
ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

№17 (599) ВЕРЕСЕНЬ Добра газета для добрих людей!
Як навчитися ніколи 

НЕ злитися: 
3 поради від нейробіологів

НАШЕ ЖИТТЯПродовження на стор. 11

Від мігрені найчастіше 
страждають представниці 
прекрасної статі, починаючи 
з підліткового віку. Приступ 
головного болю може посилю-
ватися до такої міри, що з'яв-
ляється нудота...

ЗДОРОВ’ЯПродовження на стор. 4

Уявіть: ви стоїте віч-на-віч 
із людиною, яка буквально за-
кипає від злоби і кричить на 
вас; і все, чого вам хочеться, — 
відповісти їй тим же... Але, на-
кричавши у відповідь, ви ніяк 
не поліпшите ситуацію. Як же 
взяти себе в руки і втриматися?

Перевірені 
народні рецепти 

від мігрені

Як можна 
перейти на пенсію 

чоловіка?

АКТУАЛЬНО
Продовження на стор. 3

Із дзвінка в редакцію. Запи-
тує читачка Галина Олексіївна: 
«Підкажіть, як можна пере-
оформити пенсію покійного 
чоловіка на себе? Він був за-
служеним працівником сільсь-
кого господарства, я вчитель-
ка. Пенсія маленька ... »

ПРАВОСЛАВ’ЯПродовження на стор. 9

ЛЮБОВ МАТЕРІ 
БОЖОЇ

21 вересня — велике двуна-
десяте свято Різдва Пресвятої 
Владичиці нашої Богороди-
ці і Приснодіви Марії. Народ 
святкує Різдво Пресвятої Бо-
городиці як День всесвітньої 
радості.

ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА» —

ЗОВСІМ СКОРО!
Шановні читачі!
Запрошуємо вас, ваших 

друзів і родичів до участі в 
експерименті з телепатич-
ної передачі знаків! У ньому 
може взяти участь кожен ба-
жаючий, незалежно від віку 
і будь-яких умінь, — кожна 
людина, яка захоче.

Будемо раді, якщо вас 
зацікавить цей експери-
мент, адже що більше людей 
візьмуть у ньому участь, то 
цікавішими будуть резуль-
тати!

СУТЬ ЕКСПЕРИМЕНТУ

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

У цей же час всі волонте-
ри-учасники експерименту в 
різних точках світу зможуть 
телепатично прийняти цей 

знак незалежно від свого міс-
ця розташування на планеті.

ПЕРЕД СОБОЮ 
МИ СТАВИМО МЕТУ:
продовжити вивчення 

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

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

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

СТАТИ УЧАСНИКОМ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ

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

Результати експери-
менту будуть оброблені і 

опубліковані на офіційно-
му сайті «АЛЛАТРА ТВ»: 
allatra.tv.

МГР «АЛЛАТРА»

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

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

РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО 
ЗРОБИТИ ВЕЛИЧЕЗНИЙ 

ВНЕСОК У РОЗВИТОК 
СУЧАСНОЇ НАУКИ!

Справжня
свобода - це коли 

людина стає вище 
цього світу, вище 

матеріальних 
бажань...

Анастасія Нових
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ
Здрастуйте, шановні чи-

тачі, добрі люди!

Рада вітати вас у ці осінні 
дні. Літо порадувало нас гар-
ною погодою, осінь принесла 
багатий урожай.

У цьому номері зібраний 
дуже цікавий матеріал на різ-
номанітні теми. І незважаючи 
на те, що сторінок стало тро-
хи менше (у зв'язку з істотним 
подорожчанням паперу і не-
великими фінансовими труд-
нощами), сподіваємося, що 
він приніс у ваші домівки нові 
знання, щастя, тепло, турботу 
і Любов!

Ми дуже сподіваємося 
на розуміння з вашого боку 

і підтримку. Наступного 
року дуже чекаємо вас у ря-
дах передплатників і нових 
чудових людей як нових чи-
тачів! Для цього ми вже по-
чали розвивати сайт газети 
(www.  anteleymnon.com) і 
групи в соціальних мережах. 

Оскільки сьогодні біль-
шість людей проводять бага-
то часу і читають в Інтернеті, 
ми шукаємо підхід і до них, а 
також просимо молодь перед-
плачувати друковану версію 
газети своїм батькам, бабу-
сям, дідусям. 

Адже задоволення і 
радість від читання з паперу 
залишилася у багатьох людей. 
А «Пантелеймон» — це кори-
сний і приємний подарунок!

Сьогодні хочу з вами поді-
литися прекрасними дум-
ками однієї людини, які до-
помагають зрозуміти, як все 
просто, і що тільки ми самі 
відповідальні за якість свого 
життя.

«Ми сильні, коли нас не-
можливо смикнути ні за яку 
нитку. Коли нереально зігра-
ти на заздрості, коли немає 
ревнощів, коли не хочеть-
ся чинити опір, якщо тобі 
щось нав'язують.

Коли на тебе мчить бик, 
ти не борешся з ним, і ви-
ходиш із сутички перемож-
цем, коли відходиш убік, 
спостерігаючи, як він про-
носиться повз, врізаючись у 
стіну. Як багато разів мені 

хотілося зробити щось про-
ти тих, хто мене ображав, 
і приходило розуміння: а ро-
бити щось нічого не треба, 
відійди убік і все. Негативні 
властивості людини впли-
вають на оточуючих, але 
їхні власники руйнуються 
від них же.

Ось, скажімо, неприємна 
людина, якось недобре з то-
бою вчинила, підставила, і 
ти, розсердившись, думаєш, 
як би дати здачі, тобто 
вступаєш у сутичку з би-
ком, а потім розумієш, що 
нічого робити не треба, — 
чорне залишиться чорним, а 
біле  — білим, і ти відходиш 
убік.

І головне — відходити 

убік. Не простою бездіяльні-
стю, а думками теж! Припи-
нити думати, хвилювати-
ся, мислити умовно. У якісь 
моменти треба просто не 
брати на себе управління 
світом, а відповідати тіль-
ки за себе, за свої почуття і 
емоції.

Це єдине, що підвладне 
нам. А життя розставляє 
все на свої місця. І нас самих 
теж... »

Будьте щасливими, дорогі 
читачі! Нехай ваше життя на-
повнить справжня Любов!

З повагою, 
Анна Хатімлянська

Чому у людей, які мають 
престижну роботу, сім'ю, ма-
теріальний достаток, мож-
ливість подорожувати, спіл-
куватися, виникає небажання 
жити? Справа в тому, що в 
них відсутня життєва сила. 
А відсутня вона через те, що 
вони не мають любові в собі 
і, як наслідок, самі нікого 
по-справжньому не люблять.

ВІД ТОГО, ЧИ Є У НАС 
КОХАННЯ, ЗАЛЕЖИТЬ 

НАШЕ ЖИТТЯ

Часто люди ставляться 
до такого почуття, як любов, 
несерйозно, тому що не ро-
зуміють важливості її у своє-
му житті. Більшість мислить 
так: «Щоб жити, мені потрібні 
їжа, вода, одяг, житло. А для 
того, щоб це все було, потріб-
ні гроші. Що ж стосується лю-
бові, то без неї можна спокій-
но обійтися». 

Згодом може виникнути 
більше бажань і більше гро-
шей, щоб їх задовольнити. А 
любов стає чимось абстракт-
ним, незрозумілим, абсо-
лютно непотрібним, тим, що 
заважає в досягненні їхніх 
амбітних цілей.

Однак любов — це не про-
сто абстракція. І від того, 
скільки її ми в собі маємо, за-
лежить повноцінність нашого 
існування, а іноді навіть ви-
живання.

Можна навести такий при-
клад. Народжується недоно-
шена дитина, і навіть якщо їй 
створити всі умови для того, 
щоб вона жила, помічено, що 
відсоток виживання серед та-
ких дітей невисокий. Однак, 
якщо таких недоношених ма-
люків часто відвідують їхні 
мами, в більшості випадків 
вони виживають. Це і є сила 
любові, яка може творити 
справжні чудеса. А ось її не-
стача здатна зробити життя 
просто нестерпним.

 Якщо тіло можна насити-
ти, наприклад, тим же бор-
щем, то душа теж має потребу 
в їжі, але вже в духовній. Її не 
можуть задовольнити про-
дукти харчування і будь-які 
інші задоволення, які отри-
мує тіло, — всередині все 
одно відчуватиметься порож-
неча і якесь невдоволення. 
Їжа для душі — це, перш за 
все, любов, добро, милосердя, 

радість ... Тільки в цьому ви-
падку душа отримує задово-
лення — це для неї і їжа, і ліки 
одночасно.

Повноцінний і гармоній-
ний розвиток особистості в 
першу чергу залежить від лю-
бові. Людина вже з дитинства 
повинна наповнитися послі-
довно декількома видами лю-
бові, зокрема: батьківською, 
братською і любов'ю до себе, 
яка з них виростає. І від того, 
наскільки це наповнення від-
будеться, залежить якість 
людського життя.

Роман Мельниченко,
настоятель приходу 

Покрови Божої Матері, 
сімейний психолог

СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ

ІМ: Знову-таки, понят-
тя «любов». Любов у понятті 
земному найчастіше дик-
тується первинною свідомі-
стю як потреба до розмно-
ження, тобто до копіювання 
собі подібних. Система в 
цьому теж дуже зацікавлена. 
Або ж диктується вторинною 
свідомістю як бажання воло-
дарювати, мати і так далі. Тоді 
любов виглядає через призму 
свідомості більш барвисто, 
але вона швидкоплинна. А 
справжня Любов, вона Лю-
бов тільки до Бога і Любов до 
кожного у Світі Духовному.

Ж: Так. Любов до Бога і до 
кожного, хто знаходиться в 
Світі Духовному.

ІМ: Любов справжня, 
щира — Любов до Бога. При-
родно, якщо ти починаєш на-
магатися, як говорили раніше, 
«всім серцем полюбити Бога» 
... А молитва Ісуса до цього і 
приводить, саме до відрод-
ження внутрішньо чуттєвого 
сприйняття Світу Бога — це 
Любов і Подяка до Нього. Ні-
чого немає, є Любов і Подяка. 
Все інше — це ілюзія по від-
ношенню до Світу Духовного. 
І ось коли виникає це почут-
тя, це і є злиття. Складно? Ні, 
не складно.

(Уривок з передачі 
«Свідомість і особистість. 

Від завідомо мертвого до 
вічно Живого»)

Мені особисто допомагає 
проста фраза одного ченця. 
Дуже проста. Він говорив: 
«Господь дає нам сил рівно на 
один день».

Не треба поки думати про 
майбутнє. Про те, як завтра 
встанеш і що робитимеш. І 
що відчуватимеш. Треба ось 
цей день прожити і макси-
мально викластися. Подолати 
труднощі настільки, наскіль-
ки можеш. 

Зробити стільки кроків, 
наскільки вистачить сил саме 
цього дня. Тому що на один 
день сили завжди даються. 

А завтра... Завтра все може 
змінитися на краще. І чор-
ні хмари почнуть поступово 
спливати за горизонт. Голов-
не — день прожити.

 А. В. Кир'янова

ЛЮБОВ = ЖИТТЯ, АБО «ІНСТРУКЦІЯ», 
ЯК БУТИ ЩАСЛИВИМ

Сьогодні більшість психологів говорять, що депресії — це біда нашого часу. А причиною 
їх виникнення вважають в першу чергу часті стреси. Якась частка істини в цьому є. Але що 
спостерігається у людини, яка страждає від депресії? Перш за все, небажання жити, і це 
головний фактор, який зумовлює зазначену проблему.

ФРАЗА 
НА КОЖЕН 

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

ЦЕ ЦІКАВО

Відразу хочемо уточнити: 
поняття «пенсія померлого 
чоловіка» в законодавстві 
України не існує. Є пенсія у 
зв'язку з втратою годуваль-
ника. Це не пенсія чоловіка 
і не половина його пенсії, це 
повноцінний вид пенсії са-
мої дружини (вдови), право 
на отримання такого виду 
пенсії дає тільки факт втра-
ти годувальника.

