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Глибинні
почуття - це

і є особлива мова, 
відмінна

від людської.

ЛЮБОВ — ЦЕ
БЕЗЦІННИЙ ДАР

ВАШІ ЛИСТИПродовження на стор. 10

Міжнародний громадський 
рух «АЛЛАТРА», волонтери 
«АЛЛАТРА ТВ» запрошують 
всіх бажаючих взяти участь 
в експерименті «ПІРАМІДА», 
який відбудеться 29.09.2018.

НАУКАПродовження на стор. 13

Читачі пишуть про любов. 

Любі друзі! У №7 ми надру-
кували міні-опитування на 
тему «Що таке Любов?» Там 
були запропоновані 11 питань, 
на які ви надіслали дуже цікаві 
відповіді. Частину з них ми пу-
блікуємо в цьому номері...

НАЙЩАСЛИВІША ЛЮДИНА

Другий 
міжнародний 
експеримент 
«ПІРАМІДА»

9 серпня - 
Цілителя 

Пантелеймона

ПРАВОСЛАВ’Я
Продовження на стор. 9

Пантелеймон народив-
ся в Нікомидії наприкінці III 
століття. Його батько, сенатор 
Євсторгій, був язичником, а 
мати, Еввул, — християнкою. 
Батьки назвали хлопчика Пан-
толеон. 

Людина, по суті, індиві-
дуальність, але при цьому 
частина цілого. Але ж буває, 
що, навіть перебуваючи се-
ред людей, до неї приходить 
відчуття самотності. 

Нас не розуміють, не 
приймають, або, як нам 
здається, не люблять. А ча-
сом нам навіть немає з ким 
щиро поговорити, і ось рій 
думок вривається до нашої 
свідомості, викликаючи в нас 
відповідні почуття і емоції.

У чому джерело цих ду-
мок? Звідки з'являються по-
чуття, які тиснуть? Як з'ясу-

валося, відповідь криється в 
самій природі людини. Лю-
дина тісно взаємопов'язана з 
усім світом, ці нитки не видно 
оку, але зв'язок цей є, і з цим 
вже ніхто не сперечається.

Як відчуває кіт у будин-
ку наближення господаря, 
як відчувають птахи, куди 
їм летіти, як відчуває соба-
ка настрій людини. В основі 
сприйняття — взаємозв'язок 
зі світом. Тварини перебува-
ють у гармонії з природою, 
бо є її частиною. Людина ж, 
як розумна істота, наділена 
здатністю мислити, може ві-

докремити сама себе від при-
роди своєю ж думкою.

Виходить, якщо розгля-
нути стан самотності з цієї 
позиції, то починається він із 
думки. 

До нас приходить думка: 
«Які ж самотні ми у цьому 
світі ...», до неї підключаєть-
ся наша увага, яка притягує 
відповідне чуттєво - емоцій-
не забарвлення. І ось готовий 
результат — ми перебуваємо 
у стані самотності.

Як же впоратися з цим?
(Продовження — на стор. 2)

ЯК ПОЗБУТИСЯ САМОТНОСТІ?
Як часто людина, навіть живучи серед людей, відчу-

ває себе самотньою? Це почуття приходить до нас часом 
тоді, коли ми його зовсім не чекаємо, і щемливою тугою 
починає тиснути на груди. Як впоратися з цим станом 
і чому він виникає? Давайте разом спробуємо в цьому 
розібратися...

ПІЗНАННЯ СЕБЕПродовження на стор. 5

Дослідження 
підтвердили

 існування душі!

Британські медики, вивча-
ючи пацієнтів, які перенесли 
інфаркт і потерпілих у ката-
строфах, виявили разючий 
факт. Виявляється, свідомість  
продовжує існувати навіть 
після того, як мозок перестав 
функціонувати...

ДИВІТЬСЯ НОВУ ЕПОХАЛЬНУ ПЕРЕДАЧУ
НА АЛЛАТРА ТВ!

allatra.tv
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ЦЕ ЦІКАВО

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

Знали вони і про те, що ба-
гато вчителів, які вийшли на 
пенсію і не мають своїх онуків, 
дуже самотні. Багатьом із них 
не вистачає спілкування, в 
тому числі і з дітьми, роботі з 
якими вони присвятили своє 
життя. Виходить, що про од-
них нікому піклуватися, а ін-
шим — нікому віддати свої 
знання, вміння і доброту.

Зіставивши ці два факто-
ри, педагоги розро-
били проект, який 
дозволив ощас-
ливити і тих, і ін-
ших. У результаті і 
колишні педагоги 
знову при ділі, і за 
дітьми наглядають 
відповідальні, до-
свідчені наставни-
ки. Грошей за свою 
роботу колишні 
вчителі не отриму-

ють. Все засноване лише на 
добрій волі, бажанні допом-
огти і отриманій радості від 
простого, доброго спілку-
вання, від єднання з іншими 

людьми. Найкраща нагорода 
для бабусь і онуків — знайти 
один одного.

Зустріти дитину після 
уроків, нагодувати, 
відвести в гурток чи 
в секцію, допомогти 
з домашнім завдан-
ням — обов'язки 
бабусі з Бюро нічим 
не відрізняються від 
того, чим зайняті 
звичайні бабусі. 
А ще — задушев-
ні розмови, цікаві 
історії та передача 

п і д р о с т а ю ч ом у 
поколінню необ-
хідного життєвого 
досвіду.

Подібна ініціа-
тива дуже акту-
альна для сучас-
ного суспільства. 
Люди старшого 
покоління відчу-
вають себе по-
трібними, нада-
ючи суспільству неоціненну 
користь. Постійно зайняті 
батьки спокійні, що діти не 
залишаються без нагляду до-

рослих. А діти щасливі, що у 
них з'явилася бабуся. Адже 
навіть від одного цього слова 
віє добротою, теплом і затиш-
ком.

Цей проект — чудове під-
твердження того, що об'єд-
нання людей на внутрішній, 

духовній, безкорисливій ос-
нові допомагає вирішити 
більшість питань і змінити 
життя на краще.

(Продовження. 
Початок читайте 

на стор. 1)

ЯК ЖЕ ВПОРАТИСЯ 
З ЦИМ? 

По-перше, почати з кон-
тролю думки. І думку цю про-
сто відкинути, не приділяючи 
їй сили своєї уваги. Потріб-
но всього лише розкритися 
світові і спробувати відчути 
єдність всього! 

Ось тоді стану самотності, 
який подавляє, ніде буде 
оселитися в нас, коли ми на-
повнені усім світом, коли пе-
ребуваємо в єдності!

Тема самотності в останні 
роки звучить найбільш го-
стро, незважаючи на велику 
кількість різних соціальних 
мереж, розвинений мобіль-
ний та Інтернет-зв'язок і 
розвиток комунікаційних 
послуг. За соціологічними 
опитуваннями, сьогодні в 
дванадцять разів більше опи-
таних відчувають себе самот-
німи, ніж, наприклад, в сере-
дині ХХ століття.

Не всім вдається ось так, 
із першого разу, «приручи-
ти» свою думку і налаштува-
ти свідомість на позитивне 
сприйняття, розширити свій 
кругозір, щоб об'єктивно 
оцінити картину нашої са-

мотності. Але, знаючи про 
справжні причини виникнен-
ня цього почуття і про методи 
боротьби з цією деморалізу-
ючою тугою, все більше лю-
дей починають оговтуватися, 
жити з новими яскравими 
фарбами в душі.

Переважно це вдається 
завдяки великій кількості 
хороших книг, які висвіт-
люють цю тему, і доступ-
них сьогодні широкій 
аудиторії. Одним із най-
дієвіших засобів проти по-
чуття самотності, судячи з 
відгуків і розповідей людей 
на різних форумах, блогах і 
Інтернет-спільнотах Рунета, є 
документально-художні кни-
ги Анастасії Нових, що про-
гриміли на всьому постра-
дянському просторі, і які ми 
пропонуємо вам безкоштов-
но завантажити з нашого 
сайту. У всякому разі, нам не 
знайома жодна людина, яка 
прочитала б ці книги, і піс-
ля прочитання сказала б, що 
вона самотня або нещасна. І 
ми просто впевнені, що на-
віть найзакореніліший «один 
одинокий одинак» після про-
читання цих книг скаже, що 
він найщасливіша людина на 
Землі.

Читайте про це докладні-
ше в книгах Анастасії Нових:

"— До речі, був у мене один 
унікальний пацієнт, астро-

ном. Звичайний депресивний 
випадок, відчуття самот-
ності через те, що дружи-
на пішла до іншого. Так цей 
вчений досить-таки цікаво 
висловлював свій стан, асо-
ціюючи його з життям зірок. 
І головне — в ньому було при-
сутнє розуміння, хоча і в 
своєрідному закамуфльовано-
му вигляді, що самотність є 
фактично ілюзією психіки, 
її вигадкою, оскільки об'єк-
тивно людина знаходиться в 
оточенні соціуму. І почуття 
самотності виникає здебіль-
шого через невміння адапту-
ватися в ньому. Всі ці роздуми 
астроном цікаво інтерпрету-

вав на мові своєї професії. Він 
казав, що якщо дивитися на 
зірку, то вона теж здається 
нам одиноким об'єктом. На-
справді це всього лише ілюзія 
нашого неозброєного ока, 

тому що навіть сучасні 
телескопи розрізняють в 
такій зірці від трьохсот до 
п'ятисот зірок.

— Та це ще дурниця, — 
махнув рукою Женька зі 
знанням справи. — Якщо в 
сучасний мікроскоп подиви-
тися ось на цього ... — Його 
палець рушив у бік отця Іо-
анна, але очі вчасно зустрі-

лися з недвозначним поглядом 
батюшки, що змусило Жень-
ку різко змінити напрямок 
пальця в протилежний бік, 
де сидів Стас. — На ось цього 
підозрілого суб'єкта, то чого 
там тільки не виявиш! Цілий 
Всесвіт усілякого співтова-
риства бліх, мікробів і різних 
мілкопакостних паразитів.

— Сам ти мілкопакост-
ний паразит! — відпарирував 
з посмішкою Стас. — Це вид-
но і неозброєним оком ...

Вся компанія знову розсмія-
лася. І коли веселощі вляглися, 
Микола Андрійович продов-

жив:

— Ну, це лише підтверджує, 
що зірки і люди багато в 
чому схожі творіння. Все, як 
у нашому житті. Зірки, як 
і люди, «живуть» групами - 
скупченнями, в яких пов'язані 
між собою силами взаємного 
тяжіння. І що найцікавіше — 
у них, як і в людському соціумі, 
найчастіше зустрічаються 
бінарні системи ...

— Які, які? — перепитав 
Віктор.

— Подвійні системи, — 
пояснив уже Сенсей. — Це як 
два сонця, які обертаються 
навколо загального центру 
мас.

— Так, — підтвердив 
Микола Андрійович. — Той 
астроном розповідав, що це 
дуже стабільні системи ... І, 
крім подвійних, є ще й три-, 
чотири-, п'ятикратні зірки. 
Правда, їх зустрічається мен-
ше, ніж подвійних."

(З книги Анастасії Нових 
«Езоосмос»)

Замовити книги 
Анастасії Нових 
можна, 
зателефонувавши: 
(067) 794-25-27, 
(050) 271-28-88.

НАЙЩАСЛИВІША ЛЮДИНА
ЯК ПОЗБУТИСЯ САМОТНОСТІ?

БЮРО БАБУСИНИХ ПОСЛУГ
Унікальний проект придуманий і реалізований педагогами однієї з українських шкіл. 

Вони, люди турботливі й уважні, звернули увагу на те, що більшість дітлахів залишаються 
в школі допізна, тому що батьки не мають можливості бути з ними цілий день, а рідних 
бабусь і дідусів немає. Цим діткам катастрофічно не вистачає допомоги, підтримки, ласки 
і турботи.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

НЕ ТАКА, ЯК УСІ

— Біологічна активність 
талої води дійсно унікаль-
на, — розповідає Олександр 
Смирнов, професор інститу-
ту радіотехніки, електроніки 
та автоматики.  — Доведено, 
що вона значно підвищує 
схожість і продуктивність 
рослин. В експериментах 
із тваринами встановлено: 
якщо молодняк поїти талою 
водою, то підвищується стій-
кість до захворювань, ор-
ганізм розвивається швидше. 
Навіть найпростіші в такій 
воді ростуть і діляться мак-
симально швидко. Тала вода 
і на людину діє благотворно: 
нормалізує вміст лейкоцитів 
у крові, підвищує імунітет. 
Вона має незвичайні власти-
вості: її щільність, електро-
провідність, в'язкість і інші 
показники відрізняються від 
звичайної води.

Чому? Досі наука 
точно не могла від-
повісти на це питання. 
Щоб знайти причини 
унікальних властиво-
стей талої води, поча-
ли низку досліджень.

ЦІЛЮЩА —
 І ЗНОВУ 

ЗВИЧАЙНА

Для дослідів використо-
вувалася дистильована вода, 
очищена особливим спосо-
бом і заморожена. У резуль-
таті вдалося встановити, що 
після повного плавлення 
льоду «тала вода» починає 
випускати акустичні імпуль-
си, які виникають у процесі 
зміни її стану. Як пояснюють 
вчені, кристалічна структура 

льоду швидко руйнується, 
і вода набуває перехідного 
«метастабільного») стану, 
який тримається приблизно 
17 годин, а потім стає зви-
чайною. 

І саме в ці 17 годин тала 
вода проявляє свою актив-
ність — лікувальні і стимулю-
ючі властивості. Умиватися 
такою водою корисно для 
шкіри, її можна пити, полива-
ти нею квіти.

— Більш того, нам 
вдалося виявити, що 
тала вода змінює свою 
структуру, — про-
довжує Олександр 
Смирнов. — У ній 
з'являються так звані 
надмолекулярні утво-
рення дуже маленьких 
розмірів. Цим і пояс-

нюється те, що тала вода при-
скорює всі біологічні процеси 
в живих організмах: дрібні 
структурні утворення швид-
ше і з меншими витратами 
енергії проникають в клітини. 
Цьому сприяє і знижена в'яз-
кість талої води. Ймовірно, це 
властивість і є одним із фак-
торів цілющої сили природ-
них мінеральних вод, з ним 
же пов'язане застосування та-

лої води в нетрадиційній ме-
дицині для лікування деяких 
хвороб. Адже відомо, що біл-
ки і ензими, а також гормони, 
клітинні мембрани функціо-
нують ефективніше в розчи-
нах зі зниженою в'язкістю.

Перевести воду до ак-
тивного стану можна чис-
ленними прийомами: замо-
рожуванням, нагріванням, 
кип'ятінням, обробкою уль-
тразвуком, дією різних полів 
і т. д., але це завжди будуть 
нестійкі стани, що зберіга-
ють свої властивості обме-
жений час. Після закінчення 
декількох годин вода повер-
неться до початкового стану.

Один мудрець сказав: 
«Найкращі ліки для людини —

 любов і турбота ...»

Хтось перепитав: «А якщо не допоможе?»
Мудрець відповів: «Збільшіть дозу!»

