Національного 
реєстру рекордів України Оле-
на Булок.

Спеціально для дніпровсь-
кого заходу створили нову 
версію пісні української гру-
пи Нумер 482 — «Доброго 
ранку, Україно!». 

Постановку готували 
близько двох місяців.

Хореографи розробляли 
всі танцювальні рухи, прий-
маючи до уваги вікові особли-
вості своїх підопічних, адже 
більшій третині танцівників 
— 70 років. Найстарша учас-
ниця флешмобу — 85-річна 
Марія Смілянець. Незважаю-
чи на вік, з усіма рухами жін-
ка впоралася на «відмінно».

— Я все життя танцю-
вала. Мені це подобається. 
Тому зараз я у своїй тарілці. 
У мене в хаті не дуже приємна 
ситуація зараз, тому, щоб не 
залишатися однією, я і прий-
шла сюди. Адже тут приємне 
і доброзичливе оточення», — 
розповіла найстарша учасни-
ця флешмобу.

Фахівці кажуть, що 7, 29 30 липня будуть слабкі магнітні 
бурі. За прогнозами, вони не повинні сильно вплинути на 
самопочуття. А ось сильні магнітні бурі 2018 року очікують-
ся 15 і 18 липня.

Потрібно бути гранично обережними, прислухатися до 
організму і уникати небезпечних ситуацій, відповідальних рі-
шень. Якщо у вас є така можливість, краще взяти вихідний.

Головне: більше ходіть 
пішки, уникайте конфлікт-
них ситуацій, майте під ру-
кою необхідні ліки, якщо 
страждаєте на якісь хроніч-
ні захворювання, утримай-
теся від далеких поїздок.

У ДНІПРІ ПЕНСІОНЕРИ 
ВСТАНОВИЛИ 

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ РЕКОРД
На Фестивальному причалі в місті Дніпро 16 червня 

290 містян встановили наймасштабніший танцювальний 
рекорд. Учасники заходу — люди похилого віку, слухачі 
Університету третього віку. Вони виконали низку танцю-
вальних па, а потім утворили напис «Дніпро». Флешмоб «Мі-
сто танцює» тривав 3 хвилини 30 секунд. Про це розповіли в 
прес-службі Дніпровської міськради.

КОЛИ МАГНІТНІ БУРІ 
В ЛИПНІ 2018: РОЗКЛАД

ЩО РОБИТИ З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПЛАТЕЖЕМ, ЯКЩО 
ВОДА АБО ГАЗ НЕ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ?

ЧИ НАЛЕЖИТЬ МЕНІ 
ПІЛЬГОВА ПЕНСІЯ?

«Я народилася 19 січня 1965 року, працюю. У мене троє 
дітей (двоє з них близнюки). Як зараховується до стажу час 

догляду за близнюками? У моєму випадку за двох чи за трьох?
Чи прийняли депутати законопроект про пільговий вихід 

на пенсію жінок, що мають трьох дітей? Коли я вийду на пен-
сію — в 55 років (як багатодітна) чи в 60 років (за віком)?

Лигун Л.В., с. Обухівка-1, Дніпропетровська обл.»

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

ЦЕ ЦІКАВО

Я, як міг, приховував її 
від друзів. Але якось вона 
взяла, та й прийшла до 
школи — скучила, бачте. І 
підійшла до мене при всіх! 
Як я тільки крізь землю не 
провалився. Розлючений 
втік світ за очі. А наступ-
ного дня, звичайно ж, вся 
школа тільки й говори-
ла про те, яка у мене мати 
потвора. Чи, може, мені 
так здавалося. І я зненави-
дів її. «Вже краще б у мене 
взагалі не було матері, ніж 
така, як ти, краще б ти по-
мерла!» — кричав я тоді. 
Вона мовчала.

Найбільше я хотів 
скоріше піти з дому, піти 
від матері. Та й що вона 
могла мені дати? Я старан-
но вчився в школі, потім, 
щоб продовжити освіту, 
переїхав до столиці. Почав 
працювати, одружився, 
обзавівся своїм будинком. 
Незабаром з'явилися діти. 

Життя посміхалося мені. І 
я пишався тим, що всього 
досяг сам. Про матір я не 
згадував.

Але якось вона приїха-
ла до столиці і прийшла до 
мого будинку. Діти не зна-

ли, що це їхня бабуся, вони 
взагалі не знали, що у них 
є бабуся, і почали сміяти-
ся над нею. Адже моя мати 
була такою потворною. 
Давня образа захлеснула 
мене. Знову вона! Тепер 

хоче зганьбити мене перед 
дітьми і дружиною?! «Що 
тобі тут треба? Вирішила 
налякати моїх дітей?» — 
сичав я, виштовхуючи її за 
двері. Вона промовчала.

Минуло кілька років. Я 
домігся ще більших успіхів. 
І коли зі школи прийшло 
запрошення на збори ви-
пускників, вирішив поїха-
ти. Тепер мені нічого було 
соромитися. Зустріч прой-

шла весело. Перед від'їздом 
вирішив побродити по мі-
сту, і сам не знаю, як вий-
шов до свого старого дому. 
Сусіди впізнали мене, ска-
зали, що моя мати помер-
ла, і передали її листа. Я 
не особливо засмутився, 
та й листа спочатку хотів 
викинути, не читаючи. Але 
все-таки розкрив.

«Здрастуй, синку. Про-
бач мене за все. За те, що 
не змогла забезпечити 
тобі щасливого дитин-
ства. За те, що тобі дово-
дилося соромитися мене. 
За те, що без дозволу приї-
хала до твого будинку. У 
тебе гарні діти, і я зовсім 
не хотіла їх лякати. Вони 
так схожі на тебе. Бере-
жи їх.

Ти, звичайно, не пам'я-
таєш цього, але коли ти 
був зовсім маленьким, з 
тобою трапилося неща-
стя, і ти втратив око. Я 
віддала тобі своє. Більше 
я нічим не могла тобі до-
помогти. Ти всього добив-
ся сам. А я просто любила 
тебе, раділа твоїм успі-
хам і пишалася тобою. 
І була щасливою. Твоя 
мама».

ПРО ГАРЯЧЕ
Ви можете обпекти губи об начинку 

гарячого яблучного пирога, але не обпе-
четеся скоринкою смаженої вермішелі, 
хоча обидві ці ласощі однакової темпе-
ратури. Справа в тому, що суха скорин-
ка містить порівняно мало вологи, тому 
в ній знаходиться менше теплової енер-
гії, ніж у рідкій яблучній начинці, яка в 
основному складається з води.

Коли ваш язик торкається скоринки 
вермішелі, вона швидко віддає тепло 
ротові, але не обпалює його і швидко 
остигає. Коли аналогічні явища відбу-
ваються з яблучним пирогом, його рід-
кувата начинка віддає багато теплової 
енергії і може обпалити губи.

ВІТЕР СЕРЕД 
БАГАТОПОВЕРХІВОК

Це також пояснює, чому вітер дме 
швидше в обрамлених деревами алеях 
і на вулицях з високими будинками. Ві-
тер набирає швидкості у міру того, як 
рухається по вузьких проходах між де-
ревами і будівлями.

Іноді, на свою біду, архітектори забу-
вають про небезпеку цих явищ. Вихрові 
потоки не тільки швидко обертаються 
навколо будинків. Швидкісний вітер 
може навіть збивати пішоходів з ніг.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ВІДБІЛЮВАЧІ

С о н я ч н е 
світло містить 
звичайне ви-
диме світло і 
невидимий уль-
трафіолет. Коли 
ваша біла фут-
болка знаходиться на сонці, вона ві-
дображає видиме світло, але поглинає 
ультрафіолет. Після того як футболка 
буде випрана з відбілювачем, на волок-
на тканини потраплять і залишаться 
там мікрочастинки фосфоровмісних 
хімікатів.

Ці частинки уловлюють ультрафіолет 
і перетворюють його на видиме світло 
(за рахунок зміни довжини хвилі відби-
того світла і її зміщення в видиму ділян-
ку спектра). Тож випрана з відбілювачем 
футболка відображатиме більше світла і 
здаватиметься яскравішою.

(Продовження. 
Початок — на стор. 1)

У вашого партнера мо-
жуть бути інші звички, 
гастрономічні уподобан-
ня, інший розпорядок дня, 
інші захоплення і т.п. Пре-
красно, коли у вас збіга-
ються захоплення, смаки 
і переваги. Але і в такому 
випадку труднощі будуть. 
Труднощі іншого роду, 
пов'язані із взаємовідноси-
нами в сім'ї.

Але саме в подоланні 
труднощів, у контролі своїх 
думок, у терпінні, підтрим-
ці, повазі, в бажанні допо-
могти один одному і роз-
кривається справжня сила 
Любові! Задумайся, адже 
якщо ти хочеш, щоб люби-
ли тільки тебе, це ж егоїзм. 
Головне в житті — навчити-
ся любити інших (чоловіка 
(дружину), дітей, батьків, 

близьких людей) так, як би 
ти хотів, щоб любили тебе. 
Ось ця мета гідна найвищої 
нагороди — миру в твоїй 
душі, духовного зростан-
ня, благополуччя в твоїй 
долі і недаремно прожитих 
років. 

Немає жодної людини 
на світі, яка б відмовилась 
від щасливого дитинства, 
а воно може бути тільки в 
такий Родині!

Зовсім недавно з'явило-
ся нове дивно світле свято 
— День Сім'ї, Любові і Вір-
ності. А святкувати його 
вирішили 8 липня, в день 
пам'яті Святих благовірних 
князів Петра і Февронії, 
сім'я яких стала прикладом 
подружньої любові і вір-
ності. 

Напевно, і у них були 
труднощі, але, йдучи на-
зустріч один одному, а не 
своєму Я, вони їх подолали, 

показавши своїм життям, 
що таке Сім'я. А це в пер-
шу чергу особиста творча 
праця, самовдосконален-
ня своїх хороших якостей. 
Необхідно постійно пра-
цювати саме над собою: 
навести порядок всередині 
себе, очистити свої думки 
Любов'ю, Добром і Раді-
стю, постаратися жити для 
інших людей, віддаючи їм 
всього себе.

«Гармонія родини 
не в тому полягає, щоб 
всі її члени думали і 
діяли однаково, мали 
чи не мали таємниці 
один від одного. А в тій 
любові, яка царствено 
розсипається, де ніх-
то не вимагає зобов'я-
зань один від одного, 
в тій найвищій честі 
один одному, де немає 
слів про самопожерт-

ву, а є думка про допо-
могу, про радість бути 
корисним» (Конкордія 
Антарова).

У кожній людині за-
кладено неосяжні скарби 
Душі! Відкрийте їх у собі 
за допомогою квітки Лю-
бові, за допомогою робо-
ти над собою. Створіть за 
допомогою своїх добрих 
думок, слів і справ всі 
умови для хорошої сім'ї. 
Зробіть так, щоб кожна 
дитина, яка підростає у 
вашій Родині, змогла ви-
рости справжньою Люди-
ною — доброю, чуйною, 
справедливою, мудрою, 
сміливою, здоровою, що 
несе всім навколо світло і 
радість. 

Це у ваших силах!

СІМ’Я. ПОЧНИ З СЕБЕ

ПРИТЧА ПРО ТЕ, ЧОГО МИ НЕ ЗНАЄМО
Все життя я соромився своєї матері. У неї не було одне око, і вона здавалася мені 

потворною. Жили ми бідно. Батька я не пам'ятав, а мати ... Хто дасть хорошу роботу 
такій, як вона, — одноокій. І якщо мене мати намагалася одягнути краще, і в школі 
я не відрізнявся від однокласників, то вона в порівнянні з мамами інших дітей, та-
кими красивими і ошатними, здавалася потворною жебрачкою.

НАУКА В ПОБУТІ
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Починає діяти новий 
список послуг первин-
ної медичної допомоги 
— обов'язковий для ви-
конання всіма устано-
вами первинної медичної 
допомоги, незалежно від 
моделі фінансування», 
— наголошується в пові-
домленні.

Так, сімейні лікарі, тера-
певти і педіатри спостеріга-
тимуть за станом здоров'я па-
цієнта, ставитимуть діагнози 
і лікуватимуть поширені хво-
роби, травми, отруєння. За 
необхідності сімейний лікар 
дасть направлення до фахів-
ця вторинної або третинної 
допомоги — лора, ендокрино-
лога, хірурга і т.д. — або кон-
сультуватиметься з ним щодо 
лікування.

