
ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

 Зробіть 2018 рік 
особливим для себе і своїх 

друзів разом з 
газетою «Пантелеймон»!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
можна в будь-якому поштовому 

відділенні «Укрпошти»

Анастасія Нових

№15 (597) Серпень 2018 Добра газета для добрих людей!

Глибинні
почуття - це

і є особлива мова, 
відмінна

від людської.

Засіб боротьби з 
поганими думками

АКТУАЛЬНОПродовження на стор. 4

Західні християни святку-
ють цей день 6 серпня, а пра-
вославні — 19 серпня за новим 
стилем, що відповідає 6 серпня 
за Юліанським календарем. 
Освячення плодів у день свята 
Преображення набуло особли-
вого символічного значення. ПРАВОСЛАВ’Я

Продовження на стор. 8

Чи можна позбутися  на-
стирливих думок? Таке запи-
тання ставила собі кожна лю-
дина хоча б раз у житті. Вони 
кишать у голові, замінюючи 
одна одну, виникаючи з нізвід-
ки і зникаючи в нікуди. Що 
робити? Давайте розберемося 
разом.

НАВЧІТЬСЯ БІЛЬШЕ ВІДДАВАТИ...

Преображення 
Господнє. 

Яблучний Спас

ЩО ТАКЕ 
АПІТЕРАПІЯ?

ЗДОРОВ’Я
Продовження на стор. 13

З давніх часів люди вико-
ристовували мед та інші про-
дукти бджільництва для ліку-
вання багатьох захворювань і 
підтримки свого здоров'я. 

А ви любите мед? Чи вірите 
в його лікувальні властивості? 

Андрій Закалюк:

— У всіх точках доти-
ку між учителем і учнем 
повинна бути любов. У 
кожній складній ситуації я 
намагаюся покладатися на 
Бога. Друзі, тут все просто. 

Будьте самі собою, і ви 
не уявляєте, наскільки це 
кльово, коли ви не мути-
те воду, так би мовити, а 
говорите все, як є. Хоче-

те знати, що таке щастя? 
Ось я вам ще раз кажу: на-
вчіться більше віддавати, 
ніж берете. Бог дав людині 
свободу вибору для того, 
щоб вона повернулася до 
нього ж — його життям, 
діями, вчинками. 

Коли людина буде з Бо-
гом, вона не втратить нічо-
го, повірте, а тільки отри-
має, і все буде нормально. 
Результат буде тільки там, 

де є важка і системна ро-
бота. В основу всього по-
ставте Бога, і тоді всі пи-
тання зникнуть ...

***
... Я думаю, що не оби-

рав собі професію дирек-
тора, це вона мене вибра-
ла. Я вибирав професію 
вчителя. Я хотів працюва-
ти з дітьми.

(Продовження — 
на стор. 2)

Андрій Закалюк, директор Львівської школи-ін-
тернату №2, в інтерв'ю «АЛЛАТРА ТБ - ЛЬВІВ» ді-
литься досвідом роботи з дітьми та розповідає, як 
важливо бути хорошим прикладом для них. 

Справедливість і любов до дітей — одні з найваж-
ливіших якостей, якими повинні володіти вчителі. За 
словами директора, у всіх точках дотику між учителем 
і учнем повинна бути любов.

ПРО ЖИТТЯПродовження на стор. 14

П'ять простих 
правил, щоб бути 

щасливим

Якось осел фермера прова-
лився в колодязь. Він страшно 
закричав, закликаючи на допо-
могу. Прибіг фермер і сплеснув 
руками: «Як же його звідти ви-
тягнути?»
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ДОКАЗ ДУРОСТІ

У Насреддіна виросла величезна бо-
рода. І ось якось він прочитав у книзі, що велика борода і 
маленька голова — ознака дурості. Він подивився в дзеркало 
і сказав собі: «Напевно, я дурень».

Він вирішив позбутися такого недоліку якомога швидше. 
Взявся рукою за бороду і підніс до свічки, щоб спалити на-
половину. Але борода загорілася вся разом, і він обпік собі 
обличчя. Він довго лікувався вдома, а, одужавши, написав на 
полях тієї книги: «Перевірено на практиці, підтвердилося».

ШВИДКА ВІДПОВІДЬ

Насреддін пішов на базар купувати віслюка. Там було ба-
гато селян, і торгівля ослами йшла щосили.

Тут один перехожий помітив:
— Тут, крім ослів і селян, нікого немає.
— А ви селянин? — запитав Насреддін.
— Ні, — відповів перехожий.
— То хто ж тоді?

Здрастуйте, шановні чи-
тачі, добрі люди!

Дуже приємно з вами спіл-
куватися на сторінках газети 
і через листи. У нашому світі, 
переповненому різною інфор-
мацією, іноді складно зорієн-
туватися, яка з неї корисна, а 
яка впливає на нас не зовсім 
добре. Як це визначити?

Дуже просто. Коли читаєте 
газети, книги, дивитеся фільм 
або навіть новини, спробуйте 
зосередитися не на зовніш-
ній інформації (слова, сюжет, 
музика), а поспостерігати за 
своїм станом: які відчуття, 
думки приходять під час те-
леперегляду або в процесі чи-
тання.

Можливо, ви помічали, 

що іноді після перегляду 
якогось фільму зберігається 
якась тривога, а після випу-
ску новин може підвищитися 
нервозність, а іноді після чер-
гової серії серіалу йде шквал 
думок: «... а ось у мене життя 
не таке хороше», «як же мені 
погано ... », ну і так далі. На-
певне, подібні приклади вам 
знайомі.

А буває і навпаки: прочи-
таєш книгу, статтю, подивиш-
ся хорошу передачу — і на душі 
радісно! Навіть, здавалося б, 
сюжет схожий, але внутрішнє 
наповнення зовсім інше.

Якщо трохи потренувати-
ся в спостереженні за собою 
під час «прийому інформа-
ційної їжі», то вам буде легко 
відчути, що стоїть ЗА тією 

картинкою, яку нам показу-
ють, оформивши це все музи-
кою, страшними кадрами або 
захопливим сюжетом.

А якщо ще глибше познай-
омитися зі своєю природою, 
то за допомогою спостере-
ження за сутностями, які 
знаходяться в нашій енерге-
тичній конструкції, можна 
навіть дізнатися, брешуть 
вам чи ні, подаючи «смачні 
страви» з екранів телевізора, 
до яких думок або навіть дій 
підштовхує той або інший 
сюжет. Пізнаючи себе, мож-
на дізнатися набагато більше, 
ніж здається на перший по-
гляд.

Вперед до пізнання!

З повагою,
 Анна Хатімлянська

Я закінчив історичний фа-
культет нашого університету 
імені І. Франка. Будучи сту-
дентом п'ятого курсу, пішов 
працювати до однієї зі шкіл 
Львова. Школа №28 — мій 
перший учительський до-
свід, це перший досвід робо-
ти з дітьми, і він був для мене 
дуже позитивним і хорошим.

Якось мені зателефону-
вали і запропонували стати 
директором інтернату. Мені 
було тоді 27 років, і я не знав, 
що мене чекає, тому і пого-
дився. Я зробив цей вибір, 
і він виявився правильним. 
Ось так професія директора 
знайшла мене.

Учитель для дитини — це 
не тільки обсяг певної інфор-
мації, який він  передасть, 
учитель для дитини — це 
приклад і модель поведінки. 
Він повинен бути справедли-
вим і люблячим. Не можна 
вчити дітей, не люблячи їх. 
Уявіть: дитина проводить з 
вами по вісім годин на день, і 
хіба вона не візьме з вас при-
клад? Безперечно, візьме. 
Навіть не розуміючи цього, 
вона ставатиме схожою на 
вас, копіюватиме вас, брати-
ме ваші моделі поведінки. І 
якщо людина не вміє собою 
керувати, складно назвати її 
хорошим учителем. 

Мене завжди вчили так: 
хороший учитель тієї ж історії 
— вчитель, який любить дітей 
і любить історію. Це поєд-

нання є ідеальним. 
А справедливість — 
просто необхідна річ 
у середовищі дітей, 
які формуються і ро-
стуть. 

Тому, напевно, 
дві якості, які дуже 
важливі для вчите-
ля, — любити їх і 
справедливо до них 
ставитися. Ну і, при-
родно, інші моральні 
якості, які повинні 
бути у кожної людини, повин-
ні бути присутніми і у вчите-
ля. 

У його ставленні до дітей, 
у ставленні до свого предме-
ту, в його словах до дітей, в 
погляді на дітей, тобто у всіх 
точках дотику між учителем 
і дитиною повинна бути лю-
бов. Будь-яка річ, яка робить-
ся з дитиною, повинна бути 
тільки з любов'ю.

У кожній складній ситуа-
ції я намагаюся покладатися 
на Бога. І при цьому розмір-
ковую: а от як би Він посту-
пив. Природно, дуже важ-
ко буває, непрості питання 
доводиться вирішувати і 
складні відносини. Але якщо 
людина знає, що є той, хто їй 
завжди підкаже і допоможе, 
тоді якось простіше це все 
робиться. Тому з такої хри-
стиянської точки зору для 
мене це дуже важливо.

Духовно-моральні цін-
ності повинні складати все 
життя людини. Тобто це речі, 
які в неї вкладені: доброта, 
любов, справедливість, ми-
лосердя. І вони будуть у неї 
тільки тоді, коли вона так 
житиме. Тому що якщо вона 
говоритиме, мовляв, «яка я 
чесна і справедлива, я ходжу 
до церкви, хрещуся, їм кутю, 
ношу вишиванку», а насправ-
ді якимись своїми вчинками 
доводитиме абсолютно про-
тилежне, це не якості, це про-
сто гра слів і базікання, яке є 
надзвичайно поганою річчю.

Тому всі ці якості, моральні 
і духовні, вони повинні бути 
життям людини, а не будь-я-
кими орієнтирами. Якщо лю-
дина добра, любляча, то вона і 
в житті, і в усьому така. Якщо 
ось я люблячий, то люблячий 
у всьому. Правда, я люблю 
дітей, люблю свою дружи-

ну, люблю тварин. Я 
люблю своє хобі, з 
любов'ю ставлюся до 
всіх і до всього.

Не можна якось 
вибірково грати: 
правда чи брехня, 
тут люблю, а тут не 
люблю, тут справед-
ливий, а тут ні, тут 
милосердний, а тут 
навпаки. Адже це 
життя людини.

Просто, друзі, все просто: 
будьте самі собою, і ви навіть 
собі не уявляєте, наскільки це 
чудово. Повірте, діти це тонко 
відчувають. І коли ви прихо-
дите на урок і розумієте, що 
починаєте щось вигадувати, 
краще розвертайтеся і йдіть 
відразу. Діти дуже це все від-
чувають.

Щирість — це основа в 
роботі з дітьми. Вони повин-
ні бачити тебе справжнім, 
який ти саме як Людина. По-
дорожі, походи в гори — це 
здорово. Не знаю, як цього 
можна не робити. Я взагалі 
не знаю, як можна навчати 
дітей тільки в тому ж класі, 
в школі ... Люди, потрібно 
бути всюди!

Дитину можна навчити 
комплексно лише тоді, коли 
ти сам комплексно все робиш. 
Якщо хочеш навчити її люби-

ти природу, але при цьому не 
бувати з нею на тій же при-
роді, то як це можна зробити, 
от скажіть мені? Як можна 
навчити дітей витривалості, 
коли ти з ними не береш важ-
кий рюкзак і не йдеш в гори? 
І з тебе десять потів стікає, 
ти вже не можеш йти, але ти 
повинен йти, тому що вони в 
тебе є, і ти для них приклад, 
тож давай, вперед. А як по-ін-
шому?..

Я завжди кажу, що коли 
ми не слухатимемо дітей, це 
дуже погано. І велика по-
милка, коли багато вчителів 
свої знання і думки став-
лять понад усе, не прислу-
хаючись до дітей. Повірте, 
завжди дітей треба слухати, 
і коли їм 10 років, і коли 13, 
15 ... Їх треба почути, нехай 
говорять. Що більше ми слу-
хатимемо дітей, то краще. 
Що більше і частіше ми да-
ватимемо їм можливість го-
ворити, то більшою мірою їх 
розумітимемо. Немає нічого 
гіршого, коли дитина відчу-
ває себе непочутою. Це для 
неї дійсно травма, яка в по-
дальшому житті може обер-
нутися бідою.

Якщо ти не робитимеш 
цього регулярно і постійно, 
навряд чи в тебе будуть якісь 
хороші результати ...

(Продовження читайте 
в наступному номері)

allatra.tv

ПРИТЧІ

НАВЧІТЬСЯ БІЛЬШЕ ВІДДАВАТИ...

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

ЦЕ ЦІКАВО

Дослідники з Йоркського 
університету пишуть в British 
Journal of Psychology, що усмішка 
допомагає нам пізнавати один од-
ного — або, кажучи точніше, по 
усмішці ми краще ідентифікуємо 
людину.

В експерименті брали участь 
кілька десятків студентів, яким по-
казували фото незнайомих людей 
з нейтральним («паспортним») об-
личчям і тих же людей з широкою 
усмішкою на всі зуби або зі стри-

маною, «закритою» усмішкою. На 
різних фото потрібно було знайти 
одну і ту ж людину. Виявилося, що 
пару знайти простіше, якщо для 
порівняння брали фото з усмішкою 
на всі зуби: подивившись на таку ус-
мішку, учасники експерименту точ-
ніше вказували на ту саму людину 
в серії «паспортних» фото. Якщо ж 
на фото була закрита усмішка, або 
ж якщо взагалі доводилося порів-
нювати пари нейтральних облич, то 
помилки траплялися частіше. Крім 
того, відкрита усмішка допомагала 
відрізнити двох різних людей, навіть 
якщо вони були дуже схожими один 
на одного.

Можливо, в майбутньому широ-
ко усміхнені фізіономії виявляться 
на всіх бейджах і ідентифікаційних 
документах, і навіть в криміналі-
стичних файлах небезпечні реци-
дивісти радісно усміхатимуться — 
щоб їх можна було легко впізнати.

Про те, чому зебра смугаста, 
біологи сперечаються з часів Дар-
віна. Очевидно, від смуг зебрам 
повинна бути якась користь, але 
що це за користь?

Серед гіпотез є і така, яка 
стверджує, що смуги допомагають 
зебрам охолоджуватися в спеку: 
темні ділянки нагріваються силь-
ніше, білі — слабше, через різницю 
температур над шкірою виникають 
повітряні вихори, які працюють як 
вентилятор.