1) Якщо ви бачите, що 
людина дуже напружена, 
обов'язково скажіть їй: «Ей, 
ти чого така напружена? Роз-
слабся!» І людина відразу роз-
слабиться.

2) Якщо ви когось обра-
зили, людина засмутилася 
через ваші сло-
ва, обов'язково 
скажіть: «Ой, ну 
ти чого така чут-
лива? Не потріб-
но все так близь-
ко приймати до 
серця!». І людина 
відразу зрозуміє, 
що всі ці образи є 
безпідставними і 
буде вам безмежно вдячною, 
що ви (НАРЕШТІ) відкрили 
їй очі на цей світ.

3) Якщо бачите, що люди-
на нервує, негайно скажіть: 
«Не потрібно так нервувати!» 
І людина відразу перестане 
нервувати.

4) Якщо у людини де-
пресія! Терміново потріб-
но вимовити: «Ну ти чого? 
Дивись, яке небо блакитне, 
підемо на сонечку в парку 

полежимо, потрібно насолод-
жуватися кожним моментом, 
жити в моменті тут і зараз ». 
І людина відразу зміниться, 
депресія її відпустить.

5) Якщо людина щось 
втратила, їй потрібно тільки 
ваше «Ну чого ти? Потрібно 

бути більш уваж-
ним!». І людина 
відразу зміниться, 
і нічого не зникне 
від її уваги.

І не забудьте 
нагадати людині 
про відповідаль-
ність, закони кар-
ми і про те, що 

вона сама вінець своєї долі. 
І людини відразу торкнеться  
СПАДАЮЧИЙ ПРОМІНЬ 
УСВІДОМЛЕННЯ,  джерелом 
якого є не хто-небудь, а саме 
ви, і людина буде захоплена 
вашою досконалістю.

Мораль: змінюватися 
треба самому, а не повчати 
жити оточуючих (останнє 
небезпечно посиленням гор-
дині, а значить, для щасли-
вого життя).

ЗАГАДКИ ОСТРОВІВ
ЧОМУ ОДИН ІЗ ОСТРОВІВ 

НЕПОДАЛІК ВІД МАГАДАНА 
НАЗВАНИЙ ОСТРОВОМ 

НЕПОРОЗУМІННЯ?
Гідрографічна експедиція, 

яка працювала наприкінці 
1910-х років в Охотському 
морі, неподалік від Магада-
на, не помітила і не занесла на 
карту маленький острів, що 
за три кілометри від берега. 
Помилку невдовзі виправили, 
а острову дали назву Острів 
Непорозуміння.

ЧОМУ РАНІШЕ НА ГЕРБІ 
ТРОПІЧНИХ ОСТРОВІВ ТЕРКС 
І КАЙКОС БУЛИ ЗОБРАЖЕНІ 
ЯКУТСЬКІ БУДИНКИ «ІГЛУ»?

На ста-
рих гербі 
і прапорі 
О с т р о в і в 
Теркс і Кай-
кос, що вхо-

дять до складу 
Великобританії, 

був зображений 
парусник, місцевий житель 
на березі і дві купки солі, що 
відображало роль колонії як 
великого пункту видобутку 
солі. Однак англійський ди-
зайнер, отримавши зобра-
ження, переплутав насип із 
солі з будівлями і домалював 
до них чорні «двері». Таким 
чином національні житла 
ескімосів — іглу — з'явилися 
на гербі тропічних островів, 
який використовувався до 
1968 року.

ДЕ РОЗТАШОВАНІ ДВА 
ОСТРОВИ, ЖИТЕЛІ ЯКИХ 

МОЖУТЬ ЗУСТРІТИ НОВИЙ 
РІК ДВІЧІ?

У Беринговій протоці, 
посередині між Чукоткою і 
Аляскою, розташовані Остро-
ви Діоміда. Великий Діомід 
(або острів Ратманова) нале-
жить Росії, а Малий Діомід 
(або острів Крузенштерна) 

— США. Між островами про-
ходить не тільки державний 
кордон, а й лінія зміни дат. 
Так солдати застави на Вели-
кому острові можуть зустріти 
Новий Рік, потім пройти 4 
км до Малого і зустріти його 
ще раз. Тим паче, зробити 
це можна без будь-якої візи 
завдяки особливому договору 
між країнами.

ШКІДЛИВІ ПОРАДИ ВІД ПСИХОЛОГА
НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ, ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЖИТИ ЩАСЛИВО!

ТАЄМНИЦЯ ТАЛОЇ ВОДИ: 
ЗВІДКИ ЇЇ ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ?
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Всім знайомі ці реакції 
тіла: стисле горло перед пу-
блічним виступом, рум'я-
нець при незручності, сльози 
під час перегляду сентимен-
тальних сцен в кіно. Але що 
робити, якщо розум поза на-
шою волею викликає більш 
серйозні симптоми — від 
хронічної втоми, мігрені і 
постійного болю до справж-
ніх нападів і паралічу?

Сюзанн О'Салліван вив-
чала епілепсію. Під час ро-
боти вона зіткнулася з тим, 
що кожен п'ятий пацієнт був 
упевнений, що страждає на 
цю недугу. Таких пацієнтів зі 
психосоматичними розлада-
ми досить багато. Це не про-
сто іпохондрики. Уявно хворі 
так вірять у свої хвороби, 
що дійсно деколи не можуть 
встати з ліжка.

Яким чином ознаки 
епілепсії з'явилися у здоро-
вих людей і які ще захворю-
вання «пише» мозок, вона 
розповідає в книзі «Це все в 
вашій голові: історії уявних 
хвороб».

САМОНАВІЮВАННЯ

У 1997 році Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров'я 
провела дослідження, яке по-
казало, що 20% людей знахо-
дили у себе як мінімум шість 
симптомів, які неможливо 
пояснити з наукової медичної 
точки зору. Медики розрізня-
ють два види подібних пору-

шень: соматизація і соматизо-
ваний розлад.

Соматизація — коли у лю-
дини проявляються фізичні 
симптоми у відповідь на стрес 
або емоції.

«Ми всі соматизуємо час 
від часу, це нормально. Після 
важкого робочого дня у нас 
болить голова. У мене, напри-
клад, голова паморочиться, 
коли я хвилююся. У інших 
хвилювання спричиняє по-
частішання серцебиття », — 
пише О'Салліван.

Соматизований розлад — 
коли симптоми заважають 
вам вести нормальний спосіб 
життя.

Автор книги описує кілька 
випадків із практики:

- У пацієнта паралізувало 
правий бік тіла після того, як 
він виявив справа на голові 
гулю і вирішив, що у нього 
рак.

- Молода жінка осліпла на 
ніч, хоча жодних пошкоджень 
очного нерва у неї не було ви-
явлено.

- Причиною виникнення 

симптомів у них була не хво-
роба, а спроба підсвідомості 
тримати людину в безпеці від 
емоційного розладу.

КРАЩЕ ХВОРІТИ, НІЖ 
ВИЗНАТИ ПРОБЛЕМУ

То що ж викликає подібні 
типи фізичної реакції?

«Часто немає однієї причи-
ни, це накопичення дрібниць, 
які змушують вас відчувати 
себе в пастці, і яких ви не мо-
жете уникнути. Іноді хвороба 
— кращий спосіб пояснити 
невдачі: розпад шлюбу або 
труднощі на роботі. Хвороба 
ніби дає привід не стикатися 
з цими соціальними трудно-
щами. Я зустрічала людей, 

чия печаль була настільки 
глибокою, що вони не могли 
перебороти її. Тому на її місці 
з'являвся фізичний біль», — 
пише невропатолог.

 
Щоб проілюструвати, на-

скільки геніальна, але в кінце-
вому рахунку обмежена під-
свідомість, вона продовжує 
розповідь про людину з «пух-
линою мозку» з прикладу, що 
вище:

«Якщо параліч дійсно був 
пов'язаний з ґулею  на го-
лові справа, яку виявив па-
цієнт, паралізувало б лівий 
бік тіла, за який відповідає 
права півкуля. Але пацієнт 
цей факт упустив. Хвороба 
проявляється як хвороба, яку 
людина може собі уявити в 
силу своїх знань про неї. Під-
свідомість помилково видає 
не ті ознаки, тому що пацієнт 
не знає, якими вони повинні 
бути».

«Симулянтів» легко визна-
чити за допомогою приладів, 
які фіксують активність моз-
ку. Ви не можете в несвідо-
мому стані мати показники 
ЕЕГ (електроенцефалографії) 

бадьорої людини, оскільки це 
незаперечний доказ.

«Я ЗДОРОВИЙ? 
СКАЖІТЬ, ЩО 

ЦЕ НЕ ТАК!»
Коли пацієнти чують від 

лікарів, що вони здорові, а 
причина їхніх симптомів пси-
хологічна, дорікають лікарям 
в обмані і відмовляються від 
консультації психіатра або 
психолога. Найчастіше після 
вердикту лікаря псевдосим-
птоми починають «перемі-
щатися» по всьому тілу. Таке 
явище відоме як «ефект ха-
мелеона» — як тільки один 
діагноз виключається, скар-
га зникає, але проявляються 
нові недуги. Це ще одна фор-
ма заперечення проблеми.

І нехай пацієнти не завжди 
готові визнати, що їхня хво-
роба — міфічна, це краще, 
ніж всерйоз страждати від 
важкої хвороби. У вас завжди 
є можливість одужати.

За матеріалами 
www.psychologies.ru

КАВУН ВИГАНЯЄ ПІСОК, 
ДИНЯ ПОЛІПШУЄ НАСТРІЙ

Сечогінний ефект кавуна відо-
мий всім. Особливо цю властивість 

всенародно улюбленого фрукта слід узяти на замітку тим, хто хоче очи-
стити свій організм. Я таку методику застосовую щорічно в кавуно-
во-динний сезон. Поділюся і з читачами улюбленої газети.

ПСИХОСОМАТИКА: 
ЯКІ ХВОРОБИ МИ ВИГАДУЄМО

За допомогою позитивного мислення ми можемо зробити себе кращими: здоровішими, 
міцнішими, щасливішими. Але ми самі викликаємо і помилкові недуги. Сюзанн О'Салліван, 
консультант Лондонської національної лікарні неврології і нейрохірургії, автор бестселера 
«It's All in Your Head», багато років вивчає цей феномен.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

ЦЕ ЦІКАВО

 Протягом тижня з'їдаю 
близько 2 кг кавуна натще-
серце, можна в два прийоми 
— вранці і вдень. При цьому 
добре виходить з нирок пісок.
 Також кавун багатий 

на клітковину, яка сприяє 
виведенню зайвого холесте-
рину і застійної жовчі. За час 
кавунової дієти мені вдаєть-
ся легко і швидко скинути 
зайві кілограми, при цьому 
поліпшується колір обличчя, 
загальний тонус організму.

 У народній медицині за 
допомогою настою з кавуно-
вих кірок лікують коліт (запа-
лення товстого кишечника). 
80—100 г сухих кавунових 
кірок заливають 0,5 літра 
окропу і настоюють до охо-
лодження. Вживають настій 
по півсклянки 4—5 разів на 
день до їди.

 Що ж стосується дині, в 
м'якоті цієї баштанної цариці 
є речовини, що допомагають 

виробленню серо-
тоніну — «гормо-
ну щастя», тому 
вона корисна тим, 
у кого часто буває 
поганий настрій. 
А ще диня про-
довжує молодість, 
оскільки містить у 
собі вітаміни Е, С, 

В2, В6, нікотинову, фолієву і 
пантотенову кислоти. У ком-
плексі вони діють загаль-
нозміцнювально, покращу-
ють структуру шкіри, волосся 
і нігтів, корисні для жіночого 
здоров'я в цілому.
 Як і кавун, диня діє се-

чогінно і жовчогінно, тільки 
слабше. Але для здорового ко-
льору обличчя і від набряків 
буде дуже ефективною. При-
чому не тільки якщо вживати 

її усередину — відома ефек-
тивна процедура видалення 
пігментних плям, вугрового 
висипу за допомогою масок із 
дині. Для цього наносять под-
рібнену м'якоть плоду тон-
ким шаром на обличчя і через 
10—15 хвилин змивають. Ма-
ски робити через день протя-
гом місяця.
 Важливий момент! У 

дині міститься багато важ-
ких цукрів, тому нею не вар-
то захоплюватися діабетикам 

і людям з надмірною масою 
тіла. Також вона протипо-
казана матерям, які годують 
(це може спричинити у дітей 
важку диспепсію) і тим, хто 
страждає на виразкову хворо-
бу шлунка і 12-палої кишки.

 Ось такі ласі багатства 
дарує нам Матінка-природа. 
Бери та користуйся!

Всім доброго здоров'я і 
радості!

 З любов'ю, Ірина Косенко,
 м. Кременчук
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Деякі відкриття, зроблені 
доктором де М. Сажур (С.Є. 
de M.Sajours) з Філадельфії, 
редактором «Щомісячної 
енциклопедії практичної 
медицини», підтверджують 
наявність цікавих функцій в 
гіпофізі.

Дослідник виявив, що з 
усуненням гіпофіза припи-
няється вся органічна діяль-
ність. Крім того, гіпофіз 
управляє кожним кровотвор-
ним органічним органом, 
який виробляє секрецію. Вче-
ний виявив, що в передній 
долі гіпофіза знаходиться ор-
ган,  який по запаху знаходить 
у крові забруднюючі її речо-
вини. Задня частка управляє 
такими органами, як нирки, 
легені і т.п.

По суті, всі опірні хворо-
бам сили тіла залежать від 
гіпофіза. Яка б хвороба не 
вразила тіло, гіпофіз регулює 

секрецію і примушує здо-
рові органи збільшити 
або зменшити свою діяль-
ність, щоб викинути в 
кровотік хімічні елементи, 
необхідні для подолан-
ня хвороби, відновлення 
таким чином рівноваги і 
здоров'я у всіх частинах 
тіла. Крім того, є думка, 
що передчасна старість є 
результатом якоїсь хворо-
би гіпофіза. Акромегалія 
— хвороба, яка характе-
ризується величезним збіль-
шенням суглобів, що пород-
жує гігантів і велетнів.

Більшість сучасних гі-
гантів страждали на цю не-
дугу, яка є результатом явної 
хворобливості гіпофіза. При-
родно, постає питання, чи 
був гігантизм минулих часів 
результатом певних еволю-
ційних змін у гіпофізі?

 
У такому випадку, з фізіо-

логічної точки зору, гіпофіз — 
це розум органічних функцій. 

З психологічної точки 
зору, коли його сили всту-
пають у взаємодію з силами 
шишкоподібного тіла, вивіль-
няється, пробуджується най-
вища сила Духовного бачення 
і Пізнання, і на всіх планах 
буття проявляється зв'язок 

всіх речей і свідомостей з 
Творцем.

