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ДЛЯ ЧИТАЧІВПродовження — на стор. 4

Шановні читачі! Упродовж 
багатьох років ми з вами ра-
зом. Доповнюючи один одного, 
ділимося знаннями і досвідом. 
Продовжуючи спільну взає-
модію ми оголошуємо конкурс 
серед передплатників газети 
«Пантелеймон» на 2019 рік!

Чорнобривці
для здоров’я

ЗДОРОВ’Я
Продовження — на стор. 7

Мало хто знає про ліку-
вальні властивості чорнобрив-
ців. Але ж ця рослина має ве-
лику цілющу силу. Наприклад, 
в народній медицині водний 
настій квіток чорнобривців за-
стосовували ще у давнину. А в 
Індії соком свіжого листя ліку-
вали екзему.

БОГ Є ЛЮБОВПродовження — на стор. 9

Цей святий 
і справді

особливий...

Чесно скажу, не збиралася 
поки писати вам цього листа. 
Але... прокинулася сьогодні 
рано вранці і раптом відчула 
на собі чийсь погляд. Це ди-
вився на мене Агапіт Печерсь-
кий!

ЯК ПОЗБУТИСЯ НАВ'ЯЗЛИВИХ ДУМОК?

«Для того, щоб не відчу-
вати зла, не відчувати страж-
дання і болю, потрібно ... що? 
Відмовитися від поганих ду-
мок. Коли людина розуміє, 
що вона хоче бути щасливою, 
і ось мій друг хоче відчува-
ти радість, йому потрібен 
найпростіший спосіб і най-
простіший інструмент — це 
відмовлятися від, скажімо, 
думок, які пригнічують.

Ось приходить думка в 
голову, що «Ти страждаєш, 
ти бідний», а ти кажеш: «Ні, 
я щасливий, я люблю Бога». 

Ось просто так, як у формі 
гри навіть, почати грати.

Забороняти своїй свідо-
мості когось засуджувати, не-
навидіти, злитися на когось, 
просто заборонити. Скажи: 
«Ні, я не буду».

Свідомість говорить: «Ось 
це погана людина». А ти го-
вори: «А чому вона погана? 
Чим вона гірша за мене?». 
Ось так і відповідати: пари-
рувати, змушувати частину 
свідомості ...

Зрозуміти потрібно одне. 
Ось, мій любий друже, за-
пам'ятай одне: ти фінансуєш 

свої думки. Це дійсно так. 
Думки ти не замовляєш у го-
лові. Вони приходять ззовні. 
Є сумніви? Посидь, подумай. 
Давай подумаємо про мете-
лика?..

(Продовження — на стор. 2)

Нав'язливі думки в самому запущеному випадку здатні доставляти багато клопоту. У 
простіших випадках вони вимотують фізично і душевно. Негативна думка, що не відпу-
скає, отруює життя і може доводити до депресії. Людина, втративши життєву енергію, 
стає забитою істотою з зацькованим поглядом.

Що ж робити? І що справді може допомогти, знаходимо відповідь у передачі «Свобода 
від диктатури звіра всередині тебе» на «АЛЛАТРА ТВ».

Якось прекрасної сніжної 
зими 2012 року мені виповни-
лося одинадцять. 

І вже до весни всередині 
щось змінилося. І це щось 
справило якийсь сплеск в моє-
му розміреному існуванні. Я 
відчув, що більше не та дитина, 
якою був раніше.

НАШЕ ЖИТТЯПродовження — на стор. 11

Самотність. 
Тепер я не один
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ЦЕ ЦІКАВО

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

ВІД РЕДАКЦІЇ
Здрастуйте, дорогі і любі 

читачі!

Дякую, що ви з нами. Не 
втомлюся повторювати це, 
тому що від того, скільки пе-
редплатників, безпосередньо 
залежить, виходитиме газета 
чи ні. Оскільки грошей все 
менше, а папір все дорожчий. 
Якщо чесно, написала і зро-
зуміла, що це була маніпуля-
ція вами, дорогі читачі.

Насправді «Пантелей-
мон» — це наше дітище, рід-
не і улюблене, через нього 
ми, як можемо, доносимо 
людям Знання. Знання про 
власну природу, про те, як 
зробити своє життя щасли-

вим. Тому що, судячи з ли-
стів, які надходять до редак-
ції, бачимо, що часто турбує 
читача (крім здоров'я). Це 
жалість до себе, самотність, 
нав'язливі думки, невдово-
лення чимось або кимось. 
Звичайно, дуже багато ли-
стів з позитивними прикла-
дами з життя, історіями, і 
це радує, це гріє душу. Але 
хотілося б, щоб ті життєві 
труднощі і питання, на які 
немає відповідей, були вирі-
шені, адже це в руках кожної 
людини, якщо є Знання, як 
це зробити, і головне  — дії в 
правильному напрямку.