Дослідники з Будапештського 
університету вирішили перевірити, 
чи працює такий «вентилятор» у 
дійсності: вони взяли кілька мета-
левих цистерн з водою і обтягнули 
матеріалом, що імітує шкіру — білу, 

чорну, сіру, буру або смугасту. Ци-
стерни виставили на сонце, щоб 
пізніше виміряти, наскільки на-
грілася в них вода. 

Найгарячішою, як і очікувалося, 
виявилася чорна цистерна, найхо-
лоднішою — біла, а ось смугаста, як 
мовиться в статті в Scientific Reports, 
нагрілася до тієї ж температури, що 
і суцільна сіра. Тобто смуги ніякого 
спеціального охолодження не да-
ють, і зебри могли б бути просто мо-
нотонно сірими.

Звичайно, це не  є єдиною гіпо-
тезою, яка намагається пояснити, 
навіщо зебрам смуги. Найбільш 
очевидна — що для маскування, але 
з таким поясненням не все гладко: 
кілька років тому зоологи з Універ-
ситету Калгарі і Каліфорнійського 
університету в Девісі дійшли вис-
новку, що левам і гієнам смуги на 
зебрах у полюванні ніяк не заважа-
ють. Ще одне пояснення полягає в 
тому, що смуги захищають зебр від 
комах-кровососів — ця гіпотеза ви-
глядає більш екзотичною, проте її 
вдалося, принаймні, частково під-
твердити в експериментах.

Заборона їсти «після шести» 
вже давно увійшла в анекдоти: 
варто тільки дати собі слово, що ти 
готовий заради схуднення не їсти 
ввечері, як тебе відразу ж починає 
спалювати пекельний голод. 

Однак такий голод гризе нас 
зовсім не всю ніч безперервно. До-
слідники з Абердинського універ-
ситету пишуть в Royal Society Open 
Science, що є два напади вечірнього 
голоду: перший приходить  близько 
сьомої вечора, а другий — близько 
двох годин, тобто вже не стільки 
ввечері, скільки пізно вночі. Прав-

да, автори роботи кажуть, що це, 
швидше за все, дві різні групи лю-
дей: тих, хто постарше, тягне поїсти 
близько 19:00; а ось близько другої 
ночі тягне до їжі тих, хто молодший 
і хто веде більш «совиний» спосіб 
життя. Отже, строго кажучи, йдеть-
ся не про те, що вечірньо-нічний 
голод до кожного приходить двічі, 
а про те, що різні люди увечері хо-
чуть їсти в різний час.

Цікаво, як саме дослідники це 
дізналися. Вони проаналізували 
пошукові запити в Google, зроблені 
за п'ять років, і які стосуються їжі 
в різний час доби (на кшталт «до-
ставка піци вночі»). «Двогодинна» 
закономірність була видна в най-
різноманітніших країнах: в США, 
Канаді, Індії, Австралії та Велико-
британії. Зрозуміло, в Індії ночами 
замовляли не ту ж саму їжу, що в 
США, але про яку б їжу не йшлося, 
її все одно шукали близько 19:00 і 
2:00.

Хоча у павуків немає крил, 
вони все ж можуть літати, вико-
ристовуючи павутину як аеростат. 
Вважається, що їх піднімає вгору 
вітер і висхідні потоки повітря. 
Павуки перед польотом спеціаль-
но оцінюють погоду, оскільки вва-
жають за краще літати при тепло-
му і слабкому вітрі. Але при всьому 
при тому відомо, що павуки часом 
піднімаються в повітря, навіть 
якщо вітру взагалі немає, навіть 
якщо небо затягнуте хмарами і на-
віть якщо йде дощ. Тобто, мабуть, 
аеродинамічні сили — не єдине, 
що дозволяє їм злетіти.

Дослідники з Брістольсько-
го університету пишуть в Current 
Biology, що павуки також можуть 
використовувати електростатичні 
сили, щоб піднятися в повітря. В 
атмосфері завжди є якесь електрич-
не поле, яке до того ж постійно змі-
нюється; але досі ніхто не думав, що 
павуки можуть його відчувати.

Проте, коли павукам в експери-
менті електричне поле то вмикали, 
то вимикали (за своїми параме-
трами це поле було еквівалентне 

натуральному атмосферному), то 
при його вмиканні павуки явно де-
монстрували готовність злетіти: 
вони піднімалися на кінчики лап 
і витягали черевце вгору, готую-
чись випустити літальну павутину. 
Більш того, опинившись у повітрі, 
павуки то піднімалися вгору, то 
опускалися вниз у залежності від 
того, що відбувалося з електричним 
полем навколо них. Іншими слова-
ми, атмосферну електрику павуки 
не тільки відчувають, але і можуть 
використовувати. Хоча в природі, 
ймовірно, їм рідко доводиться літа-
ти тільки на одній електриці, і для 
польотів вони, швидше за все, вико-
ристовують як електростатичні, так 
і аеродинамічні сили.

УПІЗНАВАНА УСМІШКА
• МИ ПІЗНАЄМО ОДИН ОДНОГО ПО УСМІШЦІ

СМУГАСТА ТЕМПЕРАТУРА
• ЗЕБРАМ ВІД ЇХНІХ СМУГ НІ ХОЛОДНО НІ ЖАРКО

ВЕЧІРНІЙ ГОЛОД
• ВЕЧОРАМИ ГОЛОД ПРИХОДИТЬ ДВІЧІ

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАВУКИ
• ЕЛЕКТРИКА ДОПОМАГАЄ ПАВУКАМ ЛІТАТИ

Павук, який готується злетіти 
(Фото: Michael Hutchinson)

Підготовлено за матеріалами сайту: nkj.ru (Наука і життя)
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ЦIЛИТЕЛЬ
ЗНАННЯ В ДІЇ

Як відомо, мозок працює 
на низьких частотах, тобто 
кора головного мозку при 
розумових процесах працює 
на частоті від 0 Гц (коливань 
в секунду) і вище. Зазвичай 
в медицині розглядається 
діапазон до 35 Гц, але є спо-
стереження, коли діапазон 
збільшувався до 100 Гц і біль-
ше.

При цьому частоти  нині 
об'єднані за такими ознака-
ми:

- дельта-ритм полягає в 
тому, що він спостерігається 
переважно в стані глибокого 
сну, несвідомому стані, або в 
стані молитви чи медитації, 
але з присутністю свідомості; 
цей ритм включає в себе 
частоти від 0 Гц, тобто від-
сутність будь-якої мозкової 
діяльності, до 4 Гц;

- тета-ритм характе-
ризується станом на межі між 
сном і неспанням, легкою дрі-
мотою або ж швидким сном, 
частота 4—7 Гц;

- альфа-ритм є станом 
неглибокого розслаблення, 
частота 7—13Гц;

- бета-ритм найчастіше 
пов'язується зі станом актив-
ного неспання, частота 13—
35 Гц;

- гамма-ритм мало вивче-
ний, частота понад 35 Гц.

З цього опису частот мож-

на зробити висновки, що зі 
збільшенням активності роз-
умового процесу і фізичного 
навантаження зростає і ча-
стота роботи мозку.

Виходячи з підручника з 
фізики, всі предмети є дже-
релами коливань, тобто ви-
промінюють хвилі, довжи-
на яких протилежна частоті 
коливань і обчислюється за 
формулою:

  

чисельник — швидкість 
світла у вакуумі в м / с,

знаменник — частота f в 
Гц,

результат — довжина 
хвилі, в метрах.

  

Наприклад, для мобіль-
ного телефону GSM з часто-
тою 1 800 МГц довжина хвилі 
складе всього 16 см, а ось для 
частоти 7,83 Гц це буде вже 
близько 38000 км. Дуже довга 
хвиля, майже довжина еква-
тора виходить. Між іншим, 
це так звана частота Шумана, 
названа вона на честь В. О. 
Шумана. Могли б і на честь Н. 
Тесли назвати, тому що він її 
відкрив раніше, але ця стаття 
не про це.

Так ось, на цій частоті ут-
ворюється резонанс, це таке 
явище збільшення амплітуди 
хвиль, якщо їх частоти збіга-
ються. 

ДО РЕЧІ, ЯК ВИ ГАДАЄТЕ, 
А ПРО ЩО ДУМАЮТЬ 

ЛЮДИ?

Відбувається це явище 
тому, що поверхня Землі та іо-
носфера утворюють гігантсь-
кий резонатор. Потрапивши 
в нього, хвилі дуже довго мо-
жуть відбиватися від повер-
хонь. До речі, згасання хвилі 
залежить від її довжини: чим 
коротше хвиля (більше часто-
та), тим вона швидше згасає. 

Це обумовлено тим, що 
хвиля співмірна за розмірами 
з предметами: потрапляючи 
в них, вона, скажімо, розчи-
няється. Так ось чому високо-
частотна техніка так погано 
працює в дощ!

Іонних шарів кілька, ак-
тивізуються вони через со-
нячну активність, проляга-
ють на висотах від 50 км до 
400 км. З огляду на те, що в 
нічний час сонячна актив-
ність падає, і хвиля вже під-
німається на великі висоти, 
то і резонанс відбувається на 
так званій другій гармоніці 
(близько 14,1 Гц).

Ви ніколи не помічали: 
чим більший колектив, який 
думає про одне, тим серйозні-
ша думка? Ось це і є явищем 
резонансу! Між іншим, вночі 
і під час дощу легше зосе-
редитися. Менше сторонніх 
думок, вони резонують на 
інших частотах. Отже, якщо 
в голові з'явився ураган ду-
мок, найкраще зробити, на-
приклад, медитацію «Лотос», 
і частота думок знизиться до 
дельта-ритму, вийшовши із 

зони резонансу. Можна ще 
зайнятися спортом або ак-
тивною та корисною для су-
спільства справою. Може, 
суспільство стане кращим, і 
тоді в голові резонанс менше 
відбиватиметься, а частота 
роботи нашого мозку перей-
де в бета-ритм, але краще це 
чергувати. Для здоров'я — ко-
ристь, а для людей — думки 
не турбують і Душі добре.

У зв'язку з усім викладе-
ним вище, стало сенсаційним 
недавнє відкриття резонан-
су Шумана на висоті 850 км 
космічною лабораторією C / 
NOFS. Раніше і не припуска-
ли, що ці хвилі виходять так 
далеко за поверхню Землі. А й 

справді, якщо частота наших 
думок прагне до 0 Гц, то дов-
жина хвилі, відповідно, — до 
нескінченності!

Знаючи про це відкриття, 
тепер слід для себе зрозуміти, 
що відправляти у Всесвіт, які 
думки. Адже від цього не вря-
туєшся ні порожнім відром, 
ні в бетонному бункері, і ще 
не відомо, що може повер-
нутися і посилитися до нас 
назад у відповідь на наші ж 
думки, що мають нескінченну 
довжину хвилі!

Якщо вам цікаво, як поз-
бутися настирливих думок і 
знайти спокій, рекомендуємо 
вам до прочитання унікаль-
ні книги Анастасії Нових, де 
головний герой Сенсей при-
діляє цьому питанню велику 
увагу.

Вставка: З книги Анастасії 
Нових «Сенсей-IV»:

"Піднявшись, Женька 
струсив з себе пісок і жарто-
ма поскаржився:

— Ось оказія яка! Все да-
ремно. Ні сухий пісок, ні по-
рожнє відро при «пожежі» ду-
мок не допомагає!

На що Микола Андрійович 
посміхнувшись, зауважив:

— Ну так правильно. Як 
кажуть пожежники, що є по-
жежне відро? Це всього лише 
порожня посудина, що має 
форму відра з написом «по-
жежне відро» і призначена для 
гасіння пожежі.

— І сенс тут у тому, що 
гасять пожежу водою, а не по-
рожнім відром, — з посмішкою 
уточнив Сенсей.

— Правильно! — підхопив 
жарт Стас і, звертаючись до 
Жені, сказав: — Відро — пред-
мет порожній. А, як відомо, 
порожнє пустим не наповниш!

— Порожнє пустим не на-
повниш, — передражнив його 
Женька, коли хлопці знову 
засміялися. — Це де ти тут 
бачиш порожнє? — Він коміч-
но постукав по своїй голові. 
— У цьому казанку стільки 
всього вариться, причому з са-
мого раннього ранку, що мене 
вже заковбасив цей супчик! 
— Женька не вгамовувався в 
своїх «скаргах». — Ні, правда, 
дістала мене ця прірва ... мис-
листа! І як її позбутися?"

ГАРБУЗ ІЗ МЕДОМ
 
Зрізати верхівку у неве-

ликого гарбуза, видалити 
насіння, заповнити гарбуз 
медом, накрити зрізаною 
верхівкою і заліпити тістом. 
Настояти протягом 9-ти 
днів у темному прохолодно-
му місці. Вживати по 1 ст. 
ложці три рази на день.

Такі ліки — надійний за-
хист від гепатиту, цирозу 
печінки.

НАСТОЯНКА ЕХІНАЦЕЇ
 
Запальні процеси в ор-

ганізмі добре лікує настоян-
ка ехінацеї. Потрібно взяти 
50 г подрібненого кореня 
ехінацеї, залити півлітра 
спирту (70 градусів). Скля-
ний посуд герметично за-
крити. Настояти в темному 
місці два тижні. Пити по 
5—10 крапель з піпетки три 
рази на день.

ДОСТАТНЬО ЛИСТОЧКА 
ФІАЛКИ

 
Біль у спині, підвищився 

тиск, «тягне» ногу ... Це мо-
жуть бути симптоми хворих 
нирок. Допоможе в цьому 
фіалка домашня (рослину 
вирощують у вазонах).

Беремо 1 чайну лож-
ку подрібненої сировини 
(1—2 листочка) і заливаємо 
склянкою окропу. Насто-
юємо протягом 30 хвилин, 
проціджуємо. Пити настій 
протягом дня дрібними ко-
втками. Курс лікування — 
три тижні, потім зробити 
тижневу перерву.

Такі ліки корисні і дітям 
віком від 7—8 років. Але 
протягом дня вони можуть 
випити 50—75 мл. Не біль-
ше!

Надіслав Тарас Лехман,
 м. Червоноград,

Львівська обл.

ВЧЕНІ ВІДКРИЛИ ЗАСІБ 
БОРОТЬБИ З ПОГАНИМИ ДУМКАМИ

Чи можна позбутися  настирливих думок? Таке запитан-
ня ставила собі кожна людина хоча б раз у житті. Вони ки-
шать у голові, замінюючи одна одну, виникаючи з нізвідки 
і зникаючи в нікуди. Вони заважають нам зосередитися на 
важливому для нас питанні і дуже часто просто заважають 
жити. Що робити? Давайте розберемося разом.