Терапевти, педіатри та 
сімейні лікарі вестимуть па-
цієнтів із хронічними за-
хворюваннями і станами. 
Сімейний лікар може вести 
пацієнтів будь-якого віку, 
педіатр — дітей від народжен-
ня і до 18 років, а терапевт — 
від 18 років і старше.

На рівні первинної 
медичної допомоги в 
безкоштовний пакет 
послуг входять такі 
аналізи і дослідження:

- загальний аналіз 
крові з лейкоцитарною 
формулою;

- загальний аналіз 
сечі;

- глюкоза крові;
- загальний холесте-

рин;
- вимірювання ар-

теріального тиску;
- електрокардіограма;
- вимір ваги, зросту, окруж-

ності талії;
- швидкий тест на вагіт-

ність;
- швидкий тест на тро-

понін;
- швидкі тести на ВІЛ, 

вірусні гепатити.

Інші дослідження і аналі-
зи виконуються за направ-
ленням лікаря в установах 
спеціалізованої допомоги.

Сімейний лікар або те-
рапевт при бажанні вагітної 
може вести неускладнену 
вагітність. Лікар може взяти 
вагітну на облік до 12 тижнів. 
Коли є необхідність або цього 
вимагає протокол, він напра-
вить вагітну до акушера-гіне-
колога. Також лікар первинки 
розповість, як діяти вагітній 
і дорослим членам сім'ї, які 
проживають з нею, при на-
ближенні пологів. У потріб-
ний час направить до полого-
вого будинку.

Після народжен-
ня дитини педіатр 
або сімейний лікар 
повинен проводити 
планові обов'язкові 
огляди, навіть якщо 
дитина здорова: 10 
оглядів лікаря і 6 
оглядів медсестри в 
перший рік, 2 огляди 
на другий і 1 огляд 
на третій.

Сімейний лікар 
повинен також сте-
жити за вакцина-

цією дитини і дорослого за 
календарем щеплень. Держа-
ва закуповує вакцини проти 
туберкульозу, поліомієліту, 
дифтерії, коклюшу, правця, 
кору, гепатиту В, гемофільної 
інфекції, краснухи, епідеміч-
ного паротиту.

Також новий порядок на-
дання первинної медичної 
допомоги передбачає про-
філактичні огляди і аналізи 
для груп ризику семи захво-
рювань.

Так, щорічно: цукровий 
діабет: 45 років і старші, всі — 
при факторах ризику; ВІЛ: 14 
років і старші; туберкульоз: 
всі — при факторах ризику.

Раз на два роки: рак мо-
лочної залози 50 — 69 років, 
40 — при факторах ризику.

Раз на 1—2 роки, в залеж-
ності від факторів ризику: 
гіпертонічна хвороба та інші 
серцево-судинні захворюван-
ня — жінки 50 років і старші, 
чоловіки 40 років і старші; 
навколоректальний рак: жін-
ки і чоловіки старші 50 років; 
рак передміхурової залози з 
40 років у залежності від ри-
зику.

У МОЗ зазначили, що ре-
цепти на ліки, зокрема за про-
грамою «Доступні ліки», та-
кож виписуватиме ваш лікар. 
Він самостійно визначатиме 
необхідність візиту додому до 
пацієнта, в залежності від ме-
дичних показань.

Невідкладна допомога при 
гострих станах і раптовому 
погіршенні стану здоров'я 
надаватиметься в медичній 
установі.

Про це на брифінгу, 
присвяченому медичній 
реформі первинної ланки, 
заявив голова НСЗУ Олег 
Петренко, повідомляє ко-
респондент «Укрінформу».

«Цей зворотний зв'язок 
реалізовуватиметься по-
ступово. Перша частина 
— з вересня у вигляді «га-
рячої лінії» НСЗУ, де кожен 
споживач послуг зможе за-

лишити інфор-
мацію про те, 
що його обслу-
жили неналеж-
ним чином, або 
він не отримав 
послугу, або у 
нього вимагали 

гроші. Зараз розробляєть-
ся спеціальний механізм, і 
НСЗУ це перевірятиме», — 
підкреслив Петренко.

Також він додав, що в 
разі надання неякісної ме-
дичної допомоги, або ж 
у разі відмови в ній, На-
цслужба здоров'я може 
розірвати договір з від-
повідною медичною уста-
новою. Якщо кількість 
скарг в одній медустанові 
буде великою, це стане при-

водом для НСЗУ перевіри-
ти як документацію меду-
станови, так і ініціювання 
роботи медико-експертної 
комісії МОЗ. 

Це відбуватииметься в 
разі, якщо виявлені пору-
шення стосуватимуться 
саме медичної допомоги.

Історія звернень грома-
дян та відповідна реакція 
на них Національної служ-
би здоров'я публікувати-
меться на сайті Національ-
ної служби здоров'я.

За матеріалами сайтів: 
https://24tv.ua/ru/ukraina_

tag1119

НОВИНИ МОЗ

СКОРО ЗАПРАЦЮЄ «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 
ДЛЯ СКАРГ НА МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

З вересня в Національній службі здоров'я України запрацює «гаряча лінія». Українці 
зможуть зателефонувати за відповідним номером і повідомити або про неякісну медич-
ну допомогу на первинній ланці, або про відмову в допомозі, або про вимагання грошей 
за безкоштовні послуги.

З'ЯВИВСЯ НОВИЙ ПЕРЕЛІК БЕЗКОШТОВНИХ ПОСЛУГ 
СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ, ТЕРАПЕВТІВ І ПЕДІАТРІВ

З 1 липня вводиться новий список безкоштовних послуг, які українці можуть отримува-
ти від сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, 
що всі перераховані нижче послуги є на 100% безкоштовними для кожного пацієнта. Про це 
повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Дуже добре, що в нас є
Одна установа,
Не звертаємось до неї,
Поки ми здорові.
Але бува, що життя наше
Круто повертає — 
В нього є свої закони
І нас не питає.
Довелося і мені
Пізньої години
Звернутися в установу
До хорошої людини.
Тут мене вкололи класно,
Дай Бог їм здоров’я,
І прийшла додому я —
Така Божа воля.
Тож дякую колективу,
Що вміють рятувати,
Хай здоров’я буде з ними
Надворі й у хаті.

В. С. Сушицька, м. Ладижин, Вінницька обл.

«САМОЗДРАВ» — 
ЩО ЦЕ?

Дихальний тренажер «Са-
моздрав» (капнікатор) — це 
і є комплекс вправ дихальної 
гімнастики для природного 
відновлення здоров'я. Серій-
но випускається з 1998 року.

Тренажер дозволяє нор-
малізувати газовий склад 
крові, що приводить до роз-
ширення раніше спазмованих 
судин. Відновлений кровотік 
дає оздоровлювальний ефект, 
організм починає лікувати 
себе сам — людина отримує 
можливість знизити дозуван-
ня або ж повністю відмовити-
ся від лікарських засобів, які 
вживала раніше.

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
ДИХАЛЬНОГО
 ТРЕНАЖЕРА

«Самоздрав» абсолютно 
природний — він відновлює 
показники концентрації при-
родних судинорозширювачів 
— вуглекислого газу (СО₂) 
— до нормальних значень. 
Справа в тому,  що в людсь-
кому організмі з віком пору-
шується тонкий баланс між 
киснем і вуглекислим газом, 
що призводить до порушення 
ряду важливих функцій ор-
ганізму.

Порушенню балансу газо-
вого складу крові також спри-

яють агресивні фактори зов-
нішнього середовища, частий 
стрес, малорухливий спосіб 
життя, шкідливі звички.

Брак концентрації ву-
глекислого газу в крові 
призводить до спазму судин, 
порушення кровообігу, ви-
никнення хронічних хвороб.

Дихальний тренажер «Са-
моздрав» абсолютно при-
родним чином відновлює 
концентрацію CO₂ до нор-
мальних значень, усуваючи 
спазми і покращуючи крово-
постачання.

В основі лежить природ-
ний механізм впливу — регу-
лярне вдихання повітря, на-
сиченого вуглекислим газом.

 ПОКАЗАННЯ 
ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- підвищений тиск 
(артеріальна гіпертензія/

гіпертонія);
- стенокардія та аритмія;

- мігрень;
- бронхіальна астма;

- артрит і артроз;
- порушення функції 
шлунково-кишкового

 тракту та інші 
захворювання.

Причиною всіх перерахо-
ваних вище хвороб є спазм 
судин, який усувається регу-
лярним застосуванням трена-
жера «Самоздрав».

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вправи на дихальному 
тренажері «Самоздрав» почи-
нають з 5 — 6 хвилин на день, 
додаючи по 2 хвилини, поки 
не досягнуть значень 30 — 40 
хвилин на день.

Час тренування краще 
розділити на дві рівні за ча-
сом частини: ранкову — 
виконувану відразу після 
пробудження, і вечірню — 
виконувану безпосередньо 
перед сном.

Під час тренування слід 
підтримувати рівне, спокійне, 
природне дихання.

Дихайте, як дихається, то-
бто не слід спеціально зверта-
ти увагу на «процес дихання». 
Дихання під час тренування 
повинне бути таке ж, що і без 
тренажера. Якщо цього не ви-
ходить, слід зменшити час се-
ансу або тимчасово перейти 
на попередній етап.

Суворе виконання реко-
мендації про поступове збіль-

шення тривалості сеансу га-
рантує поступове звикання 
організму до дії тренування.

Якщо ви напружені, пе-
ред вечірнім тренуванням 
допускається вживання за-
спокійливих препаратів. 
Тренування слід проводити 
натщесерце або через 2—3 го-
дини після їди.

Досить однієї короткочас-
ної дихальної процедури на 
день, і інтенсивність вашо-
го дихання в стані спокою за 
кілька місяців знизиться до 
норми.

Подробиці про викори-
стання комплексу та мето-
дику тренувань ви можете 
прочитати в книзі Володи-
мира Мішустіна «Выход  из 
тупика».

НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ КОМПЛЕКС ВПРАВ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
З пропозицією висвітлити тему виконання комплексу вправ під час використання приладу «Самоздрав» до нас 

звернувся львів'янин Віктор Пижов. Ті, хто вже знайомий з цим дихальним тренажером, знають, як його використо-
вувати і з якими додатковими навантаженнями. «Самоздрав» ефективний в лікуванні багатьох недуг, таких як підви-
щений артеріальний тиск, астма, безсоння, остеохондроз, артроз, аритмія, стенокардія, мігрень, постінфарктний і по-
стінсультні стани, цукровий діабет II типу і т.д.

Для загального розуміння ситуації розповімо, як це працює.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ШВИДКІЙ ДОПОМОЗІ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
РЕКЛАМА в газеті

"Пантелеймон" 
 +38-097-640-26-71 

(Анна)
ania@panteleymon.com
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ЛІКИ З ГОРОДУ

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

Родина кукурудзи — Пів-
денна Америка. Для леген-
дарних племен майя, ацтеків 
та інків кукурудза була най-
важливішим продуктом хар-
чування, вони обожнювали 
її і влаштовували ритуали на 
її честь. У давнину кукуруд-
за мало нагадувала ниніш-
ню: качани були меншими, 
а смак — не таким солодким, 
але вже тоді стародавні ін-
дійці усвідомлювали всю 
універсальність «золотого» 
злаку. З кукурудзяного пил-
ку готували коржі і густі 
супи, з найсолодших стебел 
— напої, а яскравими зер-
нятками фарбували одяг.

КОРИСТЬ ДЛЯ ВСІХ

Цінність кукурудзи в 
тому, що вона необхідна для 
кожної людини — для зро-
стаючих школярів і спор-
тсменів, для тих модниць, 
що худнуть,  літніх людей. 

Два основних вітаміни, 
на які багата кукурудза, це 
Е і нікотинова кислота (РР). 
Вітамін Е — не просто потуж-
ний антиоксидант і запорука 
нашої краси, він тонізує, змі-
цнює імунітет і активізує від-
новлювальні процеси.

Нікотинова кислота в зер-
нятках активно бере участь в 
обміні речовин, нормалізує 
рівень цукру і очищає судини, 
не дарма цей вітамін вважа-
ють справжніми ліками. А в 
поєднанні з вітамінами групи 
В і А він надійно береже нашу 
нервову систему і відновлює 
сили.

Кукурудза — воістину 
золотий продукт. Не дарма 
в Північній Америці, штаті 
Айдахо, встановлено пам'ят-
ник Цариці полів з чистого 
золота. 