Вдова має право перейти 
з одержуваної нею пенсії на 
пенсію по втраті годувальни-
ка, що є окремим видом пен-
сії, і до пенсії чоловіка вона 
не має жодного відношення, 
оскільки розмір такої пенсії 
розраховується за стажем і 
заробітком чоловіка (году-
вальника) і призначається як 
50% пенсії за віком, розрахо-
ваної за стажем і заробітком 
померлого. Навіть якщо чо-
ловік отримував пенсію по 
інвалідності або взагалі ще не 
отримував ніякої пенсії (але 
мав необхідний стаж).

Згідно зі статтею 36 За-
кону України «Про загаль-
нообов'язкове державне 
пенсійне страхування», не-
працездатні члени сім'ї по-
мерлого годувальника, які 
були на його утриманні, ма-
ють право (за бажанням) 
перейти на пенсію у зв'язку 
з втратою годувальника (яку 
помилково називають пен-
сією померлого чоловіка).

Непрацездатними члена-
ми сім'ї за вказаною статтею 
вважаються:

- чоловік (дружина), бать-
ко, мати, якщо вони є ін-
валідами або досягли пенсій-
ного віку;

- діти (в тому числі діти, 
які народилися до спливу 10 
місяців з дня смерті годуваль-
ника) померлого годувальни-
ка, які не досягли 18 років або 
старші за цей вік, якщо вони 
стали інвалідами до досяг-
нення 18 років. Діти, які на-
вчаються за денною формою 
навчання у вищих навчаль-
них закладах І-IV рівнів акре-
дитації та професійно-тех-
нічних навчальних закладах 
— до закінчення такими діть-
ми навчальних закладів, але 
не довше ніж до досягнення 
ними 23 років, і діти-сиро-
ти — до досягнення ними 23 
років незалежно від того, на-
вчаються вони чи ні;

- чоловік (дружина), а в 
разі їхньої відсутності — один 
із батьків або брат, або сестра, 
дід чи баба померлого году-
вальника, незалежно від віку 
і працездатності, якщо він 
(вона) не працюють і зайняті 
доглядом за дитиною (діть-
ми) померлого годувальника 
до досягнення нею (ними) 8 
років.

До членів сім'ї, які вважа-
ються тими, що перебували 
на утриманні померлого году-
вальника, належать вищевка-
зані особи, якщо вони переб-
ували на повному утриманні 
померлого годувальника, або 
одержували від померлого 
годувальника допомогу, що 

була для них постійним і ос-
новним джерелом існування.

Також мають право (за ба-
жанням) перейти на пенсію у 
зв'язку з втратою годувальни-
ка і інші члени сім'ї померлого 
годувальника, для яких його 
допомога була постійним і ос-
новним джерелом засобів, але 
які й самі одержували пенсію.

Пенсія у зв'язку з втратою 
годувальника призначаєть-
ся в розмірі:

- на одного непрацездатно-
го члена сім'ї — 50% пенсії за 
віком померлого годувальни-
ка;

- на двох і більше непра-
цездатних членів сім'ї — 100% 
пенсії за віком померлого го-
дувальника, що розподіляєть-
ся між ними в рівних части-
нах.

А якщо померлий отри-
мував пенсію відповідно до 
Закону України «Про дер-
жавну службу», то, згідно зі 
ст. 37 даного Закону, пенсія у 
зв'язку з втратою годуваль-
ника призначається на од-
ного непрацездатного члена 
сім'ї в розмірі 70% від суми 
заробітної плати померлого 
годувальника, на яку нарахо-
вувалися страхові внески на 
загальнообов'язкове держав-
не пенсійне страхування.

Разом із заявою про при-
значення пенсії у зв'язку з 
втратою годувальника пода-
ються такі документи:

- паспорт особи, якій при-
значається пенсія;

- довідка з податкової ад-
міністрації про присвоєння 
ідентифікаційного номера;

- довідка про склад сім'ї;
- документи, які під-

тверджують родинні стосун-
ки члена сім'ї з померлим го-
дувальником;

- свідоцтво про смерть го-
дувальника;

- документ про перебу-
вання членів сім'ї на повному 
утриманні померлого году-
вальника чи одержання від 
померлого годувальника до-
помоги, яка була для них по-
стійним основним джерелом 
засобів до існування, або про 
спільне проживання з году-
вальником на момент його 
смерті;

- документи про стаж по-
мерлого годувальника;

- довідка про заробітну 
плату.

Таким чином, вдова може 
перейти на вказану пенсію 
тільки в разі, якщо вона була 
на утриманні у чоловіка і є 
непрацездатною (досягла 
пенсійного віку — 55 років 
або має інвалідність). Також 
зрозуміло і те, що на цю пен-
сію вдова переходить лише в 
тому випадку, коли одержува-
на нею пенсія менша за

новопризначену, оскільки 
від своєї пенсії їй доведеть-
ся відмовитися. Отже, перед 

ухваленням рішення про пе-
рехід на іншу пенсію слід все 
ретельно прорахувати, щоб 
не перейти на пенсію меншу 
за одержувану.

А ось підтвердити те, що 
ви були на утриманні по-
мерлого чоловіка, можна в 
управлінні Пенсійного фонду 
України довідкою з ЖЕКу, що 
підтверджує спільне прожи-
вання з «годувальником» на 
дату його смерті.

Звертаємо вашу увагу і на 
те, що повинен бути встанов-
лений факт саме спільного 
проживання, а не реєстрації 
(по-старому — прописки), 
оскільки нерідко буває так, 
що подружжя зареєстроване 
за різними адресами, а фак-
тично спільно проживають 
в одному місці багато років. 
Якщо ЖЕК відмовиться ви-
дати таку довідку, тоді факт 
спільного проживання та 
перебування на утриманні 
потрібно буде довести в судо-
вому порядку, на підставі на-
явних офіційних документів 
і /або показань свідків, які 
підтвердять факт спільного 
проживання та перебуван-
ня подружжя на утриманні у 
чоловіка (померлого). А вже 
потім з позитивним судовим 
рішенням звертатися в управ-
ління Пенсійного фонду для 
нарахування пенсії у разі 
втрати годувальника.

ПРОСТО, АЛЕ 
КОРИСНО

1 Швидше за все, вам про 
це вже говорили, але ви 

все одно не закриваєте воду, 
поки чистите зуби. Ви змо-
жете заощадити до 19 літрів 
води на день, якщо дослухає-
тесь до поради.

2Пюре зі старої картоплі 
буде набагато пишнішим 

і смачнішим, якщо додати в 
нього збитий яєчний білок.

3Щоб борщ був яскра-
во-червоного кольору, 

буряк наріжте кубиками або 
натріть на крупній тертці, 
залийте гарячою водою, по-
ставте на вогонь і доведіть 
до кипіння. Потім буряковий 
відвар процідіть в окремий 
посуд, а буряк варіть з інши-
ми овочами.

4Щоб томат, який лоп-
нув, не запліснявів, гу-

сто посипте тріщину сіллю.

5Коли ви чистите ак-
варіум, не виливайте 

воду, а використовуйте її для 
поливу кімнатних рослин. У 
посліді риб міститься азот і 
фосфор, що робить воду чу-
довим добривом.

6Якщо на початку роз-
мови сказати телефо-

нуючому, що у вас сідає бата-
рейка на мобільному, то він 
говоритиме по суті ...

7Якщо щось не працює, 
то спочатку вимкніть і 

ввімкніть. Це найпростіший 
спосіб переконатися в пра-
цездатності пристрою.

ЯК МОЖНА ПЕРЕЙТИ НА ПЕНСІЮ ЧОЛОВІКА?

«Підкажіть, будь ласка, чи можна після смерті одного з подружжя перейти на його пенсію, 
якщо вони були прописані за різними адресами?

Марія Федорівна»
Із дзвінка в редакцію. Запитує читачка Галина Олексіївна: «Підкажіть, як можна переоформи-
ти пенсію покійного чоловіка на себе? Він був заслуженим працівником сільського господарства, 

я вчителька. Пенсія маленька ... »
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ЦIЛИТЕЛЬ

«Людина з чистим серцем бачить чистоту у всьому. Адже зовнішній світ — це лише віддзеркалення вашого серця. 
Якщо ви наповните його любов'ю, то всюди відчуватимете любов».

КОРИСНО ЗНАТИ

Одна з відомих компаній у Велико-
британії продавала в пляшках питну 
воду, якість якої була нижчою за водо-
провідну. Після масових перевірок всі 
напої цієї фірми були зняті з продажу. 
У Німеччині було взято близько тисячі 
проб води. Третина з них показала на-
явність збудників різних інфекцій.

ЧОМУ ВОДА З КУЛЕРА МОЖЕ 
НАШКОДИТИ ЗДОРОВ'Ю?

В ідеалі це має бути харчовий пла-
стик. Однак, бажаючи заощадити, біль-
шість несумлінних виробників викори-
стовують полівінілхлорид. Під впливом 
сонця цей матеріал починає виділяти у 
воду частину хімічних речовин, з яких 
він складається.

БАГАТОРАЗОВЕ
ВИКОРИСТАННЯ ТАРИ

Справа в тому, що, якщо не мити і не 
обробляти за всіма санітарно-гігієнічни-
ми правилами використані пластикові 
бутлі, на їхніх стінах відбувається біоо-
бростання — накопичення мікроводо-
ростей, які починають виділяти токсини. 
Це може призвести до розладу шлунка.

ЧИСТКА КУЛЕРА
Постачальники повинні раз на півро-

ку забирати сам кулер на дезінфекцію, 
яка повинна проводитися на спеціально-
му обладнанні.

ВІДСУТНІСТЬ МІНЕРАЛІВ
Лікар-дієтолог Олександр Міллер 

каже, що якісна бутильована вода про-
ходить стільки ступенів очищення, що в 
ній практично не залишається мінералів. 
Але ж вона, навпаки, повинна доставля-
ти їх в організм. Чиста вода якісною не 
може бути. Через нестачу мінеральних 
речовин вона стає не тільки некори-
сною, але й шкідливою для здоров'я. Без 
обов'язкових мінералів починає слаб-
шати імунітет, тонкими і ламкими ста-
ють нігті і волосся, неміцними — кістки. 
З'являються проблеми з серцем.

http://kontrakty.ua

СКЛАД І ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ

Червона конюшина — по-
ширена трав'яниста рослина, 
в складі якої містяться вітамі-
ни різних груп (C, B, E, K), 
мікро- і макроелементи: мідь, 
залізо, хром, марганець, фос-
фор, кальцій, цинк; а також 
стероїди, алкалоїди, глікози-
ди, саліцилова і кумаронова 
кислоти, ефірна олія.

Вживання засобів з черво-
ною конюшиною благотворно 
впливає на серцево-судинну 
систему, підвищуючи ела-
стичність судин і запобігаю-
чи розвитку тромбозу, добре 
позначається на стані кіст-
кової маси, перешкоджаючи 
виникненню остеопорозу і 
підвищуючи міцність кісток, 
а також знижує рівень холе-
стерину і стабілізує ліпідний 
обмін.

Крім того, конюшина за-
стосовується для підтримки 
жіночого здоров'я. Її вжива-
ють для скорочення сильних 
менструацій, при запален-
ні придатків. Використання 
рослини при клімаксі допо-
магає впоратися з наслідка-

ми падіння рівня естрогенів, 
поганим самопочуттям, при-
ливами, стабілізувати роботу 
сечового міхура, нормалізу-
вати сон, а також поліпшити 
стан шкіри, волосся і нігтів.