Читайте про це доклад-
ніше в книгах Анастасії 
Нових:

«— Саме в гіпоталамусі 
знаходяться два найдав-
ніших центри. Якщо на 
черепну коробку дивити-
ся зверху, то ці центри в 
сукупності з шишкоподіб-
ною залозою складають 
своєрідний внутрішній 
трикутник, вершина яко-

го — епіфіз. У різні часи вони 
називалися по-різному, але 
суть їхня від цього не зміню-
валася. Одна з їхніх назв, що 
згадується в стародавніх 
рукописах, — «агатодемон» 
і «какодемон». Агатодемон 
сприяє народженню позитив-
них думок, а какодемон — на-
родженню негативних думок.

— Як, як? «Демон»? — пере-
питав Макс.

— Це що, в перекладі типу 
«диявол»?

— У перекладі з грецької 
«демон» (daimon) означає «бо-
жество», «дух». А вже пізніше 
християнство запозичило це 
слово у греків і наділило його 
таким визначенням, як ти 
сказав.

— А «како»? — знову запи-
тав Макс.

— «Како» воно і є «како», — 
пожартував Сенсей.

— Префікс «како» похо-
дить від грецького «kakos», що 
означає «поганий».

— Ось! І я завжди говорив 
про багатофункціональність 
цього інтернаціонального сло-
ва, — весело зауважив Жень-
ка. Хлопці знову розсміялися.

— Значить, якщо «како» 
— «поганий», то «агато» — 
«хороший»? — уточнив Макс. 

— Абсолютно правильно, 
«благий».

 З книги А. Нових
 «Птахи і камінь»)

Робота, представлена в 
Каліфорнійському техноло-
гічному інституті, воскреси-
ла суперечки про існування 
життя після смерті і такої 
ефемерної субстанції, як люд-
ська душа, пише X-News.

«Наші дослідження чу-
дові тим, що ми спілкували-
ся з групою людей за повної 
відсутності мозкової діяль-
ності», — повідомляє Сем 
Парніа, один із двох лікарів 
Саутгемптонського шпиталю, 
який вивчав так звані навко-
лосмертні розповіді (near-
death experience — NDE).

Під час досліджень, що 
проводилися на 63-х пацієн-
тах, які перебували в стані 

клінічної смерті, тільки се-
меро змогли пригадати якісь 
подробиці про своє тижневе 
перебування «на тому світі». 
Четверо, які побували в стані 
NDE, описували чіткі і ясні 
картини, які вони бачили 
вже після того, як лікарі кон-
статували повну відсутність 
функцій мозку. Як правило, 
пацієнти розповідають про 
відчуття спокою, миру і гар-
монії, стовп світла, про доро-
гу в інший вимір і спілкуван-
ня з померлими родичами.

Парніа каже, що мозок, 
позбавлений кисню, не в 
змозі запам'ятовувати те, що 
відбувається, тому дані зби-
ралися тільки на основі свід-

чень пацієнтів зі зниженим 
рівнем кисню. Зрозуміло, 
скептики визнають, що подіб-
ні «галюцинації» пов'язані зі 
станом непритомності, або 
опритомненням, але Пар-
ніа стверджує, що мозок, 
пошкоджений в будь-якій 
аварії, просто не може за-
пам'ятовувати те, що відбу-
вається навколо при втраті 
свідомості.

Дослідники опитали в 
цілому понад 3 000 осіб, біль-
шість із яких перебувала в 
критичному стані протягом 
тривалого періоду часу. Вчені 
відзначають, що більшість 
боялися збожеволіти через 
побачене.

Найсміливіші гіпотези 
стверджують, що свідомість 
людини абсолютно не пов'я-
зана з мозком, а лише вико-
ристовує сіру речовину як 
приймач сигналів, передаючи 
і проектуючи думки у вчинки.

Тіло людини, по суті, — ін-
струмент, за допомогою якого 
те, чим людина насправді є, 

здатне пізнавати матеріаль-
ний світ, взаємодіяти з тим, 
що нас оточує, осягати новий 
досвід. Якщо розширити свою 
свідомість за рамки буденного 
сприйняття, можна відкрити 
безліч дивовижних можливо-
стей в пізнанні світу і себе.

Більш докладно про це та 
про багато ще цікавого про 
людину і світобудову можете 
прочитати в книгах Анастасії 
Нових.

 «Людина з восьмого дня від 
народження, як тільки душа 
поселяється в тіло, стає Його 
«дитиною», людиною з ма-
ленької літери. А чи зможе 
вона стати Людиною з вели-
кої літери і прийти до Бога як 
зріла істота — це вже зале-
жить від неї самої, від її волі 

і вибору.
— Душа людини посе-

ляється в тілі на восьмий 
день народження? — перепи-
тав Руслан.

— Так.
— А до цього, хто тоді ця 

дитина?
— Просто живий організм 

— як будь-яка інша тварин-
ка, — відповів Сенсей. — І, 
знову-таки, і в цьому питанні 
стикаємося з тим, що знання 
про це загублені, залишилися 
лише просто традиції з не-
запам'ятних часів. Ось, до 
слова, на Русі досі збереглися 
відгомони знань про те, що 
душа приходить на восьмий 
день від народження. Там ча-
сто ім'я дитині вибирали в 
залежності від того, який 
святий шанувався на восьмий 
день життя дитини. І рані-
ше, до слова, святкувалися 
аж ніяк не дні народження, а 
іменини — дні пам'яті свято-
го, на честь якого називала-
ся та людина,  і щоб вона не 
звеличувала свою гординю, але 
пам'ятала, для чого люди при-
ходять у цей світ і чиє ім'я 
вона носить... А взагалі тра-
диція давати ім'я дитині на 
восьмий день народження йде 
ще зі старозавітних часів...»

 (З книги А. Нових 
«Сенсей-II»)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДТВЕРДИЛИ
 ІСНУВАННЯ ДУШІ!

Британські медики, вивчаючи пацієнтів, які перенесли інфаркт і потерпілих у катастро-
фах, виявили разючий факт. Виявляється, свідомість продовжує існувати навіть після того, 
як мозок перестав функціонувати і настала клінічна смерть.

Душа людини в перехідному 
стані після смерті

фізичного тіла

ГІПОТАЛАМУС ВІДКРИВАЄ ВЧЕНИМ СВОЇ ТАЄМНИЦІ
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ПОРАДИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

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

Придумали його на-
прикінці XX століття фінсь-
кі лижники, звідси і термін 
«nordic» — північна, скан-
динавська ходьба. Спочатку 
цим видом спорту займали-
ся тільки професійні спор-
тсмени, але зараз він дуже 
популярний і займає особ-
ливе місце в системі оздо-
ровлення.

При нордичній ходьбі ви-
користовують спеціальні по-
легшені телескопічні палиці 
з гумовими наконечниками зі 
скошеною поверхнею основи 
і особливим рельєфом, який 
служить для кращої опори і 
відштовхування від поверх-
ні землі. Важливе значення 
в екіпіровці має і взуття на 
товстій пружній підошві, що 
дозволяє при ходьбі плавно 
переносити вагу тіла з п'яти 
на носок.

Дозована нордична ходь-
ба (ДНХ) активно впливає на 
весь організм, особливо на 
серцево-судинну систему. Під 
час цієї ходьби задіяні м'язи 
всього тіла, що дозволяє за-
пустити так званий «м'язовий 
насос» організму. При цьому 
знижується навантаження 
на серце, активізуються кро-
вообіг і виведення продуктів 
обміну і вуглекислоти з тка-
нин. ДНХ допомагає зняти 
напругу м'язів шиї і плечей 
при остеохондрозі, зміцнює 
м'язовий корсет шийно-груд-
ного відділу хребта, є про-
філактикою при викривленні 
хребта, сколіозі.

Нордична ходьба, на від-
міну від звичайної, дозволяє 
зменшити навантаження на 
суглоби ніг на 10—20% за 
рахунок того, що спирають-
ся руки на палицю. У цей 
час працюють всі м'язи тіла, 
рук і ніг — як при плаван-
ні, що дозволяє врегулювати 
функціонування централь-
ної нервової системи і ро-
боту всього організму. Такі 
дозовані м'язові наванта-
ження діють тонізуюче, сти-

мулюють нервову систему, 
змушують діяти залози вну-
трішньої секреції, дихальної 
та серцево-судинної систем, 
покращують обмін речовин. 
При цьому збільшується рух-
ливість суглобів, виробляєть-
ся правильна постава.

Для підтримки здоров'я 
людині необхідно щодня 
проходити не менше 10 000 
кроків, а також буде по-
трібно не менше 40 хвилин 
фізичних навантажень. До-
зована нордична ходьба оп-
тимально відповідає цим ви-
могам.

Відмінність техніки ліку-
вальної ДНХ полягає в мак-
симальному залученні м'язів 
плече-лопаткової ділянки. І 
на відміну від традиційної 
нордичної ходьби, де палиці 
необхідні для відштовхуван-
ня і просування вперед, при 
лікувальному варіанті вони 
служать лише опорою для 
повністю витягнутої вперед 
руки. Якщо точка відштовху-
вання палицею при традицій-
ній нордичній ходьбі розмі-
щена позаду тулуба на рівні 
ступні ноги, що штовхає, то 
при лікувальній ходьбі край-
ня точка положення палиці — 
на рівні центру тулуба.

Таким чином, щоб поло-
ження при ходьбі залишалося 
постійним, використовують 
трохи довші палиці, довжину 
яких обчислюють за форму-

лою: зріст (см) х 0,7 = довжи-
на палиць (см). Скажімо, при 
зрості 1 м 65 см довжина па-
лиць буде 115 см.

Потрібно зазначити, що 
ЛДНХ займаються тільки на 
рівній місцевості (стадіони, 
парки). Тут важливі не швид-
кість чи довжина пройденої 
дистанції, а кількість кроків, 
тобто циклічно перехресних 
рухів рук і ніг. Таким чином, 
лікувальна дозована ходьба 
характеризується плавним 
і рівномірним розподілом 
навантаження на поверхню 
стопи, зниженням загально-
го навантаження на ноги за 
рахунок опори рук на пал-
ки, відсутністю різких від-
штовхувальних рухів.

Після проходження дис-
танції бажано виконати 
комплекс фізичних вправ:

1. Ноги на ширині пле-
чей, руки на палицях. Підня-
тися на носках, руки вгору, 
потягнутися — вдихнути, 
опуститися, руки в початко-
ве положення — видихнути. 
Повторити 3—4 рази.

2. Початкове положення 
(п. п.) Те ж саме. Палиці за-
вести за голову і покласти на 
плечі. На рахунок 1—2 повер-
нути тулуб управо, на 3—4  
вліво. Повторити 3—4 рази в 
кожен бік 

3. Ноги на ширині плечей, 
руки широко захоплюють па-
лиці. На рахунок 1—2 правою 

рукою описати коло над голо-
вою, завести палицю за спи-
ну, ліва рука на місці. На ра-
хунок 3—4 повернутися в п. 
п. На рахунок 5—8 виконати 
вправу лівою рукою. Повто-
рити 3—4 рази.

4. П. п. — те ж саме. Кру-
гові обертання рук уліво і 
вправо. Повторити 3—4 рази 
в кожен бік.

5. П. п. те ж саме. На ра-
хунок 1 вдихнути, підняти 
випрямлені руки, на рахунок 
2 опустити вниз за спину, на 
3—4  видихнути, повернутися 
в п. п. Повторити 3—4 рази.

6. П. п. — ноги на ширині 
плечей, руки витягнуті впе-
ред, спираються на палиці. 
На рахунок 1—2—3 видихну-
ти, нахилитися, прогинаючи 
спину, на рахунок 4 вдихну-
ти і повернутися в початкове 
положення. Повторити 3—4 
рази.

7. П. п. — ноги на ширині 
плечей, руки підняті над го-
ловою, широко захоплюють 
палиці. На рахунок 1 руки 
опустити перед собою, пра-
ве коліно підняти, щоб тор-
кнулося палиці, на рахунок 
2 опустити. На рахунок 3—4 
виконати вправу лівою но-
гою. Повторити 6—8 разів.

8. Ноги на ширині плечей, 
руки розведені в сторони, 
тримають палиці. Поворот 
таза вправо і вліво. Повтори-
ти 3—4 рази в кожну сторону.

9. По черзі вільні махи 
правою і лівою ногами впе-
ред-назад по 6—8 разів.

10. Ноги разом, палиці у 
витягнутих перед собою ру-
ках. Напівприсісти, спираю-
чись на палиці. Повторити 
6—8 разів.

11. Ноги разом, палиці в 
опорному положенні із зов-
нішнього боку стопи. Випад 
правою ногою вперед, пере-
нести палиці на одну лінію з 
носками, на рахунок 1—2—3 
погойдуватися у випаді, на 4  
повернутися в п. п. Повтори-
ти 2 рази кожною ногою.

Початківцям заняття нор-
дичною ходьбою бажано 
проводити з мінімальними 
фізичними навантаження-
ми: проходити невеликі дис-
танції з низьким темпом – 
60—80 кроків за хвилину. У 
міру адаптації до фізичних 
навантажень поступово пе-
реходити до більш складних 
маршрутів і темпу ходьби (до 
100—120 кроків за хвилину).

Лікувальною дозованою 
нордичною ходьбою кра-
ще займатися до їди або че-
рез годину після. Найбільша 

ефективність досягається при 
заняттях один раз на день. 
Такою ходьбою можуть за-
йматися хворі з серцево-су-
динними та легеневими не-
дугами, патологіями органів 
травлення та опорно-рухово-
го апарату, а також із метою 
профілактики. З огляду на 
сприятливу дію ЛДНХ на весь 
організм, легкість і простоту 
її виконання, а також відсут-
ність протипоказань, україн-
ським медикам варто впро-
ваджувати цей метод до своєї 
лікувальної практики.

Віктор Пижов,
доцент кафедри фізичного 
виховання Української ака-
демії друкарства,  тренер з 

лікувального плавання

ЛІКУВАЛЬНА СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА
Сьогодні нерідко можна побачити людей у парках, скверах і навіть на до-

розі, які ходять із двома палицями. Так виглядає нордична або скандинавсь-
ка ходьба — вид гімнастичних вправ, популярний у всьому світі.
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 «Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
РЕКЛАМА

Лактозна непереносимість 
виникає у людей, чий тонкий 
кишечник виробляє недо-
статню кількість ферменту 
лактази, необхідної організму 
для нормального перетрав-
лення і розсмоктування лак-
този. Експериментальними 
дослідженнями доведено, що 
високу активність фермен-
ту забезпечують тільки зрілі, 
функціонально активні енте-
роцити (клітини кишечника).

Це захворювання прово-
кує виникнення синдрому 
мальабсорбції (недостатньо-
го всмоктування поживних 
речовин з їжі в тонкому ки-
шечнику для всього організ-
му) і мальдигестії (недостат-
нього перетравлення їжі та, 
як наслідок, недоотримання 
поживних речовин з їжі), що 
сприяє розладу білкового, жи-
рового, вуглеводного обміну 
речовин, втрати мінеральних 
мікроелементів і порушення 
метаболізму вітамінів.

