
ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

Анастасія Нових

№16 (598) Серпень 2018 Добра газета для добрих людей!

Глибинні
почуття - це

і є особлива мова, 
відмінна

від людської.

Унікальне, що не має ана-
логів у світі, міжнародне 
соціальне дослідження, яке 
ініціюють і проводять САМІ 
ЛЮДИ з понад 140 країн 
світу. 

Люди різних національ-
ностей, віросповідань, про-
фесій підключаються до мас-
штабного дослідження по 
всьому світу. Спільні дослід-
ження, переклади, міжна-
родні інтерв'ю, соціологічні 
опитування, телемости, віде-
окоментарі вчених і фахівців 
з різних куточків світу, між-
народне співробітництво та 
взаєморозуміння.

У чому сенс жит-
тя людини? Що ле-
жить в основі всіх 
світових релігій і 
священних писань? 
Що об'єднує всіх 
людей на Землі?

Масштабне до-
слідження, прове-
дене учасниками Міжна-
родного громадського руху 
АЛЛАТРА, на основі Ключів 
Споконвічних Знань.

Люди з усього світу 
діляться своїм потаємним 
про Духовну Істину. Перед 
яким головним ВИБОРОМ 
стоїть сьогодні людство і 
кожна людина?

До цього фільму  увій-
шов далеко не весь віде-
оматеріал масштабно-
го дослідження на тему: 
«Вибір». У міру сил і мож-
ливостей на каналі allatra.
tv публікуватимуться 
повні версії: відеоінтерв'ю 
з вченими, соціальні опи-
тування в різних країнах 

світу, а також відеоогляди 
учасників дослідження з різ-
них куточків світу.

Велике спасибі всім во-
лонтерам Міжнародного гро-
мадського руху «АЛЛАТРА», 
які у вільний від роботи час 
беруть активну участь в мас-
штабному проекті «ЄДИНЕ 
ЗЕРНО»! ПРИЄДНУЙТЕСЬ! 
ЄДИНЕ ЗЕРНО — ТВОРЕН-
НЯ, ДРУЖБА, СПІЛЬНА 
ДУХОВНА СПАДЩИНА, 
ЄДНАННЯ У СВІТІ ВСІХ 
ЛЮДЕЙ ДОБРОЇ ВОЛІ!

 Міжнародний соціально-
дослідний проект 
«ЄДИНЕ ЗЕРНО»

edinoezerno.allatra.org
Пошта проекту: 

edinoezerno@allatra.org

НЕОПАЛИМА 
КУПИНА

(17 вересня)

БОГ Є ЛЮБОВПродовження — на стор. 9

За даними дослідження, 
«подяка має унікальне зна-
чення для стану людини і її 
соціального життя». Дослід-
ження продемонструвало іс-
нування зв'язку між вдячністю 
і станом людини, що не зале-
жить від персональних чин-
ників. 

ЦЕ ЦІКАВОПродовження — на стор. 3

17 вересня Церква відзна-
чає день чудотворного образу 
Божої Матері «Неопалима Ку-
пина». «Неопалиму Купину» 
пов'язують із символікою не-
порочного зачаття Богоматері 
від Духа Святого.

Вдячність 
покращує життя

БЕЗСОННЯ?
ВИХІД Є!

ЗДОРОВ’ЯПродовження — на стор. 5

Існує одна цікава техніка 
аутогенного тренування Йо-
ганна Генріха Шульца (далі 
АТ), яка чудово підходить для 
поліпшення якості сну і / або 
самостійної роботи з розлада-
ми цього самого сну.

Дивіться на каналі АЛЛАТРА ТБ (allatra.tv) перший фільм «ВИБІР» масштабного між-
народного проекту «ЄДИНЕ ЗЕРНО». Найяскравіші розуміння і особисті відкриття лю-
дей з різних країн світу на тему вибору людського і його головної ролі у житті людини, що 
визначає її подальшу долю.

ВАШІ ЛИСТИПродовження — на стор. 11

У кожного 
є потреба

 реалізувати 
доброту

Сьогодні вже кожен із нас 
може дозволити звернутися до 
себе, внутрішнього, відшукати 
в собі найцінніше, поділитися 
ним із іншими і ... О, диво! 
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ
Здрастуйте, шановні чи-

тачі, добрі люди!
Сьогодні мені зустрів-

ся цікавий монолог князя 
Мишкіна (актор Євген Ми-
ронов, фільм «Ідiот» за Ф. М. 
Достоєвським). Називається 
«Про смертну кару». Прослу-
хавши його ще раз, ніби про-
кидаєшся і розумієш, наскіль-
ки цінне життя, наскільки це 
прекрасний подарунок, даний 
нам Богом. І байдуже, скіль-
ки років я живу на світі, що 
в моєму житті відбувається. 
Ніколи не пізно це усвідоми-
ти і почати жити по-справж-
ньому! Ділюся цим із вами.

«Я вам краще розповім 
одне оповідання. Про мою 
зустріч ... з чоловіком ... Цей 

чоловік був приведений ра-
зом з іншими на ешафот. 
Йому було прочитано вирок. 
Смертна кара через ростріл. 
За політичний злочин. Хви-
лин через 20 було прочита-
но помилування і призна-
чено іншу міру покарання. 
Але в проміжку між двома 
цими вироками він прожив 
під переконанням, що через 
кілька хвилин ... він помре ... 
Він пам'ятав усе з такою нез-
вичайною ясністю. Він мені 
розповідав, що ніколи і нічого 
не забуде з цих ... хвилин.

 У кроках двадцяти від 
ешафоту були вкопані три 
стовпи. Тому що злочинців 
було кілька людей. І трьох 
перших підвели до цих сто-
впів ... і їх прив'язали ... потім 
одягли білі ковпаки. Білі ко-
впаки, щоб не бачили руш-

ниць. І проти кожного стовпа 
вишикувалися солдати.

А мій знайомий був вось-
мим по черзі. І виходило, що 
... йому залишалося жити 
хвилин п'ять, не більше. Він 
розповідав, що ці п'ять хви-
лин ... здавалися йому нескін-
ченним терміном, величезним 
багатством! Він казав, що в ці 
п'ять хвилин ... він ще стільки 
життя проживе, що в цей мо-
мент ще якось дивно думати 
про останню мить! І він на-
віть ... різні розпорядження 
зробив. Він витратив хвили-
ни дві, ну ... щоб попрощати-
ся з товаришами. Потім… ще 
хвилини дві, щоб подумати 
останній раз про самого себе. 
А потім, щоб останній раз 
подивитися ... навколо. Він 
пам'ятав, що, прощаючись з 
товаришами, він одному з них 

поставив зовсім стороннє за-
питання ... і чомусь дуже за-
цікавився відповіддю. Ось ... а 
потім вже настали ті дві хви-
лини, які він витратить, щоб 
подумати ... ну про самого 
себе. Він все думав ... ну як ?! 
НУ ЯК ЖЕ ТАК ?! Ось ... зараз 
же він є, ну він же живе зараз. 
А ось через кілька хвилин, ну 
через ТРИ ХВИЛИНИ буде 
щось. Хтось або щось. Так хто 
ж? Де ж? .. Він все хотів це в ці 
дві хвилини вирішити.

І неподалік була церква, 
неподалік. І ... купол світився! 
Дах дуже світився на яскраво-
му сонці ... позолочений дах! 
Він ... пам'ятав, що він жах-
ливо наполегливо дивився на 
цей дах. І на промені, що від 
нього виходили. Він ОЧЕЙ 
не міг відірвати від цих про-
менів! Йому здавалося, що 

ось ці промені це його нова 
природа. Що він якось ... че-
рез кілька хвилин ... як-не-
будь зіллється з ними! І ось 
ця ось невідомість ... і відраза 
від цього нового, яке буде за-
раз! Воно! Яке настане ... були 
жахливими.

І він казав, що найстраш-
ніше, найважче в цю хвили-
ну для нього була ... думка ... 
безперервна ... А що, якщо 
не вмирати? ... А що, якщо 
повернути життя?.. Яка не-
скінченність. І все це було б 
моє! Все це було б МОЄ! Я б, 
звичайно, я б кожну хвили-
ну на століття перетворив! Я 
б нічого не втратив! Я кожну 
хвилину б ... рахунком відра-
ховував. Нічого б дарма не 
витратив!..»

Спасибі за життя!
З повагою, Анна Хатімлянська

Андрій Закалюк: Людина 
— як великий океан, який не 
живиться якоюсь однієї річ-
кою, до нього стікаються води 
звідусіль. Так і у людини: є 
друзі — це одна річка, є мама 
— друга ріка, діти — третя; а 
ще робота, якісь особисті по-
няття. І все це її формує. То-
бто, які річки навколо тебе, 
таким ти озером і будеш.

Діти повинні сприйма-
ти тебе живим, справжнім. 
А решта все ... Ну, вони і так 
знають, що ... І пізніше життя 
їм це дуже яскраво підтвер-
дить: що ми різні, ми не іде-
альні, нам треба багато пра-
цювати над собою. Питання 
тільки в бажанні це робити. 
І саме в бажанні працювати 
над собою, в його основі за-
кладено певні морально-ду-
ховні принципи. Тобто, що 
конкретно людина в себе за-
кладе за основу. А рухатися 
вперед можна по-різному, все 
залежить від основи.

ЯК РОЗВИНУТИ 
ЛЮДИНУ В ЛЮДИНІ?

Треба самому бути люди-
ною. І тоді з Божою допом-
огою будь-які речі під силу 
... Так, двері відкриються, де 
захочеш. Я також іноді ловлю 
себе на думці, що не дай Бог 
у своїй роботі ми не виховали 
суперрозумних монстрів ... І 
що робити в цьому напрям-
ку?

Ну, знаєте, це залежить від 
того, хто це робить, від того, 
яке середовище я формую тут, 
у себе на місці, для роботи з 
дітьми. Це залежить і від сім'ї, 
тому що сім'я є основою, ди-
тина звідти черпає все. Зараз 
є така тенденція, і всі про це 
говорять, що вихованням ди-
тини повинна займатися сім'я. 
Так ні! Як таке може бути, коли 
більшу частину свого дня ди-
тина проводить у школі? І ми 
що, повинні абсолютно байду-
же ставитися до її духовності, 
моральності?! Це абсурд. Це 
все одно, що стати осторонь і 
не бачити негативних або по-
ганих речей. Не можна так ро-
бити. Все досягається працею, 
тяжкою працею над собою і 
над відносинами.

Як мені здається, ми вза-
галі часом не вміємо спілку-
ватися, не навчилися ... Ми 
розучилися і слухати один 
одного, тому в підсумку ви-
никає безліч проблем. Ми 
дуже багато споживаємо, але 
стільки ж віддаємо?

Я завжди кажу, що пови-
нен бути якийсь баланс. А ще 
вчу своїх дітей так: ви будете 
щасливими тільки в одному 
випадку — коли навчитеся 
більше віддавати, ніж брати. 
При цьому і самому треба 
ставати добрим. Адже як це: 

ходити і розповідати всім, як 
бути чесними, а самому кра-
сти, або ж закликати допом-
агати дітям, а самому сидіти 
і дивитися телевізор, або спо-
нукати дітей вчитися, а са-
мому займатися дурницями 
... Розумієте, це нісенітниця 
просто. 

Кожен в собі має знайти ту 
вагому частину, розвинути її, 
і все буде нормально. Віра без 
діла мертва. Крапка. Це треба 
закласти в свідомість. Тре-
ба бути хорошими людьми. 
Треба робити добро. Кожен 
на своєму місці, маленьким 
прикладом, маленькими кро-
ками. І це не складно, повірте. 
Все просто, все вдається.

Є речі, які я роблю зараз, 
але якихось років п'ять тому 
навіть не зміг собі уявити, що 
робитиму це. Що візьму за ко-
гось відповідальність на себе, 
моральну в першу чергу. Все 
одно приходить розуміння, 
просто треба шукати щось 
більш глибоке, більше. Якщо 
людина не шукає і не хоче, 
вона і не знайде нічого. Ті, хто 
шукають, завжди знайдуть.

Робота в команді — це як 
якийсь вид спорту з конкрет-
ними правилами. І в роботі з 

дітьми ці правила теж по-
винні бути. Якщо ми з вами 
домовляємося, що це, це і це 
є нашою основою, і ми цього 
всі дотримуємося, то не може 
бути так, що хтось це робить і 
дотримується, а хтось ні. Уяв-
ляєте, ви приходите на фут-
больний матч, де одні грають 
ногами, а інші вирішили, що 
це гандбол. І як це  вигляда-
тиме?

Так само і тут: не може 
бути по-іншому. Треба бачи-
ти, мати якусь спільну мету. 
Тому що якщо ви дивитиме-
теся в один бік, я в інший, то 
напевно все нормально буде і 
у мене, і у вас. Але у тих, для 
кого ми працюємо, я не впев-
нений, що це буде так само 
добре.

Бог дав людині свободу 
вибору, щоб вона прямувала 
до Нього — своїм життям, 
своїми діями, вчинками. Він 
початок і він кінець. Скажіть, 
що тут незрозуміло? Все ж 
просто, люди! Є початок, є кі-
нець. Це основа. Це потрібно 
для подальшого зростання. І 
в це треба вкладати духовні і 
моральні принципи, а також 
Бога. Коли людина буде з Бо-
гом, вона не втратить нічого, 
а тільки знайде. Все буде нор-
мально.

Тільки завжди треба на-
ших людей навчити, що за 
кожен вибір доведеться від-
повідати. Не можна вибрати 
і сказати: «Все нормально. Ви 
там собі працюйте, я тут ні 
при чому ». Такого не може 
бути. Вибір — це відповідаль-
ність, яку треба нести.

Якщо я вибрав працюва-
ти з дітьми, то  відповідати-
му за це. Тобто кожен за свій 
вибір несе відповідальність. 
Зрозуміло, чим складніший 
вибір, тим вищий ступінь від-
повідальності за нього. А як 
інакше? Все життя — це вибір. 
Куди не глянь, скрізь щось ви-
бираєш. Рано чи пізно ми всі 
станемо перед тими дверима, 
де нас про все і за все спита-
ють. І дуже прикро, якщо не 
буде чого сказати. Життя про-
жив, а ніби й не жив ...

В основу всього задайте 
собі Бога, і тоді всі питання 
будуть вичерпані. Коли ви 
це поставите в основу, то всі 
цінності, поняття, принци-
пи вирішаться автоматично. 
Ви постійно так робитимете, 
тому що по-іншому і бути не 
може.

 allatra.tv

НАВЧІТЬСЯ БІЛЬШЕ ВІДДАВАТИ ...
(Продовження прекрасного інтерв'ю на «АЛЛАТРА ТБ-ЛЬВІВ» 

з Андрієм Закалюком, директором Львівської школи-інтернату №2. 
Початок див. у попередньому номері)
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

1Кубик Рубіка винайшов 
угорський скульптор і 

викладач архітектури Ерне 
Рубік. Останні роки автор 
головоломки займається роз-
робкою відеоігор. Ерне Рубік 
витратив цілий місяць, коли 
сам вперше намагався зібрати 
кубик Рубіка.

2Будь-яка колірна ком-
бінація в класичному 

кубику Рубіка може бути до-
сягнута менш ніж за 20 ходів.

3Кубик Рубіка має 43 
252 003 274 489 856 000 

можливих перестановок. В 

рамках людського мислення 
така величина — практично 
нескінченність.