СПОСОБИ 
ЗАСТОСУВАННЯ

 РОСЛИНИ ПРИ КЛІМАКСІ 
(В ТОМУ ЧИСЛІ 
І ПРИПЛИВАХ)

Подрібнені сухі квітки ко-
нюшини (3 чайні ложки) за-
лити склянкою крутого окро-
пу і дати настоятися близько 
години. Після процідити і 
вживати 3—4 рази на день по 
півсклянки за 20 хвилин до 
їди.

Цей рецепт допоможе 
знизити частоту припливів, 
полегшить нездужання, нор-
малізує роботу організму.

МАЛИНА

Листя малини використо-
вують з конюшиною для зава-
рювання чаю, який допомагає 
впоратися з симптомами клі-
максу.

У висушеному вигляді ли-
стя конюшини, липи, суни-
ці, малини змішати в рівній 
пропорції, заварити окро-
пом, дати настоятися кілька 
хвилин і пити як чай. Такий 
напій не тільки покращує са-
мопочуття протягом дня, але 
і нормалізує сон.

Три столові ложки подріб-
неної конюшини необхідно 
залити двома літрами окропу, 
при бажанні додати сік од-
ного лимона і мед (до 40 мл). 
Пити отриманий настій вран-
ці на голодний шлунок і вве-
чері за годину до їди по 100 мл 
для полегшення симптомів 
менопаузи.

Додати одну столову лож-
ку висушених коренів коню-
шини в 250 мл води і варити 
півгодини на водяній бані. 
Охолодити, процідити отри-
ману суміш, долити стільки ж 
холодної води (250 мл). Вжи-
вати перед їжею по 2 столові 
ложки 4 рази на день, щоб по-
збавитися припливів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
ДО ВЖИВАННЯ

Перш ніж починати 
лікування за допомогою 
червоної конюшини, ба-
жано звернутися за кон-
сультацією до фахівця.

Заборонено вживан-
ня засобів з рослиною в 

наступних випадках:
- при раку органів сечоста-

тевої системи;
- у разі проблем в роботі 

серця;
- при захворюваннях 

шлунково-кишкового тракту, 
діареї;

- при підвищеному згор-
танні крові;

- при варикозі, тромбо-
флебіті.

Вагітним жінкам слід від-
мовитися від вживання ко-
нюшини, а в період грудного 
вигодовування використову-
вати тільки за порадою ліка-
ря.

Побічні ефекти можуть ви-
никнути і в разі індивідуаль-
ної непереносимості конюш-
ини, а також при порушенні 
правил вживання лікарських 
засобів. Якщо важке дихання, 
з'явилася задишка, головний 
біль або нудота, то необхідно 
негайно припинити вживан-
ня конюшини і звернутися до 
лікаря.

Автор: Марина Кротнеко

Від мігрені найчастіше 
страждають представниці 
прекрасної статі, починаю-
чи з підліткового віку. При-
ступ головного болю може 
посилюватися до такої міри, 
що з'являється нудота, яка 
завершується блювотою. 
Нерідко мігрень супро-
воджується світлобоязню 
і непереносимістю гучних 
звуків.

 
Рецепт №1 — фреш із 

моркви, огірків і шпинату. 
Через соковижималку пропу-
стити одну морквину, кілька 
огірків і пучок листя шпина-
ту. Пити щодня такий фреш 
для профілактики мігрені. 
Також цей сік може послаби-
ти головний біль, якщо напад 
мігрені вже почався.

Рецепт №2 — оселедець. 
Виявляється, всього 1—2 
шматочки слабосоленого 
оселедця можуть полегшити 
стан людини, якщо мігрень 
розвинулася від нервового 
перенапруження.

Рецепт №3 — відвар із м'я-
ти перцевої. Залити склянкою 
гарячої кип'яченої води поло-
вину столової ложки трави, 
поставити на парову баню 
на 10—15 хвилин, після чого 
дати охолонути, процідити і 
додати кип'яченої води стіль-
ки, щоб вийшла повна склян-
ка. Вживати по третині на-
стою тричі на день перед їдою 
за 15 хвилин.

При виникненні частих 
нападів сильного головного 
болю слід звернутися до ліка-
ря, щоб він поставив правиль-
ний діагноз, тому що причин 
у цього явища може бути без-
ліч, і не завжди йдеться про 
мігрень.

РОЗСАДНИК БАКТЕРІЙ: ВОДА З КУЛЕРА
МОЖЕ НАШКОДИТИ ЗДОРОВ'Ю

ВИСНОВОК 
ЕКСПЕРТА

ПЕРЕВІРЕНІ НАРОДНІ РЕЦЕПТИ 
ВІД МІГРЕНІ

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧЕРВОНОЇ КОНЮШИНИ ДЛЯ ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ В ПЕРІОД КЛІМАКСУ

Лікувальні властивості червоної конюшини дозволя-
ють використовувати її для вирішення багатьох проблем зі 
здоров'ям. Ефективні, наприклад, народні засоби на основі 
цієї рослини при клімаксі. Вони здатні поліпшити самопо-
чуття жінки під час такого складного періоду.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

РЕКЛАМА в газеті 

Телефон тільки по 
питанням реклами:

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

«... дослідження ряду вче-
них переконливо показали, 
що найрізноманітніші ситу-
ації в ділянці ураженого дис-
трофічним процесом попере-
кового міжхребцевого диска 
призводять до виникнення 
абсолютно однакових сим-
птомів, абсолютно однакової 
клінічної картини! Але ура-
ження можуть бути спричи-
нені не тільки дистрофічним 
процесом, але і різними ін-
фекціями. Наприклад, у хво-
рих на цукровий діабет та 
осіб з ослабленим імунітетом 
ризик інфекції (як причини 
болю в попереку) особливо 
високий і може мати бак-
теріальну, грибкову, парази-
тарну або вірусну природу. 

Наведу деякі інфекційні 
ураження поперекового від-
ділу хребта, які зустрічають-
ся найбільш часто: 

- дисцит (від грец. diskos 
— «диск», лат. закінчення —
itis — «запалення») — запа-
лення, ураження міжхребце-
вого диска;

- спондиліт (грец. 
spondylos — «хребець»; лат. — 
itis) — запальне захворюван-
ня хребта (характерна ознака 
— первинне руйнування тіл 
хребців з наступною дефор-
мацією хребта); спондиліт 
має різновиди, наприклад, 
піогенний спондиліт, грану-

лематозний спондиліт, гриб-
ковий спондиліт, паразитич-
ний спондиліт;

- епі і субдуральний абс-
цес (грец. epi — «над, понад»; 
лат. sub — «під»; лат. durus 
— «твердий»; лат. abscessus 
— «гнійник, нарив»; мед. тер-
мін «дуральний» означає що 
належить до твердої мозко-
вої оболонки) —- скупчення 
гною, що локалізується над і 
під твердою мозковою обо-
лонкою, внаслідок запалення;

- менінгіт (від грец. 
meningos — «мозкова обо-
лонка»; лат. — itis) — запален-
ня оболонок головного або 
спинного мозку;

- мієліт (від грец. myelos — 
«мозок»; лат. — itis) — запа-
лення спинного мозку.

Також одними з численних 
причин болю в спині можуть 
бути і ураження внутрішніх 

органів. Адже кожен сегмент 
спинного мозку іннервує пев-
ну ділянку тіла, в тому числі 
м'язи, органи. Наприклад, 
якщо у людини є захворю-
вання статевих залоз або 
придаткових органів статевої 
системи, або ж захворювання 
товстої кишки, то це також 
може послужити причиною 
появи в тому ж поперековому 
відділі хребта так званого ві-
дображеного болю.

Відображений біль (ре-
перкусійний) виникає в орга-
нах і тканинах, які не мають 
морфологічних змін, однак 
залучені симпатичною нерво-
вою системою в патологічний 
процес, осередок якого зна-
ходиться в іншому місці, як 
правило, в будь-якому вну-
трішньому органі.

Слід також розуміти і зво-
ротний зв'язок, тобто, якщо 
відбувається ураження пери-
феричної нервової системи 
внаслідок здавлення корін-
ця або стовбура нерва, якщо 
відбувається травма, напру-
га сегмента спинного мозку, 
то, відповідно, порушуються 
рефлекторні реакції тієї чи ін-
шої ділянки тіла, з яким вони 
пов'язані.

Болі в поперековому від-
ділі хребта також можуть 
виникати і внаслідок па-
тологічних або компресій-
них переломів поперекових 
хребців, які, на жаль, часто 
залишаються нерозпізнани-
ми.

Хребець у стані норми 
володіє значним запасом мі-
цності. Однак при прикла-
данні зовнішньої сили, яка 
перевищує міцність хребця, 
відбувається перелом. Пе-
релом патологічно змінених 
хребців може утворюватися і 

при незначній травмі, напри-
клад, «підкинуло в маршрут-
ці», «зістрибнув зі сходів» і 
так далі.

Компресійні переломи — 
це переломи, при яких під 
впливом травмуючої сили ви-
никає компресія тіла хребця, 
що призводить до зменшення 
його висоти. 

Найчастіше такий перелом 
відбувається при падінні з ви-
соти на ноги, сідниці, голову. 
Причиною таких переломів 
може бути також і остеопороз 
(osteoporosis; грец. osteo — 
кістка, poros — пора, отвір, — 
ŏsis — захворювання) — ро-
зрідження кісткової тканини 
або дистрофія кісткової тка-
нини, і як результат — кістки 
стають крихкими і ламкими. 
Також причиною компресій-
них переломів може бути і 
метастатичне ураження хреб-
та при злоякісних пухлинах.

(Продовження статті 
читайте в наступному 

номері і дізнавайтеся, чому 
важливо ставити точний 

діагноз).

За матеріалами книги 
«Остеохондроз для професій-

ного пацієнта» професора, 
академіка Ігоря Михайловича 

Данилова — автора методу 
вертеброревітології.

Цим рецептом 
користуються вже 
5 століть, його за-
стосовують жінки 
в Англії, щоб омо-
лодити обличчя. Він про-
стий і доступний для всіх.

Маску роблять перед сном. 
Вона чудово підходить для 
всіх типів шкіри. Чудово очи-
щає і живить шкіру, зменшує 
глибину зморшок, підвищує 
тонус і покращує кровообіг. 
Загалом, просто диво-маска!

ЯК ЇЇ РОБИТИ
Візьміть 4 чашки. Першу 

заповніть до половини меле-
ними вівсяними пластівцями 
і долийте до верху оливковою 
олією. Все добре змішайте. У 
другу натріть одне середнє 
яблуко (без шкірки і серцеви-
ни), додайте чайну ложку ли-

монного соку і чайну ложку 
меду. Ретельно перемішайте.

Третя чашка повинна бути 
заповнена кефіром або мо-
лочною сироваткою. У неї 
треба додати чайну ложку 
солі. Але це потрібно робити 
в останній момент перед на-
несенням, щоб сіль не встигла 
розчинитися.

Четверта чашка повинна 

бути з ромашковим настоєм 
(найпростіше заварити в 250 
мл води 2 пакетика аптечної 
ромашки і дати настоятися 20 
хвилин).

ЗАСТОСУВАННЯ
1. Нанесіть вміст першої 

чашки на обличчя, шию і зону 
декольте. Акуратно помаса-
жуйте шкіру протягом 2—3 
хвилин, потім залиште маску 
на 5 хвилин.

2. Нанесіть вміст другої 
чашки безпосередньо на пер-
ший шар маски (не змивати 
вівсянку). Акуратно помаса-
жуйте шкіру кінчиками паль-
ців протягом 2—3 хвилин. За-
лиште маску ще на 5 хвилин.

3. Видаліть маску ватя-

ним тампоном, 
змоченим у вмісті 
третьої чашки. 
Акуратно помаса-
жуйте шкіру кін-

чиками пальців протягом ще 
2—3 хвилин, і нехай все зали-
шається на шкірі ще протя-
гом 5-ти хвилин.

4. Змийте маску ромашко-
вим чаєм з четвертої чашки. 
І, нарешті, нанесіть свій зви-
чайний нічний крем і лягайте 
спати.