Сьогодні дуже хочеться 
писати особливо чесно. Так 
ось, газету «Пантелеймон» ми 
видаватимемо, навіть якщо це 

не окуповуватиметься. Дуже 
хочеться, щоб більше і більше 
людей, у яких немає доступу 
до Інтернету, до книг, могли 
дізнатися все це і стати щас-
ливими, знайти Любов вічну. 
І ми самі йдемо цим шляхом. 
Не все гладко, ми не ідеальні, 
тому вчити когось сенсу не-
має, ми теж на шляху пізнан-
ня. Але чітко розуміємо, що 
якби не знання АЛЛАТРА 
(про себе, про подвійну при-
роду, про невидимі процеси, 
про глибинні почуття, про 
Любов істинну і т.д.), якби не 
інструменти, які дані в пере-
дачах за участю І. М. Данило-
ва, то життя було б сповнене 
питань і непорозумінь, зай-
вих переживань, горя і так 
далі. Хтось може вірити, хтось 
ні. Але поки не спробуєш, не 

дізнаєшся. Це вибір кожного. 
І цей вибір безцінний. Тому 
вибачте нам, якщо десь були 
учительство чи настанови, — 
ми просто даємо інформацію, 
яка нам цінна, а що з нею ро-
бити, вирішувати кожному з 
вас.

Нещодавно по радіо почу-
ла уривок із книги, який на-
гадав про найголовніше. Там 
йшлося про те, що в кожному 
з нас живе дуже багато Лю-
бові. І треба тільки звільни-
тися від страху, пройти крізь 
нього, і тоді Любов проллєть-
ся крізь цю греблю і заллє все, 
як величезний океан, освітив-
ши осінню пору року. Любові 
дуже багато в кожному з нас 
завжди. І дуже радісно, коли 
ми нею можемо висвітлити 

цілий світ!
Дякую, що ви з нами! Те-

пер відверто і щиро! Дуже 
здорово писати відкрито, 
тоді з'являється легкість 
всередині і щастя. Ми раді 
кожному, хто щиро з нами, 
хто любить спілкування на 
сторінках газети, кому про-
сто цікаво читати «Панте-
леймон», хто приймає нас 
такими, якими ми є, і приєд-
нується до створення кож-
ного номера, щоб позитивна 
інформація все більше роз-
літалася по селах України і 
приносила в будинки людей 
щастя, спокій, радість, лю-
бов і бажання жити!

Щиро ваша, 
Анна Хатімлянська

(Початок — на стор. 1)

Думки ти не замовляєш у 
голові. Вони приходять ззов-
ні. Є сумніви? Посидь, поду-
май. Давай подумаємо про 
метелика?

Так, ти можеш побачити 
метелика, зараз у голові уя-
вити його. Стримай 5 хви-
лин у голові цього метелика. 
І ти зрозумієш, що ти його 
не втримаєш. Тобі прийдуть 
рибки, мавпочки, лимони, 
апельсини, сусід кульгавий, 
та хто завгодно. І метелик цей 
буде з ними упереміш. А ти 
просто ось спини метелика. 
Не вийде. Чому? Тому що ти 
не господар свідомості. І ось 
коли ти розумієш, що ти не 
господар свідомості, але ти 
фінансуєш саме своєю увагою 
(те, що ти вкладаєш і звер-
таєш на це увагу), так? Тобто 
те, що в твоїй голові, то ти 
ніби фінансуєш.

І ось це фінансування, тоб-
то віддача енергії, воно і при-
водить до життя ті чи інші 
думки. Вони потім в подаль-
шому можуть на тебе впли-
вати, на твоє життя, на життя 
оточуючих тебе людей. Чому? 
Тому що, прийнявши думку 
про те, що ця людина погана, 
ти до неї починаєш ставити-
ся як до поганої людини, ти її 
відторгаєш. А чим же ж вона 

гірша за тебе? Тобто ось про-
сте питання.

А коли ця думка йде, і ти 
кажеш: «Ні, постривай. Мені 
не потрібна така думка. Я не 
засуджуватиму цю людину». 
Просто напросто. І ти відмо-
вився, і думаєш про хороше.