4Везіння вам не допом-
оже. Якщо гравець ро-

бить перестановку один раз в 
секунду, йому 
зна до би ться 
4200 трильй-
онів років, 
щоб перебра-
ти всі можливі 
конфігурації.

5С в і т о в і 
р е к о р -

дсмени мину-

лих років — Фелікс Земдегс 
(4,73 секунди), Лукас Еттер 
(4,90 секунд), Колін Бернс 
(5,25 секунд), Метс Волк (5,55 
секунд). Всі вони використо-
вували метод Фрідріха. Але 
він зовсім не такий простий: 

існує близько 120 алгоритмів 
для вирішення головоломки 
за цим методом.

6Обиватель рідко за-
мислюється про те, що 

швидкість збирання зале-
жить не тільки від методу: 
кубик повинен бути якісним 
і заздалегідь змащеним, тому 
що час іде на частки секунд.

7Іграшка виявилася 
дуже популярною: за 

весь час продано близько 350 
мільйонів кубиків Рубіка. 
Кожна шоста людина у світі 
вже знайшла алгоритм для 
вирішення цього завдання.

ВЕГЕТАТИВНІ 
РОЗЛАДИ — ПРОБЛЕМА 
ЖИТЕЛІВ МЕГАПОЛІСІВ

Стан безпричинної паніки 
був відомий давно як «емо-
ційно-вегетативний криз», 
але сама назва «панічна ата-
ка» з'явилася тільки в 1980 
році і була придумана аме-
риканськими психотера-
певтами. Головний симптом 
панічної атаки — раптовий 
і, здавалося б, безпричинний 
напад страху. Цей стан зазви-
чай супроводжують не менш 
неприємні відчуття: серце-
биття, оніміння і тремтіння в 
руках, біль у грудях, клубок у 
горлі і відчуття нестачі пові-
тря. 

По тілу пробігають гарячі 
або холодні хвилі, паморо-
читься голова, можлива ну-
дота. Людині, яка страждає 
такими нападами, здається, 
що ні з ким більше такого не 
відбувається, і вона зазвичай 
намагається не бути відвер-
тою про свій стан.

Однак раптові напади 
паніки — широко поширена 
проблема, з якою не з чуток 
знайомі від 5 до 12% населен-
ня планети. Переважна біль-
шість з них — жителі великих 

міст. Крім того, це переважно 
жіноча недуга: слабка стать 
страждає панічними розла-
дами вдвічі частіше, ніж чо-
ловіки. Причина цього в тому, 
що жінки більш емоційні, 
частіше переживають через 
дрібниці і прагнуть до доско-
налості у всіх сферах життя.

ПРИЧИНА ПАНІКИ — 
ЗАБУТІ СТРЕСИ

Причин подібних нападів 
може бути дуже багато, і у 
кожного вони свої. Це і бага-
тий стресами сучасний місь-
кий ритм, і емоції, які ми 
«зібрали» в процесі життя, 
наші розчарування, трагедії 
і комплекси. Все це накопи-
чується, перетворюється, 
приводить людину в стан 
тривожності, а потім — стра-
ху і паніки. 

Дуже часто причиною стає 
ситуація, що мала місце в да-
лекому дитинстві, про яку ми 
давно і думати забули. А вона 
залишилася в нашій підсві-
домості і нагадує про себе. 
Адже навіть дитячі пережи-
вання нікуди не діваються, а 
залишаються з нами, виска-
куючи в самий невідповідний 
момент, немов чортик з таба-

керки. Саме напівзабутими 
або зовсім забутими страха-
ми спровоковані не тільки 
панічні атаки, але і просто 
тривожні стани, в які з різною 
періодичністю впадають біль-
шість людей.

ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!

Приступ панічної атаки, 
як правило, триває недовго —  
від 10 хвилин до півгодини. 
Після цього зазвичай настає 
апатія і відчуття страшної 
втоми. Звичайно, витримати 
15—20 хвилин всеохоплюю-
чої паніки не так-то просто, 
втім, це і без потреби. З цим 
станом можна успішно боро-
тися, потрібно тільки знати 
як. 

Найкраще, звичайно, звер-
нутися до психотерапевта і 
розібратися, чому вас переслі-
дують напади паніки. Однак 
непогано освоїти і прийоми 
«першої самодопомоги».

Головна заповідь, яку по-
трібно засвоїти, — постарай-
теся не лякатися, якщо нако-
тилася панічна атака. Як би 
дивно це не звучало, люди, які 
хоча б раз у житті переживали 
цей стан, розуміють, про що 

йдеться. Додат-
ково до паніки 
з ' я в л я є т ь с я 
страх смерті або 
втрати свідо-
мості. Так ось, 
з апам'ят айте : 
що б не відбу-
валося з вашим 
організмом цієї 
миті, ви точно 
не втратите сві-
домість, не пом-
рете і не збожеволієте.

Якщо є така можливість, 
попросіть допомоги у близь-
ких людей, навіть по телефо-
ну. Нехай поговорять з вами 
про щось приємне — це не до-
зволить вам зациклюватися 
на своїх відчуттях. При цьому 
родичі і друзі не повинні смія-
тися над страхами, відмахува-
тися, а тим паче, говорити ба-
нальності на кшталт того, що 
«потрібно просто зібратися», 
«пересилити себе» і «взяти 
себе в руки». 

Це не принесе користі, а 
швидше, навпаки, погіршить 
ситуацію. Коли ваша нервова 
система прийде в норму, об-
говоріть з друзями все, що вас 
турбує або спричиняє дис-
комфорт. Це допоможе, якщо 

і не знайти причину своєї 
тривоги, то хоча б виговори-
тися, що теж непогано.

ЯКЩО ВАС 
НАЗДОГНАЛА 

ПАНІЧНА АТАКА ...

Зробіть повільний глибо-
кий вдих носом, затримайте 
дихання на 3—4 секунди і так 
само повільно видихніть че-
рез рот, склавши губи трубоч-
кою. Повторіть кілька разів.

На кілька секунд сильно 
напружте будь-який м'яз у 
тілі і потім різко розслабте 
його. Повторіть кілька разів.

Переключіть увагу на те, 
що викликає у вас позитивні 
емоції, приємні спогади.

                                                                                                      
http://napensii.ua

ВДЯЧНІСТЬ 
ПОЛІПШУЄ 

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН

За даними дослідження, 
«подяка має унікальне зна-
чення для стану людини і її 
соціального життя». 

Дослідження продемон-
струвало існування зв'язку 
між вдячністю і станом лю-
дини, що не залежить від 
персональних чинників. 

Також було доведено, що 
відчуття і вираз подяки зго-
дом приводить до зниження 
рівня стресу і депресії.

Автори наукової роботи 
закликають лікарів до вико-
ристання подяки як клініч-
ного інструменту, прирівню-
ючи навички в сфері подяки 
до поведінкових навичок, що 
сприяє подоланню негатив-
них переконань.

7 ДИВОВИЖНИХ ФАКТІВ ПРО КУБИК РУБІКА
Ви знали про те, що рекордсмени по грі в кубик Рубіка — це традиційно підлітки і діти? 

Вважається, що причиною тому більш гнучкі нейронні зв'язки. Чинному чемпіону Патріку 
Понсе всього 15 років: хлопець зібрав кубик Рубіка за 4,69 секунд.

ПАНІЧНІ АТАКИ: ЧИ ВАТРО БОЯТИСЯ І ЯК СПРАВИТИСЯ?
Напад паніки, який виникає, здається, на рівному місці, добре знайомий багатьом людям різного віку і соціального 

стану. Лікарі вважають цей стан не психічним захворюванням, а всього лише результатом проявів нашого характеру і пе-
ревантаження нервової системи.
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ЦIЛИТЕЛЬ
ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!

ДІЄВІ СПОСОБИ 
ШВИДКО ЗАСНУТИ 

І ДОБРЕ ВИСПАТИСЯ

Явища, пов'язані з пору-
шеннями сну, зустрічаються 
досить часто. За медичною 
статистикою, приблизно 8 
—15% дорослого населення 
світу скаржаться на поганий 
або недостатній сон; 9—11% 
регулярно користуються 
снодійними засобами (серед 
літніх людей цей показник 
набагато вищий). До того ж 
порушеннями сну можуть 
страждати люди з будь-якої 
вікової групи.

У безсоння є багато форм: 
одні прокидаються кілька 
разів за ніч, інші — без види-
мих причин не можуть засну-

ти до світанку, сплять уривка-
ми або прокидаються задовго 
до дзвінка будильника.

ЧЕРЕЗ ЩО
 ПОРУШУЄТЬСЯ СОН?
Основними винуватцями 

безсоння вважаються стре-
си, «хронічна перевтома» 
та депресія. Щоб позбутися 
порушення сну, для початку 
потрібно налагодити ритм 
життя — припинити працю-
вати по 10—12 годин, не бра-
ти роботу додому, регулярно 
відпочивати (і на вихідних, і 
у відпустці), вирішити про-
блеми, а якщо не виходить, 
то змінити своє ставлення 

до них і тим самим знизити 
рівень стресу.

Безсоння може бути і ко-
роткочасним, наприклад, 
коли людину мучать і не да-
ють розслабитися недоро-
блені за день справи, невирі-
шені питання. Якщо безсоння 
у вашому житті — явище не-
постійне, варто усвідомити 
причини внутрішнього хви-
лювання і всі образи, пробле-
ми та переживання викинути 
з голови.

ЩО РОБИТИ?
Фахівці розробляють цілі 

програми, які допомагають 
позбутися безсоння, але вони 
застосовуються в особливо 
запущених випадках, коли 
вже необхідне звернення до 
лікаря. Але з безсонням мож-
на боротися і самостійно. 
Пропонуємо прості та ефек-
тивні засоби і поради, які 
допоможуть швидко розсла-
битися, забути про денні тур-
боти і заснути:

1Сон не менш 8 годин! 
Саме ця кількість  часу 

вважається оптимальною для 
підтримки молодості, краси 
і здоров'я — як фізичного, 
так і психічного. І не вар-
то розраховувати на вихід-
ні, коли «можна виспатися». 
По-перше, за два дні немож-
ливо компенсувати тижневе 
недосипання, а по-друге, в 
вирішальну ніч з неділі на по-
неділок ви не зможете спати 
нормально, тому що спанте-
личений через пересипання 
організм не зможе розслаби-
тися.

2 Пробудження в по-
трібний час. Вчені з'я-

сували, що якщо розбудити 
людину під час повільного сну, 
їй буде важче адаптуватися 
до активного денного життя, і 
вона буде цілий день млявою і 
втомленою. А ось пробуджен-
ня зі швидкої фази, схожої 
на неспання, пройде легко, 

навіть якщо спали ви менше, 
ніж зазвичай. Підрахувати, на 
який саме час потрібно стави-
ти будильник, не так складно. 

Повний цикл сну триває 
півтори години: він почи-
нається з повільної фази і 
закінчується швидкою. При-
пустимо, ви лягаєте спати о 
дванадцятій, значить, перший 
швидкий сон підійде до кінця 
о 1:30, наступний — в 3 ночі, 
потім — о 4:30, і так до ранку. 
Тобто будильник слід встано-
вити на 7.30 або на 9:00.

3Спорт  — тільки за 6 
годин до сну. Фізична 

активність збуджує нервову 
систему і перешкоджає нор-
мальному відпочинку, тому, 
щоб не скорочувати час ніч-
ного відпочинку, закінчувати 
всі тренування потрібно не 
пізніше ніж за 6 годин до сну.

4Правильний вечір-
ній перекус. Меню у 

вечірній час доби повинне 
складатися з заспокійливих 
вуглеводів, і, як не дивно, це 
булочки, тортики і кашки — 
вони вважаються найкращим 
снодійним. З'їсти можна тро-
хи, головне — не перестарати-
ся і не завдати шкоди фігурі. 
А ті, хто худнуть, можуть ви-

пити трохи кефіру або з'їсти 
сирок.

5Відмова від телевізора 
на користь книги. Пе-

регляд перед сном телепро-
грам або будь-якого фільму 
— найгірше, що може зроби-
ти людина, що страждає на 
безсоння. Якщо хочете роз-
слабитися, почитайте хорошу  
книгу.

6Запашна ванна з тра-
вами. Якщо перед сном 

прийняти ванну, та ще й дода-
ти в неї трав'яного відвару, то 
сон прийде швидко, буде мі-
цним і приємним. Приймати 
ванну рекомендується через 
годину після вечері. Темпера-
тура — 37—38 градусів. Ви-
користовувати для трав'яної 
заспокійливої ванни найкра-
ще по 50 г настою календу-
ли, меліси, материнки. Три-
валість прийняття ванни не 
більше 20 хвилин.

7Подушка з травами. Її 
краще робити індиві-

дуально, виходячи з власних 
смаків — вдихувані арома-
ти повинні вам подобатися. 
Набити подушечку можна 
подрібненими шишечками 
хмелю, ромашкою, хвоєю со-
сни, ліщиною — ці рослини 

містять ефірні олії, які при 
вдиханні заспокоюють і при-
сипляють.

8Чай з кропу. Кріп має 
багато корисних вла-

стивостей, серед них — і бо-
ротьба з безсонням. Рецепт 
чаю: заливається 1 ст. л. под-
рібненої трави склянкою 
окропу і настоюється близь-
ко двох годин. Якщо немає 
свіжого кропу, можна вико-
ристовувати 2 ч. л. подрібне-
ного насіння. Пити потрібно 
по півсклянки 3 рази на день 
до їди і 1 склянку на ніч.

Кріп містить ефірні олії, 
які знімають напругу і спри-
яють хорошому сну. Також 
настій трави кропу покращує 
апетит і допомагає при по-
чатковій стадії гіпертонічної 
хвороби, а заварене насіння 
кропу — хороший відхарку-
вальний і «вітрогінний» засіб.

9Настій з валеріани. 
Покласти 2 ст. л. сухих 

подрібнених коренів і коре-
невищ валеріани в каструлю, 
залити 0,5 л окропу, витрима-
ти під кришкою на киплячій 
водяній бані 15 хвилин. На-
стояти, процідити, залиш-
ки віджати в настій, додати 
кип'яченої води до початко-
вого об'єму. Вживати по 1 ст. 
л. протягом дня, а на ніч — по 
півсклянки.

10Правильне об-
лаштування ліжка. 

По-перше, в ліжку не мож-
на читати, адже це місце має 
асоціюватися тільки зі сном. 
По-друге, велику роль віді-
грає постільна білизна. Для 
хорошого сну краще вибрати 
постільну білизну з бавовни, 
льону, попліну. Важливо, щоб 
ліжко пропускало повітря, 
тому від пуху краще відмо-
витися, віддавши перевагу 
вовняній білизні або з бамбу-
ковим наповнювачем.

11Не хвилюватися! 
Найголовніше для 

успішної боротьби з безсон-
ням — перестати сприймати 
його близько до серця. Адже 
шкоди організму завдає не 
так саме безсоння, скільки 
постійні переживання через 
нього.

«У мене проблеми зі сном. 
Іноді п'ю чаї заспокійливі, 

м'ятні, зі стевії, молоко з ме-
дом. Але коли Місяць у моєму знаку (в Козерогу), то нічого 

не допомагає, безсонна ніч. Що робити?
У цілому я вважаю себе здоровою людиною.

Маргарита Степанівна Удод, Полтавська обл.»