Ви побачите ефект від ма-
ски наступного ранку, коли 
подивитеся на себе в дзерка-
ло.

Рекомендується протягом 
п'яти тижнів пройти курс з 
10-ти масок, роблячи їх два 
рази на тиждень.

За матеріалами 
www.goodmorningcenter.com

 ТУРБУЄ ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ?

 БАЖАЄТЕ ПОЗБАВИТИСЯ  
ВІД ЗАПОРІВ?

 ЗВЕРТАЙТЕСЬ НЕ ВАГАЮЧИСЬ!

Одна чайна ложка на добу 
порошку з гарбуза протягом 
від трьох до шести місяців до-
поможе знизити цукор в крові 
та позбутися запору.

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або (066) 1148240 
Ел. пошта: 0661148240@ukr.net

Не є лікарським засобом

РЕКЛАМА--------------ЦЬОМУ ДИВОВИЖНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЦЕПТУ 
ОМОЛОДЖУВАЛЬНОЇ МАСКИ 500 РОКІВ (!)

ЩО МОЖЕ ХОВАТИСЯ ЗА БОЛЯМИ В СПИНІ?
Захворювання, як хамелеони, можуть маскуватися під остеохондроз. Адже навіть за не-

значним болем у хребті може ховатися все, що завгодно, не виключено, що і одне з наведе-
них нижче захворювань.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Якщо ви сьогодні їли го-
роховий суп з копченостя-
ми, то здуття — справа жи-
тейська і зрозуміло, скоро 
мине. А ось якщо живіт ви-
рує і болить часто, в голову 
приходять тривожні думки. 
Давайте з ними розбирати-
ся.

РАК КИШЕЧНИКА?
Відразу відсіємо най-

страшніше — далі буде легше. 
Тим паче, що більшості з нас 
це спадає на думку першим: 
про проблему багато і напо-
легливо нагадують звідусіль.

Здуття, закреп і біль при 
цьому захворюванні вини-
кають вже на досить пізніх 
стадіях і пов'язані з ростом 
пухлини. Вона перекриває 
просвіт кишечника і зава-
жає просуванню їжі. Якщо 
вам більше 45 років, таких 
симптомів краще не чекати, 
а проходити колоноскопію в 
порядку скринінгу кожні 3—5 
років. Тоді ви будете впевне-
ними, що вже якщо і з'явили-
ся підозрілі симптоми, то це 
напевно не рак, а що-небудь 
легко вирішуване. наприклад:

АЕРОФАГІЯ?
Все просто: живіт розду-

вається, тому що ви ковтаєте 
повітря. Тому здуття і тяж-
кість (розпирання) в шлунку 
відчуваєте набагато раніше, 
ніж насичення. Ось це погане 
відчуття, коли їсти ще дуже 

хочеться, але вже не 
зовсім можеться, супро-
воджується, як правило, 
відрижкою: повітря ж 
легке — і йому простіше 
залишати вас через верх, 
а не через низ.

Причин аерофагії ба-
гато:

• їжа на ходу або ак-
тивні розмови під час 
їди;

• куріння: деякі люди див-
ним чином не вдихають, а 
ковтають дим, а інші курці 
через підвищену активність 
слинних залоз ковтають бага-
то повітря в процесі їжі;

• утруднене носове дихан-
ня;

• неправильний прикус. 
Відповідно, лікується аеро-
фагія виправленням харчової 
поведінки і усуненням прово-
куючих чинників. А ось якщо 
її не лікувати, то постійна ві-
дрижка досить скоро призве-
де до ослаблення сфінктера 
між шлунком і стравоходом 
— і тоді до ваших бід додасть-
ся ще й печія.

СИНДРОМ ПОДРАЗ-
НЕНОГО КИШЕЧНИКА 

(СПК)?
Це, мабуть, найпоширені-

ша з усіх кишкових проблем 
— з нею стикається букваль-
но кожен п'ятий землянин. 
Тобто приблизно кожен із 

тих, хто проживає у великому 
місті. І кожен другий з них, 
зіткнувшись з набором «за-
креп / діарея, здуття, біль», 
відразу думає про найстраш-
ніше. Насправді СПК — одна 
з тих хвороб, які дійсно «від 
нервів». І що більше ви хви-
люєтесь, боячись піти до ліка-
ря, то сильнішими виявля-
ються симптоми.

Справа в тому, що рух-
ливість кишечника забез-
печується гладком'язовими 
клітинами, які поперемінно 
скорочуються і розслабля-
ються. Коли клітина скоро-
тилася і довго не може роз-
слабитися, це спазм. Зазвичай 
він відбувається, коли ви 
нервуєте. Якщо ви нервує-
те весь час, то і спазми ки-
шечника поступово стають 
звичним, майже фоновим 
явищем. У результаті ритм 
руху кишечника порушуєть-
ся, вміст або затримується в 
організмі, або виводиться з 
нього дуже швидко — запори 

чергуються з діаре-
ями. Неправильний 
рух харчової грудки 
в кишечнику спричи-
няє процеси бродіння 
і, як наслідок, здуття і 
виділення газів.

Лікування СПК 
вимагає зміни звичок 
харчування і ритму 
життя, поліпшен-

ня емоційного стану. Якщо 
ви все робите правильно, то 
протягом одного-двох років 
можна повністю позбутися 
неприємних симптомів. На 
цей час лікар допоможе вам 
підібрати програму лікування 
(заспокійливі, спазмолітики, 
проносні, закріплювальні). 
Завдання лікування — на-
вчити кишечник працювати 
правильно або ж не реагува-
ти на стрес, а просувати їжу 
в потрібному ритмі і завжди в 
одному напрямку.

ЛАКТАЗНА 
НЕДОСТАТНІСТЬ?

Стан, коли у людини з 
різних причин не вистачає 
ферменту лактази, який роз-
щеплює лактозу (молочний 
цукор) до глюкози і галакто-
зи, називається лактазною не-
достатністю. Вона може бути 
вродженою або набутою. Пер-
ша форма виявляється у дітей 
з перших днів життя і, на ща-
стя, зустрічається рідко, друга 

може розвинутися в доросло-
му віці.

Здуття може бути обумов-
лене одночасно і набряком 
слизової кишечника, і бродін-
ням молочних продуктів, на 
обробку яких організм не 
може виділити потрібних ре-
човин. Єдино надійний спосіб 
лікування в цьому випадку 
— повна відмова від молока і 
молочних продуктів.

ЦЕЛІАКІЯ?
Целіакія — це неперено-

симість глютену, білка злако-
вих культур. При попаданні 
глютену в організм тонкий 
кишечник запалюється, по-
живні речовини не всмокту-
ються — через це можливе 
неприємне поєднання (навіть 
не чергування) закрепу і діа-
реї: випорожнення рідкі, але 
через набряк кишечника 
вони не відразу можуть «про-
рватися до виходу». Все це 
супроводжується болем і 
бродінням. Як і у випадку з 
лактазною недостатністю, 
єдине ефективне лікування — 
повна відмова від «травмую-
чих» продуктів.

Як бачите, більшість «не-
безпечних» симптомів зніма-
ються досить легко і не яв-
ляють серйозної загрози для 
життя і здоров'я. І все-таки 
боротьбу зі своїми страхами 
найкраще починати з візиту 
до лікаря.

https://www.passion.ru

ПОСМІХАЙТЕСЯ 
СМІЛИВО!

Маска зі свіжого соку 
кімнатного алое

Для боротьби з дрібни-
ми мімічними зморшками 
навколо очей і губ, на лобі, 
підборідді, можна викори-
стовувати наступну маску: 
змішати натуральний мед 
із такою ж порцією свіжого 
соку алое (або кашкою, зро-
бленою з листя алое), нане-
сти суміш на ділянку шкіри, 
де знаходяться зморшки . 
Умити обличчя через 10 хви-
лин.

Кашка алое діє, як м'який 
скраб: її можна наносити на 
проблемну жирну шкіру пе-
ред умиванням.

Особливою популярні-
стю зараз користується су-
блімований розчинний по-
рошкоподібний напій, що 
отримується з кореня, який 
можна пити замість кави, 
при цьому він приносить 
тільки користь організму. 
Пити його не рекомендуєть-
ся більше 1—2 чашок на 
день.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ 
РОЗЧИННОГО НАПОЮ:

1. Бадьорить, заряджає 
енергією на весь день, оскіль-
ки у своєму складі має білок.

2. Зміцнює нервову систе-
му завдяки великому вмісту 
вітамінів групи В.

3. Благотворно впливає на 
шкірні покриви, відновлює 
колаген у клітинах шкіри, 
насичує їх кальцієм, калієм, 
магнієм.

4. Прискорює ріст волосся, 
знижує їхню ламкість, покра-
щує структуру. Крім вживан-
ня напою всередину, настоян-
кою з кореня цикорію можна 
обполіскувати волосся.

5. Розчинна напій при-
носить користь хворим, які  
страждають на цукровий діа-
бет.

6. Допомагає при дисбак-
теріозі і закрепах.

7. Очищає нирки, печінку, 
нормалізує стан судин, бо-
реться з анемією.

Варто зазначити, що ци-
корій — лікарська рослина, 
тому вживання розчинного 
порошку може спричинити і 
шкоду.

ПРОТИПОКАЗАННЯ  ДО 
ВЖИВАННЯ ЦИКОРІЮ:

1. Не рекомендується вжи-
вання напою людям з пато-
логією жовчного міхура, за 
наявності гастриту, панкреа-
титу, виразки шлунка.

2. Продукт має властивість 
підвищувати або знижувати 
артеріальний тиск. Вживання 
напою перед сном може спри-
чинити безсоння.

3. Не рекомендується ма-
люкам у віці до 3-х років.

ДУМКА ЛІКАРІВ

Відгуки лікарів про ко-
ристь цикорію свідчать про 
те, що цей лікарський препа-
рат незамінний при лікуванні 
багатьох захворювань і мі-
стить дуже важливі компо-
ненти для здоров'я. Однак слід 
з обережністю вживати його 
тим, кому протипоказаний 
напій. Медики рекомендують 
замінити ним каву, особливо 
якщо не можете відмовити-
ся від вживання напою, що 
бадьорить.

ЦИКОРІЙ РОЗЧИННИЙ: 
КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ

ЗДУТТЯ ЖИВОТА: 5 ПОВАЖНИХ ПРИЧИН
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Представленная информация на страницах о здоровье носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики или самолечения. Выбор и назна-
чение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. !

Всі ми шукаємо чогось 
особливого і екзотичного, 
не помічаючи те справж-
нє, що здатне принести нам 
дійсну користь. Наприклад, 
горобина. «Ну і що? — ска-
жете ви. — Дерево як дере-
во. Червоні ягоди, різьблене 
листя. Тільки й користі, що 
корм горобцям ». Давайте ж 
дізнаємося детальніше про 
цю скромницю.

У складі красноплідної го-
робини весь спектр життєво 
необхідних вітамінів (вітамі-
ни групи В, А і С, Е і РР), ма-
кро- і мікроелементів (цинк, 
магній, кремній і марганець). 
Є також харчові волокна, біл-
ки і вуглеводи, парасорбінова 
і сорбінова кислоти.

 Подрібнені ягоди — чу-
дова основа для припарок, ця 
ж маса в поєднанні з розтер-
тим листям використовується 
в лікуванні грибкових захво-
рювань і для видалення боро-
давок.
 При втраті апетиту 

пюре з ягід горобини поверне 
інтерес до їжі.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
- при ішемії і після перене-

сеного інфаркту;
- при підвищеному згор-

танні крові і високій кислот-
ності шлунка;

- при діареї;
- сік, желе, настоянки з 

плодів горобини протипока-
зані дітям до 3-х років;

- обережно застосовувати 
при гіпотонії.

ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ

Перш за все, горобина — 
це полівітамінний засіб, і цим 
потрібно користуватися для 
лікування анемії, профілак-
тики грипу та застуд, зміц-
нення імунітету.
 Профілактика грипу та 

ГРЗ: складний збір. Беремо 
в рівних частинах горобину 
(ягоди), материнку, кіпрей, 
чебрець, шавлію, звіробій, 
м'яту, малину, обліпиху, ка-
лендулу, шипшину і кропиву. 
Одну столову ложку суміші 
заливаємо в термосі склян-
кою окропу і настоюємо кіль-
ка годин. Вживати потрібно 
2—3 рази на день.
 При дисбактеріозі і 

алергії на тлі кишкової ін-
фекції. Беремо три частини 
квіток і плодів горобини і 
одну частину кореня лепехи. 
Одну столову ложку суміші 
заливаємо склянкою холодної 
води і настоюємо 1 год. На-
стій ставимо на вогонь і дово-
димо до кипіння, після чого 
вживаємо в теплому вигляді 
по півсклянки двічі на день 
перед їдою.
 Для лікування запорів 

найкраще підійде такий ре-
цепт. Потрібно взяти плоди 
рослини, розім'яти їх і змі-
шати з цукром. Їсти потрібно 
по дві столові ложки, а іншу 
частину ліків ставити в холо-
дильник. Уживати до повного 
одужання.
 Щоб поліпшити зір, 

можна їсти по 10 свіжих 
бруньок рослини протягом 
10-ти днів.

Американські вчені зро-
били справжній прорив 
в області тканинної інже-
нерії. Вони зуміли винайти 
унікальний наноматеріал 
під назвою «наноглина», 
який здатний буквально від-
крити нову еру в сфері орто-
педії і травматології.

Наноглина — це нано-
матеріал, що розкладається, 
сумісний з людськими ткани-
нами. У наноглини є унікаль-
на властивість — вона сприяє 
регенерації кісткової ткани-
ни, мінералізуючи її. Відкрит-
тя було зроблене американсь-
кими вченими з Університету 
Північної Дакоти (США) під 
керівництвом докторів Кал-
пана Катті і Дінеш Катті.

За допомогою наноглини 
вчені створили будівельний 

каркас, який сприяє нарощу-
ванню кісткової тканини, а 
потім розкладається, не зали-
шаючи ніяких слідів. Каркас 
досить міцний — до віднов-
лення кісткової тканини він 
здатний повністю замінювати 
собою відсутню кістку, витри-
муючи необхідні навантажен-
ня. Наноглина надає каркасу 
здатність мінералізації кіст-
кової тканини, що в підсумку 
приводить до її нарощування.

Чи варто говорити, що це 
дослідження відкриває нові 
перспективи в галузі регене-
ративної медицини? Пробле-
ми з кістковим скелетом до-
сить поширені у літніх людей, 
і можливість відновлення 
кісткової тканини, яка має до-
статню міцність, буде для них 
справжнім порятунком.

Про перспективи нано-
технологій в медицині вже 
давно говорять вчені всього 
світу. Активний розвиток біо-
медичних нанотехнологій в 
майбутньому приведе до поя-
ви абсолютно унікальних ме-
тодів лікування і відновлення 
організму людини, які сьогод-
ні здаються фантастикою. Але 
зазирнути в майбутнє можна 
вже сьогодні завдяки книгам 
Анастасії Нових із серії «Сен-
сей». Із цих творів ви довідає-
теся не тільки про найближче 
майбутнє медичних техноло-
гій, а й про майбутнє багатьох 
наукових напрямків, вклю-
чаючи фізику, астрофізику, 
біологію, психологію. Деякі з 
прогнозів, які ви знайдете в 
книгах Анастасії Нових, вже 
збулися, до деяких відкриттів 
вчені ще тільки підбирають-

ся, а деякі є справою далеко-
го майбутнього. Однак у вас 
є шанс побачити майбутнє 
людства вже зараз! Читайте 
про це докладніше в книгах 
Анастасії Нових.

"— З цими технологія-
ми з'явиться можливість не 
тільки лікувати пацієнта все 
його життя, а й лікувати. — 
При цих словах Сенсея Мико-
ла Андрійович розреготався 
від душі. А потім Сенсей про-
довжив: — Причому лікувати 
в тому числі людей з психічни-
ми захворюваннями, безнадій-
них хворих, інвалідів, повер-
таючи їм повноцінне здоров'я, 
навіть якщо це були вроджені 
інваліди. Адже нанороботи 
зможуть проникати через 
гематоенцефалічний бар'єр 
безпосередньо до нейронів го-

ловного мозку, де прекрасно 
впораються і з порушенням, 
і з придушенням активності 
нейронів, впливаючи як на 
окремі нейрони, так і на певні 
ділянки.

— Фантастика якась! — 
пробурмотів Микола Андрій-
ович. — Тебе послухати, так 
виходить прямо-таки пана-
цея.

— Ну, десь так, — посміх-
нувся Сенсей і додав: — Але це 
ще далеко не межа того, чого 
можна досягти за допомогою 
нанотехнологій, природно, 
при розумному їх використан-
ні."

(З книги А. Нових
«Сенсей IV»)

1. Вибрати стиглі плоди 
(колір їх повинен бути наси-
чено червоним).

2. Процес приготування 
відбувається на водяній бані.

3. Сухі плоди спочатку по-
трібно розім'яти. Це можна 
зробити в ступці або будь-я-
ким зручним способом.

4. Залити гарячою водою.
5. Поставити на водяну 

баню.
6. Через 15 хвилин можна 

знімати з вогню.
7. Трохи остудивши до те-

плого стану, процідити.
8. Розбавити кип'яченою 

водою, довести до початково-
го об'єму.

Заварювати таким спосо-
бом можна і глід, це допоможе 
витягти максимальну кіль-
кість вітамінів і мінералів, 
щовтрачаються від впливу 
крутого окропу.

ЯК ЗАВАРЮВАТИ 
ШИПШИНУ 

ПРИ ЗАСТУДІ
Для лікування простуд-

них захворювань важливо 
правильно заварити плоди 
шипшини. Такий відвар до-
помагає знизити темпера-
туру і активно бореться з 
інфекцією. Можна сміливо 
застосовувати цей рецепт і 
для дитини.

Інгредієнти: сушені ягоди 
шипшини — 1 ст. л., імбир 
(трохи), окріп — 1 літр.

Приготування:
1. Подрібнити сировину і 

залити окропом.
2. Настояти протягом 

8-ми годин.
3. Процідити і пити по 150 

мл щогодини.
Весь отриманий напій ре-

комендується випивати за 
один день. Якщо його змі-
шати з медом, це посилить 
вплив шипшини.

ВЧЕНІ СТВОРИЛИ НАНОГЛИНУ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КІСТОК

ПРОГРЕСИВНІ 
ІННОВАЦІЇ

ЛІКУЄ ПРИРОДА ЦІЛЮЩА СКРОМНИЦЯ БІЛЯ 
НАШОГО ВІКОНЦЯ

ЯК ЗАВАРИТИ ШИПШИНУ ПРАВИЛЬНО, 
ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ВІТАМІНИ

Є безліч способів заварювати сушену рослину. Для того, 
щоб зберегти всі її корисні властивості, необхідно знати, 
як правильно заварювати вітамінні ягоди.
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ГОТУЄМО СМАЧНО!

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

ГОРІХОВІ З КІВІ
 
Прості в приготуванні, 

зате дуже смачні і незвичайні 
бутери. Настрій піднімають 
від одного тільки вигляду. А 
смак — просто карколомний, 
запам'ятається назавжди!

Інгредієнти: багет — 
1  штука, плавлений сир 
— 1  баночка (або пачечка), 
масло вершкове — 50 г, горі-
хи волоські — 1 склянка, час-
ник — 3—4  зубчики, йогурт 
натуральний — 100 г, ківі — 
2—3 штуки.

Приготування:
Холодне вершкове мас-

ло натерти на тертці. Додати 
плавлений сир і пропущений 
через прес часник, добре пе-
ремішати. Потім додати под-
рібнені горіхи, все заправити 
йогуртом за смаком.

Далі нарізати багет і під-
сушити шматочки в духовці. 
Маса викладається на підсу-
шені скибочки багета. Зверху 
— кружечки ківі.

Красота!!!

ЗАКУСКА «СОНЕЧКА»
 
Нам знадобиться: хліб 

житній, сир, часник, майонез, 
помідори черрі, маслини, кріп, 
листя салату.

Готуємо:
1) Білий тостовий хліб 

нарізаємо на тонкі квадратні 
шматочки розміром 5х5 см, 
трохи підсмажуємо у неве-
ликій кількості вершкового 
масла на сковорідці.

2) Робимо перший шар 
бутерброда: твердий сир на-
тираємо на тертці, часник 
розчавлюємо, сир змішуємо з 
часником і майонезом. Поси-
паємо дрібно порубаним са-
латом і кропом.

3) Другий шар бутерброда 
— «сонечко». Помідор черрі 
ріжемо навпіл, зрізаємо один 
краєчок, там буде голова «со-
нечка». Робимо на помідорці 
поздовжній надріз, розділяю-
чи майбутні крильця.

4) Голову робимо з поло-
винки маслини. Майонезом 
малюємо очі або викладаємо 
їх кунжутними зернятками, 

крапочки на спині вирізаємо 
з чорних оливок.

5) Укладаємо шари на бу-
терброд, посипаємо дрібно 
порубаним кропом і прикра-
шаємо гілочками петрушки.

«ХИБНА ІКРА»
 
Це найсмачніша намазу-

ванка з усіх, які доводилося 
куштувати. За смаком дуже 
нагадує червону ікру, завжди 
йде на ура!

Інгредієнти: оселедець — 
1 шт., масло вершкове — 150 
г, сирок плавлений — 2 шт., 
морква (невелика) — 3 шт.

Приготування:
Оселедець почистити від 

нутрощів, шкіри і кісток. 
Моркву відварити до готов-
ності.

Оселедець, морква, масло, 
сирки перекрутити через м'я-
сорубку і розмішати. Намазу-
ванка готова.

Може зберігатися в холо-
дильнику до 5 днів. Нею мож-
на намазувати на хліб, батон, 
накладати на скибочки відва-
реної або печеної картоплі, 
фарширувати яйця, огірки, 
помідори.

 Смачного!

1Що б ви не 
в и р і ш и л и 

готувати (навіть 
ще не знаючи 
точно, що саме), насамперед, 
увійшовши до кухні, поставте 
кип'ятити воду. Виробивши 
цю звичку, ви оціните всю ко-
ристь від неї в міру набуття 
кухарського досвіду.

2Ніколи не починайте 
готувати, не прочитав-

ши рецепту до кінця. Перш 
за все, прочитайте попередні 
пояснення, а потім — увесь 
рецепт. Усвідомте собі всю 
послідовність дій — і тільки 
потім беріться за справу.

3Ніколи не допускай-
те довгого бурління 

(кипіння) води, супів, компо-

тів і т. п., а також скупчення 
пари на кухні. Не кип'ятіть 
олію, не перепалюйте рослин-
них жирів — це псує не тільки 
їхній смак, але і смак продук-
тів, які піддаються тепловій 
обробці.

4Варіть супи без криш-
ки. Неодмінно ретель-

но знімайте піну! Молочні та 
рибні супи (особливо вуха) 
ніколи не можна варити 
під кришкою! Оскільки при 
бурхливому кипінні, яке від-
бувається під кришкою, жир 
емульгує і дає мильність, гір-
коту. Овочеві супи також кра-
ще варити без кришки, осо-

бливо ті, 
які вклю-
чають ба-
гато над-
з е м н и х 
овочів і трав. У м'ясних супах 
можна варити під кришкою 
тільки їх м'ясну частину, а по-
тім кришку знімати. Тільки в 
такому випадку супи будуть 
прозорими, ароматними і 
смачними.

5Будь-який продукт для 
варіння кладіть завжди 

в окріп. Ще краще — в підго-
товлений окріп, посоленний, 
поперчений (якщо це допу-
скає і вимагає рецепт).