РЕЦЕПТИ ЧИТАЧІВ
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 «Коли в нашому серці тиша, радість і любов, ми відчуваємо себе в раю». (Старець Тадей Вітовницький) 

СКОРО ШКОЛА!

СНІДАНОК ВПЛИВАЄ 
НА УСПІШНІСТЬ

Фахівці з Кардіфського 
університету дійшли виснов-
ку, що успішність залежить 
від якості сніданків. 

Дослідники опитали 5 
тисяч дітей у віці від 9 до 11 
років, зібравши інформацію 
про те, що учні їли на сніда-
нок. Після цього протягом 
6—18 місяців спостерігали за 
успішністю школярів.

Потім Ханна Літтлкотт і 
її колеги зіставили отримані 
дані і з'ясували, що діти, які 
не нехтували сніданком, вчи-
лися удвічі краще, ніж ті, хто 
йшов до школи голодним. 

Чим більш здоровим був 
сніданок, тим краще були 
оцінки — це значить, що лю-
бителі каші вчилися краще, 
ніж ті, хто вважав за краще 
солодощі або сухі сніданки.

УРОКИ ПОВИННІ 
ПОЧИНАТИСЯ ПІЗНІШЕ

Заняття починаються за-
надто рано? Вам не здаєть-
ся. Вчені згодні, що в деяких 
випадках початок уроків по-
винен бути перенесеним на 
більш пізній час. 

Дослідники з Оксфорда, 
Гарварда і Університету Не-
вади з'ясували, що у підлітків 

змінюються циркадні ритми, 
період підвищеної активності 
зсувається на більш пізній 
час. Це означає, що починати 
уроки о 8:00 в старшій школі 
(і вже тим паче в інституті) не 
потрібно — хороших резуль-
татів в цей час від учнів мож-
на і не дочекатися.

Десятирічні діти повинні 
починати вчитися не раніше 
8:30, шістнадцятилітні підліт-
ки — о 10 ранку або пізніше, 
а студентам, яким вже ви-
повнилося 18 років, потрібно 
приступати до занять не рані-
ше 11 години ранку.

Якщо дотримуватися цьо-
го правила, вважають дослід-
ники, можна запобігти ро-
звитку у підлітків проблем зі 
сном і домогтися від них кра-
щої успішності.

ЧЕРЕЗ ВАЖКИЙ 
ПОРТФЕЛЬ ПСУЄТЬСЯ 

ПОЧЕРК
Проблемою важких рюк-

заків школярів стурбовані 
батьки всіх країн світу. Так, 
вчені з Ізраїлю наполягають, 
що рюкзак не повинен важи-
ти понад 4 кг, а оптимальною 
є вага, що не перевищує 10% 
від ваги школяра.

Постійне носіння важ-
кого портфеля призводить 
до пошкодження м'язів і не-
рвових закінчень — деякі з 
них втрачають чутливість і 
погано проводять сигнал від 
головного мозку до кінчиків 
пальців. Знижується сприт-
ність, порушується дрібна мо-
торика, а в результаті псуєть-
ся почерк.

Відповідно до загально-
прийнятих рекомендацій, що-
денний комплект підручників 
для учнів молодших класів 
має бути не важчий 1,5—2 кг, 
в 5—6 класах — не більше 2,5 
кг, в 7—8 — не важчі 3,5 кг, а 
в 9 —11 класах — не більше 4 
кг. Сам же портфель або рюк-
зак учня молодшої школи по-
винен важити не більше 700 
г, а рюкзак учня середньої та 
старшої школи має бути не 
важчим за  кілограм.
                                                                                                 

https://med.vesti.ru

Дітям, звичайно, більше 
подобаються різнобарвні 
строкаті зошити з різними 
малюнками: для малюків — 
з принцесами, русалочками і 
супергероями, для підлітків 
— з улюбленими акторами 
і героями серіалів. Але такі 
зошити, по-перше, і кошту-
ють дорожче, а, по-друге, 
відволікають увагу дитини 
від навчального процесу.

«До того ж яскраві фар-
би зошитів, які миготять 
перед очима 45 хвилин уро-
ку, дуже «навантажують» 
очі і голову, і можуть на-
віть спричинити хвороб-
ливі відчуття. Тому фахів-
ці рекомендують вибирати 
найпростіші зошити з од-
ноколірними обкладинками 
пастельних, неагресивних 
кольорів. Найкраще блі-
до-рожеві, блакитні, зелені. 
Важливий також колір па-
перу, на якому  писатиме 
дитина. Більшість батьків 
з благих намірів вибирають 
зошити з білосніжними об-
кладинками, які зовні схожі 
на глянець, — такі в основ-
ному виробляють за кор-
доном, і коштують вони, 
звичайно, дорожче. Але хіба 
для дитини шкода?! У цьому 
велика помилка, адже вони 

погано впливають на зір. В 
ідеалі папір повинен бути 
матово білим або кольору 
слонової кістки, тоді очі не 
перенапружуватимуться», 
— каже лікар.

Для зошитів, звичайно ж, 
потрібно купити обкладинки, 
оскільки діти звикли за все 
хапатися брудними руками. І 
будьте впевнені, що вже після 
з'їденого на перерві яблучка 
липкий слід з'явиться на зо-
шиті. Порада та ж: вибирайте 
найпростіші варіанти і купіть 
заздалегідь по кілька ком-
плектів на кожний зошит. Як 
показує досвід, міняти їх до-
ведеться часто.

Також потрібно придбати 
обкладинки для підручників 
— вибирати їх потрібно за 
розміром підручника, або ж, 
щоб звести до мінімуму ці 
клопоти, купити комплект 
обкладинок різного розміру і 
підібрати відповідні. Робити 
це треба, починаючи з самого 
великого підручника. Якщо 
на найменший за розмірами 
не буде відповідної обкла-
динки, можна взяти більший, 
акуратно підібрати краї і за-
клеїти їх прозорим скотчем. 
Бажано, щоб обкладинки 
були твердими, але прозори-
ми, щоб дитина довго не шу-
кала потрібну їй книгу.

ТРИ ФАКТИ ПРО ЗДОРОВ'Я УЧНІВ, 
ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ БАТЬКАМ

Навчальний рік знову підкрався непомітно. Попереду уроки, гуртки, продовжений 
день, домашні завдання, втрачена «змінка» і нормативи на фізкультурі. Ми зібрали кілька 
важливих фактів про школярів і їхнє здоров'я: як варто харчуватися, яким повинен бути 
портфель і о котрій годині насправді повинні починатися уроки.

ЗОШИТИ З БІЛОСНІЖНИМИ 
АРКУШАМИ ШКОДЯТЬ ЗОРУ 

ШКОЛЯРІВ — ЕКСПЕРТ

Підготовка до нового навчального року вже почалася і, 
здавалося б, що може бути простіше, ніж вибрати зошит. 
Але лікарі застерігають від яскравих обкладинок з картин-
ками і білосніжних сторінок. Про це розповіла лікар-педіатр 
Валентина Антонова.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Як то кажуть, мріяти не 
шкідливо. Медицина, хоча 
і є на нинішньому етапі на-
укою багато в чому «при-
близною», а все ж у ній вже 
чітко проглядається зв'язок 
із точними науками і їхніми 
законами.

Очевидно, вищезгадані 
заяви про те, що м'язи здатні 
грати роль сили «антигравіта-
ційного впливу на хребет», 
говорять про те, що заявники 
цієї гіпотези явно далекі від 
знань не тільки законів фізи-
ки, а й елементарної анатомії 
(міології — вчення про м'язи) 
людського тіла. Інакше вони 
б знали, що в людському тілі 
немає м'язів, які б підніма-
ли хребетні сегменти вгору 
і таким чином зменшували 
б компресійні навантажен-
ня на уражені дегенератив-
но-дистрофічним процесом 
міжхребцеві диски.

 З огляду на закони фізи-
ки, всі м'язи «тягнуть» хребет 
униз. А оскільки опора хреб-
та — це елементи хребетного 
сегмента (міжхребцевий диск 
і два дуговідростчатих сугло-
ба), то при зміцненні м'язо-
вого корсету хребта зростає 
компресійне навантаження 
на опорні структури хребта. 
Якщо в останніх є дегене-
ративно-дистрофічні зміни, 
то це неминуче призведе до 
більш швидкого прогресу-
вання цієї патології.

Це рівносильно наступ-
ній ситуації. Наприклад, ви 
є автомобілістом і виявили, 
що в машині є проблеми з 
кульовою опорою (важливою 
опорною деталлю підвіски ав-
томобіля). Ви звертаєтеся по 
допомогу до автослюсаря. А 
він замість реального ремонту 
і заміни цієї деталі радить вам 
як альтернативу максимально 
навантажити машину цеглою 
і з таким вантажем покатати-
ся по бездоріжжю. Природно, 
ви, вислухавши поради тако-
го «знавця» машин, розверне-
теся і поїдете від цієї автомай-
стерні і її фахівців щонайдалі. 
Чому? Тому що прекрасно 
розумієте, що якщо послу-
хаєтеся такої «поради», то 
не тільки прискорите процес 

руйнування ку-
льової опори, але 
заодно зіпсуєте і 
багато інших де-
талей машини. 
Таким чином, 
ваша машина 
вийде з ладу на-
багато швидше, 
ніж якби ви по-
тихеньку їздили 
на ній з її ниніш-
німи проблема-
ми. Тут ситуація 
зрозуміла. Те ж 
саме спостерігається і при 
процесах, що відбуваються в 
хребті під час зміцнення м'я-
зового корсету. 

Тільки в цьому випадку, 
на відміну від машини, опор-
ними структурами, як я вже 
згадував, є міжхребцевий 
диск і два дуговідростчатих 
суглоба. Якщо їх додатково 
навантажувати в спробі змі-
цнити м'язовий корсет, про-
цес руйнування в цих опорах 
прискориться.

ЗВІДКИ Ж НАРОДИЛАСЯ 
ТАКА ІДЕЯ 

ЗАКАЧУВАННЯ 
М'ЯЗОВОГО КОРСЕТУ?

 Логічно припустити, що 
первинним джерелом для ро-
зробки цієї ідеї послужили 
книги з лікувальної фізкуль-
тури (ЛФК). Лікувальна фіз-
культура відома з давніх-да-
вен: лікувальні гімнастики, 
підтримання здорового спо-
собу життя для профілактики 
хвороб були популярними, 
наприклад, у Древньому Ки-
таї, Стародавній Індії, Старо-
давньому Єгипті, Стародав-
ній Греції. У русі вбачали цілу 

філософію життя. Напри-
клад, один із творців оздоров-
лювальної гімнастики знаме-
нитий китайський медик Хуа 
То, що жив у Ханьську епоху 
(епоха Троєцарювання), вва-
жав: «Тіло вимагає вправ, 
але не до знемоги, бо вправи 
призначені для того, щоб усу-
вати поганий дух з організму, 
сприяти кровообігу і запобі-
гати недугам», «якщо ручка 
дверей часто рухається, вона 
не іржавіє, так і людина, якщо 
вона багато рухається, то не 
хворіє». 

Стародавні лікарі за до-
помогою лікувальної гімна-
стики намагалися допомогти 
відновити здоров'я пацієнтів 
при різних захворюваннях. 
Наприклад, у монастирях ко-
ристувалася успіхом трудоте-
рапія, особливо при лікуван-
ні психічних захворювань. 
Але головна мета лікувальної 
фізкультури, безумовно, була 
профілактичною.

У сучасному світі ЛФК ко-
рисна для здорових людей як 
профілактика, тобто поперед-
ження розвитку захворювань. 
Це та ж лікувальна гімнасти-
ка, дозована ходьба, плаван-

ня, спортивні 
ігри, туризм, те-
ренкур і так далі. 
Все те, що сприяє 
здоровому спо-
собу життя. Крім 
того, в сучасній 
медицині метод 
ЛФК є дуже ко-
рисним, особли-
во в реабіліта-
ційний період 
для пацієнта, 
наприклад, після 
травми або опе-

рації. Він передбачає певну 
рухову активність, мається на 
увазі розробка рухів у суглобі 
після зняття гіпсу, навчання 
ходьбі після травми або від-
повідної операції, застосу-
вання лікувально-профілак-
тичного масажу і так далі.

Одним із яскравих 
прикладів вдалої ре-
абілітації (від лат. 
Rehabilitatio — відновлен-
ня) є випадок, що стався 
з Валентином Іванови-
чем Дикулем — людиною, 
яка після травми хребта 
і перспективи залиши-
тися інвалідом на все 
життя, змогла стати 
на ноги і повернутися до 
активного життя. 

Для тих, хто 
ще не знає про 
цю легендарну 
людину: в 1962 
році у віці май-
же 15 років під 
час виконання 
свого першого 
циркового но-
мера повітря-
ної гімнастики 
через сталеву 

поперечину, яка лопнула, до 
якої кріпилася страховка, Ва-
лентин Іванович Дикуль упав 
з 13-метрової висоти. 

При падінні він отримав, 
виходячи з офіційного діагно-
зу лікарів, «компресійний пе-
релом хребта в попереково-
му відділі, черепно-мозкову 
травму» і безліч локальних 
переломів. Однак повного 
розриву спинного мозку не 
було!

 Після травми ноги хлоп-
чика не рухалися, і він міг за-
лишитися інвалідом. Це тепер 
медикам відомо (в тому числі 
і завдяки прикладу Дикуля), 
що при таких травмах успіш-
ний результат цілком можли-
вий, та й спинний мозок після 
травми відновлюється, нехай 
і дуже довго, інколи роками, 
але при правильній реабіліта-
ції можна домогтися багато 
чого.

Але в ті роки ні лікарі, ні 
Валентин Іванович цього не 
знали. Однак цей 15-річний 
пацієнт прагнув будь-що оду-
жати і робив для цього все 
можливе і неможливе, розро-
бляючи м'язи рухами і фізич-
ними вправами.

 Завдяки наполегливим 
тренуванням він зміг з ін-
валідного візка встати на 
милиці, а потім і зовсім зміг 
повернутися на арену як си-
ловий жонглер, не поступа-
ючись у майстерності здо-
ровим артистам: жонглював 
«гарматними ядрами» вагою 
по 45 кг, підкидав гирі вагою 
по 80 кг, розкручував штангу 
вагою 120 кг і так далі. Як то 
кажуть, якщо пацієнт хоче 
жити — медицина тут безси-
ла. Найголовніше, що ця лю-
дина не здалася!