А ще маїс — єдина рос-
лина, що містить ... золото! 
Вчені ще не з'ясували до 
кінця, яку користь несе цей 
метал нашому здоров'ю, але 
те, що він допомагає трима-
ти організм у тонусі і підтри-
мує імунітет, це безперечно. 
Тож при нестачі золота в ор-
ганізмі тарілочка кукурудзя-
ної каші відразу виправить 
ситуацію.

Кальцій і фос-
фор у цьому злаку 
дарують нам здо-
рові кістки і міцний 
сон, магній лікує 
нерви і серце, по-
кращує травлення, 
а натрій відповідає 
за роботу наших 
нервів і м'язів. Залі-
зо і цинк підси-
люють природний 
захист організму, 
а марганець забез-
печує нормальний 
ріст організму і запобігає хво-
робам суглобів у зрілому віці.

Для літніх людей кукуруд-
за особливо корисна — вона 
не тільки лікує суглоби і на-
віть знижує біль у них при 
постійному вживанні, але і 
зберігає та покращує зір.

Крім того, страви з куку-

рудзи заспокоюють шлунок і 
зупиняють процеси бродіння, 
стимулюють травлення. Тож 
після тривалих свят або ще-
дрих застіль сніданки з куку-
рудзяною кашею — ідеальний 
варіант.

Діабетикам теж не зава-
дить включити до раціону 

каші і салати з куку-
рудзи — вона допо-
магає нормалізува-
ти рівень цукру. На 
Кавказі кукурудзяна 
каша разом із ку-
курудзяною олією і 
сулугуні вважається 
випробуваним засо-
бом профілактики 
раку.

Особливо цін-
на кукурудза для 
жіночого здоров'я: 

корисні її властивості по-
легшують стан при боліс-
них менструаціях і клімаксі, 
а якщо регулярно їсти маїс 
при вагітності, це значно 
зменшить набряки.

Кукурудзяні рильця за-
стосовуються як сечогінний, 
жовчогінний, кровоспин-

ний засіб при лікуванні хо-
лециститів, гепатитів, при 
урологічних захворюван-
нях — сечокам'яній хворобі, 
нефриті, набряках, а також 
при глистових інвазіях. 
Також вони заспокійливо 
діють на нервову систему. 
Рекомендуються, особливо в 
літньому віці, при ожирінні 
як засіб, що знижує апетит і 
активізує обмін речовин.

Цінність кукурудзяної олії 
визначається також вмістом 
у ній ненасичених жирних 
кислот (80%) і фосфатидів — 
1,5 г на 100 г олії. Ненасичені 
жирні кислоти: лінолева, лі-
ноленова, арахідонова беруть 
участь у багатьох метаболіч-
них процесах. Вони належать 
до числа речовин, що регулю-
ють обмін холестерину, і пе-
решкоджають його відкла-
денню в судинній стінці.

Кукурудзяна олія в сиро-
му, нерафінованому вигляді 
рекомендується як допом-
іжний дієтичний засіб для 
профілактики і лікування 
загального та регіонарного 
атеросклерозу, ожиріння, 
облітеруючих захворювань 
артерій при цукровому діа-
беті і т. п.

Соком із розчавлених га-
рячим металом зерен кукуру-
дзи лікують лишаї, екзему.

Зерна кукурудзи, смажені 
з медом, вживають при про-
носах, також це прекрасний 
і дуже дієвий засіб при хо-
лециститах, захворюваннях 
жовчного міхура і жовчо-
вивідних шляхів.

Зрештою, з відходів куку-
рудзи отримують глютаміно-
ву кислоту, яка є цілющою при 
захворюваннях центральної 
нервової системи: епілепсії, 
психозах, депресії, інших не-
рвових і психічних хворобах; 
при прогресуючій м'язовій 
дистрофії, поліомієліті і хво-
робі Дауна. Вона є складовою 
частиною фолієвої кислоти 
і грає важливу роль в діяль-
ності головного мозку, серця і 
в процесі кровотворення.

КУКУРУДЗА 

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
При слові «кукурудза» більшість згадує завзяту Царицю полів з доброго радянського 

фільму «Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено». У нашій країні кукурудза ста-
ла популярною порівняно недавно, різко і стрімко, проте цінність цього злаку доведена не 
століттями, а тисячоліттями.

ПРИ СЕЧОКАМ'ЯНІЙ 
ХВОРОБІ

Змішати в рівних частинах 
по вазі сухі рильця кукуруд-
зи, коріння верби білої, квіт-
ки шовковиці білої. 20 г цієї 
суміші залити 2 літрами чер-
воного сухого вина. Варити в 
закритому посуді на слабкому 
вогні до упарювання на тре-
тину обсягу. 

Далі охолодити, проціди-
ти. Пити по 100 мл 3 рази на 
день до їди. Курс лікування — 
6 місяців.

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТРОМ-
БОУТВОРЕННЯ

Хворим на коронарний 
атеросклероз дуже корисно 
регулярно їсти кукурудзяну 
кашу з кукурудзяною олією. 

Така дієта також сприяє 
ослабленню нефриту, ци-
ститу, сечокам'яної хвороби, 
гальмує старіння організму, 

протидіє глистовій інвазії, 
метастазуванню злоякісних 
новоутворень.

ПРИ ГІПЕРТОНІЇ

Половину склянки куку-
рудзяного борошна залити 
подвійною кількістю теплої 
кип'яченої води, настояти 
добу, періодично струшуючи 
вміст. Вживати по 2 ст. л. пе-
ред їдою протягом дня.

ПРИ ЦУКРОВОМУ 
ДІАБЕТІ

Взяти 100 г непросіяного 
кукурудзяного борошна, ва-
рити 1 годину в 1 літрі води, 
постійно помішуючи, додати 
2 ст. л. малинового (або виш-
невого) сиропу, 3 ст. л. меле-
них волоських горіхів, 1 ст. л. 
порошку листя шовковиці. 

З'їдати по 300 г цієї суміші 
3 рази на день. Курс лікуван-
ня — 10 днів.

  ПРИ КАМЕНЯХ 
У НИРКАХ, СЕЧОВОДАХ

У цих випадках готують 
відвар кукурудзяних рилець: 
в 300 мл окропу заварити 1 
ч. л. подрібненої сировини, 
кип'ятити в закритому ема-
льованому посуді на водяній 
бані 30 хвилин, настояти 45 
хвилин, процідити через 2—3 
шари марлі і довести об'єм 
до початкового. Вживають 
по 1—2 ст. ложки 3 і більше 
разів на день за 20 хвилин до 
їди. Тривалий прийом настою 
сприяє розчиненню каменів 
(карбонатів, уратів і фос-
фатів) в сечоводах і нирках.

Попередження та проти-
показання: кукурудза про-
типоказана людям з поганим 
апетитом і підвищеним згор-
танням крові. А генетично 
модифікована кукурудза вва-
жається не тільки марним 
продуктом, але і небезпечним 
для людини (особливо для на-
ступних поколінь!).

ЗАСТОСУВАННЯ КУКУРУДЗИ В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

ЗДОРОВІ ПОРАДИ

РЕКЛАМА--------------

Є в Бразилії лікар-онко-
лог Пауло Убіратан. Швидше, 
за своїми висловлюваннями 
його вже називають не стіль-
ки лікарем, скільки мудрецем. 
Ось його незвичайні і дуже 
мудрі тези.

 — Як подбати про себе, 
якщо зі здоров'ям поки все в 
порядку, але вік вже піджи-
має?

— Моя філософія така: 
якщо у вас нічого не болить, 
нічого не робіть. Заняття 
спортом для любителів ніяк 
не впливають на здоров'я. 
Професійні заняття спор-
том наносять йому шкоду. 

Все, чого можна 
досягти, — це 
тільки зростан-
ня м'язів. Якби 
постійна ходьба 
була корисною, 
листоноші були 
б безсмертними. 
Зайці бігають і 
стрибають без 
зупинки, але 
живуть не біль-
ше 15-ти років. 
Черепахи не бі-
гають і нічого не роблять, але 
живуть по 450— 500 років.

— Але кажуть, що вправи 
і фізична активність продов-
жують життя. Наприклад, 
допомагають серцю ...

— Серце запрограмовано 

на певну кількість скорочень. 
Не витрачайте їх на вправи. 
Його ресурс закінчиться не-
залежно від способу викори-
стання серцевих скорочень. 
Це все одно, що говорити, 
ніби ви можете продовжити 
життя свого автомобіля, га-
няючи його на підвищеній 

швидкості. Хочете 
жити довше? Ідіть 
на короткий сон 
після обіду.

— Чи шкодить 
м'ясо нашому здо-
ров'ю?

— Перш ніж 
довіряти недоуч-
кам-д ієтолог ам, 
спробуйте вник-
нути в саму суть 
вашого харчуван-

ня. Що їдять корови? Траву і 
кукурудзу. Це рослинна їжа. 
Їхнє м'ясо — результат пере-
робки трави і кукурудзи. Тож  
я вважаю, що шматок ялови-
чини — кращий спосіб заван-
тажити до свого організму 
рослинну їжу.

— Якось дивно чути все 
це від практикуючого ліка-
ря...

— Тут ідеально підхо-
дить цитата Хантера Томпсо-
на: «Життя має бути по-
дорожжю до могили не з 
наміром прибути в цілості 
і красивому тілі, яке добре 
збереглося, а скоріше в'їхати 
з занесенням, в клубах диму, 
повністю виснаженим і зно-
шеним, голосно проголошую-
чи:«Ось це поїздка!»

Джерело: pokolenie- x.com

МУДРІ ТЕЗИ ЛІКАРЯ-ОНКОЛОГА 
ПАУЛО УБІРАТАНА
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СМАЧНО ТА КОРИСНО

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

Сезон закруток  і солінь 
у самому розпалі. У госпо-
динь купа ідей і планів, які 
негайно потрібно реалізува-
ти з користю. Хрусткі солоні 
огірочки, маринований пе-
рець, помідори та інші кон-
сервовані овочі — справжня 
знахідка взимку. Які тонкощі 
потрібно знати, щоб соління 
були неперевершеними за 
смаковими якостями і добре 
зберігалися, дізнавайтеся з 
нашої статті.

Готування домашніх 
солінь — це вже багатовіко-
ва традиція, у якій особлива 
магія, що радує душу і око. До 
цього дійства завжди підхо-
диш з особливою відповідаль-
ністю і трепетом. Чудово, 
коли все виходить, і домочад-
ці гідно оцінюють результати 
вашої праці. Але трапляються 

і казуси: підводять навіть пе-
ревірені роками рецепти — 
то солі забагато поклали, то з 
кислотою не вгадали, то овочі 
на вигляд «засумували».

Згадайте, які незвичайні 
огірочки завжди виходили 
у наших бабусь... Неодмінно 

хрусткі і неймовірно смач-
ні. Та й помідори в банці 
не втрачали кольору і були 
цілісінькими, ніби тільки з 
городу. 

Які ж секрети необхідно 
знати, щоб соління вийшли, 
як у бабусі в селі?

 Вибирайте огірки для 
соління з чорними пухир-
цями, а з білими викори-
стовуйте в свіжому вигляді. 
Огірки бажано сортувати за 
сортом і  величиною.

  Огірки, зняті з грядки вранці, найкраще підходять 
для консервації. Їх можна просто промити гарненько і не 
потрібно вимочувати.
 Плоди з тонкою шкіркою і невеликого розміру вихо-

дять найбільш смачними.
 Якщо огірки були зняті з грядки понад 24 годин тому, 

тоді їх краще замочити в холодній воді на 3—4 години. Так 
вони відновлять утрачену вологу і свій обсяг.
 Укладати в посуд їх потрібно «бочок до бочка»,  щіль-

но, але не можна утрамбовувати, інакше це може вплинути 
на хрусткий ефект.
 Температура заливки при консервації огірків не по-

винна перевищувати 90 градусів, а то потім вони можуть 
стати м'якими і пухкими.
 Залежно від рецепта, крім солі, в розсіл для огірків 

додають додаткові компоненти: хрін, часник, кріп, листя 
чорної смородини, дуба, вишні, чорний перець. Спецій не 
повинно бути більше 6% від загальної маси.

 Патисони для солінь потрібні 
невеликі, з ніжною тонкою шкір-
кою, бажано однакового розміру і 
тільки здорові.
 Мити їх слід м'якою щіткою. 