Інгредієнти: 1 л води, 
2 ст. л. цукру, 4 ч. л. солі, 3 
шт. лаврового листа, 6 го-
рошин запашного перцю, 4 
шт. гвоздики, 3 шматочки 
кориці (меленої — половину 
чайної ложки), 3 ч. л. оцто-
вої есенції (70%).

При використанні столо-
вого 5% -го оцту необхідно 
взяти 800 мл води і 200 мл 
оцту. Якщо брати 9% -ий, тоді 
буде потрібно 890 мл води і 
110 мл оцту.

Приготування:
Закип'ятити воду, додати 

спеції, проварити хвилини 
три (оцет додати наприкінці 
варіння), зняти з вогню. Ма-
ринад готовий (його можна 
готувати заздалегідь).

Гриби добре промити, ве-
ликі розрізати, покласти в 
холодну воду і довести до 
кипіння, потім воду злити.

У другій воді, підсолив-
ши за смаком, гриби варити, 

не помішуючи, до моменту 
закипання. Коли вода почне 
кипіти, гриби обережно пе-
ремішати і зняти піну.

Наприкінці варіння гри-
би почнуть осідати на дно. 
Шумівкою вийняти гриби, 
розкласти по стерильних бан-
ках (на 2/3 висоти,  не щіль-
но), злити з банок залишки 
відвару і залити готовим ма-
ринадом (до повної банки).

Потім в маринаді грибоч-
ки розправляться, візьмуть в 
себе маринад і займуть весь 
об’єм банки. Банки закрити, 
гриби зберігати в холодиль-
нику.

Смачного!

Цей рецепт чудово підхо-
дить для мультиварки, але, 
звичайно, можна тушкувати 
таку капусту з м'ясом і в зви-
чайній каструлі або сотейни-
ку на плиті.

Нам знадобиться: 1 го-
ловка капусти, 1 цибулина, 
4 картоплини, 3 морквини, 
3 склянки води, 3 зубчики 
часнику (подрібнити), 1 лав-
ровий лист, 2 ст. л. цукру, 2 
ст. л. яблучного оцту, 2 ст. 
л. соняшникової олії, 0, 5 ч. л. 
меленого чорного перцю, 500 
г яловичини, вершкове масло.

Приготування:
Наріжте цибулю і карто-

плю, моркву, обсмажте все на 
вершковому маслі. Додайте 
все в каструльку або мульти-
варку, залийте водою. Додай-
те спеції, цукор, сіль, тертий 
часник, лавровий лист і оцет. 
Додайте м'ясо (цілою пласти-
ною або нарізане на шматоч-
ки) і порізану капусту.

Тушкуйте на маленькому 
вогні овочі з м'ясом близько 
години.

ПІДБІРКА БУТЕРБРОДІВ 
ДЛЯ СВЯТКОВОГО СТОЛУ

5 ДОБРИХ ПОРАД, 
ЯКІ СТАНУТЬ В НАГОДІ НА КУХНІ!

СМАЧНА ТУШКОВАНА КАПУСТА. 
ПРИГОТУЙТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ!

Всі знають, що капуста — корисний овоч, але далеко не 
всі її люблять. А ви спробуйте приготувати її за цим рецеп-
том. Ось побачите: діти і дорослі не зможуть втриматися і 
обов'язково попросять добавки. Капуста виходить аромат-
ною і дуже смачною.

ГОСПОДИНІ, ЛОВІТЬ! 
МАРИНАД ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ГРИБІВ

Цей маринад дозволить швидко замаринувати і зберегти 
ніжний смак грибочків.
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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

ЛЮБОВ МАТЕРІ БОЖОЇ
Сотні ікон чудотворних є свідченнями заступництва Бо-

жої Матері і тієї нескінченної, безкрайньої материнської лю-
бові, якою всіх нас Вона зігріває. Вона — Матір Божа, але й 
вона — Матір для всіх нас. Любов Її сильніша за тисячі люд-
ських материнських почуттів любові. Те, що ми тут всі разом 
зібрані, теж один із проявів любові, про які ми часто забу-
ваємо.

Ієромонах Ігнатій (Шестаков)

БЛАГА СИЛА ЛЮБОВІ 
І ТВОРЕННЯ БОГОРОДИЦІ

А вже як наочно показано, 
що в релігії християнства саме 
творча божественна сила жі-
ночого начала виконує голов-
ну роль реального Провідника 
зі світу людей в духовний світ. 
Вона йде через основні жіночі 
образи християнства — Діви 
Марії, Марії Магдалини ... Люди 
поділяють образи, але ж суть 
їхня одна — божественна Лю-
бов, Богородиця — те, що через 
Любов відроджує в людині спіл-
кування з Богом, через Душу 
відновлює з Ним колишній зв'я-

зок. Саме духовна, блага сила Любові і Творення Богородиці є 
основною провідною, виконавчою силою від Бога!

Рігден Джаппо

«БОГОРОДИЦЕ, 
ДІВО, РАДУЙСЯ»

Молитва: 

«Богородице Дево, радуйcя, 
Благодатная Марие, Господь с 
Тобою: благословенна Ты в жё-
нах, и благословен плод чрева 
Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших».

ЩО НАС РЯТУЄ?

Може, у вас буде мало 
метрів квадратних (житло-
площа), може, у вас в холо-
дильнику буде порожньо, але 
якщо у вас в серці буде Бог, ви 
будете щасливими людьми.

Якщо ви не зіб'єтеся і ди-
явол вас не обдурить, поруч 
з вами буде приємно стояти. 
Тому що в очах буде світло. 
Ось це дуже важливо. Тому 
що можна академію закінчи-
ти, стати професором і неві-
домо ким ще, але це не рятує. 
Це не рятує. Можна співати, 
як Шаляпін. Але це не рятує. 
А що нас рятує? «Навчіть-
ся від Мене, бо Я лагідний і 
смиренний серцем. І знайдете 
спокій душам вашим».

ВАЖЛИВО, ЩО У ТЕБЕ 
ВСЕРЕДИНІ

Будьте вільними людь-
ми, не будьте рабами гріха. 
Не підлабузнюйтеся ні перед 
ким. Не можна грубити, але 
й не можна підлещуватися. У 
мене така замальовочка, від 
якої потім соромно-соромно 
стало. У кафедральному со-
борі сидимо ми після співу на 
службі і п'яти вінчань, перед 
черговим шостим чи то сьо-
мим вінчанням сидимо ми і 
розмовляємо, розслабляємо-
ся, як раптом йде настоятель. 
Ми відразу всі, як по струнці 
встали, дивимося глибоко-
думно, хрестимося ...

Бачите, яке лицемірство. 
Ми перед Богом у храмі і нам 
не соромно. А ось перед лю-

диною — очі потупивши, го-
лосок тоненький: «Вибачте, 
благословіть». У Церкви не-
має кар'єри. Останні стають 
першими.

Поділюся з вами, що мене 
надихало. Надихали слова 
Силуана Афонського, що бай-
дуже, робочий ти чи цар, а 
важливо, що у тебе всередині. 
Ось це свобода називається.

Любов Божа — це те, на 
чому ми можемо будувати 
взагалі все, все в цьому світі.

Це фундамент всього, ро-
зумієте. Ось коли в тебе є 
благодать, ти і пробачиш, ти 
і примиришся, ти і потер-
пиш, ти і змовчиш, ти нести-
меш немочі іншої людини без 
будь-яких умов, без будь-я-
ких, розумієте, людських яки-
хось правд і судів.

21 вересня — велике двуна-
десяте свято Різдва Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії. Народ святкує 
Різдво Пресвятої Богородиці як 
День всесвітньої радості.

Необычайная она! Сверх сил!
Не обвиняй меня пока! Забыл!

Благословенна ты! 
Велел сказать —

Благословенна ты! 
А дальше гладь

Такая ровная... Постой: меж жён
Благословенна ты... 

А дальше звон
Такой ликующий... Дитя, услышь:

Благословенна ты! 
А дальше тишь —

Такая...
(Марина Цветаєва 

«Благая весть»)

***
У Київській Русі спочатку шанування Архангела Гав-

риїла і Діви Марії було спільним, як і належить. І тільки 
набагато пізніше, в XV столітті, шанування Архангела 
Гавриїла люди виділили з культу Благовіщення Пресвятої 
Богородиці, хоча це і не так. 

Там, де Діва свято творить, там завжди з Нею і 
Святий Дух перебуває. 

До речі, у віруваннях слов'ян (ще до прийняття хри-
стиянства) було спільне шанування верховних чолові-
чого і жіночого божества в парі, висловлюючись нашою 
мовою, в значенні духовного символу божественного Ло-
тоса (плану) та творчого Аллата (втілення плану).

«Устюжське Благовіщення» 
(святкується 8 липня, в день 
пам'яті прп. Прокопія Устюжсь-
кого) — шанований образ, ство-
рений на початку XII століття у 
Великому Новгороді. «Устюжське 
Благовіщення» — одне з найбільш 
виразних і лаконічних творів дав-
ньоруського іконопису.

«УСТЮЖСЬКЕ БЛАГОВІЩЕННЯ»

«ЗУСТРІЧ З БОГОМ — РАДІСТЬ, 
ВЕЛИЧЕЗНА РАДІСТЬ ...»

Зустріч з Богом, вона не може бути в часі. Вона поза ча-
сом. Це момент вічності. Я думаю, що всі ми торкалися до 
цих священних миттєвостей, коли не треба було нікуди біг-
ти, не треба було нічого хотіти і щось планувати, тому що 
все було всередині. 

Тому що вся повнота життя, яка є в Богові,  проживалась 
у тобі. А потім знову ... цей світ, ці проблеми, ці турботи і 
тривоги. Але ця хвилина дорого коштує.

Протоієрей Андрій 
Лемешонок, духівник мінсько-

го Свято-Єлисаветинського 
монастиря і настоятель 

парафії храму на честь ікони 
Божої Матері «Державна»
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«Живучи на Землі, кожному доводиться вибирати, заради чого жити: заради того,
 щоб стати добривом, чи заради того,  щоб стати світлом добра, і цим світлом світити людям».  (Симеон Афонський)

Є перша в Табурищі шко-
ла, маленька школа на око-
лиці Світловодська. Її три-
поверхова будівля з двох 
боків притиснута дев'яти-
поверхівками. Школа обслу-
говує Хмельницький мікро-
район, основу якого складає 
колишнє село Табурище.

Місцевий поет В. Сідун 
пише у своєму вірші «Перша 
школа»:

Є перша школа в Табурищі,
В колись прадавньому селі.

Тепер уже 
в масштабах міста,

Де український 
дух найближчий,

Чудові учні й вчителі.
Там українське все в пошані,

Витає слово Кобзаря,
Де вулиця Шкільна 

в каштанах,
Спішать у школу учні рано,
Щоб збагатилась знань зоря.

Стрічають вчителі привітно,
У шлях незвіданий ведуть,

Сміється день рожевоцвітний,
Надії зріють заповітні,

Що разом з учнями ростуть.
Все в школі рідне, 

навіть стіни,
Зайшов учитель — 

гамір стих…
В знаннях міцніє юна зміна — 

Майбутнє любої Вкраїни
Зростає в класах гомінких.

1954 рік, червень. Долю 
села і школи змінило будів-
ництво Кременчуцької ГЕС. 
Виконкомом Кіровоградської 
обласної ради було прийня-
то рішення про відкриття в 
с. Табурище середньої школи. 
Табурище, КремГЕС, Хрущов, 
Світловодськ. Змінювалися 
назви населеного пункту, змі-
нювалося і назва школи.