(Продовження 
читайте в №16)

За матеріалами книги 
«Остеохондроз для 

професійного пацієнта»
професора, академіка 

Ігоря Михайловича 
Данилова — автора 

методу
вертеброревітології

ЗМІЦНЕННЯ М'ЯЗОВОГО КОРСЕТУ: 

ЗА І ПРОТИ
Існує гіпотетичне припущення, що остеохондроз прогресує через «слабкість м'язів», 

тому вважається, що достатньо їх зміцнити (закачати), і «м'язи почнуть краще утримува-
ти хребетні сегменти», «міжхребцеві диски розвантажуватимуться, відновлюватимуться», 
оскільки «частину навантаження візьмуть на себе м'язи, граючи роль антигравітаційно-
го впливу на хребет». При цьому вважається, що відбудеться «повна реабілітація хребта», 
оскільки знімуться больові синдроми і, отже, «вилікується остеохондроз». На цій гіпотезі 
заснований метод «лікування» остеохондрозу (і його ускладнень) за допомогою вправ, 
спрямованих на зміцнення м'язового корсету.



7 №15 (597), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

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

ЛІКИ В САДУ

«БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА»

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

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

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

(066) 709-70-71

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

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

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

РЕКЛАМА--------------

ПСОРІАЗ
Хворів псоріазом біля 10 

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

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

Григорій Іванович

  Стародавні лікарі для 
лікування використовува-
ли плоди сливового дерева, 
листя і камідь (сливовий 
клей). Плоди рекомендували 
як проносний, жовчогінний 
і зміцнювальний шлунок 
засіб (Абу Мансур (Х ст.), 
Авіценна (XI ст.) та інші). 
Особливо корисним вва-
жався сливовий клей, який 
застосовували для лікуван-
ня різних форм стоматиту. У 
стародавній таджицькій ме-
дицині сливі приписувалася 
здатність очищення — вида-
лення з організму непотріб-
них і шкідливих речовин.

У м'якоті стиглої сливи 
містяться необхідні людині 
вітаміни: тіамін, фолієва кис-
лота, каротин, вітаміни Е і 
С, піридоксин і рибофлавін. 
Завдяки рутину зміцнюють-
ся стінки судин і знижується 
артеріальний тиск. І це ще не 
все!

Плоди сливи містять 
безліч корисних мікро- і 
макроелементів, таких 

як кальцій, мідь, цинк, 
магній, йод, марганець, 
хром, натрій, калій, 
фосфор, залізо. Калорій-
ність сливи: 42 ккал на 
100 г продукту.

Більшість дієтологів і 
лікарів радять регулярно 
включати до свого меню 
стиглі сливи, адже вони спри-
ятливо впливають практично 
на весь організм людини.

М'якоть сливи багата на 
пектини і клітковину. Завдяки 
цьому регулюється травлен-
ня, стимулюється перисталь-
тика кишечника, виявляється 
м'який проносний вплив.

Натрій і кальцій роблять 
сливу корисною для тих, хто 
страждає на гіпертонічну 
хворобу та інші захворюван-
ня серцево-судинної системи.

Плоди, листя, смолу і кору 
сливи використовують для 
лікування і профілактики ба-

гатьох хвороб:
• Слива захищає наші су-

дини. Речовини, що містяться 
в м'якоті фрукта, очищають 
судини від холестеринових 
бляшок, попереджають ате-
росклероз.

• Слива багата на вітамін 
С, а це дуже добре для зміц-
нення нашого імунітету.

• У сливі багато пектину, 
що добре позначається на 
роботі шлунково-кишкового 
тракту. Великий вміст клітко-
вини допомагає при лікуванні 
і для профілактики багатьох 
захворювань шлунково-киш-
кового тракту.

• Спортсменам обов'язко-
во треба включати сливи до 
свого раціону, тому що калій 
збільшує скорочення м'язів 
після тренувань.

• Кислуватий смак стиглих 
плодів підвищує апетит.

• Фітокумарини сприяють 
розширенню судин, переш-
коджають появі тромбів, по-
кращують кровопостачання в 
організмі.

• Калій регулює водно-со-
льовий баланс, виводить зай-
ву рідину, нормалізує роботу 
серця, захищає нервову си-
стему.

• Антицианін, що надає 
сливам фіолетового кольо-
ру, попереджає появу ра-
кових клітин і вважається 
профілактичним засобом он-
кологічних захворювань.

• Слива стимулює утво-
рення еритроцитів, тому ко-
рисна при анемії.

• Пектини сприяють виве-
денню радіоактивних речовин;

• При запорах, як м'яке 
проносне, можна застосо-
вувати відвар з гілок, кори, 
квіток.

• Сливовий сік допомагає 
при лікуванні застуди, при 
захворюваннях горла, оскіль-
ки має антибактеріальні вла-
стивості.

• Компреси з розтертим 
до стану кашки листям або зі 
смолою допомагають швид-
кому загоєнню ран і гній-
ників.

 Для нормализации ра-
боты всего желудочно-ки-

шечного тракта; 
ликвидирует за-
поры.

 Для ней-
трализации по-
вышенного со-

держания сахара в крови и 
очищения сосудов от солей 
жирных кислот.

Заказать «Бальзам 
Болотова» можно 

по телефонам: 
(067) 794-25-27; 
(050) 271-28-88.

РЕКЛАМА в газеті 
Телефон:

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

ЦІЛЮЩА СЛИВА
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ЦIЛИТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВ’Я

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

14 (1) серпня Православна 
Церква святкує Походжен-
ня (винесення) Чесних Древ 
Животворящого Хреста Го-
споднього, який в народі на-
зивають Першим медовим 
Спасом. Першим — оскільки 
це перше з трьох свят Спа-
са. Попереду ще Яблучний і 
Горіховий Спаси. У цей день 
разом із освяченням води 
здійснюється освячення меду. 
Саме на Яблучний Спас пасіч-
ники розпочинають збір уро-
жаю. Його також називають 
Спас на воді, Мокрий Спас.

За переказами, свято це 
прийшло до нас із Констан-
тинополя, де щорічно в храмі 
Софії частиною хреста освя-
чували воду для відрази хво-
роб, оскільки саме в серпні 
їхня кількість різко зростала. 
Початок цього свята нале-
жить до IX століття, а в XII—

XIII століттях воно затверди-
лося у всіх помісних церквах.

Із Медового Спаса по-
чинається Успенський піст, 
який триватиме до 27 серп-
ня. За суворістю він прирів-
нюється до Великого.

За народними прикмета-
ми, на Медовий Спас відліта-
ють стрижі і ластівки, що 
вважається першим знаком 
осені, що наближається. У цей 
день віруючі йдуть до церкви 
з букетами польових трав і 
квітів. Освячені чебрець, м'я-

та, мак повинні простояти 
вдома цілий рік. Цього ж дня 
відзначається Свято Всеми-
лостивого Спаса та Пресвятої 
Богородиці, встановлене з на-
годи знамень від ікон Спаси-
теля, Пресвятої Богородиці і 
Чесного Хреста під час битв 
святого благовірного кня-
зя Андрія Боголюбського з 
волзькими булгарами.

Під час битви (1 серпня за 
старим стилем 1164 року) від-
булося диво: світлі промені 
від ікони Спасителя і Божої 
Матері покрили своїм світлом 
всю російську армію, і воїни, 
натхнені таким Божим благо-
волінням, розгромили воро-
жу армію і зайняли декілька 
міст супротивника.

Цього дня поминають сім 
мучеників Маккавеїв, матір 
їхню Соломонію і вчителя їх-
нього Єлізара.

Свято присвячене спога-
ду євангельської оповіді про 
Преображення Ісуса Христа 
(Мф. 17: 1-13, Мк. 9: 1-12, Лк. 
9: 28-36). 

Як описує Євангелія, за 
сорок днів до смерті Ісус ра-
зом із апостолами Петром, 
Іоанном та Яковом підняв-
ся для молитви на гору Фа-
вор, і там лик Його змінився 
на краще, а одяг зробився 
білим. З преображенним 
Христом розмовляли про-
роки Мойсей та Ілля, що 
з'явилися, які уособлюють 
Закон і служіння пророків. 
Учасників бесіди осінила 
хмара, з якої пролунав го-
лос Божий: «Це Син Мій 
Улюблений, Його слухайте».

Християнське віровчення 
тлумачить цю подію як від-
криття таємниці Божествен-
ного промислу про поряту-
нок людини: в Преображенні 
не тільки розкривається сла-
ва Божества самого Ісуса Хри-

ста, а й показана зміна всієї 
людської природи, здійснена 
через Його втілення.

У християнстві освячення 
плодів у день свята Преоб-
раження набуло особливо-
го символічного значення: в 
Преображенні Христа пока-
зано те нове, перетворений і 
благодатний стан, який люди-
на і світ знаходять Воскресін-

ням Христа і яке здійсниться 
у воскресінні всіх людей. І 
вся природа, яка прийшла в 
розлад з того моменту, коли в 

світ через людину увійшов 
гріх, тепер разом з людиною 
очікує прийдешнього від-
новлення.

У тих країнах, де не ро-
сте виноград (в тому числі 
і у нас), встановився звичай 
освячувати замість вино-
граду яблука. Тому в народі 
свято Преображення отри-
мало також назву Яблучний 
Спас.

Свято Преображен-
ня відзначається Східною 
Церквою з IV століття. У ка-
лендар Західної Церкви він 

був введений папою Калік-
стом III в 1457 році. 

У традиції Вірменської 
Церкви свято Преображення 
включено до великоднього 
циклу, рухається і відзна-
чається в сьому неділю після 
П'ятидесятниці.

«На відміну від того, що 
вважає і відчуває більшість, 
період духовної напруги 
(скажімо, під час 
Великого посту 
або говіння) — 
це час радості, 
тому що це час 
повернення додо-
му, час, коли ми 
можемо ожити. 
Це повинен бути 
час, коли ми об-
трушуємо з себе 
все, що в нас за-
старіло і омерт-
віло, для того, щоб набути 
здатності жити, — жити зі 
всім простором, з усією глиби-
ною і інтенсивністю, до яких 
ми покликані. 

Поки нам недоступний, 
незрозумілий цей момент ра-
дості, у нас виходитиме жах-
лива і блюзнірська пародія; 
ми, нібито в ім'я Боже, пере-
творимо життя на суцільну 
муку для самих себе і для тих, 
кому доведеться розплачува-
тися за наші безплідні потуги 
стати святими. Це поняття 
радості може здатися дивним 
поруч із граничним напружен-

ням, подвигом стриманості, 
зі справжньою боротьбою. 

І, тим не 
менш, радість 
проходить через 
все наше духовне 
життя, життя 
церковне і жит-
тя євангельське, 
тому що Цар-
ство Боже зусил-
лям береться».

 (Митропо-
лит Антоній Су-
розький)

Цей піст вже вважається 
осіннім. І дійсно, він відкри-
ває ворота нової пори року, 
а завершує церковний рік: 
14 вересня по новому стилю 
— церковне новоліття.

Успенський піст — єди-
ний, присвячений Богоро-
диці: він починається за 
два тижні до свята Успіння 
Пресвятої Богородиці. Цей 
піст майже такий же суво-
рий, як і Великий піст: риба 
дозволяється тільки в Свято 
Преображення Господнього  
(19 серпня за н. ст.)

СПАСИБО

Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,

За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.

За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой су-

пруг,
А если друга, мужа нет,

Тогда, за то, 
что видишь свет.

Чтоб видеть свет, 
нужны глаза

И слух, чтоб слышать 
голоса,

Глаза на месте, есть и слух, 
Скажи спасибо, что не глух.

Ещё спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, 

тут и там.

Есть люди, что живут
 без них.

Ну что, счастливчик, 
ты притих?

Я соглашусь, что есть 
бардак,

Что в жизни многое не так,
Но всё же ты подумай, 

взвесь,
Цени, что есть 
сейчас и здесь!

И прежде чем ложиться 
спать

В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, 

об одном —
Скажи спасибо перед сном.

(Зіля Аїпова)

                                                                       
Надіслала читачка 

Стратіус

ПРАВОСЛАВНІ ВІДЗНАЧАЮТЬ МЕДОВИЙ СПАС
14 серпня за православним календарем — Медовий Спас. У цей день встановлено свято 

всемилостивому Спасу Христу Богу і Пресвятій Богородиці на честь перемоги в 1164 році 
великого князя Андрія Боголюбського в поході проти поволзьких болгар і грецького імпе-
ратора Михайла над сарацинами.

ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ. ЯБЛУЧНИЙ СПАС
Західні християни святкують цей день 6 серпня, а православні — 19 серпня за новим 

стилем, що відповідає 6 серпня за Юліанським календарем.

УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ
З 14 серпня починається Успенський піст, найкоротший з 

усіх — триватиме лише два тижні. Ми вступаємо в піст свя-
том Медового Спаса, в центрі його святкуємо Преображення 
Господнє і Спас Яблучний, готуючись до Успіння Божої Ма-
тері або, як ще кажуть, до Богородичного Великодня.
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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

Вогонь індоіранці 
шанували особливо. За 
їхніми уявленнями, він 
втілював Аша-Істину — 
був її зримим проявом у 
земному світі. 

Мабуть, уже тоді ро-
зрізняли кілька іпоста-
сей священної вогненної 
стихії: «небесний вогонь» 
(блискавку), «вогонь 
Сонця», «вогні», які пе-
ребувають у рослинах і в 
тілах живих істот («жит-
тєва сила»; труп клякне, 
тому що вогонь залишає 
мертву плоть), і, нарешті, 
звичайне полум'я — те, 
що на вівтарі і в вогни-
щі. Узливання алтарному 
вогню було одним із го-
ловних ритуалів у щоден-
них богослужіннях.

Узливання алтарному 
вогню було одним із го-
ловних ритуалів в щоден-
них богослужіннях.

Молитва н а й р ь о с 
а н г х а — «хвала мужів 
[вогню?]», пізніше уосо-
блююча в іранців в образі 
однойменного бога-віс-
ника, разом із запахом 
узлитої хаоми і смажено-
го м'яса кривавої жертви 
підносила на небо слова 
людей, звернені до богів. 
Таким чином, за посе-
редництвом вогню здійс-
нювався матеріальний та 
духовний взаємозв'язок 
між світом людей і світом 
Істини.

(З книги І. Б. Рак «Міфи 
Стародавнього і ранньо-

середньовічного Ірану»)

Ми вже говорили про це, 
що система піарить через сві-
домость людей, що у людини 
нібито немає свободи вибору, 
що вона нібито раб перед Бо-
гом.

Ж: Так, але що замовчує 
система? 