Є дві основні причини, 
через які ентероцити знижу-
ють вироблення лактази:

Перша — генетичні дефек-
ти або фізіологічна незрілість 
ферментативних систем (ча-
сто зустрічається у недоно-
шених дітей через незрілість 
ентероцитів і їх ще не сфор-
мовану здатність синтезувати 
лактазу). 

Це первинна лактазна не-
достатність, при якій ентеро-
цити в тонкому кишечнику 
залишаються неушкоджени-
ми.

Друга — запальний або 
інші процеси в організмі (хар-
чові алергії, пухлини, операції 
на тонкому кишечнику). Це 
вторинна лактазна недостат-
ність, при якій ентероцити 
пошкоджені. Вона може бути 
як тимчасовою, так і постій-
ною.

Якщо лактозна неперено-
симість у сім'ї є спадковою, її 
симптоми можуть проявить-
ся в будь-якому віці: в перші 
місяці, в підлітковому періоді 
або ж у дорослому житті.

СИМПТОМИ 
НЕПЕРЕНОСИМОСТІ 

ЛАКТОЗИ

«Основними симптома-
ми непереносимості лактози 
є здуття, переймоподібний 
біль у животі, нудота, метео-
ризм, діарея, що виникають 
через півгодини-дві години 
після вживання продуктів, 
що містять лактозу. Для груд-
них дітей характерний прояв 
неспокою вже через кілька 
хвилин після годування. У 
дитини може також спостері-
гатися здуття живота, бур-
чання, кольки, зригування», 
— розповідає к.м.н, лікар-
педіатр В. П. Мисник.

Слід врахувати, що ці 
симптоми можуть бути 
спричинені декількома 
шлунково-кишковими захво-
рюваннями, тож наявність 
подібних симптомів не дуже 
інформативна.

ДІАГНОСТИКА

Існує кілька хороших спо-
собів діагностики неперено-
симості лактози: проба на 
вміст водню в повітрі, що ви-
дихається, аналіз кислотності 
калу, тест на непереносимість 
лактози. Формальне тесту-
вання на непереносимість 
лактози може її підтвердити 
або виключити, і тим самим 
привернути увагу до діагно-
стики інших станів і захворю-
вань, які можуть викликати 
симптоми, що відповідають 
цьому діагнозу.

ЯК ЛІКУВАТИ?

«Для корекції неперено-
симості лактози доцільно 

включити в терапію пробіо-
тики: бактисубтіл, біфіформ, 
біфістім, лінекс, ентерол та 
інші. Для усунення больово-
го синдрому можна вжити 
міотропні спазмолітики, які 
мають вибіркову дію на гладкі 
м'язи», — каже В. П. Мисник.

Найбільш очевидним за-
собом боротьби з неперено-
симістю лактози є зниження 
кількості лактози в дієті. На 
щастя, більшість людей, які 
страждають на цю недугу, 
все-таки можуть переносити 
помірну її кількість. Часто по-
трібно усунути з раціону тіль-
ки основні молочні продукти. 
Зараз можна купити молоко, 
в якому лактоза вже розще-
плена додаванням лактази. 
Також можна використову-
вати замінники молока, в тім 
числі соєвий і рисовий.

Для людей, які не пе-
реносять навіть невеликої 
кількісті лактози, дієтичні 
обмеження стають більш су-
ворими. Їм слід уникати вжи-
вання будь-якого продукту, 
що містить молоко.

Купуючи товари в мага-
зині, уважно читайте етикет-
ки. Лактоза може «ховатися» 
під такими назвами:

- сухе молоко;
- сироватка;
- сир;
- молочні субпродукти.

Найістотніший недолік не-
переносимості лактози — це 
вимушене обмеження вжи-
вання молочних продуктів 
та інших поживних речовин, 
що містяться в них, особливо 
кальцію. Як відомо, кальцій 
зміцнює кістки і перешкод-
жає розвитку остеопорозу. 
Якщо у вас непереносимість 
лактози, ви можете компен-
сувати отримання кальцію, 
включивши до свого раціону 
немолочні продукти, які мі-
стять цей елемент.

До таких продуктів нале-
жать:

- броколі;
- листова капуста;
- зелена ріпа;
- сардина;
- тунець і лосось;
- укріплені кальцієм хліб-

ні злаки і соки;
- укріплені кальцієм соєві 

продукти;
- мигдаль.

Важливо пам'ятати, що 
для засвоєння кальцію необ-
хідний вітамін D.

Якщо ви не впевнені, що 
отримуєте достатньо кальцію 
і вітаміну D, проконсультуй-
теся з лікарем-дієтологом, він 
дасть вам необхідні рекомен-
дації щодо компенсації цих та 
інших корисних речовин, не-
обхідних вашому організму.

Джерело: Likar.info

Ось кілька народних по-
рад із застосуванням аїру в 
лікувальних цілях:

ВІД БОЛЮ В ШЛУНКУ
 І ПРИ ПОГАНОМУ 

ТРАВЛЕННІ
 
50 г кореня аїру под-

рібнити і залити горілкою 
(0,5  л). Посуд герметично 

закрити, настояти 21 день. 
Пити по 1 ч. ложці 3 рази на 
день за 15 хвилин до їди.

Або так: 1 ч. ложку под-
рібненого кореня залити 
склянкою окропу. Прокип'я-
тити на слабкому вогні 2—3 
хвилини. Настояти 1 годи-
ну, процідити. Пити по 1 ст. 
ложці тричі на день до їди.

ЛІКУЄМО 
ПАРОДОНТОЗ

Відваром кореня аїру 
можна полоскати ротову 
порожнину кілька разів на 
день. Це зміцнює ясна. 1 ст. 
ложку подрібненого кореня 
аїру залити склянкою окро-
пу. Настояти 45 хвилин. Пе-
ред полосканням процідити.

ПРИ ЗАНЕПАДІ СИЛ, 
ПЕРЕВТОМІ

100 г свіжих подрібне-
них кореневищ аїру залити 
1 літром вина (краще брати 
«Кагор»). Посуд закрити і 
поставити в тепле місце на 
два тижні настоюватися. 

Пити по 1 ч. ложці за пів-
години до і після їди. І так 
6 разів на день. Діє подібно 
каві!

 Підготував Тарас Лехман,
 м. Червоноград,

Львівська обл.

ВСЕСИЛЬНИЙ АЇР
У багатьох із нас рослина  аїр (лепеха) асоціюється з 

Трійцею, Зеленими святами, коли ним вистилають під-
логу, вішають над іконами, прикрашають ворота. Саме 
влітку потрібно заготовлювати аїр болотний для приго-
тування ліків, що використовуються протягом року.

ЛАКТОЗНА НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ. 
ЩО МИ ПРО ЦЕ ЗНАЄМО?

Як відомо, молочні продукти можна вживати не всім людям. Сьогодні досить 
поширена лактозна непереносимість (або лактазна недостатність) — стан, коли ор-
ганізм не може вільно перетравлювати лактозу і цукор, що міститься в молоці і мо-
лочних продуктах.
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ЦIЛИТЕЛЬ
ГОТУЄМО З ЛЮБОВ'Ю

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

Улюблені рецепти консервації на-
ших мам і бабусь, як не дивно, родом 
із колишніх соціалістичних країн. 
Однією з таких дружніх кулінарних 
держав багато років була Болгарія. 
Кілька поколінь радянських грома-
дян активно запозичували рецепти у 
болгар, які поважають заготовки на 
зиму. Особливо шанувалися мари-
новані помідори, смак яких завжди 
виходив просто неперевершеним. 
Пропонуємо вашій увазі кілька та-
ких рецептів. Впевнені, у сезон ма-
сової заготівлі помідорів вони вам 
знадобляться.

Інгредієнти (на дволітро-
ву банку): 2 кг томатів; 
5  зубчиків часнику; 1 ч. лож-
ка есенції оцту; 1 л води; 2 ч. 
ложки солі; 6 ч. ложок цукру; 
перець горошком (5—7 шт.); 
гвоздика за бажанням; пара-
сольки кропу (1—2 шт.); ли-
стя смородини в невеликій 
кількості.

ПРИГОТУВАННЯ:
Помідори вимити і аку-

ратно видалити плодоніжки.
Далі змішуємо в каструлі 

воду і спеції, кип'ятимо 10 
хвилин. У банки викладаємо 

часник, зелень і помідори. 
Після чого акуратно, нама-
гаючись не обпектися, вили-
ваємо в банки розсіл, щойно 
знятий з вогню. Накриваємо 
стерильними кришками, але 
не закручуємо. Даємо посто-
яти 15 хвилин.

Потім зливаємо воду на-
зад у каструлю, кип'ятимо 
5—7 хвилин. Повертаємо в 
банки, вливаємо ложку оцто-
вої есенції в кожну, зверху 
кладемо кришки, поперед-
ньо облиті окропом.

Банки закручуємо, пере-
вертаємо вверх дном і уку-
туємо до повного охолод-
ження.Інгредієнти (на 

трилітрову банку): 1 л води, 
оцет (75%) — 1 ст. ложка, 
сіль — 2 ст. ложки без гірки, 
цукор — 3 ст. ложки з гіркою, 
цибулю і часник до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ:
Помідори вибирайте 

щільні, без явних ознак не-
свіжості плода.

Ріпчасту цибулю порі-
зати півкільцями з розра-
хунку по 2 невеликі ци-

булини на одну трилітрову 
банку. Часник нарізати не 
дуже дрібно або ж зовсім 
залишити цілі часточки в 
кількості 4—5 штук на ту ж 

ємність.
Готуємо маринад: за-

кип'ятити воду, додавши в 
неї цукор, оцет і сіль.

Банки повинні бути попе-
редньо стерилізовані. На дно 

кожної кладемо частину 
часнику і цибулі, потім 
— помідори і знову час-
ник з цибулею.

Після банки заливає-
мо гарячим маринадом, 
стерилізуємо протягом 
20 хвилин і закручуємо 
кришками.

Інгредієнти (на 3 літри): 
1,5 кг огірків, 0,5 кг  гороху, 1 
ст. ложка солі, 2 ст. ложки 
цукру, 50 мл оцту (9%), 1,5 л 
води, 5—6 зубчиків часнику, 
корінь хрону, кріп (парасоль-
ки), гіркий перець.

ПРИГОТУВАННЯ:
Вимиваємо огірки, обрі-

заємо з усіх боків і замочуємо 
в чистій воді на 5—6 годин. 
Готуємо, стерилізуємо банки 
(чверть години з моменту за-
кипання).

Промиваємо горошок, 
відварюємо його 10—15 хви-
лин і знову промиваємо.

Миємо зелень, нарізаємо і 
укладаємо на дно банки. По-
верх розміщуємо один ряд 
огірків і посипаємо горохом. 
Потім знову огірки і горошок 
до верху. Після чого заливає-
мо окропом на 10 хвилин. 
Накриваємо кришкою для 
консервування.

Після закінчення потріб-
ного часу зливаємо воду в 
каструлю і знову доводимо 
до кипіння. Банка повинна 
бути накритою. Знову ллємо 
окріп і також, через 10 хви-
лин, зливаємо.

Додаємо часник до огір-
ків. Коли втретє ми знову 
ставимо воду кип'ятити, то 
солимо її і додаємо цукор. 
Доводимо до кипіння і вли-
ваємо оцет. Варимо ще 1 хви-
лину і відразу заливаємо в 
банку. Швидко закручуємо і 
перевертаємо шийкою вниз. 
Накриваємо теплою ковдрою 
до повного охолодження.

КАРТОПЛЯНА 
ТОРТИЛЬЯ З ОВОЧАМИ

 
Набір продуктів для 

цієї популярної і простої 
страви може бути най-
різноманітнішим. Вели-
ка кількість овочів внесе 
в тортилью яскраві фар-
би, і вона буде не тільки 
корисною, а й красивою.

Інгредієнти: 3 кар-
топлини, 6 яєць, 150 г 
стручкової квасолі, 1 
цибулина, 3 помідори, 2 
солодких перця, пучок 
петрушки, олія, 20 г кунжу-
ту, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННЯ:
Картоплю наріжте пла-

стинками, цибулину — 
довільно. 

На сковороді, змащеній 
олією, підсмажте картоплю з 

цибулею до напівготовності. 
Далі завантажте все в фор-
му для запікання, вистелену 

пергаментом.
Яйця збийте вінчиком. 

Томати наріжте кубиками і 
змішайте з яйцями.

Перець наріжте шматоч-
ками. Стручкову квасолю 
відваріть протягом 2—3 
хвилин. Охолодіть і поріж-
те на циліндрики.

Квасолю з перцем тріш-
ки обсмажте на сковороді. 
Потім додайте в миску з 
яйцями, сюди ж — і жменю 
нарізаної петрушки.

Перемішайте все, по-
соліть і вилийте в форму з 
картоплею. Зверху присип-

те кунжутом. Випікайте до 
готовності при температурі 
190 градусів.

ПОМІДОРИ, МАРИНОВАНІ ПО-БОЛГАРСЬКИ:
РЕЦЕПТИ НАШИХ МАМ І БАБУСЬ

З ЦИБУЛЕЮ І ЧАСНИКОМ

ПРОСТІ ІДЕЇ ВИШУКАНОЇ ВИПІЧКИ
Рецептів домашньої випічки безліч. І кожна господиня 

готова експериментувати, пробуючи все нові і нові поєд-
нання, щоб порадувати домочадців або гостей.

ПОМІДОРИ БЕЗ СТЕРИЛІЗАЦІЇ

ДУЖЕ СМАЧНІ ОГІРОЧКИ 
З ЗЕЛЕНИМ ГОРОШКОМ

Ідеальний рецепт для любителів салату «Олів'є». Взим-
ку він просто знахідка. Смачно, вигідно і для будь-якого 
випадку. Обов'язково збережіть в своїй кулінарній скарб-
ничці!
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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

Молодий чоловік підійшов 
до священика і сказав:

— Я БІЛЬШЕ НЕ  ПРИХО-
ДИТИМУ ДО ЦЕРКВИ!

Священик запитав:
— Чому?
Молодий чоловік відповів:
—Я бачив, як сестра не-

чемно розмовляла з іншою 
сестрою, всі парафіяни 
дивляться на свої теле-
фони під час служби, і 
це тільки декілька мо-
ментів, які я помітив...

Священик сказав:
— Добре, але перш 

ніж ти підеш, зроби мені 
послугу: візьми повну 
склянку води і тричі про-

гуляйся по церкві, не проли-
ваючи жодної краплі на під-
логу. Після цього йди, якщо 
хочеш.

Молодий хлопець поду-
мав, що це занадто легко. І 
він тричі обійшов навколо, як 
просив священик. Коли закін-
чив, то сказав до священика, 
що все готово.

А священик запитав:
— Коли ти йшов із водою, 

ти бачив, як сестра розмовля-
ла з іншою сестрою?

Хлопець відповів:
— Ні.
— Ти бачив, як хтось ди-

виться на свій телефон?
— Ні.
— Знаєш чому?

— Ні.