1956 рік, січень. Поста-
новою Ради Міністрів СРСР 
КремГЕСівській середній 
загальноосвітній трудовій 
політехнічній школі з вироб-
ничим навчанням №1 при-
своєно звання (ім'я) Героя 
Радянського Союзу І. К. Конь-
ка, який до війни 1941—1945 
рр. закінчив Табурищенську 
семирічку. У школі відкрито 
куточок пам'яті Івана Кузьмо-
вича Конька, це місце зустрічі 
з ветеранами Великої Віт-
чизняної війни. Члени клубу 
«Пошук» влаштовують тут те-
матичні екскурсії «Шляхами 
подвигу видатного земляка».

1957 рік, 2 вересня. Нова 
школа гостинно відчинила 
двері перед учнями і вчителя-
ми. Свідком цього торжества 
була і я (в той час учениця 8-го 
класу). Вишикувалися пер-
шокласники на чолі зі своїм 
учителем і десятикласники. 
Випускники завели першо-

класників до школи. Лунає 
перший шкільний дзвінок з 
рук першокласниці Олі. Ве-
ликий і важливий дзвінок, 
що відгукується трепетом в 
душі протягом всього шкіль-
ного життя. Учні заходять до 
приміщення нової школи і 
направляються до своїх клас-
них кімнат. Паркетна підлога 
натерта мастикою до блиску, 
в повітрі ще відчутний запах 
фарби, і всюди багато-бага-
то світла, а в душі — почуття 
вдячності будівельникам, які 
подарували дітям справжній 
храм науки з кабінетами хімії, 
фізики, біології, іноземної 
мови, спортивним залом.

Урок-настанова класного 
керівника і уроки за розкла-
дом, щодня домашні завдан-
ня, робота в гуртках і спор-
тивних секціях, допомога 
місцевому колгоспу в зби-
ранні врожаю, вечори відпо-
чинку та тематичні вечори, 
участь у суботниках з приби-
рання шкільного двору, вули-
ці, на якій розташована шко-
ла, пришкільної території.

Неможливо не згадати і 
вчителів, які перейшли пра-
цювати зі старого приміщен-
ня до нової школи. Це вони 
вміли працювати з нами, діть-
ми війни, на рівні розкритих 
рук і сердець. Вони любили 
себе в нас же, сподіваючись, 
що ми будемо гідними їх і на-
ших батьків, більшість із яких 

так і не побачили своїх дочок і 
синів. Тому ми, вихованці, на-
магалися їх не підвести, адже 
вони так у нас вірили.

Ось і я, випускниця Табу-
рищенської середньої шко-
ли Марія Тимофіївна Гачан, 
здобула вищу освіту в Київсь-
кому інституті іноземних мов. 
До рідної середньої школи №1 
міста Світловодська поверну-
лася в 1980 році, вже маючи 
певний досвід роботи в школі 
та інституті. Коли фахівці пе-
ревіряли роботу вчителя, то 
відзначили бездоганне знан-
ня французької мови: «Фран-
цузька мова Марії Тимофіїв-
ни — це ж таки французька!». 
Такій оцінці моєї роботи я 
зобов'язана шкільному вчи-
телеві Людмилі Григорівні 
Дун, яка помітила в мені, тоді 
ще школярці Маші Тесленко, 
здатності до іноземних мов.

Я вже на заслуженому від-
починку, але завжди щиро 
співпереживаю за справи рід-
ної школи, за її імідж, тому 
що для мене тут все близьке, 
все миле і дороге серцю. Тому 
і йду по життю, поєдную-
чи воєдино кращі почуття 
шкільних років і професійної 
зрілості.

З повагою і любов'ю до 
редакції моєї улюбленої 

газети  Марія Тимофіїв-
на Гачан (Дівоче прізвище 

Тесленко), м. Світловодськ, 
Кіровоградська обл. 

І так мені захотілося, щоб 
ти, «Пантелеймоне», став 
справжнім другом і опорою 
для чудової, розумною і про-
сто красивої жінки Любові 
Михайлівни Ніколаєнко. Ми 
з нею колеги, разом працю-
вали в Трепівській загально-
освітній школі І-ІІІ ст. Яким 
вона була грамотним завучем 
і чудовим Вчителем! Викла-

дала Любов Михайлівна 
українську мову і літературу. 
Її вихованці безмірно любили 
і свого педагога, і нашу «непе-
ревершену солов'їну мову».

Більшість з її учнів писали 
(і пишуть!) неймовірно тала-
новиті твори і вірші. У їхньо-
му числі і мої сини Саша та 
Міша.

А як обожнював свою Лю-
бочку чоловік Григорій! По-
над 40 років прожили вони в 
парі як два вірних і відданих 
один одному Лебедя ...

Як зараз, бачу їх, двох зако-
ханих, які гуляють по тінистій 
каштановій алеї ... Пустун-ві-
терець грає легкими срібля-
стими кучериками Любоньки 
... Очі чоловіка, які дивляться 
на кохану, світяться воістину 
неземним щастям ... Здається, 
це було зовсім недавно. Але ... 
пішов із життя її інтелігент-
ний і добрий Гришенька. За-
брав із собою частинку душі 
Любавушки. А у мене виникло 
величезне бажання — подару-
вати моїй милій подруженьці 
тебе, «Пантелеймончику», ці-
лителя наших душ.

17 травня у Любові Михай-
лівни був День народження, 
ось і передплатила їй газету, 
починаючи з червня і до кін-
ця 2018 року. І знаєте, «Панте-
леймон» їй дуже і дуже сподо-
бався. Чому я щиро рада.

Познайомилася з тією хо-
рошою газетою я абсолютно 
випадково. (Хоча, чи випад-
ково?! — ловлю себе зараз на 
думці). Зайшла в електричку, 
сіла біля якоїсь жінки. А вона 
навіть не помітила моєї появи 
— так захоплено читала щось. 
Це особливо й заінтригувало 
мене. Скосила непомітно очі і 
прочитала назву: «Пантелей-
мон».

Жінка, схоже, відчула мій 
погляд. Відірвала свій погляд 

від газети і ... просто посміх-
нулася! Відчувши взаємну 
симпатію, ми розговорилися 
... Уже виходячи з електрички, 
таємнича незнайомка про-
стягнула мені тебе, мій доро-
гоцінний ... І тепер ми з тобою 
разом вже понад 10 років. Ось 
така «історія Любові» вий-
шла... Я щаслива!

Спасибі вам за таке пре-
красне видання! І низько 
вклоняюся вам за самовіддану 
титанічну працю і за любов!!! 
Кожен номер «Пантелеймо-
на» — це маленьке диво. Дя-
кую вам, видавці-творці, що 
поволі вчите нас, своїх чи-
тачів, і за грозовими хмарами 
бачити сонце!

З любов'ю, ваша вірна 
й віддана шанувальниця 

Ірина Самсоненко

«МАМИНІ 
ЧОРНОБРИВЦІ»

Я ще з дитинства пам’ятаю
Духмяний запах угорі… 
Радію, плачу, як згадаю

Про чорнобривці у дворі.

Їх сіяла моя матуся
І поливала до зорі.

Я їх тепер зірвать боюся  — 
Вони, як сонечко, ясні.

Вони нам душу зігрівали
І в світ великий нас вели.

Як мама, ніжністю палали,
Як мама, поруч з нами йшли.

Я чую серцем твою втому,
Я бачу таїну краси

У чорнобривцях біля дому, 
У дивній купелі роси.

Матусю, матінко рідненька,
Цілую рученьки твої!

Бо чорнобривчики світленькі
Горять свічками уві сні.

Я тебе бачу на порозі
Із чорнобривцями в руці,

Серденько б’ється у тривозі,
Втираю сльози на щоці.

Роки, роки, де ж ви поділись?
Ніби крізь полум’я пройшли.

Сади квітучі поріділи, 
Та чорнобривці лиш цвіли…

Г. Д., Ясюк, с. Стайки,
 Київська обл.

«РАЗОМ З УЛЮБЛЕНОЮ ГАЗЕТОЮ 
ВЖЕ ПОНАД 10 РОКІВ»

Здрастуйте, моя неповторна, ерудована і душевна газето!

Дякую і низько вклоняюся вам за те, що було надруко-
вано статтю і розповідь про дідуся мого синочка Михайла. 
Спасибі безмежне, що знайшли місце і для моїх скромних 
послань і творінь. Повірте, разом з газетою в нашому домі 
тепер живуть оптимізм, любов і щастя. Дякуємо!

ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ
Згадаймо все, що миліше, згадаємо наш найкращий час...
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

ПРИДУШЕННЯ ГНІВУ — 
ОДНОЗНАЧНО ПОГАНА 

ІДЕЯ

У цьому випадку ви про-
сто цідите крізь зуби: «все в 
порядку» і намагаєтеся про-
довжувати займатися спра-
вами. Хороша новина в тому, 
що така поведінка дійсно 
приховує злість — але тіль-
ки від оточуючих — ваші ж 
емоції лише посилюються від 
спроби їх придушити. 

Що ж відбувається в нашій 
голові, коли ми намагаємо-
ся придушити спалах гніву? 
А там — справжній ураган! 
Ваша мигдалевидна залоза 
(ділянка мозку, що впливає 
на емоції) починає працюва-
ти понад міру. Але, що най-
цікавіше, емоції пригнічуєте 
ви, а гірше стає і вашому спів-
розмовнику теж. Як тільки ви 
починаєте стримувати свій 
гнів, кров'яний тиск вашого 
опонента підскакує, що по-
ступово відкладається в стій-
ку неприязнь по відношенню 
до вас. Якщо ви змушені спіл-
куватися протягом тривалого 
часу, є ймовірність, що від-
носини між вами складуться 
погані, і це навряд чи може 
порадувати.

Крім усього іншого, при-
душення своїх емоцій вима-
гає певних вольових зусиль, а 
сили, як відомо, мають звичай 
закінчуватися.

Хтось зараз подумає: «Я 
так і знав! Раз стримувати гнів 

шкідливо — доведеться його 
виливати на оточуючих». І це 
теж неправильно.

НЕ ВАРТО ДАВАТИ 
ВОЛЮ ЗЛОСТІ

І ось ви вибухнули, і зри-
ваєте злість на другові, ніби 
ви на дуелі. Не найкраща 
витівка, погодьтеся.

Накручування і вихлюпу-
вання злості лише підсилю-
ють емоційний вибух. Кон-
структивно висловити своє 
невдоволення, безумовно, 
можна, але вивалювати злобу 
на співрозмовника не слід — 
ваш гнів ростиме, як сніжна 
грудка, з кожним сказаним 
словом.

АЛЕ ЩО Ж ТОДІ 
ДОПОМОЖЕ?

Можна спробувати 
відволіктися. Але хіба це до-
поможе? Допоможе! Енерге-
тичні ресурси вашого моз-
ку обмежені, отже, якщо ви 
переключаєте увагу на щось 
ще, мозок вже не може кон-
центруватися на постійному 
і даремному обмірковуванні 
неприємних ситуацій.

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО 
ТЕСТ МАРШМЕЕЛЛОУ?

Дитині давали один шма-
точок зефіру і залишали її 
одну в кімнаті, пообіцявши в 

кінці видати два шматоч-
ки зефіру, якщо вона зможе 
втриматися і не з'їсти той, що 
у неї вже є. Які ж були резуль-
тати?

Діти, які змогли взяти себе 
в руки і не з'їли зефір, у май-
бутньому досягли найкращих 
результатів у кар'єрі і жодно-
го разу не потрапляли до в'яз-
ниці.

Результати тесту зрозумілі, 
але мало хто говорить про те, 
як дітям вдалося утримати 
себе і не з'їсти цукерку. Дуже 
просто: вони відволікалися.

Уолтер Мішел, автор до-
слідження, коментує:

«Діти знайшли, чим себе 
зайняти: вони наспівували 
мелодії, копирсалися в вухах, 
грали з пальцями або з тим, 
що змогли знайти в кімнаті. 
Таким чином, вони згладили 
внутрішній конфлікт і усуну-
ли неприємну ситуацію очіку-
вання».