Плодоніжку потрібно відрізати ра-
зом з м'якоттю, але не більше 1 см.
 Більші плоди можна розрізати на частини, а дрібні ви-

користовувати цілими.
 До патисонів додають м'яту, селеру, петрушку, хрін, 

а нарізані частини можна пересипати подрібненим часни-
ком, стручковим червоним перцем, кропом.

 Сіль для консервації вибирайте суху, біло-
го кольору, без добавок. Найчастіше рецепти ро-
зраховані на велику або середнього помелу. Морсь- ка сіль 
також прекрасно підходить для цих цілей.
 Посуд для консервування використовують тільки чи-

стий і стерилізований.
 Для миття овочів використовуйте спеціальну щітку. 

Пряну зелень миють під проточною водою близько 5—8 
хвилин.
 Дубове, вишневе і смородинове листя допомагає про-

довжити термін зберігання консервованих продуктів і по-
кращує їхній смак, а якщо їх перекладати між овочами, то 
це допоможе зберегти їхню щільну консистенцію.
 Для домашнього консервування підходить столовий 

оцет. Залежно від рецептів його концентрація може бути 
5%, 6%, 8%, 9%.

 Для консервації помідорів на 
тривалий термін підходять пло-
ди пізніх сортів різного ступеня 
зрілості: червоні, рожеві і зелені.
 Для приготування соку підій-

дуть добре дозрілі і не дуже м'я-
систі сорти, а для маринування і солінь краще вибирати 
міцні, м'ясисті, щільні і не дуже великі помідори.

 До помідорів підходять такі спеції і прянощі як пе-
трушка, хрін, часник, стручковий червоний перець, кріп, 
чорний перець горошком.

 Для солінь вибирайте щільну цвітну капусту білого 
кольору, оскільки жовтувата капуста може бути вже пере-
рослою, тоді суцвіття будуть пухкими, а в серединці ніжки 
— жорсткими.

 Зеленого листя слід позбутися, потім розібрати капу-
сту на суцвіття, але не занадто дрібні.

 Щоб цвітна капуста зберегла свій колір, потрібно її 
потримати в окропові з сіллю і лимонною кислотою 1—2 
хвилини.

 Для цвітної капусти підходять такі прянощі і спеції: 
гвоздика, перець чорний і запашний горошком, естрагон, 
кориця, лавровий лист.

(червоний солодкий або 
гострий)

 

 У порівнянні з ін-
шими овочами при засо-
люванні і консервуванні 
в перцеві зберігаються 
від 50% до 80% вітамінів. 
Тому цінність цього хар-
чового продукту в зимо-
вий період і ранньої весни 
зростає.

 Для маринування 
вибирайте перець більш 
яскравого забарвлення, а 
для фарширування підій-
дуть трішки перезрілі 
плоди. Гострі сорти вико-
ристовують як приправу.

 До перцю можна до-
давати петрушку, часник, 
гвоздику, чорний перець 
горошком.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ: ВАЖЛИВІ СЕКРЕТИ ОГІРКИ

ПОМІДОРИ ПЕРЕЦЬ ПАТИСОНИ

ЦВІТНА 
КАПУСТА

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

БОГ Є ЛЮБОВ

Часом ми не в змозі поста-
вити правильний «діагноз» 
своїй душі, зрозуміти її, оці-
нити, де ми і хто? І тільки такі 
витончені за своєю глибиною 
і духовністю матеріали роз-
ставляють усі крапки над «і», 
вносять спокій в наше життя: 
«Ми на правильному шляху!».

Знайомство з людьми, які 
пишуть і відчувають, як і ти, 
вирощують крила радості і 
любові, відчуття спільноти, 
яке дарує всім Надію. А ще — 
ЛЮБОВ, яка не припиняєть-
ся. Це вона всеосяжна, всю-
дисуща і божественна. Її ми 
викохуємо молитвою, а вона 
удосконалює нас, показує нам 
шлях до Бога, вона сама є цим 
шляхом.

Дивним чином, до кінця 
не усвідомленим нами, в своїх 
молитвах ми стаємо части-
ною Океану Божественної 
любові. Я дякую Богові за ті 
лабіринти у моєму житті, які 

довелося мені подолати з мо-
литвою.

А ТЕПЕР ПРО ЛЮБОВ
Просто і складно, а ще від-

повідально зачіпати цю тему 
після поетів, прозаїків і філо-
софів зі світовим ім'ям. Але 
проста реальність нашого 
земного буття така, що тема 
ця є гарячою для кожного Бо-
жого творіння.

На жаль чи на щастя, доля 
крокує попереду нас і часті-
ше розмальовує життя наше 
в чорно-білі тони, якщо ми 
пливемо за течією. Згодом 
аналіз життя, кмітливий до-
свід, потреба експерименту-
вати, а іноді і необхідність 
(що сталося зі мною) змушу-
ють ризикувати в боротьбі з 
життям. І ось воно — диво!

Я дякую Господу за ту гаму 
почуттів, яку Він мені пода-
рував, спасибі Йому, що до-
поміг трансформувати їх у 

змістовному напрямку — до 
Його підніжжя!!! Це стало 
найважливішим досягненням 
моїх спроб плавати поперек 
течії і навіть проти неї. Біля 
підніжжя Господа я знай-
шла спокій, сенс, силу жити, 
здатність любити безумовно, 
я знайшла місце, куди стіка-
ються всі молитовні струмоч-
ки Всесвіту. І це місце нази-
вається так: Небесне царство 
всередині тебе і навколо тебе, 
на землі і на небі. У всьому 
присутня всесильна і всепе-
ремагаюча ЛЮБОВ. Слава Го-
споду за неї.

Дякую шановній редакції 
за можливість поділитися, на-
віть якщо це залишиться між 
нами.

БОГ Є ЛЮБОВ!
Бог є Любов — 

це істина глибока
І вічна, як саме життя.

Створивши землю і людей, 
Бог своїм оком

Закон любові пильно стереже.

Любов понад усе,
Без неї ми, що мідь, 

яка дзвенить.
І всяка наша жертва 

без неї — все ніщо.
І Віра без Любові, 
і пророкування,

І інша мова, ангельська — 
усе в мені пусте.

Любов, що довго терпить,
Любов, що милосердна,
Що заздрощів не має,

Не надуває щік,
Не водиться зухвало,

Не рветься, щоб відтяти,
Не збуджує неправду
І наклеп на весь світ.
Любов усьому вірить,
Все зносить, покриває,

Людей не поділяє
На грішних і святих.

Свого шукать не вміє,
Бо жертвує, страждає.

Любов ніколи не перестає,
Завжди благословить!

Не заганяймо 
в рамки любов Божу,

Бог не простить нам мудро-
стей своїх.

Любить людей в миру — 
це хто сказав не можна,

Це діти Його рідні — 
 вони святі.

Свята земля, 
свята твоя родина,

І холмики на цвинтарі святі.

І мова, що плекає 
в нас любов до України,

І ти, і я, всі раси і народи, все! 
Святі.

Не розділяймось 
на конфесії у Вірі.
Бо всі ми однакові 

у Господа свого,
І сонечко з небес одне на всіх 

нас світить,
Й Ісус страждав за всіх один.

А ще не розділяймося 
по довжині спідниці,

По пристрастях до псалмів, 
баченню життя.
Дороги в небеса 
у всіх нас різні,

Одне лиш нас єднає — 
кров Христа!

Не заганяймо в рамки любов 
Божу,

Вона безмірна, 
без кордонів і часів.

Хто має очі, її бачить 
в чистій посмішці дитини,

В гармонії Всесвіту,
 в людини красоті!

Небесне Царство може 
стать оманою

Для серця, що шукає
 скрізь свого.

Правильну церкву, гарячу 
проповідь свого учителя,
Забувши, що Господь — 

то є Любов.
Шукаймо Господа у всякому 

творінні
І багатіймо серцем на Любов.

Любові жертва —
 ось наше спасіння,

Ісус це доказав нам на хресті.

Раїса Дмитрівна Костиря,
смт Бабинці 
Київська обл.

У православній церкві 26 липня — Собор Ар-
хангела Гавриїла. Ось що розповідає про нього 
православна церква: «Архангел Гавриїл був об-
раний Господом для того, щоб благовістити Діві 
Марії і всім людям велику радість про Втілення 
Сина Божого. Тому наступного дня після Благові-
щення, прославивши Пречисту Діву, ми дякуємо 
Господу і вшановуємо Його посланника Арханге-
ла Гавриїла, що послужив таїнству нашого спасін-
ня».

У поемі Ібн аль-Фаріда «Велика Касида» також є 
рядки про архангела Гавриїла:

…Душа не плоть, хоть дышит во плоти
И может плоть в высоты увести.
В любую плоть переселяться мог,
Но не был плотью всеобъявший Бог.
Так, к нашему Пророку Гавриил,
Принявши облик Дихья, приходил.
По плоти муж, такой, как я и ты,
Но духом житель райской высоты.
И ангела всезнающий Пророк
В сём человеке ясно видеть мог.

Но значит ли, что вождь духовных сил,
Незримый ангел человеком был?
Я человек лишь, и никто иной,
Но горний дух соединён со мной.
О, если б вы имели благодать
В моей простой плоти его узнать,
Не ждя наград и не страшась огня,
Идти за мной и полюбить меня!
Я — ваше знанье, ваш надёжный щит,
Я отдан вам и каждому открыт.
Во тьме мирской я свет бессонный ваш.
Зачем прельщает вас пустой мираж,
Когда ключом обильным вечно бьёт
Живой источник всех моих щедрот?!
Мой юный друг, шаги твои легки!
На берегу остались старики,
А море духа ждёт, чтобы сумел
Хоть кто-нибудь переступить предел.
Не застывай в почтении ко мне —
Иди за мною прямо по волне,
За мной одним, за тем, кто вал морской
Берет в узду спокойною рукой
И, трезвый, укрощает океан,
Которым мир воспламенённый пьян.

Я не вожатый твой, я путь и дверь.
Войди в мой дух и внешнему не верь!
Тебя обманет чей-то перст и знак,
И внешний блеск введёт в душевный мрак.
Где я, там свет. Я жив в любви самой.
Любой влюблённый — друг вернейший мой,
Мой храбрый воин и моя рука,
И у Любви бесчисленны войска.

Ці рядки неначе дали інше розуміння, розкрили 
інший ракурс мого внутрішнього відношення. З'я-
вилася величезна подяка і прагнення, любов, роз-
криття.

Тетяна, м. Київ

ДЕНЬ АРХАНГЕЛА ГАВРИЇЛА

МИ НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ!
Добрий день, шановні «пантелеймонівці»!
Гаряча городня пора не змогла відвернути наш час і ува-

гу від цікавих і змістовних публікацій на сторінках «Панте-
леймона». Дякую за глибоку і досконалу розмову про силу, 
сутність і мову молитви. Молитви, як способу спілкування, 
як потреби висловлювати подяку, любов і визнання Твор-
цю, якого ми шукаємо або, можливо, вже знайшли, але ще 
не зміцнилися в Ньому.
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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)

Хочеться сказати, що кож-
на робота гідна уваги! 

Ваші листи на практиці 
показали, що те справжнє, 
живе і тепле — воно є у всіх! 

І кожен із вас своєю дією, 
своїм прикладом може до-
помогти іншому зробити 
той перший крок до себе 
справжнього і розтопити лід 
непотрібних образ, прикро-
стей і очікувань. Тепле серце 
завжди зігріє і полюбить!

 Головний приз — 
мобільний телефон з вели-
кими кнопками — отримує 
Тетяна Кирьякова-Музалев-
ська, м. Бахмут.

 МП3-плеєр отримують:

- Аріна Гаркушенко, м.Київ;
- Тетяна Василівна, 

м. Біла Церква;
- П. Г. Сухенко, Харківська обл.;
- Зоя Коломієць, м. Львів;
- Наталя Петрівна Кущ, 

м. Черкаси.

 Набір «Здоров'я» 
(бальзам Болотова або «Мус-
кус» — на вибір) отримують:

- З.М. Дунаєва, м.Київ;
- Григоренко А.Г., м.Чоп;

- Ю. В. Льовкін, м. Бахмут;
- А. А. Таран, 

Дніпропетровська обл .;
- М.А. Караван, 

   м. Славута.