— Ти був зосереджений 
на склянці, щоб перекона-
тися, що ти її не хильнеш 
і не проллєш воду. Те ж 
саме відбувається з нашим 
життям. Коли наша увага 
зосереджена на Бога, у нас 
немає часу, щоб побачити 
помилки інших людей!

ПРИТЧА ПРО ЧУДО
Чоловік пройшов довгий шлях по суші і по морю, щоб 

самому переконатися в незвичайні здібності Майстра.
— Які чудеса створив твій Майстер? — запитав він од-

ного учня.
— Дивлячись що називати чудесами. У вашій країні 

прийнято вважати дивом, якщо Бог виконає чиюсь волю. 
У нас же вважають дивом, якщо хтось виконає волю Бога.

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА 
НА СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ

1 серпня — Преподобного Серафима Саровського.
2 серпня — Іллі.
5 серпня — Почаївської ікони Божої Матері.
6 серпня — Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
9 серпня — Великомученика і цілителя Пантелеймона.
10 серпня — Смоленської ікони Божої Матері 
                         «Одигітрія».
12 серпня — Мученика Іоанна Плотникова.
14 серпня — Медовий Спас.
14 серпня — Початок Успенського посту (по 27 серпня).
15 серпня — Первомч. архідиякона Стефана.
19 серпня — ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ.
19 серпня — Яблучний Спас.
20 серпня — Святого Митрофана Воронезького.
22 серпня — Апостола Матвія.
23 серпня — Преподобного Сави Сторожевського.
26 серпня — Святого Тихона Задонського. 
                           Ікон Божої Матері «Семистрільна» 
                           і «Страсна».
28 серпня — УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
29 серпня — Нерукотворного Образа Спасителя.
29 серпня — Хлібний Спас.
31 серпня 2018 — Ікони Божої Матері «Всецариця».

Кожен день юнак про-
ходив повз будинок, де 
переховувався від гонінь 
імператора пресвітер Єр-
молай. Святий, вгадавши 
душевні якості Пантоле-
она, якось запросив його 
до себе в будинок і став 
учити, що медицина може 
дати лише слабке полег-
шення нашій смертній 
природі, яка страждає, і  
тільки Христос, єдиний 
істинний Лікар, прийшов 
дати нам спасіння — без 
ліків і без плати. Від цих 
слів серце молодого чо-
ловіка наповнилося раді-
стю, і він став постійно 
приходити до святого Єр-
молая і вчитися у нього 
великих таємниць віри.

Пантелеймон — небес-
ний покровитель медиків. 
Його професіоналізм в 
поєднанні з вірою в Бога 
давав блискучі резуль-
тати. Його життя — яс-
кравий приклад того, як 
лікар може служити своє-
му пацієнтові. На жаль, і 
раніше, і зараз перебували 
лікарі, які бачать у хворо-
му об'єкт наживи і яким 

абсолютно байдужа доля 
пацієнта. Але є й інші — 
ті, на яких тримається 
медицина. Ті, хто ночами 
стоять біля операційного 
столу, рятуючи життя. Ті, 
що пішки обходить ділян-
ки, отримуючи натомість 
жебрацьку зарплату. Ті, 
хто не вступає в угоду зі 
своєю совістю і на осо-
бисті кошти допомагає 
людям. Ті, хто з молит-
вою і вірою в душі почи-
нають свою зміну. Церква 
знає багато лікарів,  які до 
кінця виконали заповідь 
Христа про любов до 
ближнього. 

Це Косма і Даміан, Кір 
і Іоан, Агапіт і наш недав-
ній сучасник професор 
Валентин Войно-Ясинець-
кий, більш відомий як 
архієпископ Лука. 

Одним із перших у 
числі цих святих лікарів, 
без сумніву, стоїть Пан-
телеймон, що заклав ду-
ховні основи медицини 
і безкомпромісно який 
з'єднав у своєму служінні 
високий професіоналізм 
і глибоку віру в Бога.

ПРИТЧА

ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
І ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА

Святий і славний мученик за Христа Пантелеймон народився в Нікомидії наприкінці III 
століття. Його батько, сенатор Євсторгій, був язичником, а мати, Еввул, — християнкою. 
Батьки назвали хлопчика Пантолеон. Його віддали в учні до відомого лікаря Єфросинія, 
і він незабаром досконало вивчив науку лікування, так що імператор Максиміан Галерій, 
помітивши його мистецтво, взяв Пантолеона до палацу і зробив своїм особистим лікарем.

Цілитель Пантелеймон 
зображений на іконах з неве-

ликою скринькою в лівій руці і 
тоненькою лжицею (ложечкою) 
в правій. У скриньці — цілюще 
зілля. Він знає, яке з них кому. 

Свята глава Пантелеймона 
досі зберігається в російському 

Пантелеймонівському
 монастирі на Афоні. 

Частинки мощей святого зна-
ходяться в багатьох храмах.

(ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ — 9 СЕРПНЯ)
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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)

Любі друзі! У №7 ми надрукували міні-опитування на тему «Що таке Любов?» Там були 
запропоновані 11 питань, на які ви надіслали дуже цікаві відповіді. Частину з них ми пу-
блікуємо в цьому номері, решту читайте в наступних випусках газети.

Якщо у вас є ідеї, на які теми ми можемо разом з вами поміркувати, що можемо дослід-
жувати, — пишіть! А поки пропонуємо зануритися в світ Любові ...

Дякуємо за щирість і за ті почуття, які принесли з собою ваші листи. Нехай Любов роз-
летиться по всьому світу!

1. ЩО ДЛЯ ВАС 
Є ЛЮБОВ?

Ольга М. Назарук: 
«Любов для мене — це коли 
світить сонечко, мир, коли 
посміхаються мої діти і вну-
ки».

Юлія Валеріївна 
Льовкіна: «Любов — це 
частинка Бога, Його бла-
годаті, це щастя і істина, 
це життя».

Євген Юдін: «Для мене 
Любов — це  найдушевніше 
і найдуховніше повноцінне 
життя і найпозитивніше ... 

Любов — найрізноманітні-
ше і найдивовижніше явище 
в житті: є Любов — твори-
ти в мистецтві, є Любов — у 
справжньому і дуже високо-
му інтимі, є і Любов у громад-
ських справах і діях, є Любов 
Духовна — до Бога і в служін-

ні людям. Загалом, різні види 
і прояви надзвичайно бага-
тогранної Любові як такої 
повністю описати неможливо 
нікому. Це все потрібно пере-
жити, бачити і відчувати, і на 

всіх рівнях своєї свідомості, 
розуму, душі і духу».
Н. Ф. Філімонов: «Лю-

бов — це радість, мир душі. 
Божественність».
Маргарита Степанівна 

Удод: «Любов — це радість, 
спільність душ, точніше одна 

душа в двох тілах. 
Будь-яка Любов по-
чинається з любові до 
себе: як я можу люби-
ти когось, не люблячи 
себе? Любов зігріває 

душу, дає нам крила, помах 
яких змушує вібрувати Все-
світ і дарувати йому радість 
і посмішки. А посмішки зма-
щують світові осі, і ми йдемо 
по життю без скрипу».

2. ЧИ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ 
ЛЮБОВ ДО ЛЮДИНИ 

ВІД ЛЮБОВІ, 
НАПРИКЛАД, 
ДО ДЕРЕВА?

Ольга Назарук: «Якщо 
в тебе є любов, ти любиш і 
людей, і природу».

Юлія Валеріївна 
Льовкіна: «Я вважаю, що 
справжня любов не розріз-
няє, людина це чи дерево, 
як би дивно це не звучало. 
Я розумію, що Бог є всюди. 
Він — Творець, Він у всьо-
му. 

Він завжди зі мною, 
якщо я люблю. Кожна тра-
винка, дерево або океан 
прагне просто жити, прагне 
до світла. Також і людина. У 
всіх одна божественна суть, 
відмінність лише в тому, що 
людині дано право вибору, і 
вона може стати любов'ю».

Євген Юдін: «Любов 
до дерева, до лісів, полів і 
нив — це прояви Любові 

до самої Природи, Матері 
нашої. А Любов до людини 
— це вже справжній вінець 
сутності людської».

Н. Ф. Філімонов: «Лю-
бити треба все, що оточує 
тебе, тоді перебуватимеш у 
стані радості».

Маргарита Степанівна 
Удод: «Вважаю, що любов 
до людини, тварин, дерев і 
всіх рослин повинна бути 
щирою, а не механічною. 
Поливаючи квіти і вислов-
люючи їм слова любові, я 
заряджаю їх енергією, вони 
цвітуть і швидко ростуть — 
це герань, кактус, фіалки, 
лілія, каланхое. Всьому жи-
вому потрібні добрі слова.

И уж коль
действительно хотите,

Чтобы звенела 
счастьем голова,

Ничего-то в сердце 
не таите,

Говорите, люди, говорите
Самые хорошие слова.

(Е. Асадов)»

3. ЩО ВИ ВІДЧУВАЄТЕ, 
КОЛИ ВАС ПЕРЕПОВНЮЄ 

ЛЮБОВ?

Ольга Назарук: «Коли в 
тобі любов, то ти ніби окри-
лений птах, вільний і щасли-
вий».

Юлія Валеріївна Льов-
кіна: «Відчуття лю-
бові — це коли мене 
переповнює величез-
на і в той же час тиха 
радість, блаженство, 
прийняття всіх речей, 
людей і всього, що 
мене оточує, такими, 
як воно є, без оцінок. 
Коли бачу тільки по-
зитив, божествен-
ність і досконалість. 
Коли хочеться дихати 
глибоко і здається, 
що тобі мало. Це по-
чуття польоту, коли хочеться 
обійняти весь світ і просто 
радіти тому, що живеш, від-
чуваєш, спілкуєшся і пізнаєш. 
А найголовніше — це «тепло» 
в районі сонячного сплетін-
ня, яке не відчувається, якщо 
включається свідомість».

Євген Юдін: «Що ви від-
чуваєте, коли вас переповнює 
Любов? .. А хіба в своєму 
листі це опишеш? Але коли 
відчуваю справжню Любов,  
не пристрасть, відчуваю Го-
спода Бога мого, і таку окри-
леність душі і Духа, що ні в 
казці сказати, ні пером опи-
сати. Але такі моменти дуже 

рідкісні в моєму сирітському 
житті, буденність тяжіє. 

Але, як у тій казці йдеть-
ся, що далі, то страшніше, а 
що страшніше, то мудріше, а 
що мудріше, то і безстрашні-
ше, а що безстрашніше, то і 

духовніше, а що духовніше, 
то і більш вічне, а що вічне, 
то більше Любові. Любов до 
мене передом, а буденність 
задом! А Любов — це Бог !!! 
Вона завжди і всюди передом 
до людини, а значить, Ха-
тинка Щастя просить взаєм-
ності, щоб стати Палацом 
Любові!!!»

 
Н. Ф. Філімонов: 

«Блаженство, радість 
буття і щастя — жити в 
цьому зачаруванні Все-
світу. Почуття любові 
дає заспокоєння тіла і 
душі, допомагає бачити 
«непроявлене», розви-

ває уяву, дає можливість 
«залишити пост «гене-
рального директора» Все-
світу і зробити себе щас-
ливим. 

Той, кого приваблює 
зміна пір року, щасливі-

ший за безнадійно закоха-
ного в Весну. Щастя подібне 
метелику: що більше ви же-
нетеся за ним, то далі воно 
відлітає; але ... відверніться, 
і воно саме м'яко опуститься 
вам на плече».

4. ЗГАДАЙТЕ 
ВИПАДОК ІЗ СВОГО 

ЖИТТЯ АБО ІЗ ЖИТТЯ 
ДРУЗІВ, КОЛИ ВИ АБО 

ВОНИ ЛЮБИЛИ
Ольга М. Назарук: 

«Коли я любила, то була, 
як то кажуть, на сьомому 
небі. Хотілося писати вірші, 
обійняти весь світ і все це 
дарувати людям».
Юлія Валеріївна Льов-

кіна: «Озираючись у мину-
ле, розумію, що в усвідомле-
ному віці ніколи не любила, 
не розуміла суті справжньої 
любові, яка вона. Працюючи 
над собою, відкриваю це по-
чуття, не завжди перебуваю 
на цій хвилі, свідомість ча-
сто бере верх. Але ось можу 
сказати, що коли в любові, в 
Богові, то не відчуваються 
образи чи докори, в усьому 
бачиться тільки хороше. Ті 
речі, які раніше кривдили, 
тепер не впливають на мої 
стосунки з людиною. Коли 
не керувати свідомістю, то 
все легко і добре».
Євген Юдін: «Так, були 

у мене випадки любові, але 

без відповіді. А за друзів не 
розписуватимуся, друзі до 
чорного дня ... Нерозділена 
любов дуже і дуже болісна, 
в цьому випадку для мене».
Н. Ф. Філімонов: «Лю-

бити — це отримувати 
радість від кожної миті сво-
го життя».

Маргарита Степанів-
на Удод: «Що я відчувала в 
житті, коли любила? Ска-
жу поетичними рядками: 
««Как молоды мы были, как 
искренне любили, как вери-
ли в себя...»  Ця віра жива 
і зараз: «Я люблю без сна и 
устали в милом городе сво-
ём», «От улыбки хмурый 
день светлей…»

Бывает радости минута,
Минута счастья — никогда,

Поскольку счастье — не 
минута,

Не миг, а все твои года.
Оно не делится на части,
Оно не миллион, не грош.

Нет на земле другого
 счастья,

Чем-то, что ты на ней 
живёшь».

«ЛЮБОВ — ЦЕ БЕЗЦІННИЙ ДАР» 
ЧИТАЧІ ПИШУТЬ ПРО ЛЮБОВ

«Любов може змінити 
людину до невпізнанності. 

(Публій Теренцій)

«Більшість людей 
щасливі настільки, наскільки 

вони вирішили бути щасливими». 
(А. Лінкольн)
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Тримаю в руках свій пер-
ший диплом і вчитуюсь у 
його зміст. Він виданий Хер-
сонським кооператив-тех-
нікумом у 1958 році 28 червня 
з присвоєнням кваліфікації 
товарознавця хутрової сиро-
вини і сільгосппродуктів. Заз-
далегідь прошу херсонців від-
гукнутися на мій лист-спогад 
з далеких 50-их років — хочу 
дізнатися: чи діє цей технікум 
досі і чи залишилися ще свід-
ки тих далеких подій існуван-
ня навчального закладу.

 У тому ж році восени я був 
призваний до лав Радянської 
армії (військово-транспортна 
авіація). У 1956 році покинув 
отчий дім багатодітної сім'ї, 
що жила в селі Сомин Турій-
ського району Волинської 
області, і вирушив «в люди». 
Віддаленою виявилася ця до-
рога у доросле життя.

Я полюбив Херсон, місто 
акацій, місто над Дніпром. 
Коли слухаю романс «Белой 
акации гроздья душистые» 

згадується юність. Зараз мені 
вже 80, тоді ж ішов 17-й рочок, 
ще фактично жовторотик з 
поліської глибинки. Підказав 
мені вступити до цього тех-
нікуму старший брат Дмитро, 
який зіграв у моєму молодому 
житті дуже важливу роль.