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ ДІЄВІ СПОСОБИ ШВИДКО ЗАСНУТИ

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

Існує одна цікава техніка 
аутогенного тренування Йо-
ганна Генріха Шульца (далі 
АТ), яка чудово підходить 
для поліпшення якості сну 
і / або самостійної роботи з 
розладами цього самого сну.

Метод Шульца з часом 
став класичним, широко по-
ширився по всьому світу. 
Нині існує близько 200 його 
модифікацій.

 ПЕРЕВАГИ МЕТОДИКИ:
- відсутність необхідності 

будь-якої підготовки;
- самодостатність (вам не 

потрібен для практики тера-
певт / наставник / консуль-
тант);

- AT не дає ускладнень;
- можна практикувати де 

завгодно, хоч в автобусі, по 
дорозі на роботу і т. д.

КРОК 0. ПІДГОТОВКА

Найголовніше — прий-
няти положення, в якому ви 
зможете довго перебувати. 
Уникайте накладень кінцівок 
однієї на одну, сильних ви-
гинів, це дозволить крові 
вільно циркулювати.

Позиція лежачи тут кра-
ща. Але можна практикувати 

і сидячи. Якщо сидите, поста-
райтеся поставити гомілки 
перпендикулярно до підлоги, 
під прямим кутом, руки по-
кладіть на стегна долонями 
вгору. У такому положенні 
таз  ніби від'їде назад, хребет 
займе зручне положення, і ви 
зможете довго і комфортно 
сидіти в будь-якому місці, не 
потребуючи опори на спину.

Очі краще закрити. Можна 
дати собі кілька налаштуваль-

них установок: «Я заспокою-
юся і розслабляюся, у мене є 
час приділити увагу самому 
собі, і я можу розслабитися 
ще трохи і починати».

КРОК 1. ТЯЖКІСТЬ

Направте вашу увагу на 
свою руку. Проговоріть про 
себе ауторапорт «Права рука 
важка» (можна повторити 
до 6-ти разів). Коли відчуєте, 
що рука стала важчою, прого-
воріть ауторапорт «Ліва рука 

важка» (теж до 6-ти 
разів). Далі, коли 
відчули важкість у 
лівій руці, прого-
воріть «Обидві руки 
важкі». Відчуйте, як 
все тіло розслабило-
ся.

Після того, як від-
чули важкість і роз-
слаблення в руках, 
переходимо до ніг.

А у т о р а п о р т и : 
«Права нога важка», 
«Ліва нога важка», 

«Обидві ноги важкі».
Перший крок вважаєть-

ся освоєним, коли ви можете 
охопити увагою і відчути вагу 
і розслаблення в руках і ногах 
одночасно.

КРОК 2. ТЕПЛО

Робимо все те ж саме, що і в 
першому кроці, тільки замість 
ваги концентруємося на від-
чуттях тепла в руках і ногах.

Ауторапорти: «Права 
рука тепла» (можна повто-
рити до 6-ти разів), «Ліва 
рука тепла», «Обидві руки 
теплі». Ауторапорти: «Права 
нога тепла» (можна повтори-
ти до 6-ти разів), «Ліва нога 
тепла», «Обидві ноги теплі».

Виконуємо все послідовно, 
намагаючись додавати кожен 
новий крок до тих відчуттів 
розслаблення, яких змогли 
досягти раніше. Крок вва-
жається освоєним, коли ви 
вловили відчуття тепла і важ-
кості в руках і ногах одночас-
но.

КРОК 3. ДИХАННЯ

Пограйте зі своїм ди-
ханням, зробіть його більш 
швидким, а потім — більш 
повільним, спробуйте змі-
нювати глибину, робити пау-
зи між фазами довшими або 
коротшими. Знайдіть макси-
мально комфортний для вас 
спосіб дихати.

Ауторапорт: «Дихання 
рівне, спокійне».

Вправа вважається вико-
наною, коли дихання спокій-
не, відбувається природно, 
ніби само собою, і в той же 
час ви можете спостерігати 
його.

Якщо спостерігати за влас-
ним диханням незвично для 
вас, виберіть будь-яку з фаз, 
чи то вдих, пауза або видих, і 
приділіть цьому стільки часу 

всієї уваги, скільки можете 
зробити це без зусиль. По-
ступово ваші результати 
будуть кращими і кращими.

КРОК 4. ОБЛИЧЧЯ

Ауторапорт: «М'язи об-
личчя розслаблені» (можна 
повторити про себе до 6-ти 
разів). Відчуйте, як розсла-
бляються ваші очі, розче-
піть зуби (не відкриваючи 
рота), всі м'язи обличчя 
максимально розслабте.

КРОК 5. ТЕПЛО В 
СОНЯЧНОМУ 

СПЛЕТІННІ

Тепер, відчуваючи тепло 
і важкість у руках і ногах, і 
спостерігаючи за диханням, 

зверніть увагу на сонячне 
сплетіння і на тепло, яке ви 
можете тут відчути. Можете 
допомогти собі установками: 
«З області сонячного спле-
тення тепло розливається по 
всьому тілу». Цей етап можна 
зробити трохи довшим (1—2 
хвилини).

КРОК 6. ПРОХОЛОДА 
ЧОЛА

Завдання — сконцентру-
ватися на відчутті прохолоди 
в ділянці чола і скронь. При 
цьому відбувається знижен-
ня припливу крові до голови, 
її ресурс перерозподіляється, 
живлячи переважно більш 
глибинні зони мозку.

Ауторапорт: «Чоло 
приємно прохолодне».

 
На цьому етапі часто ви-

никає приємне відчуття, ніби 
ви нескінченно провалюєтесь 
самі в себе, занурюючись у 
свій внутрішній світ.

ВИХІД ЗІ СТАНУ АТ

Сконцентруйтеся на тому, 
що ви добре відпочили. 
Пройдіть своєю увагою весь 
шлях у зворотному напрямку:

- Кровообіг у моїй голові 
приходить до нормального 
бадьорого стану.

- Почуття відпочинку і 
бадьорість наповнюють мої 
груди.

- Дихання стає частішим, 
я відпочив і готовий до ак-
тивних дій в навколишньому 
світі.

- Моє серцебиття прихо-
дить в норму, кров циркулює 
по всьому організму, достав-
ляючи поживні речовини.

- Мої руки і ноги добре 
відпочили, важкість полишає 
їх, залишає пальці, долоні, на 
зміну їм приходять бадьорість 
і тонус.

- Все моє тіло добре від-
почило, і я готовий рухатися 
далі.

ПРО РОБОТУ ЗІ СНОМ

Практикуйтеся в АТ пе-
ред тим, як лягти спати. Під-
готуйте простір, попередьте 
близьких, щоб вам не заважа-
ли.

На тлі м'язового розсла-
блення заснути легше, якщо 
сон прийде до вас на одному 
із кроків. Сміливо віддавайте-
ся йому, займайте зручне для 
сну положення і висипайтеся. 
АТ можна проводити вранці і 
протягом дня. Ці 5—7 хвилин 
розслаблення додадуть вам 
бадьорості та спокою впро-
довж дня.

Якщо ж сон ніяк не йде, 
просто залишіться в стані 
АТ. Це приємний стан, в яко-
му можливі тимчасові арте-
факти (як у гіпнозі), коли час 
може сприйматися швидше 
або повільніше. Безсонна ніч 
у стані АТ пройде набагато 
легше, а головне — дозволить 
відпочити.

Якщо у вас систематич-
ні розлади сну, ви можете 
буквально запитати свій ор-
ганізм, що йому потрібно, 
щоб ви могли краще висипа-
тися. Чим важливішим, ніж 
відпочинок, він стурбований? 
Що ви можете зробити зараз? 
У стані АТ можна отримати 
на це відповіді в формі асо-
ціативних рядів, думок про 
що-небудь або відчуттів. І 
завжди тримайте слово, дане 
своєму організму.

За матеріалами: www.e-
reading.club, https://pikabu.ru, 

http://www.aif.ru

АУТОГЕННЕ ТРЕНУВАННЯ 
ЯК ЗАСІБ ВІД БЕЗСОННЯ

У 1932 році німецький психіатр Йоганн Шульц запро-
понував авторський метод саморегуляції, який назвав ау-
тогенним тренуванням.   Дещо учений запозичив у йогів, а 
також з робіт Вогта, Куе, Джекобсона.

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Тепер Дикуль — це не 
просто прізвище, це промінь 
надії для тисяч людей, при-
кутих до інвалідних візків, 
живий приклад для тих, хто 
волею долі потрапив в ана-
логічну ситуацію.

У 1988 році був відкритий 
центр Дикуля — «Російський 
центр реабілітації хворих 
зі спинномозковими трав-
мами і наслідками дитячого 
церебрального паралічу». 
У наступні роки під науко-
вим керівництвом Валентина 
Івановича були відкриті ще 
кілька центрів, ряд реабіліта-
ційних клінік у Росії, Ізраїлі, 
Німеччині, Польщі, Америці 
і т. д.

Це чудовий приклад, як 
після травми за допомогою 
реабілітації можна встати 
з інвалідного візка. Однак 
люди часто плутають грішне 
з праведним. Сучасні пропа-
гандисти методу зміцнення 
м'язового корсету часто по-
силаються на методику Ди-
куля з реабілітації хворих зі 
спинномозковими травмами, 
стверджуючи, що подібне за-
качування м'язів допомагає 
і при лікуванні дегенератив-
но-дистрофічних захворю-
вань.

Це «прирівнювання» рів-
носильне одному старому 
анекдоту. Якось у селі люди 
стовпилися біля великого 
дерева, щоб допомогти чо-
ловікові, який знаходився 
вгорі на дереві і ніяк не міг з 
нього злізти, закликаючи про 
допомогу. Повз проходив пе-
рехожий. 

Зупинившись, він сказав, 
що знає, що треба робити і 
попросив кинути потерпіло-
му один кінець мотузки, щоб 
той обв'язав її навколо пояса. 
Коли це було зроблено, то пе-
рехожий попросив чоловіків 
потягнути за другий кінець 
мотузки. Так і зробили. В ре-

зультаті потерпілий впав з 
дерева і розбився. Коли люди 
стали обурюватися нероз-
умною порадою перехожого, 
той відповів: «Та я гадав, що 
це допоможе. Вчора так само 
одного чоловіка з колодязя 
витягли, то той живий зо-
стався».

Так і зі зміцненням м'я-
зового корсету (як з мотуз-
кою з анекдоту): у випадках 
реабілітації хворих зі спин-
номозковими травмами (без 
розриву спинного мозку!) 
це допомагає (витягує лю-
дину з криниці), а в інших 
випадках — при дегенера-
тивно-дистрофічних захво-
рюваннях хребта, особливо 
якщо це пов'язано з наявні-
стю міжхребцевих гриж, — 
інвалідизує!

Зміцнення м'язового кор-
сету орієнтоване в першу 
чергу на зняття болю, а не 
на усунення дегенератив-
но-дистрофічного процесу 
в хребті. Якщо правильно 
підібрати вправи на розтя-
гування під навантаженням 
або «тягові» і ротаційні на 
тренажерах, навіть прості 
присідання зі штангою, то 
ці вправи здатні в багатьох 
випадках значно знизити 
больові відчуття або ж на де-
який час прибрати їх повні-
стю. 

Це відбувається з тієї ж 
причини, що і при різних ме-
тодах розтягування або витя-
гування хребта. Навіть якщо 
вправи підібрані таким чином, 
що не дозволяють відновити 
співвідношення суглобових 
поверхонь дуговідростчатих 
суглобів (прибрати «сублюк-
сацію»), а навпаки, посилю-
ють їх «сповзання» і надмір-
не розтягнення суглобової 
капсули (присідання зі штан-
гою), значно навантажуючи 
її, то все одно відбувається 
подразнення рецепторів, які, 
як ви вже знаєте, причетні 
до запуску «програми» з ви-

робництва тих же ендогенних 
морфінів — ендорфінів і ін-
ших опіоїдних пептидів. Од-
нак посилена травматизація 
уражених сегментів приско-
рює процеси дегенерації в 
хребті. Тобто значно скоро-
чує терміни «експлуатації» 
хребта і полегшує шлях до 
інвалідності.

Якщо хто ще в цьому 
сумнівається і свято вірить 
у рекламу «лікування» цим 
методом при дегенератив-
но-дистрофічних процесах, 
нехай зробить контрольний 
знімок МРТ через, наприклад, 
місяць (не кажучи вже про ве-
ликі терміни) після зміцнення 
м'язового корсету і особисто 

переконається в досягнутих 
«результатах».

Отже, описані вище ме-
тоди цілком можна віднести 
до профілактичних методів, 
оскільки, по суті, вони спря-
мовані на те, щоб попередити 
розвиток остеохондрозу, але 
ні в якій мірі не як лікувальні 
заходи при розвитку дегене-
ративного процесу в хребті.

ТЕ Ж МОЖНА СКАЗАТИ 
ЩОДО МАНУАЛЬНОЇ 

ТЕРАПІЇ

Цей метод ефективний 
тільки тоді, коли є підстави 
для його застосування, на-
приклад, при травматичному 
підвивиху в дуговідростчато-
му суглобі. 

Але застосування цих 
методів при виражених де-
генеративно-дистрофічних 
змінах у міжхребцевих дис-
ках, а тим паче, ускладнених 
протрузією або грижею, аб-
солютно необґрунтовано, 
оскільки неминуче веде до 

більш швидкого прогресу-
вання цих патологій. Тому 
треба розуміти, яка буде в 
подальшому розплата вашим 
здоров'ям, якщо ви зважите-
ся усунути больові синдроми 
цими методами. Адже одна 
справа піддавати здоров'я 
такому ризику усвідомлено, 
внаслідок будь-яких особи-
стих обставин, і інша спра-
ва— необдумано, не здогаду-
ючись про наслідки.

Проте, мушу зауважити, 
що ці методи — мануальна 
терапія, ЛФК, зміцнення м'я-
зового корсету — незважаю-
чи на наявні недоліки, будуть 
затребуваними ще досить 
тривалий час. Це обумовлено 
низкою об'єктивних причин, 
серед яких зростання числа 
захворювань опорно-рухово-
го апарату серед населення, 
що спостерігається практич-
но по всьому світу, суспіль-
ство, в якому ми живемо, 
темпи розвитку медицини 
у вивченні цих патологій. У 
зв'язку з цим хотілося б, щоб 
ці методи перестали бути 
предметом суперечок і зайня-
ли своє гідне і заслужене міс-
це в вертебрології. 

А це можливо тільки 
в умовах неупередженого 
аналітичного осмислення 
позитивних і негативних ре-
зультатів, причому не тільки 
найближчих, а й головне — 
віддалених наслідків лікуван-
ня згаданими вище методами. 
У вертебрології в кожному 
конкретному випадку пріо-
ритетними повинні бути ті 
методи і способи, які будуть 
найбільш ефективними в 
плані лікування і безпечні на-
віть відносно віддалених на-
слідків для кожного пацієнта.

За матеріалами книги 
«Остеохондроз для 

професійного пацієнта»
професора, академіка Ігоря 
Михайловича Данилова — 

автора методу 
вертеброревітології

РЕЦЕПТИ 
ЧИТАЧІВ

СПИРТОВІ НАСТОЯНКИ
 
За наявності ускладнень 

з боку серцево-судинної си-
стеми і виникненні некрозів 
окремих ділянок пальців і 
ступнів узимку (взагалі в хо-
лодну пору року) використо-
вують спиртові настоянки 
бруньок тополі чорної, берези 
або осики, прополісу, льону, 
також хороший настій з хро-
ну.