Те, що свобода є тіль-
ки в духовному, і що є 
інше сприйняття Осо-
бистості, стан, який 
виникає завдяки дотику 
з Божественним, завдя-
ки глибинному чуттєво-
му сприйняттю, завдя-
ки безмірній Любові до 
Бога. І в цій Любові немає 
страху. Страх нав'яза-
ний самою системою, 
через свідомість зму-
шує людей не любити 
Бога, а боятися. Саме 
так боятися як велико-
го і всемогутнього, але в 
розумінні системи, в ро-
зумінні сили, а не так, як 
насправді — у величі та 
всемогутності Його не-
скінченної Любові. Адже 
системі невідома реаль-
ність Духовного світу, 
реальність ось цього 
справжнього Життя.

Т: Так, тому що доля си-
стеми — це тлінне і смертне. 
І ось звідси йде підміна сві-
домістю духовних основ і ро-
зумінь. Адже навіть служіння 
Богу свідомість перетворює 
на долю рабів ... І ось цікаво ... 
адже раніше «долею» назива-
лася область, яка керувалася 
князем. Але, по суті, так і ви-
ходить, що цей тривимірний 
світ є доля рабів князя світу 
цього.

ІМ: Абсолютно правиль-
но Ви тут помітили. І ось тут, 
знову-таки, є підміна, що ви-
ходить від свідомості, і дуже 
жорстока, що «всі ті, хто слу-
жать Богу, — вони його раби».

Т: Тому що свідомість, вона 
ж завжди стоїть проти Бога. 
Люди часто не розуміють, де в 
них говорять боти свідомості, 
а де є той їхній внутрішній 
щирий порив до Бога, порив, 
який йде зсередини. Адже 
якщо у тебе є страх перед Бо-
гом, якщо ти як раб боїшся 

Бога, то ти Його не любиш, і 
Він тебе не бачить.

ІМ: Так. Підміна, що ви-
ходить від свідомості, що всі 
ті, хто служать Богу — вони 
його раби. Це неправильне 
розуміння Бога. І був допу-
щений до свідомості людей 
такий ось отруйний зміст, 
що людина повинна боятися 
Бога. А це 
вбиває на-
віть саме 
п р а г н е н н я 
Особистості 
до пошуків 
Бога. Чому? 
Коли незмі-
цнілій Осо-
б и с т о с т і 
через сві-
домість по-
ч и н а ю т ь 
диктувати те, 
що ти пови-
нен боятися 
Бога ...

Т: ... так, тоді увага людини 
вже зосереджується на страху 
замість Любові, тобто відбу-
вається злив сили уваги си-
стемі. А це породжує ще біль-
ший страх замість Любові.

ІМ: Абсолютно вірно. А 
до Бога можна прийти тіль-
ки через Любов, немає іншо-
го шляху. Тільки через Істи-
ну, через пізнання. Пізнання 
може йти тільки 
через Любов.

Т: Так, і по-
трібно прим-
ножувати свою 
Любов у дні. Це 
праця. А людям 
хочеться, щоб 
людина раптом 
раз ... і стала ду-
ховно розвине-
ною Особистістю.

ІМ: Це тільки 
у вкрай винят-
кових випадках 
можуть бути такі 
подарунки пев-
ним Особисто-
стям. А так люди-
на повинна сама 
пройти цей шлях. 
Вона повинна ви-
брати служіння, 
виходячи з дого-
вору, коли люди 

захотіли в тілах боротися з 
дияволом, заслуговуючи Лю-
бов Божу. Знову ж, не те, що 
Бог їх полюбить, а надбання 
Любові Божої, стати цією Лю-
бов'ю.

Найогидніше, що було 
привнесено Ариманом в релі-
гію, — це боязнь Бога. Коли ти 
боїшся когось, ти його не мо-

жеш Любити, Любити щиро, 
по-справжньому. Ти його бо-
ятимешся. А якщо ти боїшся 
Бога, ти до Нього ніколи не 
прийдеш.

Бога потрібно Любити. 
Бог це і є Любов. Коли ти на-
повнений Любов'ю, ти з Бо-
гом. Навіть розуміння Лю-
бові і те було підмінено ...

Тому не може людина бути 
рабом Бога. Людина стає ра-
бом диявола, коли живе ма-
теріальним світом і його цін-
ностями. Це так. Тоді вона 
однозначно вирішена, його 
доля. Тобто у раба доля вирі-
шена. 

А якщо брати в звичайно-
му, спрощеному розумінні, то 
людина може стати частиною 

Світу Духов-
ного, тобто 
вона повер-
тається в свою 
сім'ю, ось в ро-
зумінні людсь-
кому. Але вона 
не може бути 
рабом у своїй 
родині. Що 
це за родина, 
якщо я в ній 
раб? Ну це, на-
віть ось вихо-
дячи з устано-
вок свідомості 
... І як я можу 
любити свою 

сім'ю, якщо я її боюся?

Т: Це так ... Ось ще про 
Божу Любов. Ігоре Михай-
ловичу, Ви вже не раз згаду-
вали в передачах про те, що 
справжню Любов у духовній 
історії людства часто асоціа-
тивно порівнювали з палаю-
чим жаром, з вогненною Лю-
бов'ю.

ІМ: Чому 
люди, які дійсно 
практично дося-
гали духовного 
пробудження, не-
залежно від того, 
яку релігію спові-
дували, вони зга-
дували вогонь? 

І вогонь цей 
завжди описува-
ли в незвичай-
них фарбах. Вони 
його називали 
«вогонь горить, 
але не обпалює», 
називали його 
« н а й ч и с т і ш и м 
вогнем» тощо. 
Ось це поняття 
вогню — це як 
те, що зароджує 
Життя, і ось тут 
воно згадувалося 
ними як первин-
ні сили або пер-

винна енергія. Асоціативно, 
на рівні свідомості... асоціа-
тивно, тому що людина, пе-
реживала це все на чуттєвому 
рівні, і намагаючись пояснити 
іншим, вона підбирає асоціа-
цію якоїсь сили і те, що воно 
нагадує. Вода не може бути, 
вона тече. 

А те, що відчуває людина, 
і більш зрозуміло, особливо 
на перших етапах — це вона 
відчуває навіть на фізичному 
рівні ... Так навіть самі знає-
те, коли відбувається ось цей 
прояв, наповнення Духом, те 
що відчуває тіло? Воно від-
чуває ось цей жар, як вогонь, 
що горить всередині. Але він 
не обпікає. Він радісний і 
благодатний. Він чистий. Ця 
асоціація, яка сприймається 
свідомістю цього первинного 
вогню ... Колись його назива-
ли силою Аллат.

Ж: Так, і ось цей неза-
бутній досвід першого до-
тику до Духовного світу, 
коли ти вперше відчу-
ваєш це величезне незем-
не щастя, ти відчуваєш 
цей благодатний жар Лю-
бові, якого раніше ти не 
знав, Любові справжньої, 
невичерпної. І ця радість 
настільки переповнює 
тебе, настільки сильно, 
що навіть тіло це від-
чуває. Тому що цей жар, 
він такий ... істинний, 
він щирий, він розпираю-
чий, він настільки об'єм-
ний. Сама чистота, він 
чистіший,ніж чистий.

Згодом, коли ти живеш Ду-
ховним світом, то ось цей жар 
зникає в такому сильному 
прояві, але він йде на глибину 
і стає твоєю невід'ємною ча-
стиною. І там, на глибині, він 
постійно присутній, постійно 
є, він тебе розпирає зсереди-
ни. І байдуже, чи то день, чи 
ніч, ти як закутаний в ньому. 
Виявляється він знову в своїй 
повноті лише тоді, коли йде 
ось це значне посилення або 
прояв тут духовної сторони, 
тобто коли йде присутність 
тут з Світу Духовного.

(З фільму «СВІДОМІСТЬ І 
ОСОБИСТІСТЬ. ВІД 

ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО 
ВІЧНО ЖИВОГО»)

ВОГОНЬ В ІНДО-ІРАНСКІЙ КУЛЬТУРІ

СТРАХ? НІ... ЛЮБОВ!

БОГА 
ПОТРІБНО 
ЛЮБИТИ
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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)

Здрастуйте! Привіт всім зі 
Львівщини, з мальовничого 
селища Журавка.

Шановні працівники ре-
дакції, хочу подякувати вам 
і низько вклонитися за ваш 
труд, старанність і терпіння 
до нас, ваших авторів. Щой-
но отримую «Пантелеймон», 
відразу сідаю і перечитую, 
а дізнатися думку своїх од-
нодумців — найважливіше. 
Другий рік передплачую газе-
ту, а на той час думала, що я 
якась з «відхиленнями». А все 
тому, що мене дуже цікавить 
слово — його сила, звук і зна-
чення. І так, крок за кроком, 
відкривається завіса «таємни-
ці». Але всьому свій час.

Цього року мені ви-
повниться 55 років. Шість 
років тому я працювала ня-
нею маленької дівчинки Жені. 
Жили ми в Івано-Франківсь-
ку — Женя, її мама Таня, 
студентка медінституту, тато 
Руслан, фахівець з юриспру-
денції, і я. Дуже розумні, ви-
ховані і багаті знаннями діти. 
Я в той час була хоча і доброю, 
але зацикленою на своїх про-
блемах людиною. Можна ска-
зати, зайшла в глухий кут. 
Але дуже дякую Богові за той 
момент проживання у Тані і 
Руслана.

Десь я читала, що треба 
вчитися життю у молодих і не 
засуджувати їх. І я вчилася. 

Якось вони 
мені запро-
п о н у в а л и 
книгу Дейла 
Карнегі «Як 
з а в о ю в а -
ти друзів». 
Я, як губка, 
жадібно по-
глинала нові 
знання, почала занотовува-
ти. Поки Женя в обід спала, 
я брала зошит, ручку, книгу 
і записувала все те, що най-
більше мене вражало. А вве-
чері, коли Женя вже спала, за 
чаєм ми обговорювали з Та-
нею і Русланом те, що я дізна-
лася. Потім були книги Пауло 
Коельо, Синельникова, Луїзи 
Хей і ще багато-багато інших.

Два роки пролетіли швид-
ко. Можу впевнено сказати, 
що цей час я прожила, як у 
раю. Навчилася любити жит-
тя, себе і обставини. А об-
ставини складалися таким 
чином, що у мене троє синів, 
двоє з них одружені, у мене є 
вже четверо онуків. Як і біль-
шість нинішньої молоді, мої 
сини поїхали на заробітки 
за кордон, невістка теж пої-
хала до старшого сина. Від-
повідальність за онуків я взя-
ла на себе.

Святославу було 10 років, 
а Владиславу — 6. Я дякую 
Богові, що у мене знову по-

чалося нове 
життя. Те-
пер у мене є 
можливість 
бути не про-
сто бабу-
сею (мити, 
прати, го-
тувати), а 
й другом, 

помічником, порадником. 
Ще я зацікавилася дитячою 
психологією. І знаєте, що зро-
зуміла? Що основою психо-
логії є любов до ближнього. 
Люби і слухай своє серце, і 
воно підкаже тобі правильну 
відповідь.

Зараз я захоплююся книга-
ми із саморозвитку. Останні 
місяці читаю книгу Стівена 
Кові «7 звичок надзвичайно 
ефективних людей». Це по-
тужні інструменти розвитку 
особистості.

Моє життя, може, і не 
змінилося, але ставлення до 
нього дуже змінилося. Тепер 
знаю, що я відповідальний 
творець свого життя, що моє 
слово — це будматеріал, що 
його формує. І я хочу навчи-
тися керувати ним уміло. А 
ще зробила такий висновок: 
жити треба так, щоб людям 
було приємно, що ти живеш 
на світі. Якщо використовуєш 
людей, щоб було приємно 
тільки тобі, неминуче заблу-
каєш на шляху до щастя.

 Живіть для когось, 
це дарує радість від ща-
стя і від іншої людини.

 Людина може бути 
щасливою тільки тоді, 
коли може поділитися 
своїм щастям з ближнім.

 Заздрість до ко-
гось викликає жалість до 
себе. Це своєрідна зброя 
лукавого.

 Наївність — це 
щит і сила. Сумніви — це 
стріли, які ранять душу.

Колись ще напишу вам 
про силу слова і про злість. 
А зараз хочу подякувати вам 
за лист моєї сестри про мене, 
який ви надрукували в №2 за 
цей рік. Велике вам спасибі!

Я вдячна Богу за життя, за 
ті обставини, які круто зміни-
ли мої погляди і уявлення про 
життя. Спасибі вам, Таню, 
Руслане і Женечко, за те, що 
показали мені інший — чи-
стий і світлий — бік медалі 
під назвою Життя.

 
З повагою до вас, Олександра 

Олексіївна Петришин,
 Львівська обл.

ДОБРИМ 
ЛЮДЯМ — 

ДОБРА ГАЗЕТА
Добрий день, колектив 

улюбленої газети «Панте-
леймон»!

На «АЛЛАТРА ТБ» в ру-
бриці «Хороших людей ба-
гато» було відео про людину 
широкої і доброї душі — пе-
дагога з організаційних пи-
тань Стопчатівської загаль-
ноосвітньої школи, що на 
Івано-Франківщині, Ольгу 
Іванівну Сав'юк. 

Дуже тепло і з любов'ю го-
ворили про неї колеги по ро-
боті.

На початку літа я побу-
вала в гостях у Стопчатові і 
познайомилася з цією пре-
красною вчителькою, для якої 
творити добро — це спосіб 
життя. Вона і мене обдарува-
ла теплом своєї душі. 

А подарунок, зробле-
ний Ольгою Іванівною для 
мене, — вишиті блакитні 
незабудки — дуже мені до-
рогий. Захотілося зробити 
щось хороше для всього пе-
дагогічного колективу Стоп-
чатівської школи, і я виріши-
ла подарувати добрим людям 
передплату на добру газету.

 З любов'ю і вдячністю, 
Тетяна Соломко

Пахне літо густим 
травоцвітом,

Навіва життєдайні думки,
А душа, мов в обіймах із літом,
Торка журно життя сторінки.

В сторінках цих і радість, 
і болі,

Тільки літо незмінно цвіте,
А веселка в думках 

манить в долі,
І Дніпро віковічний тече.

З різнобарв’ям 
вінчається літо,

Все в обіймах краси, мов в раю,
Зріє вишня поміж 

зелен-листом,
Мрійно згадую долю свою…

Галина Ясюк, 
с. Стайки

ГІМН СЛОВ'ЯНСЬКІЙ 
ЗЕМЛІ

Наш край, для тебе сонце сяє,
Щоб колосилися безкрайнії лани,

Земля слов'янська, 
слався ти хлібами,

А ще — гостинними та 
добрими людьми. 