Свідомість намагається 
всунути тобі знову якусь не-
гативну думку, зло, страх, 
ненависть, намагається тебе 
принизити або підняти. А ти 
«Ні». Розповідай просто: «А я 
хочу про любов, про радість». 
Але про любов не в розумін-
ні людини до людини, а про 
Любов у вищому розумінні. 
Просто радій. Радуйся тому, 
що ти дихаєш. Навіть якщо 
ти хворий, навіть якщо тобі 
важко і погано, подивися, що 
є зелена трава, що є блакитне 
небо. Навіть якщо воно сіре, 
заволокло хмаринками. Але 
яка різниця? Навіть якщо йде 
дощ і гроза, полюбуйся цим 
дощем і грозою.

Зрозумій одне, що мине 
трішки часу, і ти цього не по-
бачиш. Чому? Тому що життя 
занадто коротке. І те, що тобі 
здається далеким-далеким 
майбутнім, воно сьогодні ж, 
ось зараз же буде. Просто те, 
що роки пролетять, і настане 
це «зараз» ... Ну, це як експе-
римент: можеш призначити 
дату у своєму житті. Неваж-

ливо, годину-дві-день-міся-
ць-рік-десять років. Одно-
значно, це «зараз» буде.

Дуже швидко спливає 
час. І все, що здавалося да-
леким, воно стає минулим. 
Це правда. Питання лише в 
тому, куди поділися ці роки. 
У порожнечу? Чи ти їх вико-
ристовував для чогось важ-
ливого, потрібного?

Важливе, потрібне в люд-
ському розумінні, те, що 
розповідає система, — це 
побудувати будинок, ну як 
завжди, в загальному, забез-
печити собі побут. Я не скажу, 
що це погано. І це потрібно 
робити. Ти зобов'язаний це 
робити. Тіло — це твоя ма-
шина. І ти повинен її утриму-
вати в чистоті, в здоров'ї. Ну 
і це нормально. Свідомість 
має працювати, тіло повинне 
працювати, воно повинне за-
робляти і забезпечувати себе. 
Це взагалі природний процес, 
він навіть не обговорюється. 
Але воно не повинне диктува-
ти тобі, тобі як Особистості.

І ось, щоб зрозуміти, що 
ти Особистість, коли ти по-
чинаєш забороняти свідо-
мості приймати думки погані 
і починаєш приймати тільки 
хороші думки, ось кажеш: «Я 
не хочу погане, я хочу гар-
не. Я хочу радіти». Воно тебе 

починає пригнічувати, ось 
хтось тебе дістає. А ти вийди і 
глянь  просто на сіре небо, на 
дощ або на сонечко, і просто 
порадій. Ось відкинь думку і 
радуйся тому, що ти бачиш. 
Байдуже, навіть, якщо ти ди-
вишся на обдерті шпалери, 
скажімо. Ти радій, що ти це 
бачиш, і що вони є.

І ось ця радість, вона дріб-
на, маленька, швидко минає, 
тому що свідомість нама-
гається затерти. Але якщо ти 
це відчув раз, ти це можеш 
збільшити завжди ще раз. І 
щоразу, щодня, кожен свій 
досвід ти збільшуватимеш і 
підсилюватимеш.

І в кінцевому рахунку ти 
зрозумієш, що ти диктуєш 
свідомості. І думки приходять 
ті, які ти хочеш, бо ти інші 
відкидаєш. Ти відчуваєш, ти 
починаєш відчувати, що є 
Любов. Ти починаєш відчу-
вати, що є радість. І життя 
стає прекраснішим. Навіть 
якщо ти відчуваєш біль у тілі. 
Ти хворий, проблеми зі здо-
ров'ям на цей момент, але це 
ж проблеми з тимчасовим 
тілом. А ми говоримо про 
Вічність.

Особистість — вона від-
чуває біль тіла, свідомість не 
відчуває цього болю. Але є 
інший варіант: вона відчуває 
біль тіла, поки вона прив'я-
зана до тіла. І в цьому суть. 

Поки воно прив'язане до сві-
домості, адже саме свідомість 
розповідає про біль у тілі.

А якщо ми розглянемо, що 
таке тіло. Так, набір молекул 
тощо. Що таке біль? Це сигнал 
електричний, який йде, под-
разнює. І це все — ілюзія, це 
перетворюється на нестерп-
ний біль, який відчуває Осо-
бистість, вона страждає тощо. 
Але це все закінчується, ми-
нає. І це дуже швидко закін-
чується. А те щастя і радість, 
яке ти сформуєш, воно може 
залишитися назавжди. І ось у 
цьому сенс.