Сировину залити спиртом 
(1:10) і настояти 2 тижні в 
герметично закритому посу-
ді. Згорнуту вчетверо марлю 
змочують у настоянці і при-
кладають до хворих місць на 
15—20 хвилин.

Слідкуйте, щоб не було 
опіків! Процедуру можна по-
вторювати 3—4 рази на день.

КАРТОПЛЯ ВИВОДИТЬ 
БОРОДАВКИ

 
Позбутися бородавок до-

поможе картопля. Покладіть 
бульбу на підвіконня, щоб 
позеленіла. Потім потрібно 
зрізати зелену шкірку і при-
класти на 40—45 хвилин до 
бородавки. Можна це робити 
двічі на день. Курс лікування 
— 3 тижні.

ПРИ ПОЧАТКОВИХ
 ФОРМАХ ДІАБЕТУ

На початкових стадіях 
цукрового діабету хороший 
терапевтичний ефект дає 
корінь кульбаби. 1 столову 
ложку подрібненої сировини 
залити склянкою окропу, на-
стояти 30 хвилин. Процідити 
і пити по 50 мл 4 рази на день 
за 15 хвилин до їди.

А можна взяти в рівних 
порціях за вагою (скажімо, по 
50 г) коріння кульбаби, листя 
чорниці, кропиву, стручки 
(сухі) квасолі. Збір подріб-
нити і перемішати. 1 столову 
ложку суміші залити окропом 
(200 мл). Настояти 2 години, 
потім процідити. Пити по 100 
мл двічі на день, краще вранці 
і ввечері. 



ЗМІЦНЕННЯ М'ЯЗОВОГО КОРСЕТУ: 

ЗА І ПРОТИ
(Продовження. Початок у №15)
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ЦIЛИТЕЛЬ

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

ЗЕЛЕНА АПТЕКА

 Ще такий засіб: 60 
г листя чорниці заварити в 1 
літрі води. Процідити. Настій 
вживати по 2 столові ложки 3 
рази на день. Зберігати в хо-
лодильнику.

При цьому страви, які спо-
живаєте, корисно посипати 
сухим, перетертим на поро-
шок листям шовковиці.

Корисно діабетикам пити 
відвар з ягід ожини (навіть 
замість чаю).

МУЧИТЬ
ВІДКЛАДЕННЯ СОЛЕЙ?

Біль у плечі може бути 
спричинений відкладенням 
солей. Якщо вам ця недуга 
докучає, тоді скористайте-
ся таким народним засобом: 
потрібно намочити вовняну 
тканину в бензині, покласти її 
на хворе місце, а зверху при-
тиснути нагрітою (але не га-
рячою!) мідною пластинкою. 
Тримати до охолодження пла-
стинки. Провести три сеанси.

Всім міцного здоров'я!
Надіслав Тарас Лехман,

м. Червоноград,
Львівська обл.

ЯК ЗАГОТОВЛЮВАТИ?
Основний момент у за-

готівлі коріння соняшника — 
це його зрілість. У випадках 
заготовки недозрілого корін-
ня цілющої сили вони не ма-
тимуть, цей факт перевіре-
ний безліч разів.

Після зрізання шапки со-
няшника необхідно вико-
пати його корінь і видалити 
налиплий ґрунт (промива-
ти водою не рекомендують, 
краще скористайтеся щіточ-
кою). Після очищення корінь 
соняшника позбавляють від 
ниткоподібних відростків, 
адже вони не мають цілющих 
властивостей.

Коріння соняшника може 
досягати досить значних 
розмірів, у порівнянні з дов-
гою і товстою морквою. І чим 
воно більше та товще, тим 
більшою цілющою силою во-
лодіє.

Наступний важливий 
етап заготовки коренів 
соняшника — сушка.

У зв'язку з тим, що коріння 
соняшника не тільки товсте, 
але й дуже міцне, для його 
сушки необхідно буде скори-
статися сокирою і розрубати 
його на часточки розміром 
з олівець. Після цього нару-
бане коріння розкладають в 
один шар на протязі в тіни-
стому місці (в духовках і на 

сонці його не сушать). Після 
того його ламають на дрібні 
шматочки і зберігають у по-
лотняних мішечках.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Щоб позбутися остеохон-
дрозу, вивести відкладення 
солей з суглобів, розчинити 
камені в жовчному міхурі та 
нирках, з коріння соняшника 
готують відвар.

Для профілактики 
рекомендується щоріч-
но проводити очищення 
організму від солей, що 
відклалися, використо-
вуючи 600 грамів корін-
ня соняшника, провівши 
2 цикли по 6 днів.

Візьміть висушене корін-
ня (приблизно 1 склянка) і 
відваріть їх протягом п'я-
ти хвилин в 3-х літрах води. 
Після цього остиглий відвар 
злийте в скляну ємність і 
зберігайте в холодильнику. 
Відварене коріння соняшни-
ка також зберігайте в холо-
дильнику.

Отриманий відвар слід 
вжити за три дні (приблиз-
но по 1 літру на добу). П'ють 
його незалежно від вживання 
їжі і часу. Коли перша пор-
ція відвару закінчиться, візь-
міть використане коріння 
соняшника з холодильника і 

відваріть його (знову ж у 3-х 
літрах води, тільки вже про-
тягом 10-ти хвилин).

СХЕМА ЗБЕРІГАННЯ
 І ЗАСТОСУВАННЯ

Зберігають і вживають 
відвар за попередньою схе-
мою. Третя порція відвару 
готується і використовується 
так само, тільки коріння со-
няшника варять 20 хвилин. 
При приготуванні наступних 
трьох порцій відвару вико-
ристовуйте нове коріння. У 
результаті з однієї склянки 
сухих коренів можна при-
готувати 9 літрів цілющого 
відвару.

Коли будете вживати 
відвар з коріння соняш-
ника,  обов'язково дотри-
муйтесь дієти: зі свого 

раціону виключіть все 
гостре, копчене, жирне, 
кисле, а також спиртні 
напої.

Якщо у вас із якихось при-
чин не вийшло вживати цей 
відвар без перерви, не тур-
буйтеся. Один або два дні ве-
ликої ролі не зіграють, оскіль-
ки механізм вже запущений, і 
результат обов'язково прий-
де.

ПРИГОТУВАННЯ 
КОНЦЕНТРОВАНОГО 

ВІДВАРУ
Також коріння соняшника 

використовують для приготу-
вання компресів, що наклада-
ються на суглоби. Для цього 
готують відвар, тільки більш 
концентрований. Запам'ятай-
те: такий відвар всередину 
вживати категорично заборо-
нено.

Для його приготування 
коріння соняшника (знову ж 
1 склянка) залийте 1 літром 
води і варіть протягом 1 го-
дини на слабкому вогні. У 
результаті у вас вийде близь-
ко 0,5 літра концентрованого 
відвару.

Компреси з відвару ко-
ренів соняшника нічим не 
відрізняються від інших — 
змочіть у відварі смужку 
тканини і прикладіть її до 
суглоба, що не розгинається, 
або хворого, зверху накладіть 
поліетилен і укутайте теплою 
тканиною. Краще такі ком-
преси робити на ніч.

Як бачите, застосовую-
чи такий простий засіб, як 
коріння соняшника, можна 
позбутися серйозних недуг, 
не вдаючись до дорогих меди-
каментозних засобів.

  http://sovetchiki.info

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: 

КОРІННЯ СОНЯШНИКА: 
ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

Коріння соняшника, виявляється, здатне позбавити таких серйозних захворювань, як 
остеохондроз, може вивести камені з жовчного міхура, нирок і солі із суглобів. Але най-
складнішим є правильна заготівля цієї сировини.

РЕКЛАМА--------------
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ЦIЛИТЕЛЬ
ГОТУЄМО З ЛЮБОВ’Ю!

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

При виборі ранкових 
страв для учня потрібно до-
тримуватися основних прин-
ципів: сніданок повинен 
бути різноманітним, збалан-
сованим і помірним.

КАША
Не варто захоплюватися 

швидкорозчинними кашами. 
Це повинні бути каші з ціль-
ного зерна. Варто замочити 
його на ніч, а вранці зварити 
кашу. Корисні в ній фрукти 
та мед. А ось без цукру мож-
на і обійтися.

ОМЛЕТ
У тиждень дітям реко-

мендується з'їдати 2—3 яйця. 
Можна додати в омлет трохи 
натертого сиру — це зробить 
його ще ситнішим.

СИР ІЗ ФРУКТАМИ
Запропонуйте дитині 

смузі — змішайте в блендері 
свіжі солодкі фрукти або су-
хофрукти, трохи сиру (100 г), 
сметану, кефір або вершки, 
можна додати ложку меду.

МАКАРОНИ
Доречними будуть мака-

рони по-флотськи без усяких 
додавань соусів, майонезів 
і кетчупів. До них варто за-
пропонувати будь-які овочі.

ОЛАДКИ З ОВОЧАМИ 
АБО ФРУКТАМИ

Можна на сніданок зроби-
ти оладки або млинці. Краще 
використовувати борошно 
грубого помелу — вівсяне, 
гречане. У тісто можна дода-
ти натерті овочі або фрукти: 
яблука, гарбуз, кабачки, ка-
пусту, навіть банани.

© Ivona.bigmir.net

СМАЧНІ 
ЛАСОЩІ 

З БУЗИНИ
Існує безліч сортів бузини, 

але основних різновидів два: 
бузина червона і бузина чор-
на. Однак безпечні в кулінар-
них цілях плоди тільки чорної 
бузини. Ця рослина також 
має цілющі властивості. Си-
ропи, виготовлені з плодів і 
квітів чорної бузини, допо-
магають у боротьбі з про-
студними і вірусними за-
хворюваннями, зміцнюють 
травний тракт і борються з 
«жіночими» хворобами.

СИРОП
З ЯГІД БУЗИНИ

Для цього рецепта знадо-
биться тільки цукор і ягоди. 
Продукти беруть в рівному 
співвідношенні.

У миску з широким дном 
кладуть бузину шаром 1—2 
сантиметри. Зверху  засипа-
ють цукром. Шари чергують 
до тих пір, поки продукти не 
закінчаться.

Миску прикривають 
кришкою і ставлять у холо-
дильник. Через 2—3 дні цу-
кор повністю розчиняється, 
а з ягід виділяється велика 
кількість соку. Масу відкида-
ють на друшляк, але не від-
жимають.

Сироп зливають у пляшку, 
а ягоди сушать і надалі зава-
рюють у чай.

СИРОП НА ВОДІ
Півкілограма ягід чор-

ної бузини проварюють 15 
хвилин в 500 мл чистої води. 
Утворений сік зливають, про-
ціджуючи через сито, і дода-
ють до нього склянку цукру. 
Масу проварюють протягом 
3 хвилин, і відключають во-
гонь.

БУЗИНА З СОКОМ
 ЛИМОНА

1 кілограм перебраних ягід 
чорної бузини поміщають в 
ємність з широким дном. Ми-
ску ставлять на маленький 

вогонь і прогрівають 15 хви-
лин. За цей час ягоди поло-
паються, і виділиться велика 
кількість соку.

Сік зливають через сито, 
не віджимаючи м'якоть ягід. 
До нього додають 1 кілограм 
цукру і сік одного лимона. Всі 
продукти кип'ятять протягом 
1 хвилини і розфасовують у 

стерильні банки.

ІЗ СУШЕНИХ ЯГІД 
ЧОРНОЇ БУЗИНИ

Склянку сушених ягід 
заливають 2 склянками 
окропу. Миску ставлять на 
вогонь і кип'ятять 20 хви-
лин. Після цього бузину 
настоюють під кришкою 
протягом 6 годин. Відвар 

зливають через решітку.
Проціджену масу змішу-

ють з половиною склянки 
цукру і проварюють до розчи-
нення кристалів. 

Солодкої зими вам!

ЗНОВУ ДО ШКОЛИ: 
ТОП-5 КОРИСНИХ СНІДАНКІВ 

ДЛЯ УЧНЯ
1 вересня не за горами. Крім шкільного приладдя та фор-

ми, потрібно продумати і про те, що готуватимемо щоранку 
своїм разумахам. Ми підібрали кілька варіантів найкори-
сніших сніданків для учнів.

АДЖИКА 
З ПОМІДОРІВ
 ІЗ ХРОНОМ

Це чудовий соус до м'я-
са, гострий і пікантний, він 
доповнить будь-яку страву. 
Спробуйте приготувати ад-
жику з помідорів із хроном, а 
враженнями поділіться з на-
шими читачами. Приємного!

Інгредієнти: помідори 
— 3 кг, хрін — 300 г, перець 
болгарський — 1 кг, перець 
пекучий в стручках — 150 г, 

часник — 300 г, оцет — 300 г, 
цукор — 1 ст. ложка, сіль — 3 
ст. ложки.

ГОТУЄМО 
(ПОКРОКОВИЙ 

РЕЦЕПТ):
Крок 1. Овочі вимийте, 

почистіть і поріжте на шмат-

ки. Пропустіть через м'ясо-
рубку з дрібною решіткою. 
В останню чергу додайте го-
стрий перець і хрін.

Крок 2. Перекладіть 
суміш в емальовану миску, 
додайте сіль, цукор, перець і 
оцет. Залиште на ніч. Уранці 
утворюється рідина поверх 
овочевої маси, її потрібно 
злити.

Крок 3. Аджику розлийте 
по банках, закрийте пласти-
ковими кришками і тримай-
те в холодильнику, інакше 
скисне.

СЕЗОН ЗАГОТОВОК ТРИВАЄ!

Малосольні помідори не 
настільки відомі і популяр-
ні, як огірки. Тим не менш, 
вони також гідні вашої ува-
ги, оскільки готуються про-
сто, просолюються дуже 
швидко і смак мають ори-
гінальний, гострий і приєм-
ний.

Для різноманітності при-
готуйте малосольні помідо-
ри сухого засолу, які можуть 
бути готовими дуже швидко, 
вже через 8 годин.

Для засолювання беріть 
невеликі, стиглі і щільні 
помідори. У великій кіль-
кості їх зручніше солити в 
дерев'яних діжках або широ-
ких каструлях, але на край-
ній випадок підійде і миска.

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ: 
- помідори середнього 

розміру, сіль, часник, зелень 
— кріп, петрушка, базилік. 
Пропорції всіх інгредієнтів 
залежать від вашого смаку.

СПОСІБ 
ПРИГОТУВАННЯ:

Помийте і обсушіть помі-

дори. Приготуйте заправку 
для них. Подрібніть час-
ник, дрібно поріжте зелень 
і перемішайте. У кожному 
помідорі зробіть глибокий 
конусоподібний виріз у місці 
кріплення плодоніжки.

У широку ємність, бажано 
емальовану, щільно укладіть 
шар помідорів вирізом уго-
ру. У кожен помідор насипте 
щіпку солі, в залежності від 
розміру помідора і вашого 
смаку.

Поверх солі щільно на-
фаршируйте сумішшю з 
часнику і зелені. Зверху по-
кладіть наступний шар помі-
дорів і повторіть всю проце-
дуру «фарширування».

Залиште помідори, щоб 
вони просоліли, при кімнат-
ній температурі. Малосольні 
помідори будуть готові через 
8—12 годин.

Готові малосольні помідо-
ри зберігайте в прохолодно-
му місці (в холодильнику або 
підвалі).

Смачного!