Бажаємо тобі погоди гарної,
Як треба, хай завжди ідуть 

дощі.
Земля квітуча, 

слався ти врожаєм,
А ще — цікавими 

та щирими людьми.

У давнину кольчуги 
тут дзвеніли, 
Дружини Ігоря 
по степу йшли,

Земля батьківська,
 слався ти подією,

А ще — безстрашними 
та сильними людьми. 

У сорокових бої
 страшні гриміли,
Фашистів гнали, 
землю зберегли,

Земля героїв, 
слався перемогою,

А ще — сміливими, 
хоробрими людьми.

Наш край, про тебе 
слава не загасне, 

Озера, сіль, майстерні, гончарі.
Земля надії, слався 

ти ділами,
А ще — старанними та 

мудрими людьми.

І ми пишаємось, 
що народились там,

Де Шевченко створював 
вірші свої,

Земля співуча, 
слався ти піснями,

А ще — талановитими та 
гарними людьми!

Т. М. Чорноброва,
м. Слов'янськ, Донецька обл

Что наша жизнь? 
Поток воды,

Который ключиком 
из-под земли пробился…

И этот ключик, набирая сил,
Бежит, звенит, сверкает 

и искрится
По руслу, 

нарисованному свыше…
Потом становится

всё тише-тише,
И к морю вечности 
поток стремится,

Чтоб снова где-то ключиком 
пробиться…

Ніна Георгіївна Коржова,
м. Київ

ТРЕБА ВЧИТИСЯ ЖИТТЮ У МОЛОДИХ
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Добрий день, шановна 
редакціє газети «Пантелей-
мон цілитель»!

В №6 ви писали про те, 
щоб читачі описали кращі 
моменти свого життя, за що 
вони вдячні йому, розповіли 
і про свій духовний розвиток.

Про життя я написала, а 
про духовний розвиток ні. 
Чому? 

Тому що духовність в мені 
живе з моменту народження. 
Бабуся моя вселяла: «Без Бога 
— ні до порога». Підтверджу-
вала мені це життєвими при-
кладами: «Ти ростеш здоро-
вою і не хворієш тому, що 
здоров'я дають Бог і святий 
угодник Пантелеймон Ціли-
тель. Ти добре вчишся, все 
швидко запам'ятовуєш, тобі 
допомагають словенські вчи-
телі Кирило і Мефодій». 

Вселяла мені, що у кожної 
людини, крім ангела храни-

теля, є святий угодник, що 
супроводжує її, оберігає від 
зла. Мій угодник — Серафим 
Саровський.

Молитви, яким вчила мене 
бабуся, я знаю і зараз, читаю 
і маю куточок для ікон — і в 
кімнаті (на стінці), і в спальні.

Геннадій Кибардін у книзі 
«Робота мозку» пише, щоб 
девізом кожної людини ста-
ли слова: «Кожна людина на-
роджена для щастя, як птах 
для польоту». Звичайно, «на-
роджений повзати літати не 
може», але кожен отримує 
стільки літрів удачі, скіль-
ки поміщається в бензобак 
його сміливості. А успіх зна-
ходиться трохи далі від того 
місця, де ми падаємо. Встане-
мо — і підійдемо! І будемо на-
солоджуватися кожним днем.

Ми знаємо, що немає лю-
дини, якій би в життєвій 
лотереї діставалися одні ви-
граші. Ні Всесвіт, ні Бог нам 

не бажають поганого, не че-
кають наших жертв і сліпої 
покори долі. Вони чекають від 
нас творчості, яка, відвідавши 
нас, змінить і нас у кращий 
бік, а наші добрі справи при-
несуть добрі плоди не тільки 
нам, а й нашим предкам.

Я, незважаючи на «на-
тягнуту» обстановку в сім'ї, 
вчуся розслаблятися, змінила 
ставлення до ситуації, читаю, 
намагаюся не вступати в кон-
флікти, застосовую психоло-
гічні методи, перед сном див-
люся на полум'я свічки, що 
горить. Дотримуюся поради: 
«Будьте, як домашня кішка, 
яка дивиться в віконце і насо-
лоджується тим, що бачить».

Дайте відповідь, будь 
ласка, на запитання. Мені 
здається, що у мене силь-
но змінився почерк. Букви 
нерівні, криві. Почерк гово-
рить про характер людини, 
але мені здається, що він не 
змінився в гірший бік, а на-
віть навпаки.

З повагою і вдячністю,
 Маргарита Степанівна 

Удод, Полтавська обл.

БУКВИ
 Букви, написані без ві-

дриву одна від одної, — озна-
ка чіткості мислення і логіч-
ності вчинків.
 Плескаті літери звичні 

для людини з низьким інте-
лектом, веденої майже тва-
ринними інстинктами.
 Заокругленість ліній — 

типова риса миролюбної лю-
дини, готової піти на будь-які 
поступки.

 Незграбність букв ви-
дає твердий і непоступливий 
характер.
 Люди, які пишуть прак-

тично без зв'язок між буква-
ми, — мрійники, позбавлені 
практичної жилки.

 РЯДКИ

 Прямі, немов під ліній-
ку написані рядки свідчать 
про стриману людину, яка 
завжди доводить розпочате 
до кінця.

 Хвилясті рядки вла-
стиві людям, які вміють об-

ходити незручні ситуації і 
володіють дипломатичними 
здібностями.
 Якщо людина залишає 

вільне місце наприкінці ряд-
ків і не робить переносів, вона 
дуже обережна, а нерідко і бо-
ягузлива.

НАХИЛ

 Сильний нахил звичай-
ний для наділених енергією 
людей, яких приводить у за-
хват все нове.
 Повна відсутність на-

хилу говорить про стриману 
особистість, яка часто прихо-
вує свої почуття і з небажан-
ням приймає будь-які зміни.
 Типові риси людини, 

що пише букви з нахилом у 
різні боки, — швидка зміна 
настроїв, відсутність ясної 
мети в житті і примхливість.

Текст: Ярослав Свиридов

ЩО ТАКЕ 
ДРУЖБА

Дружба заснована на 
свободі відносин, добро-
зичливості, співчутті, од-
нодумності, прагненні до 
майбутнього і розкритті 
внутрішнього світу. 

Бездіяльність і безвід-
повідальність за свої вчин-
ки призводять до запере-
чення цінності свого та 
іншого життя, до почуття 
самотності, зневіри, без-
цільного існування (якщо 
не брати до уваги мети бути 
в теплі, нагодованими і ди-
витися телепередачі).

До речі, мета — це шлях у 
часі. Рухаючись до мети, ми 
повинні цінувати час, жит-
тя, дружбу, любов, свободу, 
інакше нам просто не виста-
чить сили дійти. 

Прагнення до неробства 
шляхом розпивання спирт-
них напоїв дає веселощі, але 
прагнення жити за рахунок 

інших і звичка до вседозво-
леності не дає розкритися 
найкращим якостям душі.

Любов, як кажуть древ-
ні, це сила, що заповнює 
собою весь простір. Вона не 
шукає свого, вона довготер-
пелива, яка не знає страху і 
дає радість. Це підтримуюча 
життя сила. Втрата цієї під-
тримки призвела б до від-
сутності сенсу життя і стала 
б страхом перед невідомі-
стю.

Втративши свободу, ро-
зумієш, що життя для себе 
скінчилося, і робиш вибір — 
бути сильним на благо себе 
та іншим. Жити, щоб люби-
ти і творити добро.

   Ігор Васильович Соя,
Сумська обл.

ПРО КРАЩІ МОМЕНТИ
 СВОГО ЖИТТЯ ...

Визначити характер 
за почерком? Легко!

Навчившись «читати» почерк, ви зможете дізнатися всю таємницю людини без викори-
стання диби та іспанського чобота.

Наш консультант Ілля Щеголєв розкрив декілька секретів графічної ідентифікації. Тепер і 
вам не буде особливо важко дізнатися про людину всю таємницю, вивчивши зразок її почер-
ку. У сам текст вчитуватися не потрібно, звертайте увагу тільки на особливості написання.
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

ГОТУЄМО З ЛЮБОВ’Ю

Наближається Успенський піст (з 14 серпня по 27 серп-
ня). Цим постом Церква закликає нас до наслідування Бо-
жої Матері, яка перед переселенням своїм на небо невпинно 
перебувала в посту і молитві.

 
У цілому зауважимо, що пісні рецепти актуальні в нашо-

му житті не тільки в періоди постів, але і для тих, хто прагне 
до ведення здорового способу життя. Адже такі страви в 
своїй основній масі не містять шкідливих інгредієнтів, їх 
можна рекомендувати і для дитячого харчування.

Для приготування цієї 
домашньої заготовки гриби 
ріжуть на пластинки тов-
щиною 0,5 см і пров'ялюють 
спочатку на сонці, а потім 
підсушують на плиті або в 
духовці.

Сухі гриби розмелюють 
у кавомолці або млинку для 
перцю, перетирають в ступ-
ці. Чим дрібніше частинки 
порошку, тим краще вони 
розчиняються і засвоюють-
ся.

Грибний порошок вбирає 
вологу, тому зберігати його 
треба в закритих банках в 
сухому, прохолодному і тем-
ному місці.

Його використовують як 
приправу до борщів, супів, 
при приготуванні соусів. 
Для цього змішують з неве-
ликою кількістю теплої води 
і залишають на 30 хвилин, 
щоб вода увібралася, після 
чого додають в їжу і варять 
15—20 хвилин.

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ З 
ЙОГУРТОМ

 
По-літньому святко-

во і смачно. До того ж та-
кий пиріг можна готувати 
в будь-яку пору року і за 
будь-якого приводу.

Інгредієнти: 1 склянка 
йогурту, 1,5 склянки цукру, 
1 пакетик ванільного цукру, 
2 яйця, 3 яблука, 1/2 склянки 
кокосової олії (можна брати 
вершкове масло), 3 склянки 
борошна, розпушувач, миг-
даль тертий.

Приготування:
1. Зміша-

ти йогурт 
із цукром і 
в а н і л ь н и м 
цукром.

2. Додати 
яйця і коко-
сову олію.

3. Змішати борошно з 
розпушувачем і додати в 
приготовлену масу. Виміси-
ти тісто.

4. Змастити форму для 
випічки олією і викласти ті-
сто.

5. Яблука очистити, ро-
зрізати навпіл і видалити 
серцевину. Нарізати тонки-
ми пластинками і викласти 
їх, утоплюючи в тісті, кра-
сивим візерунком. Зверху 
посипати тертим мигдалем і 
цукром (2 ст. ложки).

6. Випікати пиріг у розі-
грітій до 180 ° C духовці 30 
хвилин.

Готовий пиріг прикраси-
ти цукровою 
пудрою або 
б л а н ш о в а -
ними в сиро-
пі часточка-
ми яблук.

Смачно-
го!

СЕЗОН
 ЗАГОТОВОК 

ТРИВАЄ! 

ПЕРСИКОВИЙ 
МАРМЕЛАД

Інгредієнти: на 2 кг пер-
сиків без кісточок — 1,4 кг 
цукру. За бажанням — трохи 
рому.

Приготування:
Зі стиглих промитих пер-

сиків видалити кісточки, по-
класти їх в каструлю (або таз 
для варіння варення) і туш-
кувати до розм'якшення. По-
тім персики розім'яти (мож-
на товкачем для картоплі), 
перемішати з цукром і при 
безперервному помішуванні 
варити до загустіння. В кінці 
додати ром.

Готовий мармелад розлити 
в підготовлені банки.

МАРИНОВАНИЙ ПЕРЕЦЬ 
З ЯБЛУКАМИ

  
Продукти на 10 півлітро-

вих банок: 4 кг солодкого пер-
цю, 1 кг яблук, 2 чайних лож-
ки кориці.

Для маринаду (на 1 л 
води): 40 г цукру, 30 г солі, 300 
г 6% -го оцту, 1 чайна ложка 
кориці меленої.

Для маринування найкра-
ще використовувати жовті і 
червоні плоди перцю і не ко-
льорові сорти яблук.

Перець очистити, розрі-
зати на половинки і бланшу-
вати 2—3 хвилини, а потім 
охолодити. Яблука розрізати 
на 4 частини, видалити насін-
ня, бланшувати 1—2 хвилини 
і теж охолодити. У банку ша-
рами укласти яблука і перець. 
Залити маринадом і пасте-
ризувати при 90о: півлітрові 
— 20 хвилин, літрові — 25 
хвилин.

РИБНА 
ЗАПІКАНКА

 
Інгредієнти: рибного філе 

— 400 г, олії — 150 г, карто-
плі — 500 г, цибулі ріпчастої 
— 150 г, пасти 
томатної — 60 
г, рубаної пе-
трушки — 2 ст. 
л., панірувальні 
сухарі, цукор, 
сіль і перець.

Готуємо всі 
і н г р е д і є н т и 
для запіканки. 
Беремо карто-
плю невеликого 
розміру, очи-
щаємо і нарізаємо невели-
кими тонкими скибочками. 
Рибне філе обвалюємо в су-
харях і обсмажуємо до появи 
золотистої скоринки в силь-
но розігрітій олії. Ріпчасту 
цибулю нарізаємо на кільця і 
теж обсмажуємо на олії.

Рибу можна в запікан-
ку покласти і без попе-
редньої термообробки.

Для заливки готуємо соус 
з томатної пасти, розведеної 
навпіл з водою. Довівши соус 
до кипіння, додаємо до нього 

зелень петрушки, сіль з цу-
кром і спеції.

Складаємо запіканку у 
жаростійку форму. Спочатку 
змащуємо її олією. Перший 
шар запіканки — картопля, 
заливаємо її половиною то-

матного соусу. Поверх викла-
даємо смажене філе риби ра-
зом із цибулею. Третій шар 
запіканки — знову картопля. 
На неї виливаємо соус і при-
сипаємо сухарями.

Готуємо запіканку в розі-
грітій духовці не менше годи-
ни.

Готову страву прикрашає-
мо зеленню і подаємо на стіл. 
Рибна запіканка хороша як 
самостійна страва, також до 
неї можна подати легкий ово-
чевий салат.

ГОТУЄМО 
З ЛЮБОВ'Ю НАЙСМАЧНІШЕ 

І КОРИСНЕ!

ГРИБНИЙ ПОРОШОК НА ЗИМУ

Грибний порошок готують із грибів, які гарні для 
сушіння, таких, як білі, підберезники і підосичники. 
Трубчасті і пластинчасті гриби перед сушінням добре очи-
щають від сміття і бруду, протирають вологою ганчіркою.