 Набір, що «зігріває 
тіло» (плед і теплі шкарпет-
ки) отримують:

- Н. А. Фіноченко, 
м. Чернігів;

- Т.В. Дорощук, 
Житомирська обл.;

- Валентина Михайлевська, 
м.Київ;

- Ольга Назарук, 
Рівненська обл.;

- Галина Писанко,
с. Малинівка,

Запорізька обл.

З любов'ю, колектив редакції 
газети «Пантелеймон»

Дивилася і слухала і інші 
передачі. Так мені все подо-
бається, на чутливому рівні 
слухаю їх, а душа ніби співає. 
Прожила вже стільки років, 
все це відчувала, а пояснити 
не могла навіть сама собі. 

Потім зрозуміла, та й син 
мій, який є волонтером-учас-
ником МГР «АллатРа», мені 
пояснив, направив у правиль-
ному напрямку, і я це 
все зрозуміла, душу 
в собі відчула, і так 
легко стало, що ось 
духовний світ усере-
дині тебе — це храм, і 
свідомість відступає.

Книги Анастасії 
Нових «Сенсей І, ІІ, 
ІІІ, IV» і «АллатРа» прочита-
ла ще раніше, але читала їх із 
захопливим настроєм, ловля-
чи себе на думці, що стільки 
років прожила, а всього цьо-
го не знала. Відчувала щось 
десь, але що саме, зрозуміти 
не могла. 

А тепер, коли ось цей пода-
рунок прийшов нам від духов-
ного світу, я вже знаю і потро-
ху іншим людям розповідаю. 

Але одні люди слухають і 
кажуть, що я унікальна люди-
на, таку не часто зустрінеш, а 
іншим свідомість не дає почу-
ти навіть слово одне моє.

І я починаю ще більше пра-
цювати над собою. Ось хочу в 
духовний світ, хочу допома-
гати людям теж наблизитися 
і хоч трохи доторкнутися до 
цієї благодаті.

Медитацію «Квітка Ло-
тоса» роблю, не завжди ви-
ходить, але я «стукаю» в ду-
ховний світ потихеньку. Я 
православна, до церкви ход-
жу. Раніше ходила більше на 
служби, сповідалася не раз, 
причащалася, але зараз чо-
мусь рідше стала ходити. З бе-
резня завела щоденник, запи-
сую туди свої думки, які мені 

нав'язує свідомість, 
потихеньку з ними 
борюся.

Згадую себе, коли 
мені син уперше дав 
книгу «Сенсей І», 
щоб я почала читати. 
Я, напевно, півроку 
не могла взяти її до 

рук, а не те, щоб прочитати. 
А потім вирішила: все про-
читаю. І правильно, адже це 
прекрасно!

Все просто насправді, і не 
раз у передачах це повторю-
вав І. М. Данилов. Але часом і 
не так вже просто, свідомість 
дуже сильна, але я намагаюся 
переступити через неї і руха-
тися далі по духовному шля-
ху. І скажу вам, це величезна 
праця.

Величезне спасибі І. М. Да-
нилову. Це подарунок нам від 
духовного світу, щоб цей світ 
став світлішим, кращими, до-
брішими, щоб настало «Зо-
лоте тисячоліття», як колись 
було, щоб люди в усьому світі 
об'єднались у любові до Бога і 
Церкви, об'єдналися духовно. 
Як було б чудово!

Дякую колективу газети 
«Пантелеймон» за те, що ви є, 
за те прекрасне і дивовижне, 
що даруєте людям, за благо-
дать, радість, добро і любов! 
Я вас всіх дуже люблю!

З любов'ю і вдячністю, ваша 
постійна читачка 
Тетяна Василівна,

м. Біла Церква

А потім? Потім мені знадо-
билося знати сенс життя, без 
цього якось не жилося. І по-
чався пошук, пошук довжи-
ною в життя.

Я багато читала. Десь у 16 
років мені потрапила до рук 
книга Володимира Леві, і одна 
фраза про «свободу душі» 
була мені близькою і змушу-
вала шукати далі. До сих пір 
читаю його книги і захоплю-
юся ним.

Ще в шкільні роки я про-
читала Біблію, читала книж-
ки з філософії. І ніяк не могла 
зрозуміти, чому, обравши ду-
ховний шлях, я потрапила в 
таке пекло. Я була в пеклі і ду-
ховно, і фізично. Я дійшла до 
того, що без знеболювальних 
і заспокійливих препаратів я 
взагалі не жила. Було відчуття 
боговідсторонення.

Але Бог посилав мені лю-
дей, які допомагали: словом, 
ділом, своєю любов'ю, своєю 
творчістю. Спасибі їм велике! 
І я потроху вибралася з цього 

пекла. Потроху, по сходинці, 
але кожна сходинка мені зда-
валася великим дивом і вели-
ким відкриттям.

І ось дійсно великим від-
криттям для мене стала книга 
«АллатРа». Моя душа раділа! 
Ось нарешті всі пазли склали-
ся. Я читала із захопленням. 
Депресія зникла. Я відчувала, 
що ніби нарешті повернулася 
додому ...

Але не все так просто. І си-
стема так просто відпускати 
не хоче. Виявляється, що я не 
так і далеко втекла від неї. І 
одних тільки знань недостат-
ньо.

Ще одним дивом для мене 
стала Зінаїда Міркіна, зро-
бивши причетною мене до 
свого світу глибинних по-
чуттів. Спочатку мені сподо-
балися її вірші, потім я стала 
слухати інтерв'ю. Я плакала ... 
Кожне її слово відгукувалося 
відлунням у моїй душі.

Чому так важливо нам 
співзвуччя? Дійсно, як казала 

Зінаїда Міркіна: «Як відкрити 
цю глибину? Нею можна тіль-
ки заразитися. Істину можна 
пізнати, лише щиро полюбив-
ши мудреця». І знову до мене 
повернулося забуте в дитин-
стві почуття краси і гармонії 
цього світу, почуття подяки 
Богу за все. Щастя в мовчанні. 
Як мало можна сказати слова-
ми, істина завжди між рядків.

За що я люблю музику? 
Адже це істина, любов, та, 
про яку не скажеш словами. 
За що я люблю поезію? Адже 
це музика душі. У музиці слів, 
граючи образами, наша душа 
знаходить ту таємницю, зро-
зумілу тільки їй.

Я вдячна всім, хто несе в 
світ добро, любов. Всім, хто 
може допомогти чимось хоча 
б одній людині. Бог прихо-
дить до нас через людей, ніби 
промовляючи: «Ти не один, я 
з тобою, я завжди з тобою».

 Т. В. Дорощук,
Житомирська обл.

РОЗТОПИМО ЛІД 
ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ! 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
Любі друзі! З величезною радістю оголошуємо 

переможців конкурсу «Розтопимо лід теплом сер-
дець!». У ньому ми всі разом ділилися своїми те-
плими і душевними історіями, віршами, малюнка-
ми і навіть піснями.

ЛЮДИ, ЛЮБІТЬ ОДИН ОДНОГО!
Здрастуй, добра газето для добрих людей «Пантелеймон»!
Ось вже не раз дивилася такі добрі, душевні, любов'ю 

просочені до людей передачі на каналі «АллатРа ТВ» — «Сві-
домість — інструмент диявола» і «Про Духовну Благодать» 
за участі Ігоря Михайловича Данилова.

ЯКЕ БЛАЖЕННЕ ДИТИНСТВО...
Тоді світ здається прекрасним, 

повним чудес і райдужних надій.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Де б ми не були, але 
хоча б раз на рік поспі-
шаємо в рідний край, 
щоб поклонитися землі, 
вшанувати і згадати рідних 
і близьких, яких вже немає з 
нами. І коли цього року я їха-
ла в свою рідну Пархомівку, 
що на Київщині, моє серце і 
душа повнилися теплом і лю-
бов'ю, адже я їхала в найрідні-
ший куточок на Землі.

Він рідний мені своїм
 запахом трав,

І людьми, які там 
проживають.

І коли я приїду у рідне село,
Моє серце від щастя співає.

Понад 50 років я прожи-
ваю в Києві, батьків моїх вже 
давно немає, але щоразу, коли 
їду в село, відчуваю, що їду 
до рідного дому. Адже там 
мені рідна кожна стежка, там 
особливий запах у трав, і там 
живуть люди, яких я дуже лю-

блю, кожна зустріч з ними — 
це свято.

Максим Горький писав: 
«Любов до людей — це ті 
крила, на яких людина підні-
мається вище за все».

Рідна земля і зустріч з 
друзями дають мені нові сили 
для життя, моє серце і душа 
наповнюються любов'ю.

Я дякую Богові, що на-
родилася і виросла на Пар-

хомівський землі, що маю 
можливість приїхати і низько 
вклонитися земельці. І в цьо-
му невеличкому вірші вира-
жена моя любов до рідного 
краю.

У кожного куточок 
є на цій Землі,

Де народились і зростали ми,
Де перший крок зробили,

І дзвінким криком 
дали зрозуміти,

Що ми прийшли на цій землі 
пожити.

І серцем, і душею 
любим землю цю,

Квітучу, рідну, запашну.
І де б ми не жили, 

і що б ми не робили,
У той куточок на Землі, де 

народились,
Ми спішимо, щоб душу 

відігріти,
Щоб землі рідній 

поклонитись, 
Де ми зростали, 
де жили батьки,

Де друзі юності живуть 
і земляки,

Де кожна деревинка 
і травинка

Нагадують дитинства роки,
Де жили ми щасливо на землі,
Мужніли наші крила, і тоді

Ми розлітались,
як ті птахи по землі.

Але у серці і душі ми бережем 
любов до рідної землі,

Благословенна будь, земле,
Що колискою 

від роду нам була!

З повагою і вдячністю за 
вашу роботу, 

Валентина Михайлевська,
м. Київ

Я ще здоровий і щасли-
вий, слава Богу, продовжую 
вчитися. Мені тільки вісім-
десят другий, а спілкування з 
людьми, письмове чи усне, це 
теж навчання і обмін енергія-
ми. Ми з дружиною радіємо, 
читаючи вашу газету і відгу-
ки читачів, і я вирішив взяти 
участь у нашому спілкуванні.

Я дещо пишу для себе, 
а, читаючи газету, вирішив 
поділитися своїми думками 
з читачами. Я написав кіль-
ка десятків чотиривіршів 
(окремі з них під умовною 
назвою «правила життя») і 
поділюся ними з читачами га-
зети з надією, що вони допо-
можуть комусь у загальному і 
духовному розвитку.

Готовий до подальшого 
спілкування з редакцією і чи-
тачами (письмового або те-
лефонного) і продовжу свої 
пропозиції для газети і чи-
тачів. Для початку пропоную 
кілька варіантів своїх «пра-
вил» і підкреслюю, що:

Я не поэт в высоком
 смысле слова,

Я пишу о том, что Бог даёт,
А это в нашей 

жизни есть основа,
Когда душа от радости поёт.

Співробітникам редакції:
Спаси вас Бог, милые люди,

Что можете добро творить,

И пусть всегда легко 
вам будет

Любить, прощать, 
благодарить.

Всім:
Желаю добра я вам, 

люди,
Пусть не сходит 

улыбка с лица,
Пусть любовь и гармо-

ния будут
В ваших душах и ва-

ших сердцах.

Сейте разумное,
 доброе, вечное,

Чтоб люди могли его жать,
И за деяния ваши сердечные
Вас будут всегда уважать.

И сеять надо там, где ты 
живёшь,

Где близки земля, природа, 
люди,

Очень важно то, что ты 
другим даёшь,

А не что тебе за это будет.

Делайте всё только 
с добрыми мыслями,

Чтоб радость 

в делах отражалась,
Ведь для того мы на землю и 

присланы,
Чтоб нами добро

умножалось.

Об этом все должны 
мы помнить с вами

И делать всё для этого всегда.
Чтоб всё то, 

что делается нами,
Давало больше пользы, 

чем вреда.

Очень важно то, 
что ты уже умеешь

И в своих желаньях не 
безумствуешь,

Не важно, что и сколь-
ко ты умеешь,

А важно то, что ты 
при этом чувствуешь.

Надо иметь любовь, 
совесть и честь.

И делать всё, чтоб в 
сердце пелось,

И всё воспринимать 
таким, как есть,

А не таким, как бы 
хотелось.

Каждый сам себе про-
блемы множит

И принимает сам во всём 
решенье,

Не то, что окружает нас, 
тревожит,

Тревожит ко всему наше 
отношенье.