МАЛОСОЛЬНІ ПОМІДОРИ: 
РЕЦЕПТ СУХОГО ЗАСОЛУ
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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
РОЗУМ ЧИ СЕРЦЕ?

Один старець запи-
тав у іншого:

— Як, по-твоєму, 
брате, чому краще слі-
дувати — розуму чи 
серцю?

— Серцю, — від-
повідає той.

— А на якій під-
ставі?

— На тій простій під-
ставі, що серце вказує нам 
наш борг, а розум надає 
приводи ухилятися від 
його виконання.

ВМІТИ РАДІТИ
У однієї жінки було два 

сина. Старший продавав 
парасольки. Молодший 
фарбував тканину. Коли 
світило сонце, у старшого 
сина ніхто не купував па-

расольки, а коли йшов 
дощ, у молодшого 
сина не сохла тканина. 
Від цього жінка дуже 
тужила, і життя її ста-
ло сумним.

Якось вона зу-
стріла мудру людину, 
і вона дала їй пораду.

З тих пір, коли 
світило сонце, вона 
раділа за молодшого 

сина, який успішно сушив 
свою тканину, а коли йшов 
дощ, вона раділа за стар-
шого, у якого всі купували 
парасольки. І життя нала-
годилося.

Рігден: Що стосується 
інформації, зафіксованої в 
символах ікони «Спас у Си-
лах», то на Русі ці ж знання 
пізніше були поширені і че-
рез образ ікони Богородиці 
«Неопалима Купина». Так ось, 
символіко-алегорична компо-
зиція цієї ікони за основни-
ми геометричними деталями 
практично повторює «Спас 
у Силах»: червоний квадрат 
(з 4-ма євангелістами в зо-
оморфних, апокаліптичних 
образах — людина, лев, тілець 
і орел), косий хрест, прихова-
ний овал, ромб (в який вписа-
ний образ Богородиці, 6 ан-
гелів в ромбі).

Загалом, все як годиться. 
Тільки геометричні елементи 
іменуються в описах по-ін-
шому, наприклад, як дві чоти-
рикутні зірки, накладені одна 
на одну (в сумі вісім вершин), 
або ж як восьмикутна зірка з 
усіченим нижнім променем! 
Причому ромб, як правило, 
зеленого або блакитного 
(синього) кольору, а квадрат 
під ним — червоного, як і 
належить. У центрі компози-
ції — Богородиця, яка в лівій 
руці тримає Немовля Христа, 
а в правій руці — драбину 
(іноді на таких іконах драбина 
торкається плеча Богоматері, 
а іноді замість драбини малю-
ють Ворота і жезл як символ 
Спасителя). 

Все це символізує,  що 
саме Богородиця духовно 
підносить людство «від Зем-

лі на Небо». На цій 
іконі серед зображень 
є і Архангел Гавриїл з 
символом благовістя 
— гілкою лілії.

Анастасія: Так, ця 
ікона добре відома 
мистецтвознавцям... 
Та й більшість людей 
знають про неї. Такого 
типу ікони є мало не в 
кожній православній 
родині. Тільки хто з 
людей звертав увагу 
на такі знакові под-
робиці? Адже кого не 
спитай, більшість зна-
ють цю ікону як «за-
хисницю будинку від 
пожеж». У кращому 
випадку розкажуть, 
що в основі написан-
ня цієї ікони покла-
дена біблійна історія 
«про Мойсея, коли він 
вирішив вивести свій 
народ з Єгипту» або 
«про незгораючого тернового 
куща, з якого Бог кликнув до 
Мойсея, а той начебто з ціка-
вості пішов подивитися, чого 
той вогнем горить і ніяк не 
згорає»...

Рігден (розсміявся): Хоча 
й потішні слова народу, але 
суть в них — істина! Жерців 
завжди дошкуляла цікавість 
і заздрість, звідки ж стільки 
Божої сили береться в істин-
но Духовній Істоті. А як ти 
думаєш, який зв'язок між 
Мойсеєм, Богородицею і по-
жежами?

Анастасія: Ви знаєте, від-
чувається, що весь цей «зв'я-
зок» штучно створений. Якщо 
говорити по суті, Богородиця, 
судячи з усіх духовних знаків, 
по тому, скільки в світі через 
її образ сталося чудес за ці ти-
сячоліття — це дійсно Спас у 
Силах.

Рігден: Так воно і є. Іко-
на Богородиці «Неопалима 
Купина» ніякого відношення 
не має до всіх цих справах 
жрецтва. І на Русі її стали на-
зивати так не від слова «ку-
пина» — «терен, кущ», а від 

старослов'янського 
слова «купа», що озна-
чає «з'єднання», «ви-
сочина», «сукупність 
чого-небудь». А те, що 
її зв'язали з повір'ям 
захисту від пожеж, ну 
так зате тепер вона, як 
ти правильно зауважи-
ла, стоїть в кожному 
будинку, прославив-
шись своїм чудотво-
ренням. Але ще більш 
важливо, що через неї 
дійшли знання до біль-
шості, нехай і в такому 
«нерозпечатаному ви-
гляді». І вони є зараз, а 
це важливо!

Не випадково «Нео-
палиму Купину» пов'я-
зують із символікою 
непорочного зачаття 
Богоматері від Духа 
Святого. Це якраз сим-
вол того, про що я тобі 
розповідав. 

БогоРодиця — 
це Провідник сили 
Божої для кожної 

людини, що йде по духов-
ному шляху, це сила божої 
Любові, за допомогою якої 
звільняється Душа людини 
від земних перевтілень. Ісус 
як Духовна Сутність з іншо-
го світу оновив втрачене в 
століттях справжнє Знання 
і дав людям духовні інстру-
менти для духовного спасін-
ня. Тобто, іншими словами, 
він залишив ключі. 

Працюючи над собою за 
допомогою цих інструментів, 
людина знаходила, образ-
но кажучи, ключ до знаку. А 

БогоРодиці як Провідникові 
сили Божої, як духовно звіль-
неній Істоті, що знаходиться 
між світами заради духовного 
звільнення душ людських, Він 
дав силу і самі знаки. 

І тільки при з'єднанні ста-
ранності, роботи над собою 
того, хто духовно шукає,  і 
сили Богородиці (Аллат), 
відбувалося злиття Особи-
стості з Душею, тобто лю-
дина досягала звільнення 
своєї Душі, сьомого виміру 
або, як у християнстві ка-
жуть, «раю», «царства Отця 
і Сина». І тільки від вибору 
людини залежало, чи буде 
активним знак, чи буде лю-
дина Гідною отримати цю 
божественну силу, яка при-
веде її до Бога. Ключ даний 
для того, щоб ним користу-
валися. 

А щоб користуватися клю-
чем, треба докладати зусиль 
для виправлення ситуації. 
Ось такий він шлях духовної  
людини — шлях неопалимої 
духовної безпристрасності, 
який тільки укупі (разом) з 
творчою силою Бога веде до 
звільнення.

І це відомо не тільки в 
християнстві, але і в інших 
релігіях. Про це знали ще в 
глибоку давнину, коли люди 
по-іншому називали і Бога, і 
Його Сина, і Богородицю (Ве-
лику Матір). Адже справа не в 
жрецьких концепціях від роз-
уму і в їхніх епітетах, а в од-
них і тих же духовних зернах, 
на яких і тримаються всі їхні 
релігії.

 (З книги «АллатРа»)

17 ВЕРЕСНЯ — 
ІКОНИ 

«НЕОПАЛИМА КУПИНА»

17 вересня Церква відзначає день чудотворного 
образу Божої Матері «Неопалима Купина». Давайте 
дізнаємося докладніше про цю ікону.

Фото: Зображення ікони Богородиці "Не-
опалима купина" (кінець XVI ст., з місцевого 
іконстаса Спасо-Преображенського собору Со-
ловецького монастиря)

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА У ВЕРЕСНІ 2018 РОКУ

1 вересня — Донської ікони Божої Матері.
8 вересня — Стрітення Володимирської ікони Божої Матері. 
Мучеників Адріана і Наталії.
10 вересня — Преподобного Іова Почаївського.
11 вересня — Усікновення глави Іоанна Предтечі.
12 вересня — Благовірних князів Олександра Невського.
14 вересня — Церковне новоліття. Преподобного 
Симеона Стовпника.
17 вересня — Ікони Божої Матері «Неопалима Купина».
19 вересня — Диво Архангела Михаїла в Хонех.
21 вересня — РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.
27 вересня — ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І 
ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО.
29 вересня — Великомучениці Євфимії Всехвальної.
30 вересня — Мучениць Віри, Надії, Любові 
та матері їхньої Софії.

ПРИТЧІ
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10 ВАШІ ЛИСТИ

«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)

Відбулася знаменна дата 
заснування газети «Панте-
леймон»  — 9 серпня. Виси-
лаю свій творчий подарунок 
з цієї нагоди.

Дорогі мої «пантелей-
монівці»! Бажаю вам жит-
тєвого оптимізму, бадьорості 
духу, миру і спокою, віри, 
надії і любові в нашому зем-
ному житті.

ЛИШЕ ОДИН
ЕКЗЕМПЛЯР

...Коли молодий педагог, 
недавнішній колишній сту-
дент, фотографувався на 
сходинках школи з букетом 
осінніх гладіолусів, це був да-
лекий 1962 рік. В душі зали-
шилося приємне враження. 
І воно жило всі ці роки, не 
стерлося з пам'яті посеред бу-
денної сірості і клопоту.

Ігор Петрович слухав са-
модіяльні виступи, які буке-
тами обплітались з піснями 
про матір. Коронна з них — 

«Рідна мати моя». Припав до 
душі і сколихнув невблаганно 
романс «Гори, гори, моя звез-
да».

Він, психолог, в цей день 
повинен бути на весіллі у ро-
дичів, які віддавали дочку в 
далекий від дому Білефельд 
(1300 км). Кольорове запро-
шення лежить перед його 
підсліпуватими очима на 
письмовому столі. Не ризик-
нув дідусь поїхати на весілля 
правнучки до Західної Німеч-
чини. Але не шкодує, буде зу-
стріч в Україні.

Павло Іванович Шесталюк,
с. Хворостів,

Волинська обл.

ЗАКОН ДУХУ

 Вираження себе через вчи-
нок, слово, творчість, являє 
світові нове. Створення — як 
боротьба з руйнуванням — у 
вигляді втрати рідних, друзів, 
домівки. Сила думки ма-
теріалізується, і ти знаходиш 
підтримку від Світу, Всесвіту, 
від Бога, які втілюють у дій-
сність наші заповітні бажан-
ня і мрії. Прагнення отримати 
все відразу без дружби і ба-
жання іншої людини заснова-
не на задоволенні інстинкту 
продовження роду. Але цін-
ність життя і свобода вибору 

показують, що контроль над 
почуттями іншої людини веде 
до рабства плоті.

     
 Людина хоче керувати дій-

сністю, для цього вона приду-
мує все нові способи. Люди 
прагнуть отримати знання 
для особистого успіху. Знан-
ня ж про душу, її властивості, 
про кінцевість матерії та ілю-
зорність буття дані людині 
для її особистісного зростан-
ня, для «світу в собі». Не шу-
кай щастя зовні — воно в тобі 
самому.

      
Що ж це за закон бороть-

би за існування, що змушує 
все живе поїдати один одно-
го і зводить життя до ціни, а 
задоволення і свободу — як 
частину цієї ціни. Це закон 
плоті. Закон же духу говорить 
про безсмертя духу людсько-
го, що дає нам сили працюва-
ти, переходячи у вічність.

Ігор Васильович Соя, 
Сумська обл.

Зустрічайтесь, друзі, 
зустрічайтесь,

Бо пора проходить золота,
А душа не хоче в це повірить,

Бо вона  ще зовсім молода.

Наша зустріч відбулася 15 
липня 2017 року. Ще за рік до 
цієї дати ми домовилися про 
все. Скільки тепла і душевної 
доброти кожен із нас нама-
гався вкласти в підготовку до 
довгоочікуваної зустрічі, щоб 
згадати про юність.

Після школи ми, як птахи, 
вилетіли з гнізда і роз'їхали-
ся по різних містах. І яке це 
щастя — приїхати туди, де 
пройшли найщасливіші роки 
дитинства. Адже в душі кож-
ної людини живе велика лю-
бов до землі, до людей і краю, 
де народився, де зробив пер-
ший крок. І ми всі з душевним 

трепетом чекали зустрічі ви-
пускників 1967 року. Минуло 
півстоліття, як ми пішли зі 
шкільного подвір’я в доросле 
життя.

50 років промайнуло, 
50 років…

Це не день, не місяць,
 півжиття!

Білим снігом в нас 
покрились скроні,

А душа ще зовсім молода.
Маємо дітей, онуків,

Ми уже на пенсії давно,
Але все ще тепляться 

в нас душі,
Коли шкільний вальс 

почуєм десь..

Коли прийшов час зустрічі, 
ми буквально на крилах леті-
ли на рідне шкільне подвір’я. 
Не можна підібрати слів, щоб 
передати те тепло і душев-

ну радість, які відчули того 
дня. Ми раділи один одному, 
як діти. І було тільки чути: 
«Вітю, це ти?», «Віро, яке ща-
стя, що зустрілися!» Нам всім 
цієї хвилини було по 17 років. 
Адже в душі 
ми залишилися 
тими хлопцями 
і дівчатами, яки-
ми були 50 років 
тому.

Тільки було 
дуже гірко, що 
15 наших друзів вже ніколи не 
зможуть прийти на зустріч... 
Наші друзі покинули землю, 
їхні душі злетіли в небеса. 
Пам'ять про них завжди жи-
тиме в наших серцях.

Для спілкування ми зу-
стрілися в кафе, що поруч 
біля школи. Коли розташу-
валися за столом, перше, що 
ми зробили, запалили свіч-
ку і поіменно згадали наших 
шкільних друзів. І цей ма-
ленький вогник дав їм знати, 
що їх люблять і згадують.

А потім згадували наші 
шкільні роки, різні сміш-
ні історії. Кожен намагався 
розповісти про себе, про ді-
тей, онуків.

Серед нас не було однієї 
однокласниці, яка за станом 
здоров'я не змогла приїхати. 
І ми взяли зошит, в якому 
кожен для неї написав неве-
ликого листа і щирі побажан-

ня. Адже добре слово зігріває 
людям серця і наповнює душі 
теплом. І цього ж дня переда-
ли їй цей зошит і наші пода-
рунки.

Ця ніжна і тепла зустріч ще 
довго зігріватиме наші душі, 
адже на кілька годин ми по-
вернулися в щасливі юнацькі 
роки. Обмінялися адресами 
і номерами телефонів, щоб 
спілкуватися і по можливості 
зустрічатися. Кожна зустріч, 
кожен дзвінок зігрівають 
наші душі і дають нові сили 
для життя.

Велике спасибі всім, що 
знайшли час і приїхали на 
зустріч з юністю.

Цей невеликий вірш я на-
писала для моїх шкільних 
друзів.

«ДРУЗЯМ»

Осіннє листя падає додолу…
Яке це щастя — 

бачити вас знову,

Дивитись в очі, 
чути вашу мову

І жити, жити для щастя 
і любові.

Летять роки, як ті 
хмаринки.

Не зупинити їх ні 
на хвилинку,

І в кожну мить, коли 
я поряд з вами,
Душа квітує

 яблуневим садом.

Живу, сміюся і радію знову,
І кожен день наповнений 

любов’ю.