Ця методика працює і з 
іншими видами сильних емо-
цій, таких як, наприклад, гнів. 
Так, так, знаю: досить складно 
відвернути себе, коли хтось 
істерично кричить вам прямо 
в обличчя. Однак є один спо-
сіб.

ПЕРЕОЦІНКА

Ще раз детально уяви-
мо ситуацію: хтось стоїть за 
декілька сантиметрів від вас 
і кричить на вас, як попало. 
Вам дуже хочеться відповісти 
тим же або навіть гарненько 
прикласти «співрозмовника» 
об що-небудь.

Але що, якщо я вам скажу, 
що ця людина вчора втратила 
матір? Або ж вона переживає 
важке розлучення, і вчора у 
неї відібрали права на дітей?

Ви б, швидше за все, не 
сприймали її гнів так близько 
до серця, а, можливо, навіть 
поспівчували б.

Що змінилося? Та нічого! 
Просто передісторія, яку ви 
собі розповіли, змінила ваш 
погляд на ситуацію. Як сказав 
Альберт Еліс: «Ви ображаєте-
ся не на події, а на власні дум-
ки».

Наступного разу, зіткнув-
шись із ситуацією, коли хтось 
почне зривати на вас злість, 
просто скажіть собі: «Я тут 
ні при чому. У нього просто 
поганий день». Як тільки ви 
змінюєте ваше уявлення про 
ситуацію, мозок змінює ваші 
емоції по відношенню до неї.

В одній з книг Девіда Рока 
описаний цікавий експери-
мент: професор Ошнер до-
сліджував емоції людей за 
допомогою томографа. Під-
дослідним показували одну 
і ту ж світлину, на якій був 
зображений чоловік, що пла-
че біля церкви. Спершу люди 
відчували співчуття і смуток. 
Однак, коли їм сказали, що це 
сльози радості, і людина пере-
буває на церемонії одружен-
ня, то емоції людей змінилися 
докорінно.

Професор пояснює цю об-
ставину тим, що наші емоції 
залежать від наших уявлень 
про світ: щойно ми змінюємо 
уявлення, емоції теж зміню-
ються.

Таким чином, якщо ви 
скажете самі собі: «У нього 
просто поганий день», ваше 
уявлення про дійсність змі-
ниться, і негативні емоції бу-
дуть витіснені позитивними. 
Результат не змусить себе 
довго чекати.

Дослідження, описані 
Джеймсом Гроссом в одній з 
його книг, показали, що люди, 
які застосовують подібні тех-
ніки заміщення гніву на прак-
тиці, мають більше друзів і 
близьких контактів.

Більш того, ця методика 
дозволить вам позбавитися 
гніву, не придушуючи його в 
собі, а отже, не «вибухаючи» 
згодом. Вам більше не дове-
деться шкодувати про слова, 
сказані комусь зопалу.

Тепер залишається остан-
ній крок на шляху до збере-
ження хороших взаємин — 
пробачити. І це потрібно вам, 
а не вашому співрозмовни-
ку. Згадайте старе прислів'я: 
«Тримати зло на когось — те 
ж саме, що пити отруту само-
му, думаючи, що помре хтось 
інший».

Мій син Паата в 12 років 
так нагрубив мамі, що довів її 
до сліз. Бабуся і сестра нама-
галися з ним поговорити, але 
в такі моменти втручатися 
не можна. Навіть пояснення 
батька ні до чого не приве-
дуть.

Я нічого не сказав. Минув 
тиждень, Паата вже забув про 
те, що трапилося. Я підійшов 

до нього і запросив прогуля-
тися для «чоловічої розмови». 
Такої, про яку мама не мала 
нічого знати.

Ми йшли мовчки, а потім я 
звернувся до сина. «Хочу, щоб 
ти дав мені пораду. Якось я 
закохався в одну жінку. І я по-
обіцяв їй, що якщо вона вий-
де за мене заміж, то я ніколи 

не дам її скривдити. Як ти 
вважаєш, це правильно?».

«Звичайно, правильно», — 
відповів він. «А ти коли зако-
хаєшся, даси своїй майбутній 

дружині таку ж обіцянку?». 
«Звичайно, дам!» — відповів 
Паата. І тоді я йому сказав: 
«Тепер допоможи мені, будь 
ласка. Я не знаю, як бути зі 
своїм сином, який образив 
мою улюблену жінку. Підка-
жи, що мені робити. Адже я 
дав їй обіцянку».

Це і є шокова терапія. Він 
довго, довго мовчить. Але те, 
що цієї миті кипить всередині 
нього, — саме це і творить 

людину. «Бий мене», — на-
решті каже він.

«Навіщо? Я не для цьо-
го тебе покликав. Нас двоє, і 
ми повинні захищати наших 
жінок. Допоможеш мені в 
цьому?». «Допоможу», — від-
повідає Паата. Я тисну йому 
руку і кажу: «Підемо додо-
му. І давай про це ніхто не 
дізнається: ні мама, ні бабуся. 
Це буде наша, чоловіча роз-
мова».

ЧОЛОВІЧА РОЗМОВА

Як навчитися ніколи НЕ злитися: 
3 поради від нейробіологів

Уявіть: ви стоїте віч-на-віч із людиною, яка буквально заки-
пає від злоби і кричить на вас; і все, чого вам хочеться, — від-
повісти їй тим же ... Проблема лише в тому, що, накричавши у 
відповідь, ви ніяк не поліпшите ситуацію. Як же взяти себе в 
руки і втриматися?
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СЕНОКОС
Кто был на сенокосе

 летнею порою?
Кто видел, как дрожит 

хрустальная роса?
Кто слышал, как поёт, 

переходя до плача,
В натруженных руках

 железная коса?
А кто вдыхал неповтори-

мый запах,
Цветов и трав настоянный 

нектар?
А кто лежал на сене жарки-

ми деньками
В тени раскидистых лесов 

и вековых дубрав?
Кто слышал пенье птиц, 
крик жаворонка звонкий? 
Кто видел, как садится 

солнышко в закат?
А раннею порой оно к нам 

вновь приходит,
И каждый солнцу 
несказанно рад.

На сенокосе бабочки 
порхают,

И стрекоза летит 
за кругом круг,

Вдруг ящерица выскочит 
под ноги,

А то появится гнездо 
с птенцами вдруг.

Кто был на сенокосе летнею 
порою, 

Тот видел лето, видел 
чудный мир!

Природы мир волшебный
 и прекрасный,

А это значит, что не зря 
на свете жил!

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

ПОСМІХНІТЬСЯ!
Якщо у вас правильна по-

става, розумні очі і загадко-
ва посмішка, значить, ви вже 
помітили, що вас фотографу-
ють.

****
Запам'ятай 3 правила:
1) не відступай;
2) не здавайся;
3) не з дієсловами пишеть-

ся окремо.
****

Лінивий працівник РАГСу 
не приходить до першої пари.

****
Господині на замітку: якщо 

прибирання проводити рід-

ше, то результати його будуть 
очевидними.

****
Навіть після невеликої по-

смішки в організмі обов'яз-
ково дохне один маленький 
мікроб.

****
Женя пішов до першого 

класу і за якихось кілька днів 

примудрився двічі постояти в 
кутку.

— Женю, — застерігає 
онука бабуся, — якщо тебе і 
в третій раз покарають, то ти 
просто вилетиш зі школи.

— Це що, — питає онук, — 
народна прикмета?

****
Син (7 років) радісно йде 

додому зі школи, розмовляю-
чи з мамою по мобільному:

— Мамо, виглянь у вікно! 
Бачиш, там щось біжить? Це 
я!

****
Діана, 3 роки:
— Мамо, а від тебе добре 

пахне, посмішкою прямо.

Батько привів сина до вели-
кої калюжі, що залишилася в 
саду після дощу.

— Дивись уважно, так діє 
заздрість, — сказав батько і 
кинув в калюжу жменю монет. 
Вода в калюжі заколихалася 
хвилями, спучилася, піднімаю-
чи з дна бруд.

— Так діє гнів, — продов-
жив батько і провів по калюжі 
долонею. Вода розплескалася, 
забризкавши пісок навколо.

—Так діє пристрасть, — 
батько прокопав паличкою 

канавку. Вода ста-
ла швидко витікати 
геть, і калюжа об-
міліла.

— Запам'ятаєш 
це? — запитав бать-
ко.

Син слухняно 
кивнув у відповідь.

 Наступного дня  
батько привів сина на берег 
моря і запитав:

— Відповідай мені, сину, що 
бачив ти вчора? Що засвоїв зі 
сказаного?

— Я зрозумів, — відповів 
йому син, — що заздрість хви-
лює розум, гнів розпорошує 
свідомість, а пристрасть вису-
шує людину.

— Ти все правильно зро-
зумів, але ти дивився на речі, а 
не на їхню сутність! — посміх-
нувся батько.

Він дав синові кілька монет 
і велів кинути їх у море. Море 
залишилося спокійним, ні 
мулу, ні піску не піднялося на 
поверхню, коли монети тихо 
впали на дно. Потім батько 
велів вдарити по воді рукою 
— вода вихлюпнулася на бе-
рег, омила його і знову стрімко 
пішла в море.

— Ми можемо з тобою ви-
рити канал у піску, але це нічо-
го не змінить, — сказав батько. 
— Запам'ятай, сину: справа 
зовсім не в гніві, заздрості чи 
пристрасті. Ніякі почуття не 
винні в тому, що вони зміню-
ють тебе. Міняти людей — це 
їхня сутність. Вся справа в тобі. 
Будь океаном, а не калюжею. 
Тоді, що б не прийшло до тебе, 
з чим би ти не зіткнувся, воно 
не зможе вплинути на тебе, не 
зможе змінити твоєї сутності.

1Люди думають, що бу-
дуть щасливими, якщо 

переїдуть в інше місце, а 
потім виявляється: куди б 
не поїхав, ти береш з собою 
себе.

2Щастя — як поцілу-
нок: щоб насолодити-

ся ним, його потрібно з ки-
мось розділити.

3Цінуйте людей, які 
приходять в ті миті, 

коли погано не їм, а вам.

4Не закривай рота тим, 
хто відкриває тобі очі.

5Немає ніякого сенсу 
намагатися допомогти 

людям, які не допомагають 
собі самі. Людину неможли-
во змусити підніматися по 
сходах, якщо вона сама не 
бажає підніматися.

6Помиляється кожен. 
Визнає помилку гід-

ний. Просить вибачення 
мужній. Відновлює відноси-
ни сильний.

7Наберися сміливості, 
якщо хочеш щось змі-

нити. Наберися терпіння, 
якщо щось змінити немож-
ливо. І будь мудрим, щоб 
знати, коли потрібна смі-
ливість, а коли терпець.

Майстер Ба-
хауддін все своє 
життя був щас-
ливим, посмішка ніколи не 
сходила з його обличчя. Все 
його життя було просякнуте 
ароматом свята! Навіть вми-
раючи, він весело сміявся. 
Здавалося, ніби він насолод-
жується приходом смерті.

Його учні сиділи навколо, 
і один запитав:

— Чому ви смієтеся? Все 
своє життя ви сміялися, і ми 

все не наважувалися запита-
ти, як вам це вдається? І ось 
зараз, в останні хвилини, ви 
смієтеся! Що тут смішного?

Старий Майстер відповів:
— Багато років тому я 

прийшов до мого Майстра 
молодою людиною, сімнад-
цятирічним, але вже глибоко 
страждаючим. Майстру ж 
було сімдесят, а він сміявся 
просто так, без будь-якої ви-

димої причини.

Я запитав його: 
«Як вам це вдається?»

І він відповів: «Всере-
дині я вільний у своєму ви-
борі. Просто це — мій вибір. 
Щоранку, коли я відкриваю 
очі, я переймаюся питан-
ням, що вибрати сьогодні 
— блаженство чи страждан-
ня? І так трапляється, що я 
вибираю блаженство, адже 
це так природно».

БУТИ ОКЕАНОМ

ПРОСТО ЦЕ МІЙ ВИБІР