Отже, трохи про навчання 
та відпочинок у навчально-
му закладі південного краю. 
Мене як мешканця Західної 
України зарахували поза кон-
курсом, тому зі свіжими знан-
нями середньої школи мені 
навчання давалося легко, але 
складно було в матеріальному 
плані. На перші канікули мене 
запросив до себе Микола Іва-
нович Біллєв у хутір Біллєвсь-
кий, що за 20 км від Старої 
Каховки. Тепер мало хто вже 
може його пригадати. Хутори 
приєднувалися до найближ-
чих міст і, швидше за все, 
Біллєвский став спорудою в 
Новій Каховці. Мій друг після 
закінчення технікуму був на-
правлений в Чаплинську рай-
споживспілку. Далі його сліди 

загубилися. Казали, що його 
перевели на роботу за фахом 
в Херсон. Якщо ти живий, мій 
любий друже, відгукнись!

Херсоняк і Чаплинка ста-
ли тимчасовими прифрон-
товими містами. Ми жили 
на квартирі біля  ринку по 
вулиці Комінтерну. Тепер, 
напевно, вона перейменова-
на. Я, Леонід Бібаріка, Віктор 
Охріменко, Микола Біллєв. У 
кожного були свої інтереси. 
Закохувалися в однокурс-
ниць. Мені до душі була 
Валюша Валуєва. Цікаво, 
чи живе вона ще в місті 
Суми. В останньому листі 
перед вступом до шлюбу 
вона писала: «Бажання 
бачити тебе залишиться 
назавжди».

Я пишаюся цим порто-
вим містом у гирлі Дніпра. 
Його я захотів переплисти 
вільним стилем в районі річ-
кового вокзалу з боку місь-
кого пляжу. Це робилося під 
впливом опису потужної суд-

ноплавної річки в творчості 
Гоголя: «Рідкісний птах доле-
тить до середини Дніпра». Я 
досяг його середини. І мене 
підняли на баркас дружин-
ники з берегової охорони і 
повернули назад на піщаний 
берег. Справа в тому, що за-
пливати за обмежувальні ба-
кени було категорично забо-
ронено. І зараз я не байдужий 
до водної стихії на своєму 
озері. Тут теж є обмеження 
для пересування плавзасоба-
ми в період до 10 червня.

Дуже хотілося моїм одно-
курсникам отримати стипен-
дію. Нехай пробачать мене за 

відвертість у листі студенти 
навчальних закладів різних 
рангів. Іспит з політекономії 
приймала у нас Каламова. Ми 
примудрилися вкрасти у неї 
два квитки — один готували 
для відповіді, а другий лежав 
у кишені випускника. Номер 
пройшов. Це семестровий 
іспит, але запам'ятався на все 
життя. Щоразу про це зга-
дую, коли дивлюся засідання 
Верховної Ради, де в напівпо-
рожньому залі відбуваєть-
ся фальшиве голосування в 
прийнятті законів.

Швидко пролетів рік і де-
сять місяців. Я попрощався 
з друзями по технікуму. По-
переду мене чекав рідний 
дім, багатодітна сім'я, єдина 
в такому роді в поліському 
віддаленому селі, і служба в 
армії. Бездумна, відчайдуш-

на юність закінчилася в 
школі молодших авіас-
пеціаластів військового 
штабу.

Я вдячний Богу, що з 
його духовною підтрим-
кою можу ще щось згада-
ти і розповісти епізоди з 
далекої юності. Можливо, 
ще хтось із однокурсників 
відгукнеться. Через газету 

«Пантелеймон» чекаю від них 
звісточки.

З повагою, Павло Іванович 
Шесталюк, Волинська обл.

З вами я з 2008 року. Зно-
ву передплатила на друге 
півріччя. Двічі писала вам 
до редакції, спілкувалася 
з іншими передплатника-
ми. А ще радісно, коли бачу 
прізвища своїх земляків. 
Це Людмила Курилова, Л. 
І. Павлюк. Люда Курило-
ва надсилала свої вірші, а 
Люда Павлюк працювала зі 
мною в селі з 1958 по 1965 
роки. Курилова сама родом 
із Авдіївки, і я в 1965році 
влаштувалась на Авдіївсь-
кий коксохімічний завод, 
пропрацювала до 1968 року, 
потім переїхала до Києва. 
Про Авдіївку тепер знають 
навіть в ООН.

Але найголовніше — вті-
шила мене Надія Андріївна 
Плешива з Бахмута (колиш-
ній Артемівськ). (Маленький 
відступ: селище Скотовате 

тепер Верхньоторецьке). Зга-
далося літо 1956 року. Ми з 
бабусею тоді залишилися на 
господарстві одні. Я зварила 
зелений борщ. Бабуся і каже: 
«Ти зварила його таким, як 
бахмутська борщівниця». 
Тоді кафе не було, а в Бахмуті 
проходили ярмарки, як у Со-

рочинцях. Про Надію Пле-
шиву і її подругу Валентину 
я прочитала в №24 за грудень 
2017 року. З тих пір я подум-
ки вся там, в Ясинуватій і на 
місцевому машинобудівно-
му заводі. Багато приємних 
спогадів у мене пов'язано і зі 
Скотоватською школою №123 
(вчилася там до 1957 року).

Якщо Надія Андріївна і 
Валентина дадуть мені від-
повідь, я буду дуже рада. Зга-
даймо і дружбу, і життя наше 
в той час, і скільки моїх близь-
ких працювали в Ясинуватій, 
адже ми ровесники.

З Ясинуватою познайоми-
лася в 1946 чи 1947 році, коли 
з тіткою Лідою (мамина се-
стра, їх в сім'ї було восьмеро 
дітей) вели босоніж ту козу 
продати (писала про це в №9 
за травень 2018 р.), щоб купи-
ти якесь взуття. Адже все, що 
виростили на городі, везли на 
товарному поїзді, потім елек-
тричкою. А далі пішки, на-
певно, кілометрів 10—12. Пе-
реночували у знайомої, щоб 
уранці вирушити на базар.

У нас були прекрасні сади, 
їх у 1936 році посадив одно-
сельчанин Михайло Іванович 

Агарков. Було всього 5 діля-
нок: яблуні пізніх сортів, сли-
ви і абрикоси, малина, череш-
ні, яблуні Білого наливу.

Ось такі добрі спогади 
нахлинули на мене. Пишіть, 
землячки, я чекаю!

 
Світлана Петрівна Роцька,

м. Київ

ВІД РЕДАКЦІЇ:
Адреса Світлани Петрів-

ни знаходиться в редакції. 
Напишіть нам свої контак-
ти для спілкування з нею, і 
ми його вам перешлемо.

Нагадаємо, шановні чи-
тачі, якщо ви хочете, щоб 
вашу адресу або телефон 
опублікували на сторінках 
газети, вказуйте це в ли-
стах. Дякую за розуміння!

ДОБРІ СПОГАДИ З УЛЮБЛЕНОЮ ГАЗЕТОЮ
Здрастуйте, працівники «Пантелеймона»! Ваша газета така добра, всім допомагає! Я 

приєднуюся до всіх побажань і вдячностей на вашу адресу, які висловлюють передплат-
ники в рубриці «Ваші листи». У газеті «Пантелеймон» люблю вірші З. Міркіної та інших 
авторів. 

ХЕРСОН — МІСТО АКАЦІЙ
Спогади

Шановні «пантелеймонівці»! З побажаннями творчого успіху на 
ниві журналістської діяльності — ваш колега по перу Павло Іванович 
Шесталюк. Оскільки ви вирішили продовжити конкурс серед читачів 
розумної газети до 1 липня цього року, то я також вирішив згадати 
свою юність в тодішньому післявоєнному Херсоні.
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

З ЖИТТЯ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

— Галино Дмитрівно, 
зазвичай люди приховують 
свій вік, а ось у Вас з Петром 
Яковичем є всі підстави не 
думати про нього ...

— Наш союз гармонійний 
і від віку не залежить. Ми 
щасливі, нам добре разом. Ці 
одинадцять років ми з Пе-
тром прожили в злагоді, лю-
бові і задушевних бесідах, у 
ніжності і ласці. Правда, коли 
познайомилися, то не думали, 
не гадали, що будемо разом.

Їхні діти від попередніх 
шлюбів подружилися і порід-
нилися між собою. Їм подо-
бається зустрічатися великою 
родиною на батьківській те-
риторії влітку — в тіні розко-
тистого абрикоса; взимку — в 
просторому затишному домі. 
Дорослі сини і дочки зазна-
чають, що за прожиті разом 
роки мама і батько помітно 
помолодшали, стали най-
більш відданими і кращими 
друзями один для одного.

— Своїм життям і здо-
ров'ям я зобов'язаний Га-
линці, — каже Петро Яко-
вич, дивлячись на дружину 
з ніжністю. — Я вдячний їй 
за кожен прожитий разом 
день. Її оптимізм, життєлюб-
ність, гумор, мудрі поради 
допомагають мені в період 
загострень хвороб і в поз-
бавленні їх.

На одностайну думку 
друзів В. І. Плахова, Л. В. 
Шевцової, Т. І. Мар'єнко, 
подружжя Длугобарських, з 
якими моїх співрозмовників 
пов'язують безкорислива, вір-
на дружба, сила тяжіння Га-

лини і Петра 
— в доброті, 
щ е д р о с т і , 
м о л о д о с т і 
духу, в лю-
бові до жит-
тя, один до 
одного і до 
пісні.

— Так, — 
підтверджує Галина Дми-
трівна, — до віку у нас з 
Петром особливе ставлен-
ня, яке можна охаракте-
ризувати так: «Прокинься і 
співай!»

І вони співають. Та ще й 
як! Мелодія двох люблячих 
сердець завжди знаходить 
відгук у душах слухачів і 
заворожує щирістю.

Незважаючи на те, що 
подружжя живе далеко від 
центру, на східній околи-
ці Бахмута, намагається 
не пропускати репетицій 
хору ветеранів заводу ко-
льорових металів в Народно-
му Домі, відвідують заходи в 
музеї, бібліотеках, у міському 
Центрі культури та дозвілля, 
зустрічаються з друзями.

— От скажіть після цього, 
що старість — не радість, — 
посміхається Петро Якович. 
— Для нас з Галочкою саме 
життя — вже привід для ра-
дості.

І вони прагнуть знаходити 
позитив у звичайних справах, 
прожити кожен день не да-
ремно, щоб він не пішов у пі-
сок, побачити гарне в усьому, 
що відбувається з ними, і за-
пам'ятати найкращі почуття, 

емоції. Вони не забувають дя-
кувати всім тим, хто робить 
добро.

ДОБРЕ ЗА 80.
 ЧАС СВОБОДИ

ТА ДРАЙВУ

Другого листопада вете-
рану педагогічної праці Ла-
рисі Пилипівні Калюжній 
виповниться 90! Але вигля-
дає вона значно молодшою за 
свої роки. Вогненно-руде во-
лосся завжди акуратно вкла-
дене, одягнена зі смаком і по 
моді (за цим постійно сте-
жить дочка Олена). Привіт-
на усмішка, живий погляд 
випромінює розум, мудрість, 
доброту.

Л а р и с а 
Пилипівна 
— постій-
ний завсід-
ник клубів 
за інтереса-
ми в місь-
кій бібліо-
теці та 
краєзнавчо-
му музеї. Її 

часто можна зустріти на 
загальноміських святах 
і театральних прем'єрах, 
на репетиціях хору ве-
теранів війни і праці, на 
концертах, презентаціях 
і виставках.

Філолог за дипломом 
і покликанням, вона знає 
напам'ять близько 1000 
(!) різних за обсягом і 
стилем ліричних творів, 
від класиків світової лі-
тератури до сучасних ав-
торів.

«Я постійно треную 
пам'ять, — каже Лариса 
Пилипівна. — До що-

денної зарядки для розуму 
входить заучування віршів, 
читання, розгадування кро-
свордів, логічних завдань і 
завдань на увагу...»

На сімейних урочистостях 
і на дружніх посиденьках у 
себе і в будинках приятелів 
вона — «штатний» тамада і 
масовик-витівник. Йдучи в 
гості, Лариса Пилипівна не 
обмежується тільки квітами і 
подарунком. Обов'язково ви-
гадає «датський» вірш, барви-
сто оформить на аркуші ват-
ману фотоколаж і приготує 
оригінальну страву. Серед її 
домашніх заготовок — смішні 
конкурси та веселі розіграші.

«Мені допомагає досвід, 
— вважає Лариса Пилипівна. 
— За тридцять шість років 
педагогічної діяльності учи-
телем словесності, спочатку 
в школі, потім у технікумі 
залізничного транспорту, 
ми разом з колегами-мовоз-
навцями і студентами під-
готували і провели незлі-
ченну кількість тематичних 
вечорів, театральних, літе-
ратурних постановок. Нині 
роль розпорядниці свят, 
заводили і ведучої допома-
гає мені утримувати в душі і 
тілі стан юності, не дозволяє 
погляду згаснути. До речі, я 
не соромлюся свого відобра-
ження в дзеркалі, і паспорт-
ний вік для мене — не період 
тихого згасання, а час свобо-
ди і драйву».

На питання-прохання 
поділитися секретом про те, 
як вдається дружити зі своїм 
віком, Лариса Пилипівна 
відповіла: «Це не так вже й 
складно, якщо володіти со-
бою, не прагнути подобати-
ся всім, зустрічати будь-які 
виклики долі мужньо і гідно, 
прощати, а не судити , біль-
ше віддавати, ніж отримува-
ти. У жодному разі не можна 
озлоблюватися, ненавидіти 
і мстити — це спалює зсере-
дини. Згадайте чудову книгу 
Оскара Уайльда «Портрет 
Доріана Грея». Відображаючи 
пороки свого надзвичайно 
красивого господаря, пор-
трет не просто старів, а брав 
риси злої, жадібної, потворної 
людини. Я щиро бажаю всім, 
кому «далеко за 80», увійти у 
вік духовної гармонії».

Тетяна  Кирьякова-
Музалевська, 

м. Бахмут, Донецька обл.

Вважаю, що найкращим 
подарунком для них буде пе-
редплата-сюрприз на плоди 
вашої колективної праці — 
«Пантелеймон цілитель» і 
«Розумне господарство».

Вірю, що доставлю їм 
радість від знайомства з пре-

красними виданнями: ко-
рисними, естетичними, ду-
ховно багатими. Як свого 
часу — Валерію Миколайо-
вичу Ковальову, академіку; 
активістці і пропагандисту 
здорового способу життя Та-
марі Григорівні Бобрицькій, 

яку старість вже точно вдо-
ма не застане. Вона постійно 
в справах, турботах, у дорозі; 
відвідує заняття в групі здо-
ров'я, в тренажерному залі, 
піклується про братів наших 
менших — підгодовує без-

притульних кішок і собак.
Заздалегідь дякую вам 

за увагу до моїх листів. 
Дуже чекаю публікацій моїх 
заміток на сторінках газети 
про «серцевого лікаря», ліка-
ря-кардіолога Асю Гнатівну 
Долгополову, Ларису Пи-
липівну Калюжну та  про 
подружжя Лободи-Лебедя.