Це перший крок — зро-
зуміти, що ти Особистість. 
Це перший крок до Ангела. 
І, скажімо, перший крок в 
протистоянні звірові. І він 
може дати тобі можливість 
знайти Свободу. Справжню 
Свободу. Свободу від Са-
тани. Свободу від звіра. Це 
найпростіше — не тримати 
зла».

(І. М. Данилов, фрагмент 
передачі «Свобода від 

диктатури звіра всередині 
тебе» на «АЛЛАТРА ТВ»)

ЯК ПОЗБУТИСЯ НАВ'ЯЗЛИВИХ ДУМОК?
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

БАТЬКО НАВЧИВ 
МАЛЕНЬКУ ДОЧКУ 

ГРАТИ В РАДІСТЬ

Христос теж говорить нам: 
«Будьте, як діти». Це не озна-
чає ходити з дурним виразом 
обличчя і неадекватно реагу-
вати на навколишні події, це 
означає бачити світ крізь при-
зму дитячої безпосередності і 
чистого сприйняття світу.

 

Людям у будь-яко-
му віці потрібна віра в 
те, що все буде добре, 
незалежно від ситуації. 
Саме дорослі складають 
чарівні казки.

Антуан Де-Сент Екзюпері 
написав свого «Маленько-
го принца», Льюїс Керролл 
придумав фантазерку Алісу, 
а Астрід Ліндргрен — вига-
даного друга Карлсона. Ну а 
Елінор Портер розповіла нам 
чудову історію про життя ма-
ленької дівчинки Поліанни.

Екранізували роман тричі: 
в 1920 році з Мері Пікфорд в 
головній ролі, в 1960 році з 
Хейлі Міллс і в 2003-му році у 
Великобританії. Головну роль 
виконала Джорджина Террі, 

цей фільм був єдиним в її ак-
торській долі.

СЮЖЕТ ФІЛЬМУ

Поліанна, втративши 
батьків, потрапляє до бу-
динку рідної сестри своєї по-
мерлої матері — тітки Поллі, 
яка взяла сирітку з почуття 
обов'язку і поселила її в самій 
темній, бідно обставленій і 
похмурій кімнаті на горищі. 

Але сувора жінка, яка 
звикла все контролювати і не 
проявляти емоцій, ще не зна-
ла, яке диво Господь послав їй 
в образі маленької племінни-
ці.

Батько часто грав із доч-
кою в гру «Навчися радіти і 
шукай гарне в усьому». Зви-
чайно, навчити радіти ніко-
го не можна, але можна дати 
людині можливість побачити 
ситуацію в зовсім несподіва-
ному світлі. І дівчинка з ди-
тячою безпосередністю пере-
несла свою гру на все село.

Спочатку вона багатьох 

дратувала, її не розуміли, 
ігнорували і навіть просили 
піти. Але якось заразившись 
вірусом доброти, жителі зро-
зуміли, що антидоту проти 
нього немає. Та він виявився 
і не потрібен.

Село ожило, маленька 
дівчинка-сонечко змогла 
змінити звичний похмурий 
світ, осяяла своєю присутні-
стю кожен куточок, обігріла 
своїм теплом буквально всіх 
жителів: вона піднімала з 
ліжка лежачих хворих, допо-
магала доглядати за дітьми з 
бідних кварталів, дбала про 
бездомних тварин, ходила 

на засідання 
опік унської 
ради, влашто-
вувала долі 
з а к о х а н и х , 
ніколи не 
п р о х о д и л а 
повз чужого 
горя і завжди 
н а м а г а л а с я 
допомогти.

За що її і полюбили, в тому 
числі літній мандрівник — 
містер Пендлтон, похмурий 
неговіркий чоловік. Йому дів-
чинка настільки сподобалася, 
що він вирішив удочерити 
Поліанну і зробити її спадкоє-
мицею всього свого майна. 

Але маленька героїня, 
прийнявши правильне рі-
шення, що є ті, хто більше за 
неї потребують затишного 
будинку, любові і допомо-
ги, вмовила старого буркуна 
усиновити іншого круглого 
сироту, який опинився зовсім 
на вулиці.