№15 (597), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

 

13

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

ЗДОРОВІ ІНТЕРЕСИ
Так ось, апітерапія (лат. 

аpis — бджола) — це вико-
ристання продуктів бджіль-
ництва в лікувальних і 
профілактичних цілях. До 
продуктів бджільництва на-
лежать: бджолина отрута, 
прополіс, мед, маточне молоч-
ко, пилок, перга, бджолиний 
віск. Вони застосовуються в 
натуральному вигляді або в 
сумішах, а також у вигляді 
лікарських препаратів.

Бджільництво має давню 
історію. Чи знаєте ви, що 
бджола старша за  людину 
на 50—60 тисяч років? А чи 
відомо вам, що вже первісна 
людина була знайома з ме-
дом і любила його?

Вчені та лікарі давнини 
помітили: регулярне вжи-
вання цього продукту про-
довжує життя. В одній з єги-
петських медичних книг, яка 
була написана понад 3500 

років тому, наводиться без-
ліч порад, як за допомогою 
меду лікувати шлункові, ле-
геневі, ниркові, очні, шкір-
ні та багато інших захворю-
вань.

У Київській 
Русі існували 
спеціальні ста-
тути, що стосу-
ються бджільни-
цтва (тоді воно 
носило назву 
бортництво). Ці 
статути закрі-
плені в «Руській 
правді», зведенні 
законів давньо-
руської держави. 
Мед користував-

ся великим попитом і був 
вигідним товаром не тільки 
на внутрішньому ринку. Роз-
квіт бджільництва припадає 
на XVI—XVII ст., коли жителі 
цілих сіл займалися лише цим 
промислом.

Східна медицина також 
не обійшла увагою мед. За 
твердженням самої старо-
давньої китайської медичної 
книги, «тривале вживання 
меду загартовує волю, надає 
легкість тілу, зберігає мо-
лодість, збільшує тривалість 
життя». Більше чотирьох ти-
сяч років тому почали ліку-
вати медом і в Індії.

Протягом багатьох ти-
сячоліть людина споживала 

тільки мед, потім 
стала використо-
вувати віск та інші 
продукти бджіль-
ництва. З самого 
початку було ві-
домо про цілющі 
властивості меду. 
Головна його пе-
ревага полягає 
в тому, що він 
смачний і кори-
сний одночасно. 
Мед — це ліки, які 
із задоволенням 
вживають і діти, 
і дорослі. Він во-
лодіє бактерицид-
ною (антисептич-
ною) властивістю, 
діє протизапально, 

дає розсмоктувальний, тоні-
зуючий та антиалергічний 
ефекти. Нормалізує роботу 
шлунково-кишкового тракту, 
стимулює функцію внутріш-
ніх органів, покращує жив-
лення шкіри, нормалізує сон, 
стимулює імунітет.

До складу меду входять ба-
гато необхідних для організ-
му людини мікроелементів: 
натрій, кальцій, магній, калій, 
залізо, марганець, мідь, фос-
фор. Необхідно пам'ятати, 
що антибактеріальні вла-
стивості меду і багато інших 
втрачаються при підігріві або 
витримці на сонці. Не реко-
мендується нагрівати мед до 
температури понад 40 ° С.

 Аромат меду з часом слаб-
шає і навіть зникає, особливо, 
коли він зберігається непра-
вильно. Мед краще тримати в 
герметично закритому скля-
ному або керамічному посуді 
при температурі 5—10 ° С.

 Мед — гігроскопічна ре-
човина, що поглинає сторон-
ні запахи, тому його не можна 
зберігати поруч із продукта-
ми, що гостро пахнуть. У ме-
дові містяться всі необхідні 
елементи для лікування за-
хворювань серця. Мед і перга, 
вжиті натщесерце, знижують 
кров'яний тиск, а при трива-
лому застосуванні нормалізу-
ють його.

Бджолиний мед — ши-
роко уживаний домашній 
лікувальний засіб при про-
студних захворюваннях. Осо-

бливо корисний липовий мед, 
який викликає невеликий по-
тогінний ефект. При застуді 
його рекомендується вживати 
з гарячим чаєм або молоком 
на ніч (1 ст. ложка на 1 склян-
ку чаю або гарячого молока), 
з соком лимона (100 г меду і 
сік одного або половини ли-
мона), малиною або іншими 
лікарськими рослинами, що 
діють потогінно або відхарку-
вально. При цьому спостері-
гається взаємно підсилюваль-
ний лікувальний ефект меду і 
лікарської рослини.

Добова доза меду для до-
рослої людини — 100 г, мак-
симально — 200 г. Для ліку-
вальних цілей його найкраще 
вживати в розчиненому ви-
гляді, оскільки при цьому 
значно полегшується проник-
нення його складових частин 
у кров'яне русло, а потім — у 
клітини і тканини організму.

Прислухаємося до мудрої 
поради видатного лікаря, 
дослідника природи Ібн-Сі-
ни: «Якщо хочеш зберегти 
молодість, обов'язково їж 
мед».

Здоров'я вам, дорогі чи-
тачі, і медового довголіття!

 Юлія Герцвольф

- Бджолина отрута 
є багатим джерелом 
ферментів, пептидів 
і біогенних амінів. В 
отруті є, принаймні, 

18 активних компонентів, які 
мають фармацевтичні власти-
вості, включаючи допамін, се-
ротонін, білок і т. д.

- Квітковий пилок зазви-
чай використовуєть-
ся як харчова до-
бавка, яка підвищує 
тонус, оскільки мі-
стить вітаміни, міне-

рали та білки, подібні зви-
чайним харчовим продуктам. 
Вважають, що він корисний 
при сезонних алергіях.

- Якщо у людини 
алергія на мед, її не 
можна вживати жодно-
го з продуктів бджіль-

ництва, оскільки в багатьох 
випадках це може стати за-
грозою для життя.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО БДЖОЛА 
СТАРША ЗА ЛЮДИНУ 

НА 50—60 ТИСЯЧ РОКІВ?

ЩО ТАКЕ 
АПІТЕРАПІЯ?

З давніх часів люди використовували мед та інші продукти бджіль-
ництва для лікування багатьох захворювань і підтримки свого здо-
ров'я. А ви любите мед? Чи вірите в його лікувальні властивості? Чи 
знаєте ви, що таке мед, навіщо він потрібен бджолам і людині? 

ЛІКУВАННЯ ШЛУНКА ПРОПОЛІСОМ
Прополіс вважається одним із найбільш дієвих засобів для лікування виразки шлун-

ка і гастриту. Гарного результату можна досягти, якщо використовувати прополісне мас-
ло або спиртовий розчин на основі прополісу.

Щоб виготовити спирто-
вий розчин, необхідно змі-
шати прополіс і спирт-рек-
тифікат, у співвідношенні 10 
г прополісу на 100 г спирту. 

Отриману субстанцію 
збовтують 30 хвилин, на-
стоюють три дні, після чого 
охолоджують і фільтрують за 
допомогою паперового філь-
тра.

Прополісне масло являє 
собою суміш із безпосеред-
ньо прополісу і розігрітого 
вершкового масла в тому ж 
співвідношенні — 10:100 г. 
Отриману суміш підігріва-
ють на водяній бані протягом 
10-ти хвилин і фільтрують за 

допомогою марлі, попутно 
перемішуючи. При цій про-
цедурі важливо стежити, 
щоб отриманий продукт не 
закипів.

Вживають спиртовий 
розчин з прополісу всере-
дину 3 рази на день за годи-
ну-півтори до їди, по 15—20 
крапель на воді.

Прополісне масло слід 
вживати по одній чайній 
ложці на теплому молоці з 
таким же інтервалом у день. 
Тривалість курсу лікування 
і при першому, і при друго-
му способі становить 18—20 
днів. Прополісне масло не 

рекомендується вживати при 
захворюваннях печінки. 

Візьміть до уваги, що таке 
лікування протипоказано 
людям із підвищеною чут-
ливістю до прополісу.

Покращення настає вже 
на 4—5 день, а через 10 днів 
болі зникають. При необ-
хідності можна пройти по-
вторний курс лікування, але 
тільки після перерви в два 
тижні. В особливих випадках 
спиртовий розчин можна за-
стосовувати при хронічному 
гастриті. Ефектом лікуван-
ня, крім зникнення болю, є 
поліпшення апетиту і зник-
нення печії.
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Мандрівник Тур Хейєр-
дал висував версію, що всі 
піраміди на планеті (в Перу, 
Єгипті, Мексиці, на Кана-
рах і т. д.) були побудовані 
однією цивілізацією. Про-
водячи розкопки в різних 
країнах, він знаходив поруч 
з пірамідами однакові пред-
мети, що підтверджувало 
його теорію. Це були, напри-
клад, фігурки птахів. Або 
черепа з дірками і імпланто-
ваними в них золотими пла-
стинами.

Але ж, згідно з офіційними 
даними, люди в ті часи ще не 
могли переміщатися між кон-
тинентами. Значить, хтось 
все ж умів це робити! І цей 
«хтось» володів досконалою 
технологією виробництва 
пірамід, а також знаннями з 
обробки каменю, в медицині 
і астрономії. Цим знанням 
вони навчили людей, які меш-
кали з ними поруч.

 
МЕКСИКА

 Тут піраміди створювали-
ся ацтеками, майя та іншими 

народами Мезоамерики. Вони 
вважаються ритуальними 
спорудами. Але важко пояс-
нити, чому комплекс пірамід 
в Теотиуакані має ряд парале-
лей з єгипетськими (на плато 
Гіза) — однакове планування, 
схожість з розташуванням 

зірок з поясу Оріона, деякі 
арифметичні закономірності.

КАНАРСЬКІ ОСТРОВИ

Піраміди Гуїмар складені 
з вулканічних каменів, що 
спростовує версію, ніби це 

нагромадження валунів, що 
заважали фермерам працю-
вати в полі. Їх будова і розта-
шування говорить про те, що 
вони, швидше за все, викори-
стовувалися для ритуальних 
обрядів або в астрономічних 
цілях.

КИТАЙ
Про їхнє існування дізна-

лися лише в середині ХХ 
століття. Головна будова на-
зивається Білою пірамідою. 

Китайці не ріжуть ці спо-
руди, ведуть лише розкопки 

поруч. До того ж не допуска-
ють до них дослідників з ін-
ших країн. 

Піраміди закриті для тури-
стів, а навколишня територія 
ретельно охороняється війсь-
ками.

ПЕРУ
У цьому регіоні представ-

ники різних цивілізацій бу-
дували ступінчасті піраміди 
з глини. 

Найбільшу популярність 
здобув комплекс пірамід Ка-
рала — міста, залишеного 
жителями в 2100 р. до н.е. з 
незрозумілих причин. 

Крім того, в горах Перу 
знаходять мумії істот з витяг-
нутими черепами і вставле-
ними в них золотими пласти-
нами. Є версія, що це останки 
прибульців.

ЄГИПЕТ

Найбільш відомі піраміди, 
що давно перетворилися на 
об'єкти туризму, вважаються 
гробницями фараонів. Про-
те, є думка, що це грамотно 

сконструйовані антени для 
радіозв'язку на наддалекі кос-
мічні відстані.

МАВРИКІЙ
На цьому острові в Індій-

ському океані знаходяться 
точні копії пірамід Канарсь-
ких островів, хоча їх розділя-
ють тисячі кілометрів. Мож-
ливо, їх зводили одні і ті ж 
будівельники. 

У безпосередній близь-
кості від пірамід є інші значні 
споруди — величезні кам'яні 
стіни, вимощені дороги, тера-
сові гідравлічні системи.

І це ще не все...
(Стаття з тижневика 
«Аргументи і Факти»)

Якось осел фермера про-
валився в колодязь. Він 
страшно закричав, закли-
каючи на допомогу. Прибіг 
фермер і сплеснув руками: 
«Як же його звідти витягну-
ти?»

Тоді господар ослика роз-
судив так: «Осел мій старий. 
Йому вже недовго залишило-
ся. Я все одно збирався прид-
бати нового молодого осла. 
А колодязь все одно майже 
висохлий. Я давно збирався 
його закопати і викопати но-
вий в іншому місці. То чому б 
не зробити це зараз? Заодно і 
ослика закопаю, щоб не було 
чути запаху розкладання».

Він запросив всіх своїх 
сусідів допомогти йому за-
копати колодязь. Всі дружно 
взялися за лопати і почали 
закидати землю в колодязь. 
Осел відразу ж зрозумів, до 
чого йде, і почав видавати 
страшний вереск. І раптом 
він притих. Після кількох 
кидків землі фермер вирішив 
подивитися, що там внизу.

Він був здивований від 
того, що побачив там. Кожен 
шматок землі, що падав на 
його спину, ослик струшу-
вав і приминав ногами. Дуже 
скоро, на превеликий подив, 
ослик показався нагорі — і 
вистрибнув з колодязя!

... У житті вам зустрічати-
меться багато усякого бруду, 
і щоразу життя посилатиме 
вам все нову і нову порцію. 
Всякий раз, коли впаде груд-
ка землі, струсіть її і підні-
майтеся наверх — тільки так 
ви зможете вибратися з коло-
дязя.

Кожна з виниклих про-
блем — це як камінь для пе-
реходу на струмку. Якщо не 
зупинятися і не здаватися, то 
можна вибратися з будь-я-
кого найглибшого колодязя. 
Струсніться і піднімайтеся 
наверх.

Щоб бути щасливим, за-
пам'ятайте п'ять простих 
правил:

1. Звільніть своє серце 
від ненависті — вибачте.

2. Звільніть своє серце 
від хвилювань — біль-
шість з них не збувають-
ся.

3. Ведіть просте життя і 
цінуйте те, що маєте.

4. Віддавайте більше.

5. Чекайте менше.

ВИБІР ЗА 
ВАМИ

«Це неможливо!» — ска-
зала Причина.

«Це нерозсудливо!» — 
зауважив Досвід.

«Це марно!» — відрізала 
Гордість.

«Спробуй ...» — шепнула 
Мрія.

П'ЯТЬ ПРОСТИХ ПРАВИЛ, ЩОБ БУТИ ЩАСЛИВИМ

«ПОВ'ЯЗАНІ ОДНИМ ЛАНЦЮГОМ».
ПІРАМІДИ ДАВНИНИ ПОБУДОВАНІ 

ЄДИНОЮ ЦИВІЛІЗАЦІЄЮ?