Живите все приятно 
и свободно,

Пусть радуют вас дни и 
вечера,

Пусть завтра будет лучше, 
чем сегодня, 

А сегодня лучше, чем вчера.

Хочу, чтобы счастливы
 вы были,

Чтоб всё, что надо, 
было с вами,

И чтоб вы других любили,
Какой любви б хотели сами.

Чтоб жизнь была 
приятна, хороша,

Чтоб всем довольно 
было тело,

Надо жить так, чтобы душа
От сделанного телом пела.

Живите так, 
как позволяет совесть,

Не создавайте боли никому,
И, искренне 

о других беспокоясь,
Поможете 

вы каждый самому.

Не говори о всём, что знаешь,
Но всегда знай, что говоришь,
Того ведь и не представляешь,

Что иногда словом
 натворишь.

Успею ль я пред вами
Душой открыться до конца,

Чтоб вместе 
с этими стихами

Добрели люди и сердца.

З повагою і вдячністю, ваш 
читач Микола Ілліч Субота,

с. Боровеньки,
Луганська обл.

Мій телефон для спілкування: 
(095) 746-01-34

ПРО ЛЮБОВ,  ЯКУ МИ НЕСЕМО ПО ЖИТТЮ
Добрий день, наша рідна газето «Пантелеймон цілитель» і її співробітники, які вклада-

ють своє душевне тепло в її випуски!

У цьому листі я хочу розповісти про любов, яку ми несемо по життю до рідної землі. У 
душі кожної людини живе велика любов до краю, де вона народилася, де зробила перший 
крок, де пройшли найщасливіші дні її дитинства. Ми всі прив'язані серцем і душею до тієї 
землі, звідки з'явилися на світ. Там, де пройшло сонячне дитинство, там і починається Бать-
ківщина. І любов до неї несемо в своїх серцях і душах по життю. Кожна душа, наділена цією 
любов'ю, випромінює в світ добро і світло.

БАЖАЮ ДОБРА Я ВАМ, ЛЮДИ!
Здрастуйте, шановні працівники редакції газети «Пантелеймон цілитель» і її читачі!

Я передплатник вашої газети з минулого року. Задоволений, радію, дякую і беру участь 
у вашій благородній праці. Хочу поділитися з вами і читачами своїми думками, поглядом і 
захопленнями, що я зміг написати для себе.
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

З ЖИТТЯ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ
Про таких, як моя героїня, двічі 

відмінника охорони здоров'я Украї-
ни, дитячого кардіоревматолога, 
лікаря вищої категорії, відомого і 
шанованого в місті і районі — фахів-
ця А.Г. Долгополову, в народі ка-
жуть: лікар на всі часи.

Медичний стаж Асі Гнатівни 55 
років, два десятиліття з яких вона 
відпрацювала на посаді головлікаря 
дитячої лікарні м. Артемівська-Бах-
мута. (Всього ж у цьому лікувальному 
закладі працює 44 роки). Долгополова 
неодноразово обиралася депутатом 
міськради, де чотири скликання по-
спіль очолювала комісію з охорони 
здоров'я.

 
— Це найкращі роки моєї трудової 

діяльності, — каже моя співрозмов-
ниця. — Незважаючи на труднощі і 
проблеми, пов'язані з будівництвом, 
оснащенням лікарні обладнанням, 
благоустроєм прилеглої території, 
укомплектуванням кадрів і створен-
ням згуртованого колективу, ми вчи-
лися і працювати, і відпочивати.

Маленькі пацієнти називають Асю 
Гнатівну «сердечний доктор». (Ву-
стами дитини, як відомо, глаголить 
істина). Їхня улюблена тітонька-лікар 
наділена великим серцем. У полікліні-
ці кабінет дитячого кардіоревматоло-
га в числі найбільш відвідуваних. Від 
новонароджених і до вісімнадцяти.

Малюки не бояться йти до неї — 
вона «не робить уколів», а тільки слу-
хає трубочкою і показує іграшки.

На думку Асі Гнатівни, ті, що пра-
цюють «у дитинстві» лікарі, медсе-
стри, нянечки — як і всі ми, люди, 
теж втомлюються на чергуванні, по-
вертаючи здоров'я дітям, рятують їх. 
Щодня і часто майже в екстремальних 
умовах. І майже завжди за жебрацьку 
зарплату. Та вона переконана, що тут 
залишаються працювати лише чесні, 
працьовиті, віддані своїй професії 
люди, для яких головне — не зарпла-
та, а допомога і порятунок пацієнтів.

Така і сама А. Г. Долгополова, і її 
кабінетна медсестра І. В. Погорєло-
ва, з якою вона співпрацює понад 30 
років.

За роки трудової діяльності Асі 
Гнатівни багато що змінилося. І краї-
на, і час, і звичаї, і ставлення до лю-
дей. Але це прізвище, ім'я, по батькові 
і тоді, і тепер означають в першу чер-
гу ЛІКАРЯ. Кращим підтвердженням 
сказаного вище — відгуки рідних і 
близьких її пацієнтів. Причому не 

тільки Бахмута, області, а з ближньо-
го і далекого зарубіжжя.

Зараз на прийом до лікаря зверта-
ються вже онуки її перших пацієнтів. 
«Здрастуйте, а Ви нас пам'ятаєте? Ви 
лікували мою дочку, а тепер Вам прав-
нука принесла. Допоможіть ... »

Долгополова — хороший діагност. 
Але, якщо вважатиме за необхід-
не, то направить своїх підопічних 
на консультацію до столичних колег 
або лікарів інших спеціальностей: 
кардіохірургів, кардіологів. Для неї не 
існує кордонів, коли йдеться про здо-
ров'я дітей.

БІЛЯ ВИТОКІВ В ПРОФЕСІЮ

...На вступних іспитах до Донець-
кого медінституту Ася, одна з кращих 
випускниць школи №18 м. Слов'янсь-
ка, не пройшла за конкурсом. Не до-
брала єдиного балу, здавши чотири 
предмети на «5» і один на «4». Але не 
зневірилася. Хоча і море сліз пролила.

 
— Цей негативний досвід став для 

мене хорошою школою, — згадує Ася 
Гнатівна. — На підставі екзаменацій-
ного листа мене відразу зарахували 

до Краматорського політехнічного 
інституту на вечірнє відділення. За 
умови, що в зимову сесію «доздам» 
математику. Причому, це все зробив 
мій батько без моєї участі. Тато дуже 
хотів, щоб я стала інженером. Він і до 
вузу мене «вступив», і в гуртожиток 
поселив, і на НКМЗ (Новокраматор-
ський машзавод) влаштував лаборан-
том-пірометристом до центральної 
заводської лабораторії.

Два місяці я ходила по цехах, 
вимірювала температуру в печах за 
технологічним витоком — від плавки 
до випуску готового виробу. Вечора-
ми в політеху слухала лекції, готува-
лася до заліків. Але всі думи мої були 
тільки про медицину. І коли в листо-
паді почула, збираючись на роботу, 
по обласному радіо, що в МОЄМУ ін-
ституті оголошено додатковий набір 
студентів на вечірнє відділення, тут 
же пішла до відділу кадрів звільняти-
ся ... Ось так реалізувалася моя дитяча 
мрія — я стала лікарем-педіатром.

СПЕЦІАЛІСТ ШИРОКОГО
 ПРОФІЛЮ

Розподіл після вузу тоді був все-
союзним — від столиці і до самої 

околиці. І готували на педіатрич-
ному відділенні студентів лікарями 
широкого профілю. Асю Гнатіївну, 
на той час уже сімейну, чекали в селі 
Прелєсному, розташованому на кор-
доні Харківської та Донецької обла-
стей. Лікарня на 25 ліжок з пологовим 
відділенням. У кожному селі — школа 
і дитячі ясла. У розпорядженні моло-
дого фахівця кобила Машка і кучер 
Тарасович. Долгополова лікувала те-
рапевтичних, інфекційних хворих (ді-
тей, дорослих), вела стаціонар, прий-
мала пологи, обслуговувала виклики, 
медичний «всеобуч» населення і про-
фогляди, контроль за приготуванням 
їжі в лікарні, на польовому стані, і на 
молочно-товарній фермі — все це та-
кож було сферою діяльності Долгопо-
лової.

— Єдиний привілей у мене, — веде 
далі свою розповідь Ася Гнатівна, — 
фінський будиночок біля самого лісу 
на краю села та паливо. Оскільки ро-
бота забирала без залишку увесь мій 
вільний і невільний час, Дмитрика 
(первістка) бавила наша родичка. 
Вона приїхала до села з міста. Можли-
во, тому відпрацювання покладених 
після навчання в інституті двох років 
пройшло без серйозних НП. У мене 
жодна дитина не померла.

«Ти під Богом ходиш», — казали не 
раз Асі Гнатівні в відділі охорони здо-
ров'я. І коли сама прийняла найсклад-
ніші пологи, а не відправила породіл-
лю, згідно з інструкцією, в райцентр. 
«Та я б просто не довезла її». І коли 
виходила дітей, які отруїлися гри-
бами, і «завела серце» комбайнерові 
прямо на хлібній ниві ...

Бути керівником для жінки, а тим 
паче, вчорашньої випускниці медін-
ституту, завжди складно, вважає 
А. Г. Долгополова.

— Мені допомагали знання, — 
каже вона. — А коли немає з ким 
порадитися, то вузівські підручни-
ки виручали і конспекти (взяла їх всі 
з собою в село), любов до професії. 
Цілком можливо і ... вищі сили. Треба 
було всюди встигати. Інакше не мож-
на. Зате який досвід накопичила! Не 
було чогось такого, чого б я не знала, 
не вміла, працювала в подальшому 
дільничним терапевтом у Слов'янсь-
ку, Артемівську. У це місто я приїхала 
слідом за чоловіком. Його призначи-
ли заступником головлікаря санепі-
демстанції.

Коли праця — як задоволення, 
життя хороше, а коли праця — обов'я-
зок, життя — рабство. Це по Горько-

Шановна Анно Хатімлянська, редактор найдобрішої в світі газети для 
найдобріших у світі людей!

Сьогодні у Вас на одного передплатника, читача і цінителя стало біль-
ше. Напередодні Дня медичного працівника я оформила в подарунок ге-
роїні мого матеріалу — А. Г. Долгополовій абонемент на «Пантелеймон 
цілитель» і «Розумне господарство». Сподіваюся, в одному з номерів ви-
дання, яке вона дістане зі своєї поштової скриньки, Ася Гнатівна прочи-
тає про себе.

Заздалегідь Вам вдячна.
З повагою, Тетяна Кирьякова-Музалевська, м. Бахмут

СЕРДЕЧНИЙ ДОКТОР
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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
му. І по Долгополовій. Вона, 
за відгуками колег, батьків 
маленьких пацієнтів, — уо-
соблення свого місця робо-
ти. Дітлахи з їхньою дитячою 
безпосередністю дарують Асі 
Гнатівні і «всі квіти світу», і 
«Місяць і Сонце», і «зірки на 
небі», власноруч виготовлені 
подарунки, малюнки, вироби. 
Вона цінує ці прояви їхньої 
любові, куди вкладена душа 
дитини, чистота помислів, ве-
личезний позитив.

— Як правило, — конста-
тує Ася Гнатівна, — на роботі 
ми проводимо більше часу, 
ніж удома. Тому в пору мого 
головлікарювання ми з ко-
лективом створили в нашій 
лікарні сприятливе середо-
вище. І не тільки для трудо-
вої діяльності, а й для життя. 
Досвід керівника переконав 

підопічних у тому, що на ро-
боті має бути приємно жити. 
Гуморини, КВК, конкурси «А 
нумо, господині!», «Кращий  
за професією», свято врожаю 
та інші, які ми організовували 
і проводили, — не тільки від-
починок і розрядка. Вони, за 
великим рахунком, не давали 
нам завчасно постаріти. А які 
відкривалися таланти і здіб-
ності! Зараз про це приємно 
згадати. А у нас тоді діяли 
негласні закони і правила: 
брати участь усім, не обра-
жатися на жарти, епіграми і 
дружні шаржі; сценки, гумо-
рески повинні бути розумни-
ми, тактовними і обов'язково 
добрими. Це дозволяло нам 
зберігати в колективі «чуття 
єдиної родини» і залишатися 
... трішечки дітьми. А значить, 
допомагало жити.