Низький уклін життю
 за ці хвилини,

І вам — за вірність,
 вірність лебедину.

 З повагою і любов'ю до вас, 
Валентина Михайлевська,  

м. Київ

*****
Пусть мир ваш будет 

светел и красив, 
И чаще посещает 

вдохновенье! 
Мы дружбой с вами 

очень дорожим, 
Она нам улучшает 

настроенье.
 

Прелестными будьте, 
как розы, 

Но разница есть тут одна: 
Розы вянут от мороза,
Прелесть ваша пусть 

не вянет никогда!

Маргарита Степанівна Удод,
 Полтавська обл.

«ЗУСТРІЧАЙТЕСЬ, ДРУЗІ!»
Добрий день, шановні працівники такої щирої і потріб-

ної для нас газети!

Наше життя складається не з тих днів, які ми прожили, 
а з тих, які запам'ятали і наповнили душу теплом і добром. 
Хочу вам розповісти про «золоту» зустріч однокласників 
у рідній Пархомівській школі Київської області. Свою 
розповідь назву «Зустрічайтесь, друзі!».
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Здрастуйте, шановна ре-
дакціє!

Не тільки словами, а й 
справами хочу підтримати 
своє улюблене видання. До-
брі справи, як і добрі люди, 
— животворна сила.

Подібно пазлу за формою і 
змістом у нас з тобою, «Пан-
телеймончику», співпали ба-
чення і відчуття часу, потреби 
життя. Я дуже радію будь-я-
кому спонуканню до чогось 
нового, незвичного, духовно-
го. І точно знаю, що у нас з то-
бою буде багато однодумців. 
Адже у кожного є потреба ре-
алізувати скарб, подарований 
Творцем, — доброту.

Необхідність у ній знахо-
диться в наших душах із само-
го початку, а сьогодні начебто 
досягла свого апогею. Ми по-

винні зізнати-
ся собі самим 
і один одному, 
що часом по-
требуємо відчуття холодного 
душу, щоб прокинутися від 
духовного сну, гармонізувати 
свої потреби і можливості.

Наш соціум переповнений 
посиланнями, що роз'єдну-
ють: мовні питання, націо-
нальні, релігійні і політичні 
канделябри, соціальна не-
справедливість. І все це не 
приносить спокою, рівноваги 
і гармонії в житті.

Нам із вами, шановні 
співвітчизники, треба гід-
но оцінити благородну пра-
цю творців «Пантелеймо-
на» і стати співучасниками, 
помічниками і провідниками 
Світлого, Вічного, Доброго. 

Сьогодні вже кожен із нас 
може дозволити звернутися 
до себе, внутрішнього, від-
шукати в собі найцінніше, 
поділитися ним із іншими і ... 
О, диво! Відчуття чогось осо-
бливого зовсім поруч, воно в 

нас, з нами 
було і буде 
завжди, тому 
що ми його 

оживотворили. Своїми особ-
ливими діями відкрили в собі 
нові сили, що вирвали нас із 
цього безглуздого і хаотично-
го бігу по колу.

«Пантелеймончику», ти 
нас своїми конкурсами спо-
нукуєш до дій, де ми прокла-
даємо дорогу до себе, даруємо 
радість людям, відкриваємо 
для себе та інших Небо.

Кожен наступний Новий 
рік ми бажаємо собі і людям 
нового відчуття щастя. Для 
звершення наших бажань 
2018 рік обов'язково стане 
особливим, якщо ми поста-
раємося!!!

***

Школу і православну церк-
ву вважаю просвітницькими 
центрами. Також сподіваюся, 
що і «Пантелеймончик» стане 
помічником і бажаним гостем 
для них.

Ще дві передплати зробила 
для своїх рідних. Ревниво (в 
хорошому сенсі цього слова) 
спостерігають мої очі за їхнім 
життям. Дуже хочеться, щоб 
«Пантелеймончик» прижив-
ся у них на постійній основі і 
став для них добрим другом.

 Нехай наш люблячий Го-
сподь наповнить наші серця 
Своїми благословеннями!!!

З любов'ю, 
Раїса Дмитрівна Костиря,                                                                 

Київська обл.

Висилаю розповідь 
 «Я пізно зрозумів». Якщо 
знадобиться, добре, 
якщо ні, то «ніхто з вас 
не запитає, ніхто не за-
судить». Цю розповідь 
зберігаю з юних років, 
іноді перечитую. Була 
надрукована в журналі 
«Робітниця», автор — 
Єлизавета Ауербах.

Мати моя була худенькою 
маленькою жінкою з дуже 
м'яким і веселим характером. 
Її всі любили. А вона любила 
мене, для мене жила і працю-
вала. Рано залишилася вдо-
вою, так і не вийшла заміж. Я 
добре пам'ятаю, як вона впер-
ше повела мене до школи. Ми 
з нею дуже хвилювалися. На 
подвір'ї школи було багато 
дорослих, і всі вони тримали-
ся за своїх дітей.

Коли хлопцям веліли ви-
шикуватися в шеренгу, бать-
ки вишикувалися разом із 
ними. Кучерявий вчитель, по-
сміхаючись, сказав: «Дорослі, 
відійдіть, школярі підуть до 
класів без вас». Мати, розтис-
нувши мою руку, сказала: «Не 
плач, візьми себе в руки, ти 
ж чоловік» — і підштовхну-
ла мене. Але я дуже швидко 
освоївся у новій обстанов-
ці і заявив, що ходитиму до 
школи самостійно, і мати по 
телефону сказала подрузі: 

«Він став зовсім дорослим, до 
школи ходить один і послав 
кішку до бісової бабусі».

Пам'ятаю, в четвертому 
класі одна дівчинка подарува-
ла мені живу черепаху. Мені 
ніхто ніколи не дарував чере-
пах, і я дуже полюбив цю дів-
чинку. Я зробив їй з кори чор-
нильницю в подарунок, але 
вона віддала її іншій дівчинці, 
сказавши, що це не чорниль-
ниця, а «бузня». Вдома я, не 
витримавши, розревівся і 
розповів все матері. «Знаєш, 
— сказала вона, — зі мною од-
ного разу трапилось так само. 
Це дуже боляче, і я теж пла-
кала. Але я жінка, мені можна 
пробачити, а ти чоловік, візь-
ми себе в руки». Мені стало 
легше, і я відразу розлюбив 
цю примхливу дівчину.

Свого батька я не пам'я-
таю, мати одна виховувала 
мене. І я не замислювався, 
легко їй чи важко. Ми дружно 
і весело жили. Вона працюва-
ла, я вчився, у вільний час ми 
ходили на лижах, до театру, а 
вечорами любили мріяти про 
майбутнє. Вона мріяла, що в 
мене буде сильний характер, і 
що я буду письменником, а я 
— про те, як матиму постійну 
перепустку в кіно.

Так було до дев'ятого кла-
су. Потім, як казала мати, 
мене підмінили. Можливо, це 
сталося тому, що у мене з'я-

вилися нові товариші, яким 
мені хотілося наслідувати, але 
я думаю, що звалювати все на 
товаришів не варто. Мені було 
16 років, і дещо я вже розумів. 
Я став вести самостійне жит-
тя. Це виражалося в тому, що 
я пізно приходив додому, став 
погано навчатися, навчився 
палити і перестав дивитися 
матері в очі.

Якось я, повертаючись о 
третій годині ночі, помітив 
біля своїх воріт маленьку фі-
гурку матері. Від сорому, що 
вона не спить через мене, що 
зараз вона побачить, що я ви-
пив, я пройшов повз, ніби не 
впізнав її.

Після десятирічки до ін-
ституту я не потрапив, тому 
що, ведучи самостійний спо-
сіб життя, по суті, не навчав-
ся. Пішов працювати. У мене 
з'явилися власні гроші, але 
я віддав матері тільки першу 
получку. Якось я помітив у неї 
на столику валідол, але ніко-
ли не чув, щоб вона скаржи-
лася на серце. Сусіди стали 
помічати, що вона останнім 
часом страшно змінилася, але 
я, знаходячись поруч щодня, 
цього не помічав, точніше, не 
хотів помічати.

Так минув рік, настала 
весна, і мати стала вмовляти 
мене готуватися до іспитів. Я 
розумів, що вона має рацію, 
але у мене не вистачало сили 
волі.

Настав травень. Зустрів 
я його добре. Два дні свята з 
компанією збиралися у мене. 
Мама, все нам приготувавши, 
йшла до подруги. Третього 
дня я поїхав з хлопцями за 
місто. Їдучи, забув залишити 
матері записку, що не прийду 
ночувати.

Прийшов додому я чет-
вертого після роботи, але її 
вже не застав: вона померла 
третього ввечері, коли в квар-
тирі нікого не було ...

З компанією, яка не подо-
балася моїй матері, я відра-
зу порвав. Справжніх друзів 
серед них не було, я це зро-
бив без усякого жалю. Не 
полишаючи роботи, я почав 
готуватися до іспитів і восе-
ни, склавши все на п'ятірки, 
раптово зрозумів, що радість, 
якою не було з ким поділити-
ся, втрачає свій сенс.

На другому курсі я дуже 
подружився з одним студен-
том. Олег був серйозним і 
добродушним хлопцем. Див-
лячись на нього, я думав, що 
він сподобався б моїй мамі. 
Вихованець дитбудинку, він 
зберіг тільки смутні спогади 
про своїх батьків, яких втра-
тив в ранньому дитинстві. 
Я відчував страшну потребу 
розповісти йому все про свою 
матір, про наше чудове життя 
до останніх двох років, про те, 
як я мучив її і втратив. Слуха-
ючи мене, Олег ставав все су-
ворішим і суворішим. Якось 
він крізь зуби процідив: «Не-
гідник!» А я, розповідаючи, 

раптом ясно зрозумів, що 
для того, щоб вбити людину, 
зовсім не потрібно хотіти її 
вбити, — це можна робити 
щодня байдуже, не розумію-
чи, чим це може закінчитися. 
Я зрозумів це занадто пізно.

Зазвичай, коли ми сиді-
ли з Олегом у мене, я потім 
проводжав його до метро. У 
цей вечір він сухо сказав: «Не 
проводжай». Я відчував, що 
можу втратити друга. Най-
більше цього вечора мені 

хотілося почути слова: «Не 
плач, візьми себе в руки, ти ж 
чоловік».

Через тиждень Олег підій-
шов до мене. «У мене до тебе 
прохання, — сказав він, — на-
пиши все, що ти мені сказав. 
Так, як розповів, так і напи-
ши. Твоя мама хотіла, щоб ти 
писав, спробуй для неї ... ».

Та, кому я присвятив цю 
розповідь, ніколи її не про-
читає і не дізнається, що я все 
життя намагатимуся стати 
таким, як вона хотіла. Я взяв 
себе в руки, адже я — чоловік.
Маргарита Степанівна Удод, 

Полтавська обл

У КОЖНОГО Є ПОТРЕБА 
РЕАЛІЗУВАТИ ДОБРОТУ

«Я ПІЗНО ЗРОЗУМІВ ...»
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«Ніколи не втрачай терпіння — це останній ключ, що відкриває всі двері». (Антуан де Сент-Екзюпері)

САД І ГОРОД

РОБОТИ В САДУ 
В СЕРПНІ

Ось і настав серпень — мі-
сяць активного збору і пере-
робки врожаю. У народі його 
називають «захід літа», і дбай-
ливих господарів очікує вели-
ка робота — не тільки зібра-
ти і переробити урожай, але 
і підготувати сад до зимівлі, 
адже саме в серпні ми закла-
даємо успіх врожаю майбут-
нього року.

Як то кажуть, як попрацю-
єш, так і їстимеш. А працю-
вати в серпневому саду дове-
деться багато, а ще одночасно 
сушити, солити, маринувати, 
варити і закручувати.

ЩО РОБИТИ В САДУ

У серпні плодові дерева 
припиняють ріст і всі сили 
спрямовують на визрівання 
плодів. Досвідчені садівники 
радять у цей час припинити 
полив дерев, щоб не спрово-
кувати опадання яблук і груш.

Під гілки, що рясно пло-
доносять, необхідно поста-

вити підпірки, які не дозво-
лять надломитися важким 
від плодів гілкам. Між підпо-
рою і гілкою треба прокласти 
пом'якшувальний матеріал, 
який не спричинить пошкод-
ження деревини.

«Серпень — час опадання 
яблук» — так визначила цей 
місяць Белла Ахмадуліна. І 
дійсно, вийдеш у сад, а під де-
ревами ніби килим з опалих 
яблук. Їх треба обов'язково 
зібрати, щоб не допустити по-
ширення падалиці. Тим паче, 
ці яблука можна переробити 
на яблучний оцет або сухоф-
рукти.

А ось якщо листя і плоди 
на ділянці заражені (особли-

во після дощового літа) пар-
шею, то терміново застосуйте 
заходи боротьби з паршею 
яблунь і груш.

Після збору врожаю, 
приблизно через 2 тижні у 
ранніх сортів яблунь і груш 
починається активний ріст 
коренів — і ось в цей момент 
підживіть дерева органічни-
ми добривами (4—5 кг пе-
регною на квадратний метр 
пристовбурного кола). На-
прикінці серпня добре, якщо 
ви підживите садові насад-
ження фосфорно-калійними 
добривами для підготовки 
дерев до благополучної пере-
зимівлі.

ПОРАДИ САДІВНИКАМ

Поради агронома дядька 
Василя, сусіда по дачі, дуже 
мудрі і допоможуть вам про-
вести необхідні роботи в саду 
в серпні. Він формулює свої 
поради чітко, без зайвої ліри-
ки, як командир на плацу.

1. Припиніть полив мали-
ни і аґрусу під час дозрівання 
ягід.

2. Після збору врожаю смо-
родини, малини, аґрусу рясно 
полийте і підживіть кущі.

3. У малини прищипніть 
кінці бічних пагонів, коли 
вони досягнуть довжини 40 
см. Виріжте пагони малини, 
які відплодоносили, не зали-
шаючи пеньків, і спаліть їх.

4. Видаліть прикореневу 
поросль у вишні, сливи, тро-
янд, бузку та обліпихи.

5. З настанням холодних 
ночей зніміть урожай томатів.

6. Якщо на рослинах був 
фітофтороз, плоди слід про-
тягом 5—7 хвилин витримати 
в рожевому розчині марган-
цевокислого калію.

7. У теплицю, що звіль-
нилася, посійте салат, редис, 
кріп.

8. Наприкінці місяця пере-
садіть цвітну капусту з гряд-
ки, що звільнилася після зби-
рання томатів, в теплицю для 
дорощування.

9. Наприкінці місяця 
зберіть всі овочі, крім капу-
сти і моркви.

10. Упорядкуйте квітник.
11. Наприкінці місяця 

прищипніть кінці молодих 
пагонів у молодих плодових 
дерев. Посадіть частину ози-
мого часнику на глибину 10—
15 см. Щоб уникнути гнилі 
часнику, внесіть в лунку сто-
лову ложку піску.

ОСІННІ ПРИКМЕТИ
 ПОГОДИ

 Якщо на початку серп-
ня на деревах з'явилося жовте 
листя, то буде рання осінь.

 Якщо багато горіхів, але 
мало грибів, то буде холодна і 
сніжна зима.

 Рясне плодоношення 
червоної горобини — до хо-
лодної зими. 

 Якщо мурахи будують 
високі мурашники, це до хо-
лодної зими.

 Якщо на дубах багато 
жолудів, зима буде теплою.