Якось біда наздогнала саму 
Поліанну, і вона опинилася 
прикутою до ліжка. Жителі, 
заражені вірусом співпере-
живання за ближнього, під-
тримали дівчинку не тільки 
морально, а й матеріально, і 
вона знову стала на ніжки. У 
неї з'явився чудовий привід 
для радості: її хвороба стала 
каталізатором відносин її тіт-
ки Поллі і лікаря Форда, які 
знову спалахнули. Двоє зако-
ханих, якось розлучившись, 
стали заручниками непро-
щенних образ і невисловле-
них бажань. І тільки спільна 
біда змогла змусити їх стати 
щасливими. 

Уміння радіти  — рідкіс-
ний дар. Більшість людей, 
потрапивши до складної си-
туації, впевнені, що їм най-
гірше, не бажаючи бачити 
очевидного: щастя живе в 
голові і в серці. Маленька 
веснянкувата дівчинка-світ-
лячок власним життям по-
казала приклад біблійної 
істини: «Хочеш змінити світ, 
почни з себе».

У ПОГРЕБІ
Ідеальна температура, при 

якій картопля для їжі збері-
гається найкраще, +4°С.

Бульби повинні лежати в 
ящиках зі щілинами чи отво-
рами без плівки, або в синте-
тичних сітках і обов'язково в 
темряві.

У ХОЛОДИЛЬНИКУ
Можна покласти картоплю 

в ящик для овочів у відкрито-
му поліетиленовому пакеті.

У КВАРТИРІ
Відразу після збирання 

бульби картоплі знаходять-
ся в стані спокою. В резуль-
таті картопля приблизно 
протягом місяця -двох може 
спокійно зберігатися в кім-
натних умовах. Потрібно 
тільки помістити до темної 

шафи (тумби) з 
обов'язковим при-
пливом повітря. 

Не можна пере-
кривати картоплі 
кисень і поміщати її 
в наглухо зав'язані пакети або 
в закриті ємності. Тривалість 
періоду спокою дуже зале-
жить від сорту (у пізньої кар-
топлі він триває довше, хоча 
не завжди) і температури: що 
прохолодніше, то довше про-
лежать бульби.

У СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЯЩИКАХ

Більшість зберігають кар-
топлю в закритих приміщен-
нях без опалення, наприклад, 
на лоджіях або в гаражах. Для 
таких випадків існують го-
тові ящики з вентиляцією і 

термоізольованими стінками, 
в яких при падінні темпера-
тури нижче певного рівня 
включається підігрів. Деякі 
майстри виготовляють подіб-
ні вироби самі (важливо не 
забути про вентиляцію).

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД
Картопля зберігається 

найкраще, якщо розмісти-
ти її в сховищі і дуже плавно 
знижувати там температуру: 
на досягнення +4 ° С має піти 
приблизно 30 днів. Саме так 
роблять професіонали, ну а 
любителям доводиться шука-
ти компроміси.

 Очистити від застаріло-
го жиру решітку на плиті 
можна за допомогою поліе-
тиленового пакета і нашатир-
ного спирту. Для цього на ніч 
загорніть решітку в пакет і 
додайте туди кілька столових 
ложок нашатирного спирту. 
Через 12 годин просто поми-
йте решітку вологою губкою 

під проточ-
ною водою.

 Щоб 
полички в хо-
лоди льник у 
були чисти-
ми, досвідчені 

господині радять обернути їх 
харчовою плівкою. Прозорою 
або з малюнком — вже зале-
жить від вашого бажання. 

Завдяки плівці поли-
ці у вашому холодильнику 
завжди будуть чистими, а не-
приємний запах не з'явиться. 
Плівку можна протирати губ-
кою, а в разі забруднення про-
сто замінити.

 Очистити жалюзі від 
бруду і пилу за допомогою ган-
чірки або губки буває досить 
незручно. Тому візьміть стару 
шкарпетку і змочіть її водою з 

оцтом. Вона 
не вислиза-
тиме у вас із 
рук і допомо-
же рівномір-
но очистити 
всю поверх-
ню.

ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ. 
ЯК ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ?

ПОБУТОВІ ХИТРОЩІ

ПОЛІАННА: ГРА В РАДІСТЬ ЧИ ЖИТТЯ, ЯК ГРА
Кожен дорослий повинен бути 2 години на добу дитиною, так говорила одна дуже близь-

ка мені людина. Її вже давно немає, а я пам'ятаю її веселою, оптимістично налаштованою, 
нехай і далеко не молодою, але людиною, яка ніколи не втрачає самовладання. Коли мені 
було сумно і здавалося, що мої дитячі проблеми нерозв'язні, вона лукаво підморгувала мені 
і говорила: «Прорвемось, малюк. Які наші роки?»
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«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».