Успіхів вам у творчості, 
здоров'я, любові, щастя, гар-
монії у всьому!

З повагою, Тетяна 
Кирьякова-Музалевська, 

м. Бахмут

Л. Ф. Калюжна. 
Вересень 2009 р.

Добрий день, дорогі творці чудового видання!

2 СЕРПНЯ — ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

 У МОГО ЗЕМЛЯКА ПЕТРА ЯКОВИЧА ЛЕБЕДЯ, 

А 2 ЛИСТОПАДА — 90-РІЧЧЯ 

У ЛАРИСИ ПИЛИПІВНИ КАЛЮЖНОЇ! 

ЛЮБОВІ І ЩАСТЮ 
ВІК НЕ ПЕРЕШКОДА

У цьому переконує приклад моїх земляків Галини Дми-
трівни Лободи і Петра Яковича Лебедя. На двох їм 152 роки. 
Свого часу, переживши гіркоту втрати рідних половинок, 
вони змогли знову знайти щастя.
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

НАУКА

ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА»

СУТЬ ЕКСПЕРИМЕНТУ

полягає в телепатичній 
передачі інформації якомога 
більшій кількості людей неза-
лежно від відстані. У заданий 
час наш оператор увійде в 
апарат «ПІРАМІДА» і протя-
гом 30 хвилин за допомогою 
телепатії передаватиме один 
із цих 12 знаків, формуляр з 
якими кожен бажаючий от-
римає на свою електронну 
пошту. 

У цей же час всі волонте-
ри-учасники експерименту в 
різних точках світу зможуть 
телепатично прийняти цей 
знак незалежно від свого міс-
ця розташування на планеті.

ПЕРЕД СОБОЮ 
МИ СТАВИМО МЕТУ:
продовжити вивчення 

можливостей телепатичної 
передачі інформації на від-
стані, а також єдиного інфор-
маційного поля Землі.

У цьому експерименті бу-
дуть застосовані більш по-
тужні налаштування апарату 
«ПІРАМІДА».

Детальніше про сам при-
стрій ПІРАМІДА і експери-
менти, проведені на ньому, ви 
можете дізнатися за посилан-
ням: https://allatra.tv/category/
project-piramida

СТАТИ УЧАСНИКОМ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ

В експерименті з телепа-
тичною передачею знаків 
може взяти участь кожен 
бажаючий. Ми запрошуємо 
всіх, хто зацікавився, приєд-
натися до нашого дослідни-
цького проекту.

Результати експери-
менту будуть оброблені і 
опубліковані на офіційно-
му сайті «АЛЛАТРА ТВ»: 
allatra.tv.

МГР «АЛЛАТРА»
Це міжнародна волонтер-

ська організація, що об'єднує 
людей доброї волі по всьому 
світу. Про діяльність нашої 
організації ви можете деталь-
но дізнатися на офіційному 
сайті: allatra.org.

Для участі в експерименті 
«ПІРАМІДА» заповніть, 
будь ласка, форму на сайті 
або надішліть свій запит на 
поштову скриньку: znaki@
allatra.tv. У листі вкажіть свої 
ПІБ, вік, місто і країну. У від-
повідь, ближче до дати про-
ведення експерименту, ми 
надішлемо вам формуляр із 
дванадцятьма знаками і пові-
домимо докладні інструкції, 
необхідні для участі в експе-
рименті.

РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО 
ЗРОБИТИ ВЕЛИЧЕЗНИЙ 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК 
СУЧАСНОЇ НАУКИ!

НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ПРОЕКТ «ПІРАМІДА»

Сенсаційні дослідження свідомості поза тілом! Унікальні експерименти з використан-
ням новітнього експериментального обладнання з пірамідальним корпусом, що не має ана-
логів у світі. Науково-експериментальний апарат «ПІРАМІДА» відкриває колосальні мож-
ливості вивчення феноменів свідомості і Особистості (як спостерігача поза тілом), а також 
продукування потенціалу, що викликає надприродні здібності людини.

«З офіційною частиною 
все зрозуміло: в науці час ви-
користовується як одиниця 
вимірювання певних періо-
дичних процесів. Зрозуміло, 
що в філософії — це стан 
матерії, форма послідовної 
зміни явищ. Ясно, що він не-
розривно пов'язаний з про-
стором. І що універсальними 
властивостями часу є три-
валість, неповторність і нез-
воротність, а властивостями 
простору — довжина, єд-
ність переривчастості і без-
перервності. Все це начебто 
зрозуміло ... Але, за великим 
рахунком ... Як на мене, існує 
величезна різниця між тим, 
як ми вимірюємо час, і як 
його проживаємо насправді.

У мене склалося вражен-
ня, ніби в нашій свідомості 
присутні відразу кілька 
варіантів сприйняття часу, 
що борються за право свого 
голосу. Один — науковий, 
який  намагається обґрун-
тувати точність і кількісне 
вираження тимчасових пра-
вил. Інший — соціальний, 
який прагне ці правила по-
рушувати. Третій пов'яза-
ний з ефектом суб'єктивного 
сприйняття часу, наприклад, 
під час медитацій. Четвертий 
вражає своїми феноменами в 
стресових ситуаціях. У зв'яз-
ку з цим у мене до тебе ціла 
серія питань. Але спочатку я 
все-таки хотів би дізнатися, 
що являє собою час у дійс-
ності?

— Час? — Сенсей похитав 
головою і промовив. — Вели-
кої теми торкаєшся... У прин-
ципі, ти правильно зауважив, 
час — це досить відносне по-
няття. Дуже багато в суджен-
ні про час залежить від того, 
хто, з якої системи відліку і 
навіщо спостерігає це явище. 

Якщо розглядати його в дійс-
ності в своєму прояві, то час 
можна розділити на:

1) справжній час, який 
безпосередньо залежить від 
сили Аллат; якщо пам'ятаєте, 
все в цьому світі (чи то ма-
терія, чи енергія), включаю-
чи і час, існує тільки завдяки 
Аллат, про який я вам вже 
розповідав;

2) скоординований час 
(або абсолютний час) — 
проміжок часу, що прохо-
дить від появи до повного 
зникнення матерії в масшта-
бі Абсолюту;

3) об'єктивний час — це 
звичне для нас літочислення 
— секунди, години, місяці, 
роки, які обумовлені часом 
обертання Землі навколо 
власної осі і Сонця, тобто 
стабільно повторюваними 
фізичними процесами з рів-
ними проміжками часу;

4) суб'єктивний час — ін-
дивідуальне сприйняття часу 
кожним індивідом.

Але щоб ти краще усві-
домив ці процеси, я, мабуть, 
поясню тобі ці поняття часу 
на образній демонстрації ...»

(Продовження читайте в 
наступному номері)

Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА», волонтери «АЛЛАТРА ТВ» запрошують 
всіх бажаючих взяти участь в експерименті «ПІРАМІДА», який відбудеться 29 вересня 2018 
року, о 17:00 за Гринвічем.

ЩО ТАКЕ 
ЧАС НАСПРАВДІ?

Більшість із нас, можливо, помітили, як прискорився 
час в останні роки. Час залишився часом — це ті ж 60 хви-
лин, але вони проходять так швидко, немов хвилина. На-
віть діти кажуть, що час біжить на диво швидко. Тому було 
б цікаво дослідити питання про те, чим насправді є час. У 
книзі «Езоосмос» А. Нових ми знаходимо відповідь:
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

...О, нарешті! (Боюся 
повірити, що це не сон!) Ми з 
татом сидимо в м'яких кріслах 
літака ... Навколо різноголос-
ся незнайомих людей. Най-
частіше вловлюю англійську, 
німецьку мову. Рідше звучить 
французька, польська. А ось 
українців і росіян, схоже, ле-
тить зовсім мало.

— Таточку, Вам зручно? 
Торкнула батька за лікоть.

— Дуже навіть! Не хви-
люйся, доню, все нормально, 
— промовив, не відкриваючи 
очей.

Бачу, як сильно він вто-
мився: за останній тиждень 
ми з ним так набігалися по 
інстанціях, що зараз не гріх 
розслабитися ...

Незабаром почувся гул 
мотора, і літак, здригнув-
шись, покотився по рівній 
смузі — спочатку повільно, 
потім швидше, ще швидше — 
і злетів!

У перші секунди стало 
страшно — вуха заклало, до 
горла підступив клубок. Але 
поступово крилата машина 
вирівнялася, і в вікно ілю-
мінатора я побачила справж-
ню казку: на мене дивилося 
яскраво-синє небо, прямо 
в руки пливли дивні сліпу-
че-білі хмари ...

Непомітно зморив сон ... 
Прокинулась, відчувши, що 
хтось обережно чіпає за руку.

— Пані, йдемо на посад-
ку! — посміхнулося мені миле 
личко стюардеси.

Виглянувши в ілюмінатор, 
ахнула: внизу, ледь помітно, 
погойдувалися величні нео-
сяжні хмарочоси Нью-Йорка 
і сяяло багато-багато вогнів. 
Краса незвичайна!

***
Змучені, неабияк утом-

лені, ми, нарешті, опинилися 
в будівлі аеровокзалу. І тут 
до батька із шаленим кри-
ком: «Мі-і-ша-а !!!» підлетів 
сивочолий чоловік, і, схопив-
ши його в оберемок, мало не 
задушив у своїх обіймах, все 
повторюючи: «Міша, Михай-
лику, рідний!»

— Ванятку, братику, ти ?! 
— голос тата тремтів.

Обидва сміялися і плака-
ли від щастя ... Я дивилася на 
них: серце защеміло, закала-

тало — стримати сльози було 
просто неможливо. Ця про-
низлива зустріч залишилася в 
пам'яті на все життя ...

Разом із дядьком Іваном 
нас зустрічали його дружина 
Ніна і син Геніуш. До себе до-
дому, в місто Буффало, штат 
Нью-Йорк, дядя Ваня привіз 
нас на своїй машині. Часту-
вань на столі стояло види-
мо-невидимо.

***
Після душу і святкової 

трапези господар урочисто 
оголосив:

— Завтра, гості дорогі, 
йдемо до церкви!

— А навіщо? — щиро зди-
вувалася я. — Ми з татом у 
Бога не віримо!

Батько, вельми задоволе-
ний моєю заявою, схвально 
кивнув, а дядя Ваня і його 
рідні раптом всі в одну мить 
замовкли. Це була німа сцена 
з «Ревізора».

Старший брат у подиві 
глянув на Михайла, перевів 
погляд на мене:

— Ви це серйозно? — ска-
зав тремтячим голосом, але 
потім рішуче заперечив: — І 
все-таки, Мішо, в храм ми пі-
демо, там зберуться всі наші 
друзі.

Сонце вже прокинулося і 
з цікавістю поглядало на нас, 
що чинно крокують до храму. 
Розмірено забив дзвін: «Бум, 
бум, бум!..»

Всі рідні (за винятком тата 
і мене) перехрестилися і пере-
ступили поріг православної 
церкви. Я теж зайшла всере-
дину. Зі стін безмовно диви-
лися образи святих. Мені зда-
лося, що всі вони дивляться 
саме на мене. В їхніх суворих 
очах я ясно побачила німий 
докір: «Навіщо прийшла сюди 
ти,  не віруюча в Нього?!..»

І вмить якась невидима 
сила навалилася, не даючи 
дихати і виштовхуючи мене 
геть. У вухах нестерпно загу-
дів грізний дзвін, стіни, стеля, 
ікони закружляли в дикому 
танці, і ... я знепритомніла.

Прокинувшись, побачила, 
що сиджу у дворі на лавочці. 
Поруч — Ніна, обіймаються 
мене за плечі.

— Ірен, тобі краще? — за-
питала співчутливо.

Я мовчки кивнула, і раптом 
у моїй свідомості чітко зазву-
чали слова:

— Значить, Бог все-таки є! 
І Він не пустив тебе до Свого 
будинку!..

Від такого осяяння у мене 
по тілу пробігли мурашки ...

— Господи, прости за те, 
що не вірила ... Прости, якщо 
можеш!.. — несміливо звер-
нулася я до Нього вперше в 
житті.

***
А потім ми з Ванею (в Аме-

риці не заведено казати «дядь-
ко», «тітка» і, мені здається, 
це класно) їздили по всьому 
місту, і він водив нас по всіх 
магазинах. Те, що я побачила 
там, шокувало. Зараз молоді 
важко уявити наші українські 
напівпорожні магазини 80-их 
і неприступних продавців. Я 
ж добре пам'ятаю грізну, як 
хмара, тітку Марусю — пиш-
нотілу, кров з молоком, що 
стоїть за прилавком нашого 
сільмагу, а за її широкою спи-
ною — ряди банок з жовти-
ми огірками-гігантами, кон-
серви в бляшанках (як зараз 
бачу тьмяний напис «Кілька 
в томаті »), чорний хліб, сіль, 
сірники і більше ні-чо-го! У 
дефіциті тоді було майже все!

А тут очі розбігалися від 
моря продуктів. І продавці 
зустрічали кожного з розпро-
стертими обіймами, навпе-
ребій пропонуючи свої то-
вари. Було відчуття, що ми 
з татом потрапили в інший 
світ.

Для мене стало одкровен-
ням, що є магазини, де мож-
на купити все, що побажаєте, 
для кішечок, собак, пташок 
і іншої живності. Ковбаси, 
консерви, кісточки, перин-
ки, гребінці, зубні щіточки, 
всілякі бантики, ошийники, 
сукенки, іграшки.

— Так, непогане у них «со-
баче життя»! — сміявся бать-
ко.

***
Часто нас запрошували в 

гості друзі Ніни і Вані. Біль-
шість з них були емігрантами 
з України. Зустрічали всі дуже 
радо, пригощали по-царськи, 
частенько дарували подарун-
ки.

А скільки ми переспіва-
ли там наших українських і 
російських пісень! Співаємо 
якось із татом: «Цвіте терен, 
цвіте терен ...», а вони слу-
хають і плачуть ридма ... Ось 
тоді я до болю гостро відчула, 
що таке туга за Батьківщи-
ною. Наші земляки на чужині 
добре розуміли, що не в гро-
шах щастя ... А як їм хотілося 
на рідну землю!..

***
Через тиждень за мною 

приїхав Генрі, і ми вирушили 
на його розкішному лімузині 
до бабусі ...

О, яка це була зворушли-
ва зустріч! Моя і її величезна 
мрія збулася — і ми разом! 
Пам'ятаю, як всі говорили, і 
не могли наговоритися, на-
дивитися один на одного! Я 
й гадки не мала, як багато в 
Лансінгі моїх рідних: дядь-
ки, тітки, сестрички, брати, 
племінники ...

— Іринко, Ангелу мій! Зав-
тра йдемо до нашої церкви! — 
захоплено вигукнула бабуся.

І мені відразу ж нестримно 
захотілося туди, до Нього!