Піраміда в Теотиуакані

«Біла піраміда» — мавзо-
лей Цянь Лінг
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Ты — рудник, коль на поиск рубина идёшь, Ты — любим, коль надеждой свиданья живёшь. 
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых: Всё, что ищешь, в себе непременно найдёшь! (Омар Хайям)

БІЛЯ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

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

Сенсей попросив у хлопців 
коробку сірників і витягнув 
з неї один сірник: — Ось ди-
вись. Уявімо, що вогонь цього 
сірника з моменту його ви-
никнення і до кінця згоряння 
древка є процесом виникнен-
ня і знищення всієї матерії. 

Момент руху, коли я візь-
му цей сірник, піднесу його до 
коробки, докладу зусиль, щоб 
висікти іскру, коли сірник за-
гориться і до повного його 
згоряння — це все, образно 
кажучи, в глобальних мас-
штабах є протягом теперіш-
нього часу, тобто момент 
виникнення, дії і зникнення 
сили Аллат при процесі ство-
рення і знищення матерії. Для 
нашого людського сприйнят-
тя в цей час немає справжньо-
го, а є тільки минуле і майбут-
нє. 

Глобальний час — це мо-
мент руху часу від початку 
першої іскри до кінця повно-
го згоряння цього сірника. 
Причому весь процес буде 
правильніше характеризува-
ти при горінні сірника сірча-
ною голівкою вгору у верти-
кальному положенні, а саме 

при направленні вниз. Звер-
ніть увагу на різницю швид-
кості руху полум'я.

Сенсей запалив сірник, 
продемонструвавши нам 
рівне, повільне полум'я при 
положенні сірчаної голов-
ки сірника вгору і відразу ж 
перевернув сірник сірчаною 
голівкою вниз. 
Полум'я, підій-
маючись угору, 
швидко охопи-
ло древко сір-
ника. Сенсей 
відразу ж пога-
сив вогонь, щоб 
не обпектися.

— Зупини-
мо цю мить, 
— з посмішкою сказав він. 
— Зверніть увагу на ті місця, 
які встигло охопити полум'я 
в такому перевернутому по-
ложенні сірника. — Сенсей 
передав загашений сірник по 
колу. — Так ось, в глобальних 
масштабах відбувається, гру-
бо кажучи, той же процес. 

Всесвіт, що розширяється 
з наростаючою швидкістю, 
неминуче прискорює гло-
бальний час, однак при цьому 
ніяк не впливає на цей час. У 
сучасній фізиці є така аксіома 
про час: однакові у всіх відно-
синах явища відбуваються за 
однаковий час. Глобальний 

час відносний щодо людсько-
го розуміння, оскільки логіч-
на оцінка цього процесу від-
бувається через матеріальні 
структури мозку. 

Тому в нинішній науці вва-
жається, що в природі немає 
реального фізичного процесу, 
яким можна було б виміря-

ти глобальний (абсолютний) 
час. З цього приводу є такий 
постулат, що плинність часу 
залежить від швидкості руху 
системи відліку.

— Як це? — не зрозумів 
Андрій.

— Ну, як я вже говорив, 
багато в чому судження про 
плин часу залежать від того, 
з якої точки системи відліку 
спостерігати цей процес. На-
приклад, уявіть собі гігант-
ський розмір цього експе-
риментальноного сірника, 
припустимо, довжиною в 
кілометр. Ви ж — спостерігач 
(тобто в нашому випадку точ-

ка системи відліку), який для 
дослідження цього процесу 
горіння розмістився на підй-
омнику або, скажімо, на тако-
му ж гігантському підйомно-
му крані, який встановлений 
паралельно сірнику. 

Так ось, уявіть собі, що 
почався процес горіння, і по-

лум'я, яке в на-
шому порівнян-
ні являє собою 
Всесвіт, що за-
родився і почав 
розширювати-
ся, пішло від 
низу до вер-
ху. Якщо ваша 
швидкість руху 
на підйомнику 

буде однаковою зі швидкістю 
руху вогню, то для вашого 
сприйняття час буде відносно 
нерухомим. Якщо ви рухати-
метеся швидше, ніж вогонь, 
то вам здаватиметься, що час 
горіння сповільнюється. А 
якщо ви рухатиметеся повіль-
ніше, ніж полум'я, то побачи-
те, що час прискорився.

— Не зрозумів?! — здиву-
вався Костик. — А чому я по-
винен гадати, керуючись осо-
бистим сприйняттям, якщо 
можна скористатися, напри-
клад, секундоміром?

...
— Женя в деякому сенсі 

правий. Що таке секундомір? 
Прилад для вимірювання 
проміжків часу в тих же се-
кундах. А що таке секунда? Це 
всього лише умовна одиниця 
виміру. Її визначення неодно-
разово змінювалося з ростом 
наукових знань у цьому пи-
танні. 

Сучасне визначення се-
кунди прийнято в 1967 році. 
Нині люди називають секун-
дою інтервал часу, в який 
вкладається певне число 
періодів випромінювання 
певної довжини хвилі ато-
ма цезію. Це нині вважаєть-
ся ними найточнішим з усіх 
еталонів основних одиниць 
СІ. Про що тут ще можна го-
ворити?! — Останнє речення 
Сенсей сказав із якимось дво-
яким глуздом. 

Потім трохи помовчав і 
продовжив: — Об'єктивний 
час на прикладі горіння сір-
ника — це є момент часу фі-
зико-хімічних процесів, що 
відбуваються при горінні. Ну 
і суб'єктивний час — це ін-
дивідуальне часосприйняття 
частинки цього процесу.

(Продовження читайте 
в наступному номері)

Фрагмент з книги 
А. Нових "Эзоосмос"

ЩО ТАКЕ 
ЧАС НАСПРАВДІ?

ЧАСТИНА II

Більшість із нас, можливо, помітили, як прискорився час в 
останні роки. Час залишився часом — це ті ж 60 хвилин, але 
вони проходять так швидко, немов хвилина. Навіть діти ка-
жуть, що час біжить на диво швидко. Тому було б цікаво дослі-
дити питання про те, чим насправді є час. У книзі «Езоосмос» 
Анастасії Нових ми знаходимо відповідь:

 Людина Стародавнього 
світу не мислила мистецтво 
як якусь самодостатню діяль-
ність, зміст і цілі якої прин-
ципово відмінні від того, що 
досягається іншою духов-
ною творчістю — наприклад, 
філософією. Різновидів ду-
ховної діяльності для неї не 
існувало.

 Потрібно було пройти 
століттям, щоб релігія, філо-
софія, мистецтво, мораль і 
пізнання природи виділи-
лися в самостійні напрямки 
творчого пошуку, мало за-
лежні один від одного.

У живописі цього поділу 
не було ще в пізньому Серед-

ньовіччі, про леонардівську 
«Мадонну Літту» ми, хоча і не 
дуже впевнено, але все-таки 
можемо сказати, що це скорі-
ше живописний твір, ніж 
культовий атрибут, — то пе-

ред фресками Джотто просто 
безглуздо задаватися питан-
ням, «живопис» це чи «релі-
гія»: і те й інше, розмежува-
ти ще неможливо. «Сповідь» 
блаженного Августина — це 
«богослов'я», «філософія» чи 
«література »? Все разом. 

«Рігведа», авестійські гім-
ни — «поезія» чи «релігія»? 
Статуї фараонів — «скуль-
птура» чи «культ»? ..

 
(З книги І. Б. Рак «Міфи 

Стародавнього і ранньосеред-
ньовічного Ірану»)

 «Наука являє собою внутрішнє єдине ціле. Її поділ на 
окремі галузі обумовлений не стільки природою речей, скіль-
ки обмеженістю здібності людського пізнання».

(Макс Планк, німецький фізик-теоретик, основоположник 
квантової фізики)

 «Чи чули такий вислів:« Пізнай себе, і ти пізнаєш весь 
світ»? Всі видатні особистості приходили до усвідомлення 
Бога через пізнання самих себе ... А Бог — це всюдисуща суб-
станція, властива всьому. Бог — це єдина, розумна всемогут-
ня сила. І все, що не дається Богом, дається на благо людства. 
Для чого, наприклад, даються наука і технології? Для того, щоб 
людина володіла інформацією, щоб люди могли спілкуватися 
між собою, без зусиль передавати один одному накопичений 
досвід, щоб людина постійно розвивалася і у неї було більше 
часу для всілякого різнобічного пізнання таємниць природи, 
що неминуче приведе до усвідомлення самого Бога і реального 
факту його існування».

(А. Нових)

ЄДИНА НАУКА
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ПОСМІШКУ!

ВИСНОВОК

Мама виховує сина після 
батьківських зборів:

— Невже тобі не набри-
дає бешкетувати? Кожна 
твоя витівка — це ще одна 
сива волосина на моїй го-
лові!

Син задумливо дивиться 
на матір.

— Мамо, а чому у бабусі 
вся голова сива?

ЦІКАВЕ ПИТАННЯ

Піднявшись на гору і від-
дихавшись, скелелаз захо-
плено сказав своєму колезі:

— Поглянь, яка прекрас-

на долина внизу під нами, 
який мальовничий пейзаж!

— Дійсно! І навіщо ми тя-
глися вгору, якщо внизу так 
красиво?

ПРОБЛЕМИ 
З ПАМ'ЯТТЮ

П'ятирічний Сашуня по-
вернувся додому від бабусі з 
дідусем. Батьки розпитують, 
як йому гостювалося.

— Все добре було. І в річ-
ці купався, і корів на пасо-
вище ганяв, і бачив, як мед 
дідусь качає. Тільки ось у 
бабусі, здається, з пам'яттю 
проблеми. Вийду вранці на 
подвір'я, а вона: «Ой, хто ж 
це такий прокинувся? Чий 
же це такий хлопчик! » — не 
впізнає, бідолаха ...

Дорогі «пантелеймонівці»! 

На сторінках вашого 
унікального видання хочу 
привітати 

 З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 
(12 СЕРПНЯ) 

ПРЕКРАСНУ ЖІНКУ — 
ЛЮДМИЛУ ГНАТІВНУ 

ЖЕЛІХОВСЬКУ!!

Вона незвичайна людина з 
сонячною душею, музичним 
і поетичним талантом. Люд-
мила Гнатівна — викладач 
музичної школи м. Слов'ян-
ська по класу фортепіано. Її 
дуже люблять діти! Уроки 
музики проходять цікаво, з 
творчим ухилом не тільки 
поезії, а й художнього мис-
тецтва. 

Діти малюють картини, 
висловлюючи свої почуття 
душі від тих музичних творів, 
що вивчають. 

Людмила Гнатівна вже на 
заслуженому відпочинку, 
але продовжує працювати і 
не мислить свого життя без 
викладання музики. 

Вона великий альтруїст по 
життю. Завжди готова прий-
ти на допомогу нужденним, 
часто залишається в неробо-
чий час з тими дітьми, яких 
необхідно підтягнути по му-
зиці або сольфеджіо. Діти 
дуже вдячні їй за таку додат-
кову допомогу і віддячують 
своєму улюбленому викла-
дачеві старанням і ретель-
ністю в навчанні, творчими 
унікальними роботами. 

Почуття прекрасного, 
вирощене в душах діточок 
любов'ю, працьовитістю і до-
бротою, розквітає в їхніх сер-
цях буйним весняним садом, 
даруючи по життю людям 
незвичайне захоплення Бо-

жественною музикою  світо-
будови!

Ці рядки присвячують-
ся Людмилі Гнатівні. До 
привітання приєднуються всі 
рідні, близькі та, звичайно ж, 
діти-учні, а також колеги по 
роботі і творчості з найкра-
щими побажаннями!

С Днём Ангела, 
прекрасная Людмила!

Луч солнышка, 
любви и доброты!

Душа твоя — нежнейшая 
симфония,

В ней оживают детские 
мечты.

Жизнь соткана из ноток 
трудолюбия —

Поэзии и мудрости святой.
Достойная ты дочь своих 

родителей,
Твой дом наполнен нежной 

теплотой.
Гордишься ты своим 

любимым сыном,
Опора верная всем близким и 

родным.

Вся жизнь твоя — 
нежнейшая мелодия,
Пронизана свеченьем 

золотым!
Здоровья мы тебе желаем 

крепкого,

Рассвета творчества
в твоих учениках,

В таланте — неземного 
вдохновения,

Благословен твой труд 
и род в веках!

Олена Миколаївна Корсун,
              c. Долина,

         Донецька обл.

1. ЧИ ОБОВ'ЯЗКОВО 
ЗАЛИШАТИ СУМКУ

 В КАМЕРІ СХОВУ 
МАГАЗИНУ?

Споживач не зобов'язаний 
залишати в камері схову су-
пермаркету свої речі. Тим 
паче, якщо в сумці знахо-
дяться цінні речі і доку-
менти. За залишені в камері 
речі магазин відповідаль-
ності не несе. Тому і забо-
ронити увійти в магазин з 
сумкою не мають права. А 
ось якщо ви заходите з паке-
тами, в яких знаходяться інші 
покупки, то їх краще залиши-
ти, щоб не спричинити кон-
фліктної ситуації.

2. ЧИ ПОТРІБНО 
ПЛАТИТИ ЗА ВИПАДКО-

ВО ЗІПСОВАНИЙ ТОВАР?

Ви не власник, поки не за-
платите за товар. Якщо пред-
мет випадково вислизнув з 
рук, не поспішайте за нього 
платити. Згідно з Цивільним 
кодексом, при випадково-

му знищенні або псуванні 
майна відповідальність несе 
його власник, якщо інше не 
встановлено договором або 
законом. Якщо працівники 
наполягають на вашій вині, 
то її потрібно спочатку дове-
сти, наприклад, в суді. Тому 
вимагати з вас гроші вони не 
мають права, а можуть тільки 

зафіксувати факт пошкод-
ження майна.

3. ЯКА ЦІНА 
ПРАВИЛЬНА: 

НА ЦІННИКУ ЧИ 
НА КАСІ?

Поки ціна існує тільки в 
базі даних магазину, але не 
вказана на ціннику, прода-
вець не має права вимагати 
від вас оплати за іншою ці-
ною. Продукт повинні або 
продати вам за старою ці-
ною — тією, яка вказана на 
товар, або взагалі вилучити 

його з продажу. А якщо ви 
таки заплатили необхідну 
суму, але супермаркет відмо-
вляється відшкодувати збит-
ки, необхідно звертатися до 
адміністрації магазину або до 
суду.

   http://napensii.ua/
articles/3511-tri-voprosa-o-

supermarketah

ТРИ ПИТАННЯ ПРО СУПЕРМАРКЕТИ
У супермаркет кожен з нас ходить як мінімум два рази на тиждень. Буває, що ми потра-

пляємо в різні конфліктні ситуації, але не знаємо, як правильно себе вести. Розповімо про 
права споживача в найпоширеніших випадках.