СЕЗОННІ РОБОТИ В САДУ В СЕРПНІ

РОБОТА З ЯГІДНИКОМ

У серпні триває активний збір ягід ма-
лини, смородини, аґрусу, обліпихи. Не забу-
вайте правило садівників; під час дозрівання 
ягід припиняється полив. Тоді ягоди малини 
і смородини будуть сухими і солодкими.

А ось після збору врожаю ягід смородини, 
аґрусу обов'язково полийте кущі, підживіть 
їх фосфорно-калійними добривами і замуль-
чуйте ґрунт.

Не забудьте і про прищипування кінчиків 
бічних пагонів у малини (коли вони досяг-
нуть довжини 40 см). Ця процедура дозволяє 
призупинити зростання однорічних пагонів і 
прискорити їх визрівання.

Вирізають і ті пагони малини, що відпло-
доносили,  не залишаючи пеньків, що попе-
редить поширення хвороб. 

Більшість спалюють вирізані сухі гілки 
малини, щоб знищити можливе зараження 
здорових молодих кущів. Але можна вчини-
ти інакше: вирізані гілки малини просушити 
і на зиму ними укрити плантацію суниці для 
снігозатримання. Суниця добре почувається 
під подушкою з сухих гілок, що продуваєть-
ся.

У винограднику треба спушити верхній 
шар ґрунту і застосувати добрива для рослин. 
На плодоносних пагонах видалити верхівки, 
залишаючи 4—5 листків над останньою гро-
ною.

Кожна грона повинна насититися енер-
гією сонця. Чим більше сонячного тепла от-
римає ваш виноград, тим більшим і соковиті-
шим він буде.

Друга половина серпня — найкращий час 
для посадки суниці. У всякому разі, закінчи-
ти цю роботу необхідно не пізніше першої 
половини вересня, інакше рослини не встиг-
нуть добре вкоренитися до настання стійких 
морозів.

ЩО РОБИТИ В ГОРОДІ
 Город радує нас у серпні рясним врожаєм овочів. Все 

треба встигнути: і врожай зібрати, і обробити. Солити, вари-
ти, маринувати, сушити, одночасно продовжуючи доглядати 
за овочевими культурами, займаючись прополкою і піджив-
ленням.
 Томати, солодкий перець і баклажани починають ряс-

не плодоношення. Всі ці культури на початку місяця ще під-
живлюють органікою або мінеральними добривами. У серпні 
зачатки квіткових грон у томатів потрібно видалити, зали-
шивши над верхньою сформованою гроною тільки два лист-
ки. Цей прийом дозволяє прискорити визрівання плодів, що 
зав'язалися, до настання стійких холодів.
 Після настання холодних ночей, зазвичай це 10 серп-

ня, пора знімати урожай томатів, вирощуваних у відкритому 
ґрунті. Ті томати, які ростуть у теплицях, зняти частково, а 
на їхнє місце висадити салат, редис, кріп.
 Якщо ваші томати були вражені фітофторозом, ось 

вам спосіб їхнього збереження. Витримайте плоди протягом 
5—7 хвилин в рожевому розчині марганцевокислого калію 
при температурі 45 градусів.
 Наприкінці місяця пересадіть цвітну капусту з грядки в 

теплицю, що звільнилася, для дорощування.
 Після пожовтіння листя часнику і цибулі приступайте 

до їхнього прибирання. Адже потрібно їх просушити для по-
дальшого зберігання.
 Числа 25—26 серпня висаджують озимий часник. Щоб 

не допустити загнивання зубків часнику, в лунку вносять 
столову ложку піску, встромляють зубок часнику і засипа-
ють землею.
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«Уміння відчувати і бачити по-доброму оточуючих тебе людей — 
результат величезної внутрішньої роботи духу».(В. О. Сухомлинський)

ЦІКАВА ІСТОРІЯ

СТАРОДАВНІ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Існування острівної краї-
ни, де панував людиноподіб-
ний бог в оточенні його дітей 
— сонма богів, які керували 
людьми, мали чудові техно-
логії (загадкові чарівні пред-
мети), володіли кліматичною 
зброєю, можливістю кло-
нувати людину, медичними 
технологіями пролонгування 
біологічного життя людини за 
видову межу, тобто збільшен-
ня життя на тривалий термін 
— так зване «безсмертя в тілі 
для обраних», — ці відомості 
згадані в давніх переказах різ-
них народів світу.

 

НЕЗРУЧНІ ЗНАННЯ

- - -

ЄДИНОВЛАДДЯ (ЄДИНИЙ 
СВІТОВИЙ УРЯД).

ТАМ, ДЕ МЕШКАЮТЬ 
«БОГИ»

 (СВІТ «БЕЗСМЕРТНИХ»).

ЕЛІТА — СЛУГИ ЕЛЯ.

- - -

ЗЕМНИЙ РАЙ — КРАЇНА 
БОГІВ, ДЕ ПАНУВАВ 

ГОЛОВНИЙ БОГ 
В ОТОЧЕНІ СОНМА БОГІВ

Легенди про надрозвине-
ну допотопну цивілізацію:

- яка розташовувалася на 
далекому Заході, на великому 
острові в оточенні вод;

- країна, могутній вплив 
якої колись поширювався по 
всьому світу,

- країна, де одноосібно 
правив ЕЛЬ зі своїм оточен-
ням обраних ним слуг — 
Елітою — і наділяв своїх дітей 
владою над різними народа-
ми,

належать до глибокої дав-
нини.

Легенди про це є і у народів 
Сходу, і у народів Заходу, що 
жили кілька тисячоліть тому. 
Кожен народ називав цю 
острівну державу по-своєму.

Наприклад, у найдавніших 
шумерських переказах це 
блаженний острів ТІЛЬМУН, 
«Країна живих», де не було 
хвороб і смерті, місце прожи-
вання богів.

Місце дії найдавніших 
шумерських міфів про богів 
Енліля, Енкі, Нинхурсаг, про 
людину Ут-Напішті, що вря-
тувалася від Великого пото-

пу. Ці легенди відображені в 
шумерському епосі про героя 
Гільгамеша, а також в Вави-
лонській поемі «Енума Еліш».

Саме з цих легенд набагато 
пізніше, через багато століть, 
були запозичені давньоєврей-
ськими жерцями сюжети про 

райський Едем, про заборо-
нений плід, вигнання з раю, 
про Великий потоп і багато 
іншого.

У кельтській міфології це 
острів блаженних АВАЛЛОН, 
розташований на далеких 
«західних островах». Його 
символіка — скляна вежа або 
палац, чудові яблука, що да-
рують безсмертя і так далі.

Слово АВАЛЛОН спочат-
ку зустрічається як власна на-
зва, в валлійських генеалогіях 
стосовно міфічного предка 
найдавніших династій Бри-
танії.

У китайській міфології — 
рай безсмертних (сянь). Він 
знаходиться на трьох свя-
щенних горах: Пенлай, Фан-
чжан і Інчжоу, які плавають 
у морі-океані. Згадується, 
що безсмертні люди «сянь» 
їздять на хмарах, керую-
чи літаючими драконами. У 
них є сад богині Сі-ван-му, в 
якому ростуть персики без-
смертя (паньтао). Відомо, 
що в переказах безсмертна 
людина сянь найчастіше має 
вигляд білобородого старця 

і зображується з атрибутами 
безсмертя. А в міфології ел-
лінів, тобто древніх греків, 
ця країна називалася Елізіум, 
«Острови блаженних» ... Ат-
лантида.

(Далі буде...)
Текстова версія фільму 

«АТЛАНТИДА. ЕЛІТА У 
ПОШУКАХ БЕЗСМЕРТЯ »,
яка вийшла в передачі «ВІД 

АТЕЇСТА ДО СВЯТОСТІ»

АТЛАНТИДА — КРАЇНА БОГІВ, ОСТРОВИ  
БЛАЖЕННИХ, ТІЛЬМУН, АВАЛЛОН, ЕЛЛІЗІУМ

Чи існували більш високорозвинені цивілізації, ніж за-
раз? Чи існувала АТЛАНТИДА?

  Частина 1: 00:00:00 - 00:09:35 (час фільму на allatra.tv)

Атлантида карта. 
Где расположена Атлантида?
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«При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається».  (Гай Саллюстій Крісп, історик)

Є припущення, що кри-
визна башти — хитрий 
прийом середньовічних 
архітекторів, які бажали та-
ким чином вразити жителів 
Пізи своєю майстерністю. 
Справа в тому, що, згідно із 
законами фізики, вежа і в 
нинішньому її стані не може 
впасти, оскільки стрімка 
лінія, проведена з центру 
ваги, не виходить за межі ос-
нови. Рівновага порушить-
ся, і вежа впаде, якщо відхи-
лення від вершини досягне 
14 метрів!

Існує також легенда, що 
одного разу якийсь будів-
ничий наважився нагадати 
замовникам від католицької 
церкви, що непогано б запла-
тити за працю. Скупі церков-
ники сказали, що найкращою 
нагородою йому стане по-
чуття гордості за те, що він 
своєю працею прославив ідеї 
християнства. Майстер з до-
садою махнув рукою і нака-
зав вежі: «Іди за мною!». Тут 
сталося диво: на очах у здиво-
ваної юрби дзвіниця зробила 
перший крок і нахилилася до 
свого творця ...

Є і ще одна версія: архітек-
тор вежі був горбанем, який 
своїм творінням хотів дове-
сти, що і негарне може бути 
гідним захоплення.

Вежа почала будуватися 
в 1174 році як дзвіниця при 
Пізанському соборі, зведен-
ня якого почалося століттям 
раніше. Трапилася ця подія 
після переможної морської 
битви пізанцями проти са-
рацинів при Палермо в 1063 
році. У Пізанському соборі 

знаходяться кілька поховань 
різних історичних діячів, се-
ред яких — гробниця німець-
кого імператора Генріха VII.

Архітектор заклав фунда-
мент вежі на глибині трьох 
метрів на «подушці» з каме-
ню. Через 10 років, після зве-
дення третього поверху, стало 
ясно, що будівля нахиляється 
на південь. Справа в тому, що 

під вежею ґрунт виявився не-
однорідним, і сталася просад-
ка фундаменту на 30—40 см, 
що спричинило відхилення 
вежі від вертикалі на 5 см.

Архітектор, винний в 
такій помилці, був вигнаний 
з ганьбою з міста, а будівни-
цтво продовжив Джованні ді 
Сімоне, який намагався ви-
прямити вісь будівлі. Висота 
дзвіниці збільшилася ще на 
три поверхи і досягла 48 ме-
трів.

У 1284 р. були завершені 
шість поверхів з лоджіями-га-
лереями. Відхилення вежі 
продовжилося, і склало понад 
90 см, тому будівництво було 
знову припинено.

На початку XIV століття 
на рівні шостого поверху були 
встановлені дзвони, а над шо-
стим ярусом з'явилася гале-
рея з дзвіницею. У 1350 році 
вежа вже мала нахил в 1,43 
метра від вертикальної осі.

У 1564 році в Пізі наро-
дився Галілео Галілей. Згідно 
з його мемуарами, якось під 
час сильної грози з градом 
Галілей помітив, що і великі, 
і маленькі градини з однако-
вою швидкістю падають на 
землю, хоча мають різну вагу. 
Щоб перевірити свої припу-
щення, він виліз на Пізанську 
вежу. З верхнього її поверху 
вчений кидав в один і той же 
момент гарматне ядро масою 
80 кг і значно легшу мушкет-
ну кулю масою 200 г. Обидва 

тіла досягли землі одночасно. 
До цього панувала точка зору 
Аристотеля, який стверджу-
вав, що легкі тіла падають з 

висоти повільніше, ніж важкі. 
Таким чином, Галілей довів, 
що швидкість падіння не за-
лежить від ваги падаючого 
тіла, а допомогла йому в цьо-
му Падаюча башта.

З кожним роком кут на-
хилу вежі все збільшував-
ся, і на початку XX століття 
відхилення від осі вертикалі 
складало 4,3 метра, потім — 
4, 6 метра, потім — 5,3 метра. 
Незважаючи на те, що будо-
ва перенесла землетрус 1846 
року і бомбардування Другої 
світової війни, стало ясно, 
що недалеко той день, коли 
дзвіниця впаде. Стали прово-
дитися дослідження для зу-
пинки падіння цієї унікальної 
будови.

Через те, що вежа нахиля-
лася в різних напрямках пер-
ші роки, вона скривилася, як 
банан. Було висловлено безліч 
припущень, як можна утри-
мати її від падіння. Зовнішні 
опори тут не годилися, адже 
вони могли зіпсувати вигляд 
споруди. Протягом століть 
вежу реставрували, в тому 
числі замінювали колони, але 
нахил постійно збільшувався.

У XX столітті на ній пра-
цювали 15 комісій. У 1935 
році в фундамент ввели рід-

кий цемент, в 1992-му — на 
висоті першої галереї і під 
карнизом пам'ятника були 
накладені 18 сталевих кілець, 
вкритих спеціальним пласти-
ком. Оскільки вежа падає на 
південь, на північній стороні 
на бетонні балки було вста-
новлено противагу у вигляді 
блоку свинцевих брусків ва-
гою 600 тонн.

Потім були досліджені 
ґрунтові процеси, і навіть був 
споруджений макет — копія 
вежі, який звели неподалік, 
встановивши на спеціальний 
фундамент. Експерименти 
підтвердили, що вежу можна 
стабілізувати і трішки випря-
мити, якщо вибрати части-
ну жорсткого ґрунту з-під 
північної частини фундамен-
ту. Ґрунт вибирався через си-
стему обсадних труб, усере-
дині яких містився шнековий 
бур, що обертався. Розрахун-
ки виявилися правильними, 
і Пізанська вежа, осівши на 
кілька сантиметрів, стабілізу-
валася, що дозволило зняти 
свинцеві противаги і тимча-
сові опори, поставлені для 
підстраховки.

У 2002—2010 роках її на-
хил скоротився з 5 ° 30 'до 3 ° 
54'. 15 грудня 2001 року вежа 
відкрилася для туристів.

Незабаром в центрі Пізи 
з'явиться ще одна вежа — на 
основі падаючого прототи-
пу, висотою 57 метрів. Нова 
будівля стане офісним цен-
тром вартістю 65 мільйонів 
доларів. Її архітектор — Дан-
те Оскар Беніньї — каже, що 
нахил «двійника» буде всього 
лише обманом зору.

ПАДАЮЧА ПІЗАНСЬКА ВЕЖА:
ПОМИЛКА В РОЗРАХУНКАХ ЧИ ТОНКИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ ПРИЙОМ?

Пізанська вежа — найунікальніша дзвіниця в світі, розташована на площі Чудес італій-
ського міста Пізи. Вона має висоту 55 метрів і нахил 5,3 метра від вертикалі, від чого і про-
звана Падаючою.

ЦІКАВІ ФАКТИ 
ПРО СВІТ

1. НАЙЖАРКІШЕ МІСЦЕ 
В СВІТІ

Найвища температура 
повітря на планеті за всю 
історію, що склала +56,6 ° 
C, була зафіксована в На-
ціональному парку Долини 
Смерті 10 липня 1913 року.

2. НАЙХОЛОДНІШЕ 
МІСЦЕ В СВІТІ

На вершині Полярного 
плато в Антарктиді темпе-

ратура здатна опускатися до 
мінімуму на -92,7 ° C, зазна-
ченого в серпні 2010 року.