***
Цей ранок став для мене 

особливим. Шалено хвилю-
ючись, переступила поріг 
храму і почула ангельски пре-
красний спів! Чудові звуки 
заворожували, відривали від 
землі і несли кудись угору ... 
Несподівано відчула неосяж-
ну неземну радість і ... гірко 
розплакалася. Сльози не-
стримно мчали струмками по 
щоках, а на душі ставало все 
легше і легше ...

Якоїсь миті я раптом ясно 
відчула, що Він поруч і що 
любить мене!..

***
Так, друзі мої, попереду ще 

буде у мене багато незабут-
ніх зустрічей, чудове плаван-
ня на яхті, приголомшлива 
подорож на Ніагарський во-
доспад, буде культпохід до 
театру, на дискотеку ... На 
честь моєї скромної персони 
бабуся Доменіко влаштує 
шикарний обід в ресторані 
... Але все це буде потім, а за-
раз: «Господи, я прийшла до 
Тебе! І, якщо дозволиш, буду 
з Тобою завжди!»

***
О, Боже, я Тебя не знала,

(Умом Отца я отвергала!)
Но не давала покоя

Моя душа — к Тебе звала!
Теперь я чувствую Тебя

В ночной тиши, в сияньи дня!
Ты — в нежном 

шепоте цветка,
В журчаньи звонком ручейка!
В полёте бабочки прекрасной,
В свеченьи звёзд — Твоя рука!

Пришёл меня Ты научить:
Себя любить, людей 

простить
И не грешить…

Спа-си-бо! — Я Тебе кричу
За то, что дал моим глазам

Увидеть мир — 
Твой дивный храм!

И что простил Своё дитя —
Благодарю, Отец, Тебя!

Я на колени становлюсь —
Тебе, Родимый, я молюсь

За то, что Свет в моей душе, 
Спасибо, Господи, Тебе!

Я люблю вас, рідні мої 
«пантелеймонівці»! Я вас ду-
же-дуже люблю ...

Ваша Ірина Самсоненко,
регент (хормейстер) цер-

ковного хору Свято-Мико-
лаївського храму в с. Трепівка 

Знам'янського району
 Кіровоградської області

БУДУ З ТОБОЮ ЗАВЖДИ ...
(Закінчення. Початок — у попередніх номерах)
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(Початок — 
у попередніх номерах)

— Красиво сказано. Тіль-
ки які в старості можуть 
бути бажання? Одні розду-
ми ... 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 сига-
рету. Старий приготувався 
слухати ...

— Так ось, ця притча 
така ... Високо в горах, на 
блискучій білосніжній вер-
шині народився прозорий, 
як дитяча сльоза, кристал 
льоду. Вдень він милував-
ся сонцем, граючи світлом 
на своїх гранях, майстерно 
створених природою. Вночі 
радів зіркам, розглядаючи 
ці дивовижні блискучі 
істоти. Поступово він 
ріс, вбирав у себе все 
більшу енергію ласкаво-
го світила. Якось, коли 
кристал став настільки 
великим, що міг роз-
гледіти не тільки небо, 
але і навколишній світ, 
йому відкрилося щось 
дивовижне. Хмари, що при-
ховують підніжжя гір, роз-
ступилися, і перед його очи-
ма постала чудова долина, 
що потопає в незвичайних 
яскравих фарбах смарагду. 
Це видовище настільки за-
хопило дух кристала, що у 
нього народилося пекуче 
бажання будь-що-будь спу-
ститися в цей незвичайний 
куточок природи і пізнати 
всі його принади.

Кристал напряг 
всю свою силу, щоб 
перетворитися на 
воду, і стрімко кинув-
ся вниз. Що швид-
ше він спускався, то 
могутнішим ставав. 
Потік робився все 
ширшим і вирував, 
скипаючи неприбор-
каною пристрастю. 

Він мчав назустріч мрії, із 
завидною завзятістю долаю-
чи на своєму шляху кам'яні 
перешкоди, нищівні пороги, 
запаморочливі водоспади. 

Його хвилював дух новизни 
і прагнення досягти заповіт-
ної мети.

І ось в одну прекрасну 
мить це сталося. Його води 
потужним потоком ринули 
річкою в долину. Які гарні 
були її берега, що потопа-
ють у яскравій зелені! Як 
дивовижно переливалися 
відблиски сонця на водній 
гладі! Як раділо все навко-

ло цілющій прохолоді вод! 
Кристал відчував, як на-
сичував чарівною вологою 
кожну рослину, як з насоло-
дою тамували спрагу ті, хто 
приходив до його берегів. 

Відчував, як у його водах 
хлюпало життя, що зароди-
лося, і він став вмістилищем 
у цьому житті. І це було для 
нього справжнім щастям!

Так і протікало його жит-
тя. Вдень він тамував спрагу 
всіх стражденних, а ночами 
розглядав відображення зо-
ряного неба в своїх водах, 
дивуючись дивним  світам і 
згадуючи свій далекий дім. 
Йому здавалося, що це ща-
стя триватиме вічно.

Але якось його води 
раптово досягли кінця до-
лини, розливаючись в озеро. 
Життя стало розміреним і 
спокійним. Поступово ко-
лись чудові вируючі води 
стали затягуватися бурою 
тванню, перетворюючись 
на затхле болото. Рідко хто 
тепер відвідував ці берега 
... Не було в його водах і ко-
лишньої сили, і колишнього 
життя. Страх і відчай охо-
пили колишній кристал. Він 
став панічно боятися сонця. 
Поява світила щоразу по-
роджувало в ньому жахли-
ву картину, виткану з його 
ж вод, що випаровуються 
— міраж своєї кончини і 
невблаганної зумовленості. 
Один за іншим здувалися 
бульбашки сумнівів. Він бо-
явся стати парою, втрати-
ти свою індивідуальність, 
втратити свободу. Ніч стала 
для нього єдиною розрадою, 
огортаючи його прохолодою 
колишніх спогадів. Він із ту-
гою дивився на сяючі зірки, 
зітхаючи за недоступними 
далекими світами і захоплю-

ючись їхньою незмінною 
красою.

І якось, в годину 
світанку, його осінило: 
він зрозумів суть жит-
тя, суть вічності, відчув 
свою справжню приро-
ду, яка пробудила в ньо-
му душу! У цей момент 
над горизонтом з'явився 

сліпучий диск сонця.

«Боже, — вирвався ви-
гук з глибини залишків його 
вод. — Як все просто!» Він 
кинувся назустріч ласкавим 
променям могутнього світи-
ла, перетворюючи воду на 
пар. Порив вітру з легкістю 
підхопив його і поніс уго-
ру, віддаляючи від звичного 
простору. Він летів і відчував 

дивне відчуття невагомості і 
новизни. І тільки зараз зро-
зумів, що це і є справжня, 
давно забута ним чарівна 
справжня свобода. Його пе-
реповнювало відчуття всео-
сяжного щастя, своєї непо-
вторної індивідуальності і 
в той же час нескінченного 
єднання з цим величезним 
приголомшливим всесвітом, 

який, виявляється, виявив-
ся набагато ширшим, ніж 
він собі уявляв.

«Як все просто» — не пе-
реставав повторювати його 
дух, насолоджуючись по-
льотом. «Так, тепер я знаю 
свою справжню природу», 
— подумав він, плавно опу-
скаючись на одну з чергових 
блискучих вершин ...

15ЧИТАННЯ ДЛЯ ДУШІ

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

Хлопець замовк. Старий сидів у глибокій задумі, уражений 
потаємним змістом цієї притчі. І тут його обличчя засяяло. Очі 
заблищали живим вогником. І він тихо вигукнув: «Господи! Це 
ж дійсно так просто!» Повен захоплення старий повернувся, 
щоб повідомити про своє приголомшливе відкриття співроз-
мовнику. Але ... його вже не було.

Старий підвівся і розгублено озирнувся по боках. Однак 
навколо простягалося лише безкрайнє зелене поле. Ніде ні 
душі ... Григорій навіть засумнівався, чи не галюцинації  у ньо-
го почалися на старості років. Але залишена вудка хлопця та 
тліючий на землі недопалок свідчили про недавню, цілком ре-
альну його присутність.

Старий з жалем і якоюсь щемливою душу тугою глянув 
на самотню вудку свого незвичайного співрозмовника. Нес-
подівано її поплавок став стрімко занурюватися в товщу вод. 
Літній рибалка машинально підбіг до вудки хлопця, смикнув 
і ... У променях ранкового сонця, здійнявши розсипи діаман-
тових бризок, з води вилетів величезний, блискучий на сонці 
байкальский омуль.

Сторопівши від такого щастя, старий завмер, дивуючись 
польотом цієї рідкісної, небувалої в цих місцях рибини. А по-
тім, схаменувшись, почав витягати її на берег і тремтячими 
руками рятувати від гачка. Не вірячи своїм очам, він підняв 
омуля, що тріпотів, двома руками, здивовано розглядаючи це 
диво природи. На очах старого заблищали сльози радості. І 
тут Григорій згадав. Він згадав, де бачив цього хлопця ...

Гучний гуркіт старечого сміху оглушив округу. Старий 
підійшов до води, став на коліна і дбайливо відпустив рибу в 
річку. Піднявши сяючий погляд, він спрямував його на могут-
нє світило. І, купаючись у променях сліпучого внутрішнього 
щастя, вигукнув: «Господи! Як все просто! »

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

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

ВСЁ ТАК ПРОСТО…
ЧАСТИНА X.
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ПРИТЧІ

ПОСМІХНІТЬСЯ!
Шановна редакціє улю-

бленої газети! Для вас слова 
подяки за вашу працю та по-
бажання натхнення і міцно-
го здоров'я всім.

У липні народилися три 
мої хороші подруги:

8 ЛИПНЯ — ВАЛЕНТИНА 
ІВАНІВНА МІРЧЕВА,

12 ЛИПНЯ — ВАЛЕНТИ-
НА ФЕДОРІВНА СОРОКА,

23 ЛИПНЯ —АЛЛА 
РОДІОНІВНА ВОВК.

Прошу вас привітати їх з 
Днем народження через газе-
ту. Ми давно дружимо, часто 
проводимо свята, вихідні на 
дачі, на морі (див. фото). Цих 
жінок липневе сонечко на-
городило добротою, красою 
душевною, теплотою і вірні-

стю. Ми завжди раді нашим 
зустрічам, проводимо їх дуже 
цікаво, весело. Нехай цей 
вірш буде їм подарунком:

Я вам дарю частичку
 счастья,

Делюсь я с вами 
трепетом души.

Пускай сторонкой 
обойдут ненастья,

Пусть сбудутся
заветные мечты!

И птицы пусть поют 

для вас прекрасно,
Сирени запах пусть 

окутывает вас,
И ветер нежный пусть вам 

шепчет лаской,
И Боженька пускай 

хранит всех вас!
Пусть ангелы на небе

 радугу рисуют,
И пусть в сердцах прибудет 

солнышко всегда.
Пускай уйдут 

невзгоды и печали,
Пускай исчезнет боль навеки, 

навсегда!

Я вам дарю частичку
 счастья —

Не убивайте 
в своём сердце сказку.

Желаю только 
счастья и побед!

Зі щирими
побажаннями — Люба

День добрий, сонячний друже мій і мудрий пораднику 
«Пантелеймоне цілителю»! Ти надихаєш нас на творчість, 
а своєю мудрістю неземною і променистою добротою зі-
гріваєш всіх, хто стикається з тобою! Божої благодаті і Анге-
ла Хоронителя, процвітання унікальному виданню на довгі 
роки-століття. Миру усім!

На сонячних сторінках вашої газети хочу попросити вас 
привітати молоду сім'ю моєї онучки.

ВІТАЄМО ІВАНКУ ТА 
КАРІНУШКУ ВІЗЕР 

З ЧЕТВЕРТОЮ 
РІЧНИЦЕЮ ВЕСІЛЛЯ І 

ВІНЧАННЯ
 (8 СЕРПНЯ)! 

На честь «Лляного весіл-
ля» даруємо їм ці рядки:

Льняная свадьба нежная — 
Четыре года вместе!

В церквушке сельской ста-
ренькой 

Венчанье, миг святой!
Благословенье Господа и Анге-

ла Хранителя:
В трудах, Любви, Согласии 
Пройти весь путь земной.

В углу перед иконами

Зажжём свечу венчальную,
Накроем столик трапезный

Скатёркою со льна.
И соберутся вместе родите-

ли и близкие,
Подарок неба — доченьки,
Прекрасных два цветка.

По заповедям Господа
Живите рука об руку, 
Все радости и горести

Делите пополам.
От годовщины Ситцевой,
До Золотой и Платиновой 
Любовью озаряйте путь.
Бог есть Любовь в веках!

Олена Миколаївна Корсун і 
всі рідні та близькі,

Донецька обл.

ДУМКА НА 
СЕРЦІ

— Дідусю, що ти ше-
почеш? — запитав хлоп-
чик, помітивши, що він 
перед сном щось про себе 
бурмоче.

— Я кладу думку на Сер-
це, дитинко ... — відповів він.

Хлопчик здивувався:
— Що це означає?

Мудрий дідусь сказав 
йому:

— Не хочу посваритися 
з сусідом, який підвів мене, 
а як бути, не знаю. Ось і по-
кладу думку на Серце і засну, 
а вранці Серце підкаже, що 
робити.

— А звідки Серце знає, 
дідусю?

— Серце все знає, я все 
життя вчуся у нього. І тобі 
раджу: коли шукаєш від-
повідь на складне питання, 
коли щось буває незрозумі-
лим, поклади перед сном 

думку на Серце, а на ранок 
відкриються тобі відповіді. 
Тільки роби це з вірою.

ЯЗИК 
ЗА ЗУБАМИ

Якось поскаржився один 
чоловік мудрецю:

— Всі кажуть, 
що я не вмію три-
мати язик за зуба-
ми, навіть назива-
ють кляузником. 
Чесно кажучи, я 
багато лихословив 
у своєму житті. Як 
би мені тепер ви-
правити всі необ-
думані слова?

Мудрець сказав:
— Візьми пір'яну пе-

рину, піднімися на най-
вищий дах і розвій пір'я 
за вітром. Після повер-
тайся до мене, я чекати-
му тебе.

Чоловік миттю зро-
бив усе, що велів ста-
рець. Задоволений, він 

прибіг назад і запитав:
— Ну що, тепер я все ви-

правив?

— Ні, — відповів мудрець, 
— це була лише частина 
завдання. А тепер іди і збери 
все пір'я до одного.

Чоловік здивовано поди-
вився на старця і зрозумів, 
що той дав йому хороший 
урок на майбутнє.

 «ПРАВДА ЖИТТЯ»

Тато розбив келих. Мама сказала, що це на щастя, і бать-
ки засміялися. Я зробив висновки, і коли батьки ненадовго 
пішли, я розбив все, до чого зміг дотягнутися. Квартира на-
повнилася ароматом щастя.

У передчутті я сів чекати повернення батьків. Мама пла-
кала, тато сміявся — система дала збій. Цей світ не такий 
простий.

Посмішка безцінна, не варта нагороди. 
Всього лише посмішка — і вам будуть раді!