ТАЛАНТИ 
І СПАДКОЄМЦІ

Ася Гнатівна вміє жити 
гідно. Їй до душі такий афо-
ризм: «У нещастя, як у хворо-
би, є причини, а у щастя, як у 
здоров'я, їх немає».

— І зараз, і завжди кращий 
подарунок для мене — здо-
ров'я дітей, — каже 
лікар. — Коли бачу по-
смішки своїх пацієнтів, 
чую веселий сміх, то 
щаслива безмірно.

— Асю Гнатівно, 
Ваші молодший син 
Тарас і старша внуч-
ка Катя продовжили 
сімейну традицію — 
вони лікарі. Ви цьому 
раді?

— Звичайно.

— А хотіли б, щоб і молод-
ші Ваші внуки Боря (син Та-
раса) і Дім Дімич «пішли» в 
медицину?

 — Безумовно. І хоча 
успадкування дітьми про-
фесії батьків йде з глибини 
століть, я вважаю, що вони 

вільні вибирати рід занять 
згідно зі своїми бажаннями і 
природним нахилом. Пожи-
вемо — побачимо ... Наша 
лікарська династія почала-
ся з мене — я перший медик 
у роду. Взагалі. Сподіваюся, 
традицію продовжать ону-
ки і їхні діти. Я дуже сильно 
люблю своїх онуків. Молод-
шим охоче дарую решту своєї 

«свободи» ... 

Якщо, звичайно, 
виходить. З Катею 
(працює лікарем у 
Красноярську) спіл-
куємося через «елек-
тронку». Вона довіряє 
моєму досвіду, кон-
сультується, коли ви-
никають питання, 
дякує за поради. Зага-
лом, життя триває...

Шановна редакціє газети 
«Пантелеймон»!

Пише вам пенсіонерка 
Ніна Олександрівна Фіно-
ченко з міста Чернігів. От-
римавши вдруге «Бальзам 
Болотова» поштою, я познай-
омилася і з вашою газетою. 
А прочитавши сьогодні на 
стор.14 статтю під рубрикою 
«Розтопимо лід теплом сер-
дець», вирішила послати вам 
свою творчість — це вірш, 
написаний в ніч на 8 березня 
2016 р., у безсоння, якесь для 
мене одкровення, оскільки 
віршики для правнучки впер-
ше в житті я написала всього 5 
років тому, випадково, повер-
нувшись з церкви 19 жовтня 
(це день Царськосільського 
ліцею у О. С. Пушкіна, і день 
народження мого батька) ... 

І ось такий містичний збіг, 
що я почала писати вірші за 
іграми, спілкуючись з моєю 
онукою. Їх виявилося цілий 
блокнотик, більше поки не 
пишеться, за винятком поздо-
ровлень до дня народження і 
для моєї другої правнучки, 
Оленки, яка народилася 4 ли-
стопада ...

А вірш «Нагадування для 
майбутнього» до 8 Березня я 
написала, зовсім для себе не 
зрозумівши, як це вийшло. 
Хоча потім проаналізува-
ла і якось усвідомила, що це, 

ймовірно, щось із моїх роз-
думів.

За професією я викладач 
французької мови. Пропра-
цювала 40 років у вузі. Була 
на стажуваннях у Франції 
двічі. Що стосується вірша, 
то відразу скажу, що законів 
поезії я не вивчала, вийшло, 
як вийшло. І шлю вам його не 
через приз, а просто оцінила 
вашу газету як знакову для 
мене.

НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО

В мире живите,
Душу храните,

Люди Земли!
Трудитесь,
Дерзайте,

Не уставайте
Радость нести.

Всем ссорам,
Вздорам

Упрёкам, укорам
Добро 

Выставляйте,
Люди Земли.

И немощным,
Хилым,
Убогим,
Унылым

Плечо подставляйте,
Люди Земли.

А если случится,

Оступится — 
Не унывайте,

Быстрей исправляйте,
Друзей ободряйте,

Люди Земли.
Без слёз и укоров

Уладьте все споры.
Идя по стопам Бытия,

Зерно извлекая
И получая

Ключ Мудрости
Из Тайника…

И снова Любовь 
Как награда.
И радость

Придут в благодарность

Навек.
Ты будь их достоин,

Учитель и воин,
Всегда и везде,

Человек!
Трудись, постигая

Ключи Мирозданья,
Не уставай повторять:

Что будешь счастливым,
Любимым и сильным,
Как завещала Мать.

Пусть каждый 
Постигнет

Загадку простую —
Свое назначение

Знать.

И смело идёт,
Выполняя

Загадку
Добра и Любви —

Благодать.
И пусть ваши дети
Идут с вами в ногу,
Зная законы Добра

И повторяя,
Что счастье вернётся

По вам Творца
Бытия.

Будьте любимы
И Богом хранимы,

Люди Земли!

Бажаю вам успіхів у всіх 
ваших справах!

 «ВАША ГАЗЕТА ЗНАКОВА ДЛЯ МЕНЕ»
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Ми стояли під могутнім 
каштаном, обвішаним сма-
рагдовими листям. Руки мо-
лодої людини обвили мою 
тендітну талію.

— Сонечко, я дуже хочу 
познайомити тебе з батька-
ми...

***
А через 2 роки співало 

і хвацько витанцьовувало 
наше весілля. Ніколи не забу-
ду, якими захопленими очима 
дивився на мене мій нарече-
ний, а я, щаслива, танула від 
ніжності його погляду, як сні-
жинка навесні ...

Мій Вітенька виявив-
ся турботливим вірним чо-
ловіком, а його батьки поста-
вилися до мене, як до рідної 
дочки. (Для мене це було так 
дивно, правда. Думала, таке 
буває тільки в кіно. Вияв-
ляється, друзі мої, буває в 
житті!)

Особливо теплі стосунки 
склалися у нас зі свекром. Я 
часто запитувала у цієї мудрої 
людини порад, якщо брали 
сумніви у чомусь (або в ко-
мусь!). А ще мою душу гріло 
те, що у нас із татом (так на-
зивала я його все життя) були 
свої маленькі секрети. Якось 
він зізнався, що десь там, 
на чужині, живе його брат, 
з яким вони не бачилися 30 
років (!).

 
— Та й чи побачимося 

колись? — опустилися вниз 
його сріблясті вії.

— Але Ваня регулярно 
пише нам! Все в гості до себе 
кличе, — обличчя батька 
вмить проясніло ясним со-
нечком.

 — Тату, а країна це, де Ваш 
Іванко зараз, як називається? 
— поцікавилася у нього.

— А країна та називаєть-
ся Америка. Чула про таку, 
доню?

Мої очі від подиву стали 
схожими на два п'ятака.

— Ще б пак, мені та не 
чути! — вихором пронеслося 
в голові.

— Ну, звичайно, чула! 
— засміялася і, обнявши, 
чмокнула його, свого рідного, 
в зморшкувату щічку.

— Тату... — притулилася, 
як кошеня, до його сильного 
плеча. — А Бог є?

— Ну, звичайно, немає, 
Іринко! Ти ж у своєму універ-
ситеті і філософію, і марк-
сизм-ленінізм, і атеїзм вивча-
ла! Невже сумніваєшся?

— Так ось ... бабуся моя все 
про Нього згадує, і часто чую 
як мама моя «Отче наш, що 
єси на небесах ...» шепоче.

— Ну ось бабуся і мама 
твоя хай собі вірять на здо-
ров'я. Старших треба поважа-
ти! Згодна?

— Угу, — абсолютно заспо-
коїлася я. — Тепер все зро-
зуміло. Немає означає немає!

 ***
Я дивилася на цю мініа-

тюрну, безпорадну істоту: 
крихітні пальчики стиснуті в 
кулачки, зубів зовсім немає, 
на голові замість волосся — 
легкий золотий пушок ...

— Здрастуй, синку! Здра-
стуй, моє диво-дивне! ... — 
шепотіла йому, а по щоках 
котилися сльози — чи то від 
пережитих важких пологів, 
чи то від щастя...

Мій чоловік, новоспече-
ний тато, стояв під пологовим 
будинком з букетом троянд 
і кричав, здавалося, на весь 
Всесвіт:

— Лю-ди! У мене народив-
ся си-и-н!!!

***
Того четверга у нас в ро-

дині було свято: надійшло 
відразу два листи з Америки! 
Один — від моєї бабусі, ін-
ший — від дядька Івана. Рід-
ні, не змовляючись, в один го-
лос кликали до себе. Дядечко 
Ваня писав, що вже оформив 

візи, залишилося тільки впи-
сати в них дату прибуття і від-
буття.

«Братику, рідний! — чи-
тала я татові. — Життя наше 
коротке, а я так хочу поба-
чити тебе і твою невісточку! 
Вона якраз зараз у декретній 
відпустці, грудьми свого си-
нульку вже не годує і мову, ти 
стверджуєш, знає добре. Ду-
маю, твоя Валя не відмовить-
ся побавити кілька тижнів 
онука? Прошу, приїжджайте, 
порадуйте старого! Чекаю! 
Ваш Іван».

А бабуся писала, що їй 
приснився сон, ніби до неї, 
прямо з Неба, спустився Ан-
гел. «Онучко, я знаю, що це 
Господь почув мої молитви, і 
ти обов'язково приїдеш!»

 — Іринко, а може, й справ-
ді рвонемо з тобою за океан ?! 
— мрійливо промовив бать-
ко.

Від почутого у мене аж дух 
перехопило:

— От було б здорово! — 
видихнула з захопленням. — 
Я ще ніколи в житті не літала 
на літаку!

— Тату, я шалено хочу по-
бачити свою бабусеньку, а 
ще мрію, щоб ви зустрілися з 
братом! Але як же Льошик? — 
закінчила згаслим голосом.

— Люди, не заважатиму? 

— до нас в кімнату заглянула 
свекруха.

 
— Валечко, радосте моя, 

відпустиш нас в Америку? — 
напівжартома-напівсерйоз-
но запитав її Михайло. Вона, 
поправивши окуляри, уважно 
подивилася на чоловіка, по-
тім — на мене, зітхнула, трохи 
помовчала ... (Затамувавши 
подих, ми обидва чекали її 
вердикту ...)

— Мішо, і ти ще питаєш? 
— нарешті, вимовила тихо. — 
Думаєш, не бачу, як душа твоя 
страждає — до Іванка рветь-
ся!..

 — А за Льошика не хви-
люйся, дитинко, — глянула на 
мене своїми сірими добрими 
очима. — З Вітею як-небудь з 
одним «мужиком» впораємо-
ся, — усміхнулася підбадьор-
ливо.

***
І почалося наше «ходіння 

по муках». Скільки довідок, 
характеристик, папірців від 
нас було потрібно! Загалом, 
було і метушливо, і радісно 
— в наших душах сади цвіли 
від передчуття майбутньої зу-
стрічі.

(Продовження — 
в наступному номері)

Ірина Миколаївна 
Самсоненко, с. Трепівка,

Кіровоградська обл.

БУДУ З ТОБОЮ ЗАВЖДИ...

Що сказати про себе: я ко-
лишній працівник померлої 
професії — книжниця. Закін-
чила навчальний заклад, на-
правили працювати на Дон-
бас. І так я майже 30 років 
йшла по сходах: продавець, 
заввідділом, завмаг і нареш-
ті бібліограф. Була в званні 
«Кращий за професією». 

Зараз рядовий пенсіонер. 
За збігом обставин переїха-
ли за обміном в місто Лади-
жин. Скільки було сліз, адже 

за професією не довелося 
працювати. Довелось пе-
рекваліфікуватися, і я стала 
вивчати мікробіологію, стала 
лаборантом. Звідси пішла на 
пенсію.

Чоловік 5 років тому по-
мер (прожив 46 років 2 місяці 
і 2 дні). Син є, але залишив-
ся працювати в навчальному 
закладі, де закінчив аспіран-
туру. Відвідує, але на службі 
часто не можна відірватися. 
Сама я уродженка Черкащи-

ни, на яку зараз не можу їз-
дити (раніше чоловік возив). 
А тепер вік не дозволяє, та й 
справи такі, що вже нема до 
кого — всі пішли в небуття: 
батьки, сестра (було 32 роки), 
працювала в бібліотеці в селі, 
інша сестра в Києві була вчи-
телькою. 

Словом, стала голою, як 
сокіл. Пишу вірші майже з 
дитинства. А як пишу, почи-
тайте в збірниках у мене.