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Спростивши всі умовності 
конкурсу, в розіграші призів 
візьмуть участь всі читачі, 
які передплатили газету на 
рік або перше півріччя. Зви-
чайно ж, в підбитті підсумків 
враховуватиметься той факт, 
коли передплату оформили 
не тільки собі, а й в подарунок 
другові, братові, сестрі, знай-
омому або місцевій бібліо-
теці, в загальному, кому ви 
побажали зробити приємний 
і несподіваний подарунок. 
Кількість надісланих квитан-
цій враховується при розі-
граші призів.

Надсилайте до редакції 
копії передплатних квитан-
цій: вашої і тих, які зробили в 
подарунок. Якщо є бажання, 
напишіть про ваш город, сад, 
квітник або просто поділіть-
ся радістю про те, що у вас 
чудові сусіди, розкажіть про 
людей, яким ви подарували 
передплату на газету «Пан-

телеймон». Або ж просто 
розкажіть про себе, про жит-
тя-буття, як довго ви співпра-
цюєте з газетою, кому ще й 
чому ви оформили передпла-
ту на «Пантелеймон».

ПРАВИЛА КОНКУРСУ 
««ПАНТЕЛЕЙМОН» — 

ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ!»

- Передплатіть на весь 2019 
рік або на 1-е півріччя 2019 
року газету «Пантелеймон» 
на будь-якій мові (укр., рос.).

- Передплатіть на весь 2019 
рік або на 1-е півріччя 2019 
року газету «Пантелеймон» 
рідним, друзям, знайомим.

- Вишліть до редакції ко-
пію абонементів на передпла-

ту: вашої і тих, які зробили в 
подарунок, — до 15 січня 2019 
року (адреса: а / с 155, м. Виш-
город, Київська обл., 07300).

- Обов'язково вкажіть в 
листі контактний телефон, 
ПІБ і адресу розбірливим по-
черком.

- Візьміть участь в розі-
граші призів.

ПРИЗОВИЙ ФОНД 
КОНКУРСУ

СЕРЕД 
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ НА 

РІК БУДУТЬ РОЗІГРАНІ:

 Головний приз — мобіль-
ний телефон;
 5 пароварок;

 5 прасок;
 10 комплектів книг для 

саморозвитку від видавни-
цтва «Лотос»;
 20 календарів на 2019 рік.

СЕРЕД ПІВРІЧНИХ 
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 

БУДУТЬ РОЗІГРАНІ:

Головний приз — МР3-
плеєр;
 5 зволожувачів повітря;
 5 міксерів;
 5 комплектів книг для са-

морозвитку від видавництва 
«Лотос»;
 10 календарів на 2019 рік.

Зовнішній вигляд призів, 
виробник і модель можуть 
відрізнятися від їхнього зо-
браження в рекламних ма-
теріалах.

Адреса для листів: 
а / с 155, м. Вишгород, 
Київська обл., 07300. 
Позначка на конверті 
«Конкурс-2019».

Призи будуть розі-
грані 15 лютого 2019 
року, а списки перемож-
ців — опубліковані в га-
зеті «Пантелеймон».

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ!

ГАЗЕТА 
«ПАНТЕЛЕЙМОН»

Передплатні індекси: 
російською мовою — 09836; 
українською — 90219.

ГАЗЕТА «РОЗУМНЕ 
ГОСПОДАРСТВО»

Передплатні індекси: 
російською мовою — 89275; 
українською — 89280.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТ: 
«РОЗУМНЕ 

ГОСПОДАРСТВО» + 
«ПАНТЕЛЕЙМОН»

Передплатні індекси: 
російською мовою — 89324; 
українською — 89325.

З повагою, редакція газети 
«Пантелеймон»

ЧИСТИМО КРОВ

Фахівці народної медици-
ни для очищення крові про-
понують ефективний рос-
линний збір: 50 г барбарису 
(коріння, стебла, листя), 50 
г плодів шипшини, 50 г ци-
корію (коріння, стебла, квіти). 
Все подрібнити і перемішати. 
1 столову ложку суміші за-
лити 0,5 л окропу, настояти 
20 хвилин. Перед вживанням 
процідити. Вживати 5 разів 
на день по 100 мл.

ЇСТИ, ПИТИ І ОЧІ 
ПРОМИВАТИ

 
І народні цілителі, і про-

фесійні медики в унісон ра-
дять: при погіршенні зору або 
коли втомлюються очі (відчу-
вається печіння) частіше по-
трібно споживати сиру морк-
ву, пити сік із неї. 