3. МІСТО З 
НАЙЧИСЛЕННІШИМ 

НАСЕЛЕННЯМ

Шанхай утримує звання 
найбільш густонаселеного 
міста світу завдяки своїм 24 
150 000 постійним мешкан-
цям.

4. МІСТО 
З НАЙМЕНШИМ 

НАСЕЛЕННЯМ

Будучи місцем прожи-
вання всього для 842 горо-
дян, місто-держава Ватикан 
визнане також найменшим 
містом і найменшою держа-
вою в світі.

5. НАЙВИЩА 
ТОЧКА СВІТУ

Пік гори Еверест, що під-
німається на 8 839 метрів 
— максимально високе міс-
це в природі, якого можна 
торкнутися рукою на нашій 
планеті.
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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)

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

— Об'єктивний час на при-
кладі горіння сірника — це є 
момент часу фізико-хімічних 
процесів, що відбуваються 
при горінні. І суб'єктивний 
час — це індивідуальне часо-
сприйняття частинки цього 
процесу.

Але оскільки глобальний 
час постійно прискорюється, 
то і об'єктивний час відповід-
но прискорюється. Хоча з 
позиції суб'єктивного сприй-
няття людиною об'єктивний 
час не змінюється, тобто як 
було в добі 24 години, так і 
залишилося. Виходить па-
радокс часу: з одного боку, 
час прискорюється і лю-
дина відчуває це. Як то ка-
жуть, не встиг у понеділок 
прокинутися, як вже субота. 
А з іншого боку, з позиції фі-
зики, об'єктивний час ніби 
залишається стабільним. Я 
маю на увазі рік, місяць, дні, 
години, секунди. І весь цей 
феномен часу обумовлений 
в першу чергу тим, що час, 
як і простір, є невід'ємними 
характеристиками матерії. 
Не було б матерії, не було б 
і часу, і простору. Так, час, 
як і простір, ще дуже щільно 
пов'язані з гравітацією.

— З гравітацією? — здиво-
вано перепитав Микола Ан-
дрійович.

— Так. Час, простір і 
гравітація — це властивості 
Аллат, які проявляються в 
енергії частинки По. Аллат є 
першопричиною зароджен-
ня та існування матеріаль-
ного світу. І саме внутрішній 
поштовх вперед енергії По 
породив час. Сьогодні час 
можна визначити як вели-
чезну енергію при величезній 
щільності ... І час, і гравітація, 
і простір притаманні всьо-
му матеріальному світу. У 
нематеріальному світі, або 
духовному, реальності Бога, 
як завгодно це називай, в 
загальному, в тому світі за 
гранню, поняття часу, про-
стору і гравітації взагалі від-
сутні.

— А що є там? — поціка-
вився Віктор.

— Розумієш, логічно по-
яснити, що є там, за межею, в 
принципі неможливо. Чому? 
Тому що мозок людини ма-
теріальний, він обмежений. І 
думки її — хоч і більш тонка 
структура матерії, але все ж 
матерія. Чому в усі часи ду-
ховні вчителі завжди гово-
рили людям: «Вір»? Тому що 
свідомість людини не може 
повноцінно сприйняти той 
світ. Вона може без опору або 
повірити, що називається 
чистою вірою, якщо людина 
включає свій агатодемон; або 
прийняти як гіпотезу, якщо 

людина коливається між свої-
ми позитивними і негативни-
ми думками; або вважати все 
це фантастикою, якщо люди-
на знаходиться на хвилі како-
демонів, коли присутні мно-
жинні сумніви ... Але те, що є 
за межею, цілком реально від-
чути на внутрішньому рівні. 
Для цього потрібно досягти 
певного ступеня духовної до-
сконалості.

— А Шамбала теж знахо-
диться за межею, в безчассі? 
— запитав Стас.

— Так. Тому там немає ні 
минулого, ні майбутнього в 
нашому розумінні.

Микола Андрійович ско-
ристався паузою і спробував 
знову повернути розмову в 
русло, що цікавить його теми 
про час.

— А існує дзеркальне відо-
браження світу? Адже якщо 
воно є насправді, то можна 
говорити про фізичну роль 
спрямованості часу — як в 
один, так і в інший бік. При-
наймні, докази речовини і ан-
тиречовини вже знайдені. І я 

гадаю, якщо буде доведено іс-
нування дзеркального ефекту 
часу, то цілком реально ство-
рити і машину часу.

— Машину часу? — усміх-
нувся Сенсей. — Можу тебе 
поінформувати, що ці припу-
щення так і залишаться при-
пущеннями, не більше.

— Але чому?
— Тому що машину часу 

для матеріальних об'єктів 
створити нереально. Пояс-
нюю, чому. Час в матеріально-
му світі протікає одновектор-
но, тобто в одному напрямку 
від моменту прояву матерії до 
моменту її зникнення. Адже 
матеріальний світ схильний 
до одного й того ж тимча-
сового циклу — теперіш-
нього часу. Зрозуміло, що 
матеріальний світ різноманіт-
ний, в ньому існує безліч па-
ралелей. Однак всі ці паралелі 
знаходяться всього лише на 
різній частоті, але ... в одно-
му і тому ж істинному часі. 
Тобто переміститися туди в 
просторі ти зможеш. Миттєве 
переміщення в просторі для 
матеріальних об'єктів цілком 
реальне. Але ти перемістишся 
на іншу частоту в той же гло-
бальний момент часу.

— Зачекайте, як це? — не 
зрозумів Андрій. — Тут на-
віть з однієї точки земної кулі 
в іншу, коли перелітаєш на 
літаку, і то є різниця в часі.

— Те, про що ти гово-
риш, це належить до понят-
тя суб'єктивного людського 
часу. Це миті. Про них ми ще 
поговоримо... 

До речі, про мить. За ве-
ликим рахунком, справжній 
час життя матеріального 
світу з усім його різноманіт-
тям, по суті, є лише однією 
миттю, не більше. Для нас 
вона розтягнута в мільяр-
ди років. А за фактом цей 
час вкрай обмежений. Не-
скінченність  же і вічність 
в істинному своєму прояві 
притаманні лише тій сто-
роні, за межею, тобто ре-
альності Бога, але аж ніяк 
не матеріальному світові. 
Матеріальний світ для того 
боку — це як певний спалах, 
що має свій початок і кінець. 
Матеріальне життя можна 
образно порівняти з кра-
плею води, що потрапила на 
розпечений під сонцем пісок 
в пустелі. Не встигла вона 
з'явитися, як тут же миттєво 
зникає, випаровується. Хоча 
насправді вона всього лише 
переходить з одного стану 
в інший. Але її миті перебу-
вання на піску, наприклад, 
для того ж заряду електрона, 
що знаходиться в ній, — це 
ціле життя в «нескінченному 
Всесвіті».

  (Уривок із книги А. Нових 
«Езоосмос»)

ЩО ТАКЕ
 ЧАС НАСПРАВДІ?

ЧАСТИНА III

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 гово-
рять, що час біжить на диво швидко. Тому було б цікаво дослі-
дити питання про те, чим насправді є час.

У книзі «Езоосмос» А. Нових ми знаходимо відповідь:

«У НАС
Є ВСЕ, ЩО

 НЕОБХІДНО»
ПРИТЧА

— Я такий нещасний ... 
Напевно, я погана людина, — 
скаржився учень вчителю.

— Ти хороша людина, але 
тобі потрібно змінитися.

— Як же так? Якщо я непо-
ганий, то навіщо мені зміню-

ватися?
— Давай-но краще 

я тобі покажу, — по-
радив учитель.

Він дав учневі со-
пілку з проханням 
зіграти будь-яку ме-
лодію. Учень грати на 
сопілці не вмів, але 
підніс інструмент до 
губ, став в нього дути 
і поперемінно закри-
вати отвори. Нічо-

го, крім свистячих і хриплих 
звуків, з сопілки не виходило.

— Бачиш, що виходить, — 
сказав Учитель. — А якщо ти 
навчишся на ній грати, музи-
ка стане зовсім іншою. Що ж 
зміниться? Гратиме той же ти, 
і сопілка буде тією ж, і руки, 
і повітря, але ... Це буде аб-
солютно інша музика, яка за-
спокоюватиме, лікуватиме і 
підноситиме душу.

У нас є все, що необхідно. 
Воно може здаватися пога-
ним, але лише тому, що ми ще 
не вміємо отримувати з нього 
гармонію. Коли ми навчимося 
гармонійно керувати думка-
ми і волею, тоді в руках нашої 

душі ці інструменти стануть 
слухняними. Тоді ми зро-
зуміємо, що недоліки — не що 

інше, як найяскравіші чесно-
ти, якими ми поки не навчи-
лися користуватися ...

ПРИТЧА ПРО ТЕ, 
ХТО СТВОРЮЄ 

НАМ ПРОБЛЕМИ

Йшов лицар по пустелі. 
Довгим був його шлях. По до-
розі він утратив коня, шолом 
і обладунки. Залишився тіль-
ки меч. Лицар був голодним, 
і його мучила спрага. Раптом 
удалині він побачив озеро. 
Зібрав він всю решту сили і 
пішов до води.

Але у самого озера сидів 
триголовий дракон. Лицар 
вихопив меч і з останніх сил 
почав битися з чудовиськом. 
Добу бився, другу бився. Дві 
голови чудовиську відрубав. 
На третю добу чудовисько 
впало без сил. Поруч упав 
лицар, вже не в силах більше 
стояти на ногах і тримати меч.

І тоді з останніх сил дра-
кон запитав:

— Лицарю, а чого ти хотів?
— Води попити.
— Ну так і пив би ...
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14 СЕРПНЯ — ЮВІЛЕЙ У НАШОЇ КОЛЕГИ
 І ПОДРУГИ ТАМАРИ ПИСАРЕНКО!

ЛІТО-2018
Весна не стала на узгір’ї,

З букетом квітів запашних
Крокує літо по міжгір’ях,

Рум’янцем тулиться до щік.

Воно торкнулось до калини
І до суничок прилягло,

Рожевий цвіт обняв шипшину,
Та й житечко вже зацвіло.

Пшениця грає смарагдово, 
Ячмінь розправив довгий вус.
Червневе свято. Як чудово!
До нього серцем я горнусь.

Це свято з сонечком злилося,
Після рясних, теплих дощів
З пташиним співом ізлилося

У зелені лугів, гаїв.

Ніби про сніг літо згадало,
Білим роменом зацвіло.

І берег річки заквітчало,
І задухмяніло село.

Пожвавлено пурхають
 бджілки,

Літають полем 
з краю в край,

Збирають з квіточок 
краплинки —

Медовий щедрий уражай.

І ось уже на водних плесах
Качається гурт каченят,

І десь у житі чи овесі
Хова зайчиха зайченят.

Та чарівна пора минає —
Ліг у покоси перших стіг,

Вже й літечко врожай збирає,
І сінокіс торкнувся ніг.

     Галина Ясюк,
         с. Стайки,

      Кагарлицький р-н,
        Київська обл.

Керівник народного 
фольклорно-автентичного 
колективу «Витоки» (рос. - 
«Истоки») Сергій Олійник 
своє 60-річчя відзначав в 
один день з ювілеєм очолю-
ваного ним колективу. 

«Витокам» — 40. Скаже-
те, що це випадковість чи 
збіг? Сергій Григорович не 
тільки вважає, що це зако-
номірність. Він просто пере-
конаний: все в житті визна-
чено з небес.

ШУКАЄ 
ОБДАРОВАНИХ

В роду Олійників не те 
що професійних, а й музи-
кантів-аматорів ніколи не 
було. А Сергія Бог нагородив 
талантом музиканта і співака. 
Правда, голос йому дістався 
від матері. 

Мама, Анастасія Степанів-
на, мала чарівний тембр. У селі 
її називали «баштанківський 
соловей». Тепер, коли співає 
Сергій Олійник, здається, на-
віть птахи замовкають у саду.

Сьогодні він згадує, як 
його, тринадцятирічного, до-

рослі музиканти покликали з 
собою грати на весіллі:

— Я був на сьомому небі. 
Адже грати в духовому ор-
кестрі вважалося великою 
честю. А тут ще взяли в до-
рослий колектив. В ті часи 
духова музика була дуже по-
пулярною, і жодне свято не 
обходилося без неї.

СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД
У МИСТЕЦТВІ

У Загнітків Сергій переї-
хав, одружившись на Світлані 
Колісник. У той час в селі не 
було художнього керівника, 
і директор Будинку культу-
ри Єфросинія Сторож (рідна 
сестра Світлани) перемани-
ла його до себе. І робота за-

кипіла ще з біль-
шою силою, вже 
сімейним підря-
дом. Адже і чо-
ловік Єфросинії 
Андрій теж брав 
участь у худож-
ній самодіяль-
ності Будинку 
культури.

— Мені по-
щастило, що 
я працював 40 

років з таким таланови-
тим режисером, керівником, 
як Єфросинія Григорівна. 
Вона вивчала і зберігала на-
родно-пісенну спадщину. Її 
заслуга в тому, що у нас є 
колектив, який носить по-
чесне звання «народного», і в 
тому, що Кодимщина стала 
відомою на всю Україну, — 
каже Сергій Григорович.

Йому, як і всьому селу, є 
чим пишатися. Колектив «Ви-
токи» — дипломант обласних 
і всеукраїнських конкурсів, 
учасник різноманітних фе-
стивалів і обрядових свят.

Вважаю, що новому по-
колінню необхідно показу-
вати кращі зразки віт-

чизняного та зарубіжного 
мистецтва, представля-
ти обрядодії, завдяки чому 
відроджувати звичаї україн-
ського села, — вважає Сергій 
Олійник.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ДЛЯ 
ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

Будинок культури в Загніт-
ковому вже давно став цен-
тром мистецтва. Тут постійно 
працюють гуртки: драматич-
ний, хореографічний, ляль-
ковий, художнього читання, 
вокальний. Їх відвідують не 
лише школярі та молодь, а й 
люди старшого покоління.

А ще у Сергія Григоровича 
є мрія. Яка мрія може бути в 
60 років, запитаєте ви?  Най-
звичайнісінька — опанувати 
гру на скрипці. Він грає на ба-
гатьох інструментах: на баяні, 
акордеоні, саксофоні, трубі, 
тромбоні, барабані, гармош-
ці, флейті... І вже найближ-
чим часом обіцяє виступити 
перед односельцями з про-
грамою скрипаля.

Любов Январська ,
Кодимський р-н, Одеська обл.

http://napensii. ua

«Так просто бути добрим! Потрібно тільки уявити себе на 
місці іншої людини, перш ніж почати її судити».

  (Марлен Дітріх, 1901 —1992)
*******

«Справи совісті не вирішуються більшістю голосів. Якщо 
бажаєш, щоб світ змінився, сам стань цією зміною».

(Махатма Ганді)

ТВОРЧЕ ЖИТТЯ І ЛЮБОВ ДО ТРАДИЦІЙ

Дорога Тамаро!

С юбилеем поздравляем 
нежно!

Как тебе к лицу твои года.
Ведь в 65 ты, как прежде,

Счастлива, прекрасна, 
молода!

Бажаємо тобі міцного 
здоров'я, миру, благопо-
луччя, гарних і радісних 
подій, яскравих вражень. 
Нехай в твоєму домі завжди 
панують спокій і затишок, 
сонячне світло зігріває в 
будь-яку погоду, здійснять-
ся твої мрії і бажання. Зали-
шайся такою ж неповторною 
і чарівною!
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