ПРОВОДИ В АРМІЮ

Ой чого ж то 
засмутились

Материнські очі —
В війська сина проводжає,

Встала серед ночі:
Все думає та гадає,

Яка в нього доля.
Куди піде, хто зустріне,

Добре слово скаже.

Нехай судиться йому
Вірних друзів мати,
По зв’язку на проводі

З батьками розмовляти.
Бережи, синочку, мир,
Щоб спокійно спалось,
Щоб з наряду з друзями

В казарму вернулись.
А тепер мене послухай,

Хочу я сказати,
Що тебе за цим столом

Будем зустрічати.

***
Дружній шарж бібліо-

графам (Донецьк, 1979 р., 
семінар) перед від’їздом:

На прощанье хочу
 вам сказать:

Праздник мая встречать, 
улыбаясь,

Темплан внимательно 
читать,

Оформлять заказ, 
не ошибаясь.

Но уж если случится такое 
либретто —

Завышен заказ или мал:
Пусть простит 

вам начальство за это —
Не родился ещё идеал!

Валентина С.,
Вінницька обл.

(Продовження. Початок — у попередньому номері)

ПИШУ ВІРШІ ПРО ЖИТТЯ
З добрими побажаннями редактору газети «Пантелей-

мон» Анні Хатімлянській від читачки Валентини С.
Мені пощастило, що племінниця чоловіка (якого вже не-

має) надіслала квитанцію на Ваше прекрасне видання. І що 
характерно, з кожним номером воно все цікавіше. Спасибі 
за працю.
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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

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА VIX.

* * *
И разрасталась т и ш и н а.

Сперва была размером с крону
Берёз, и вот — горе равна

И небу над вечерним склоном.
 

Так где и в чём её итог?
В чём тайна света 

на закате?
И если слово — это Бог,

То тишина есть 
Богоматерь.

***

Что значит счастье? 
Счастье — это

   не я. — Исчезновенье «я».
   Совсем чиста душа моя, 

   

совсем порожняя посуда,
   в которую втекает чудо

   из половодья бытия.
  «Не я, не я», а только это
   живое половодье света,

   наплыв преточного огня.
   Есть только он, и нет 

меня!
   Вопросы? Но к чему вопросы,

   когда костёр души 

разбросан
   по всем мирам, и угольки

   его то здесь,
 то в поднебесьи, —

   то звездной россыпью, 
то смесью

   лесов весенних и реки!..
   

О, этот ветер меж мирами,
   раздувший маленькое пламя

   души за страны, за края!
   Великий ветер 
благодатный — 

   мой дух... 
Так этот 

необъятный
   и вездесущий — это я?!

(Зінаїда Міркіна)

1. Божевільний тішиться минулим, недоумкуватий — 
майбутнім, розумний — нинішнім.

2. Безпричинна сварка — ось ознака дурості.
3. Навіть лісорубу з сокирою дерево не відмовляє в тіні.
4. Час нікого не любить і не ненавидить, час до всіх бай-

дужий — він забирає всіх.
5. Всі наші справи, думки й промови слідують за нами. 

Творіть же добро!
6. Ліки від нещастя — не думати про нього. Коли думаєш 

про нещастя, воно не проходить, а зростає.
7. Надія — джерело великої тривоги, свобода від надій — 

джерело великого спокою.
8. Не було, немає і не буде людини, що заслуговує тільки 

засудження або тільки похвали.
9. Не будь грубим ні з ким, все це до тебе повернеться.
10. Надлишок у чому б то не було небезпечний!

10 ЧУДОВИХ ЦИТАТИ 
З «МАХАБХАРАТА»

(Початок — у попередніх 
номерах)

— Все, батю, 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 жи-
тиме, як ведмідь у барлозі, і 
лінь їй буде побудувати па-
лац, то все життя в цій бар-
лозі і проживе, як тварина. 
І ніякі зовнішні комфортні 
умови не зможуть задоволь-
нити її ненаситних внутріш-
ніх потреб.

— Щодо ненаситності це 
правильно помітив. Ось, на-
приклад, жив тут недалеко 
мій друг ...

— Веперський?
— Так, — кивнув старий, 

а про себе подумав, що якщо 
і про Миколу знає, значить 
точно місцевий. — Все свою 
дачу перебудовував, ніяк 
не міг задовольнити запити 
своєї дружини.

— Клари ?! — посміхнувся 
хлопець. — Так вряди часи її 
можна було чим-небудь задо-
вольнити? У неї ж в роду ге-
нетично закладена потреба: 
скільки не дай, все мало буде. 
З молоком матері з поколін-

ня в покоління пере-
дається одна «свята 
любов» — до срібла 
та золота. Що ще від 
неї можна було очіку-
вати?

— Ось-ось. Мико-
ла теж це зрозумів, 
але, на жаль, занад-
то пізно. А все жит-

тя промучився з нею, немов 
хворий з невиліковною хво-
робою. Я ж пам'ятаю їхню зу-
стріч. Все сталося так стихій-
но ...

— Та ну, Дмитровичу, не 
виправдовуйте його. Стихій-
но у людини можуть статися 
тільки ті події, з якими вона 
внутрішньо згодна. І якщо 
Веперський зустрів цю жін-
ку, значить, підсвідомо в 
ньому переважали саме ті 
таємні бажання і риси, які 
він знайшов у ній. Не дру-
жина його перетворила на 
раба, а власні слабкості, 
яким він дав волю, замість 
того, щоб чіпко їх стриму-
вати. А Клара лише сти-
мулювала і підтримувала 
їх. Тож усе відбувалося за 
його особистим вибором. 
Адже життя — це відо-
браження внутрішніх переко-
нань.

— Загалом, може, і так ... 
Цікаво ти міркуєш. Зізнати-
ся, я хоча й прожив життя, 
але такі прості і мудрі слова 
в голову ще не приходили, — 
посміхнувся старий. — На-
віть не підозрював, що мо-
лодь у наш час так підкована 
в настільки тонких питаннях 
життя людського. Це приєм-

но. Може, вік ваш технічний 
позначився, що мізки працю-
вати краще стали, ніж у нас.

— Та ні, батю. Справа не в 
часі, не в підкованості і не в 
мізках. Просто справжня му-
дрість — це надбання душі. А 
молоде тіло — це ще не показ-
ник істинного віку душі.

— Душі? — перепитав ста-
рий і сам собі відповів: — Так, 
душі ... Якби відати напевно, 
що вона є в людині ...

— Та вже душу під мікро-
скопом не роздивишся, — по-
сміхнувся хлопець. — У прин-
ципі, як і думку людську. Он 
нейрофізіологи припускають, 
що думка — це рух якоїсь 

електромагнітної хвилі в корі 
головного мозку, що перехо-
дить від одного нейрона до 
іншого. Але як вона насправ-
ді зароджується і що є при-
чиною, яка спонукає, до сих 
пір не відають. Втім, як і про 
багато інших питань, що сто-
суються людської суті. Люди 
всього-на-всього припуска-
ють, але не мають даних. Тому 
що відповіді на ці питання 

криються набагато глибше, 
за гранню їх окресленого его-
центризмом кола сприйняття 
світу. І щоб дістатися до них, 
потрібно переступити через 
Его, проникнути в глибини 
власної підсвідомості ... А тут 
один тільки плаваючий на по-
верхні свідомості мотлох чого 
варто розгребти, пережитки 
нашої внутрішньої неохай-
ності. Хоча, якщо сильно за-
хотіти, всього можна досягти.

— Воно, звичайно ... Однак 
знати б, що ти сам не додаєш 
цей мотлох в голові, а розгрі-
баєш ...

— Совість завжди підкаже 
вірний напрям.

— Та-а-ак, совість 
— добрий помічник, — 
погодився старий.

Вони на час замов-
кли. Старий намагав-
ся осмислити сказане 
хлопцем, але так і не 
розібравшись, задум-
ливо промовив:

— Воно ж як у 
житті? Як на фронті. 
Весь час намагаєшся 

витримати лінію оборони 
своєї Совісті. Чим більше 
років, тим сильніша атака з 
того боку окопу, тим більше 
навколо тебе рветься бомб, 
залишаючи суцільні ворон-
ки життєвих проблем. Воно, 
звичайно, і страшнувато, але 
все одно втримуєш свою по-
зицію будь що. Адже відсту-
пати ж нікуди. Позаду твоя 
Батьківщина і тобі в ній жити. 

Тож залишати позиції Совісті 
ніяк не можна ... Я на власні 
очі бачив, як здався мій друг, 
і чим все це закінчилося. Я 
спостерігав його смерть про-
тягом життя, відчував, як зло, 
яке перемагало, мучило його, 
мучило, знищувало зсереди-
ни. Ні, на мене то вже краще 
жити по Совісті або не жити 
взагалі.

— Стародавні писали, що 
Совість — ступінь величі 
Духа. А в старості вона особ-
ливо оголює «нервові закін-
чення» і проявляє справж-
ню природу. Тому для кого 
старість перетворюється на 
місячне світло, мерехтливе в 
чорних, клоччастих хмарах 
ілюзії і мороку, а для кого 
старість — сяючий сліпучий 
захід, що виявляє для вну-
трішнього ока свій рідкіс-
ний зелений промінь, який 
здійснює всі бажання.

— Гарно сказано. Тільки 
які в старості можуть бути 
бажання? Одні роздуми ... От 
якби знати свою справжню 
природу ...

— Істинну природу? — 
таємниче посміхнувся хло-
пець, змінюючи на своїй вудці 
гачок і наживку. — З приводу 
справжньої природи є дуже 
древня східна притча ...

Він закинув вудку подалі 
в річку, присів і закурив си-
гарету. Старий приготувався 
слухати ...

(Продовження читайте в 
наступному номері)

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

«Птахи і камінь»
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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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ПРИТЧА

ПОСМІХНІТЬСЯ!

22 ЛИПНЯ — ДЕНЬ АНГЕЛА 
У МОЄЇ РІДНЕНЬКОЇ МАТУСІ — 

НІНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ ЛЯШЕНКО!
Дорога матусю, 

я тебе дуже люблю 
і буду завжди поруч з тобою!

З Днем Янгола Тебе, 
матусенько моя!

Даруємо тобі медові квіти в росах,
Здоров’я, злагоди тобі 

на все життя,
Хай завжди будеш ти, 

як квітка у місячних росах!
Твои любящие сын, муж Дми-

трий, а также все родные и близкие.

У родині чекають на по-
повнення. Ліза (5 років) запитує 
маму:

— А чого це у тебе живіт все 
більший і більший?

— Їла кавун, проковтнула на-
сіння, тепер у мене в животі росте 
новий кавун! — відповідає мама.

Ліза примружує очі і упирає 
руки в боки:

— А чи не вагітна ти, голу-
бонько?

***
У садку вихователь каже:
— Що робити? У нас два Ми-

колки.
Мій каже:
— Називайте мене Миколою 

першим...

Група успішних випускників,  
які зробили чудову кар'єру, 
прийшли в гості до свого старо-
го професора.

Звичайно ж, незабаром 
розмова зайшла про роботу 
— випускники скаржилися на 
численні труднощі і життєві 
проблеми. Запропонувавши 
своїм гостям каву, професор пі-
шов на кухню і повернувся з кав-
ником та підносом, заставленим 
різними чашками — порцеляно-
вими, скляними, пластиковими, 
кришталевими і простими, і до-
рогими, вишуканими.

Коли випускники розібрали 
чашки, професор сказав: «Якщо 
ви помітили, всі дорогі чашки 
розібрані. Ніхто не вибрав ча-
шок простих і дешевих. Бажання 
мати для себе тільки найкраще і 
є джерелом ваших проблем. Зро-
зумійте, що чашка сама по собі 
не робить каву кращою. Іноді 
вона просто дорожча, а іноді 
навіть приховує те, що ми п'є-
мо. Те, що ви дійсно хотіли, була 

кава, а не чашка. Але ви свідомо 
вибрали кращі чашки. А потім 
роздивлялися, кому яка чашка 
дісталася.

А тепер подумайте: життя — 
це кава, а робота, гроші, стано-
вище, суспільство — це чашки. 
Це всього лише інструменти 
для зберігання Життя. Те, яку 
чашку ми маємо, не визна-
чає і не змінює якості нашого 
Життя. Іноді, концентруючись 
тільки на чашці, ми забуває-
мо насолодитися смаком самої 
кави. Насолоджуйтесь своєю 
«кавою»! 

ПРО ЩАСТЯ

Олександр Андрійович 
Ляшенко, м. Київ