Крім того, свіжим морквя-
ним соком корисно промива-
ти очі, змочуючи в ньому мар-
лю, складену вчетверо. Краще 
це робити перед сном.

ДЕЩО ПРО
 ТОМАТНИЙ СОК

 Не завжди і не у всіх ви-
падках доречно пити (тим 
паче, зайве) сік з помідорів. 
Однак він, як відомо, вельми 
корисний.

За яких же недуг допоможе 
томатний сік?

- При гастриті зі зниженою 
кислотністю, закрепах слід 
випивати по 350—500 мл соку 
на день (по 2—3 рази).

- Змочену в томатному 

соку (але не солоному) марлю 
накладають на гнійні рани, 
виразки. Це прискорить про-
цес загоєння.

ГОЛОВА, ЯК КАПУСТА ...
 Існує жарт: «Коли голова, 

як капуста (в цьому випадку 
слід мати на увазі, що болить), 
їжте капусту!».

Дійсно, ця городня культу-
ра здатна вгамовувати голов-
ний біль. А ось коли занадто 
часто болить голова, доречно 
пити сік із квашеної капусти 
(хоча б по 150—200 мл на 

день). Протипоказаний такий 
сік тим, у кого значно підви-
щена кислотність шлунка або 
хвора печінка. До речі, ці не-
дуги теж можуть спровокува-
ти головний біль.

БОЛИТЬ 
ПІДШЛУНКОВА? 

ДОПОМОЖЕ КРІП
 Для хворої підшлункової 

залози досить ефективні ліки 
з кропу:

- 1 чайну ложку насіння 
кропу або подрібненої сиро-
вини (стебла) рослини залити 
склянкою окропу. Настояти 
протягом години. Перед вжи-
ванням процідити. Випити 
протягом дня — по 50 мл за 4 
прийоми.

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград, Львівська обл.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ! Шановні читачі! Упродовж багатьох років ми з вами разом. Доповнюючи один одного, 
ділимося знаннями і досвідом. Продовжуючи спільну взаємодію, творчий ритм і творчість, 
зберігаючи все, як найцінніше, ми оголошуємо конкурс серед передплатників газети «Панте-
леймон» на 2019 рік.
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ФІТОТЕРАПІЯ ВАМ НА ДОПОМОГУ!

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

(Продовження. 
Початок статті — в №17)

 
Точний діагноз дуже 

важливий для подальшого 
лікування. То ж не нехтуйте 
додатковим обстеженням, 
навіть якщо кілька «фахів-
ців», після того як вислуха-
ли ваші скарги і провели ві-
зуальний огляд, поставили 
вам «остаточний діагноз».

«Наведу приклад зі своєї 
практики. До мене на прий-
ом у клініку привезли одно-
го чоловіка його родичі, які з 
порогу заявили, що у хворого 
грижа в поперековому відділі. 
Стали цікавитися, скільки ко-
штуватиме лікування. При-
чому ні МРТ, ні КТ знімків 
хребта у них не було, оскільки 
обстеження не проводило-
ся. На природне запитання, 
звідки вони знають, що у цієї 
людини грижа міжхребцевого 
диска, вони відповіли, що це 
їм сказали лікарі. 

Виявляється, вони вже 
побували у мануального те-
рапевта, який прощупав по-
перековий відділ хворого, 
вислухав скарги і «визначив», 
що у пацієнта грижа, відразу 
запропонувавши мануальний 
спосіб лікування. Але родичів 
не влаштувала ціна, і вони 
звернулися до іншого центру, 
де також їм «визначили» гри-
жу і запропонували лікувати 
методами витягнення. Зага-

лом, моя клініка виявилася 
в їхньому списку третьою за 
рахунком.

Природно, в першу чергу 
я відправив хворого на ком-
плексне обстеження, аж над-
то був великим «букет» різних 
симптомів, не зовсім типовий 
для звичайної міжхребцевої 
грижі: болі в спині, ниркові 
кольки, болі в животі, слаб-
кість, нездужання, навіть 
були втрати свідомості. Крім 
того, хворий повідомив, що у 
нього анемія ... 

Однак будь-яка анемія 
розвивається як наслідок, 
синдром при цілому ряді за-
хворювань і деяких фізичних 
станах, які в основному пов'я-
зані з будь-якими змінами або 
ураженнями системи крові.

Крім того, причина гострої 
ниркової недостатності також 
залишилася нез'ясованою, 
оскільки лікарі не виявили 
патології після ультразвуко-
вого обстеження нирок. Зага-
лом, комплексне обстеження 
в цьому випадку було єдино 
правильним рішенням, щоб 
розібратися і встановити 
причину «букета» симптомів 
цього пацієнта.

Коли пацієнт пройшов 
комплексне обстеження, 
то, згідно з цими даними, у 
хворого не спостерігалося 
міжхребцевої грижі в попере-
ковому відділі! У нього були 
діагностовані компенсовані 
спондильозом протрузії в сег-
ментах L4-L5, L5-S1, а також 
спондилоартроз на цьому 
рівні. Але це не могло послу-
жити причиною такого роз-
маїття клінічних проявів.

Досвід попередніх років 
мені підказував, що, швид-
ше за все, таку характерну 
клініку могли давати прихо-
вані серйозні судинні пробле-
ми. І, якщо це підтвердиться 
додатковим обстеженням, то 
в першу чергу необхідно усу-
нути саме їх, а потім вже «роз-
биратися» з хребтом. Тому я 
направив хворого на додатко-

ве обстеження до ангіохірурга 
і ангіоневролога.

Для тих, хто не стикав-
ся з подібними лікарськими 
спеціальностями, поясню, 
приставка ангі — вказує на 
відношення до судин, судин-
ної системи (кровоносних, 
лімфатичних судин). І дійсно, 
після ретельного обстеження 
у цих фахівців у хворого був 
встановлений діагноз — роз-
шарувальна аневризма аор-
ти (грец. аneurysma — роз-
ширення; аневризма — це 
випинання стінки артерії, 
внаслідок її стоншування 
або розтягування). Ось що 
спровокувало такий характер 
болю в попереку!

Мушу зауважити, що на-
явність розшарувальної анев-
ризми аорти важко діагносту-
вати відразу, на це потрібен 
ряд додаткових обстежень. На 
жаль, часто цей діагноз вста-
новлюють вже при розтині 
трупа. Це досить підступне 
захворювання. Клінічна кар-
тина характеризується знач-
ною різноманітністю проявів, 
які об'єднуються у так звані 
в медицині синдроми «ма-
ски», тобто такі симптоми, які 
імітують ту чи іншу хворобу, 
маскуючи справжню причи-

ну. Це, на жаль, призводить 
до значного числа діагностич-
них помилок, які можуть ко-
штувати людині життя ...

Правильний діагноз і вста-
новлення причини, що спри-
чинила певні симптоми, дуже 
важливі! Уявіть, якби цьому 
пацієнтові почали лікувати 
«грижу» (причому неіснуючу) 
методами мануальної тера-
пії або витягнення. То вони 
у такий спосіб просто спро-
вокували б розрив аорти, і 
людина померла б на місці. 
Отже, можна сказати, що цій 
сім'ї просто пощастило, що 
їхнього годувальника вчасно 
направили на обстеження і 
дообстеження, поки не було 
встановлено точного діагнозу.

Не варто забувати і про 
пухлини, як можливу при-
чину походження того ж по-
перекового болю. Пухлини в 
хребті, на жаль, вже не рід-
кість».

«Будьте пильними, коли 
ваші «хороші знайомі» ра-
дять вам те ж лікування, що 
порадив їм лікар при тих же 
симптомах. Вони можуть 
вам зробити воістину «вед-
межу послугу» ...

За матеріалами книги 
«Остеохондроз для професій-

ного пацієнта» професора, 
академіка Ігоря Михайловича 

Данилова — автора методу 
вертеброревітології

ВІДВАР ЛАВРОВОГО 
ЛИСТЯ ПРИ 

ВІДКЛАДЕННІ СОЛЕЙ
У СУГЛОБАХ

Беремо 20—30 штук лав-
рового листя, складаємо в 
емальовану каструлю і за-
ливаємо 300—400 мл води. 
Кришкою не накриваємо.

Ставимо каструлю на во-
гонь і кип'ятимо протягом 5 
хвилин, щоб ефірні олії, що 
містяться в листочках і нега-
тивно впливають на нирки, 
випарувалися.

Знімаємо каструлю з вог-
ню, переливаємо вміст у тер-
мос. Настоюємо 3 години. 
Після відвар проціджують, 
листочки викидають.

Приготований відвар не-
обхідно випити протягом 
12-ти годин, вживаючи на го-

дину по 2—3 ковтки. У жод-
ному  разі не намагайтеся 
випити весь відвар відразу, це 
може спровокувати внутріш-
ню кровотечу. Харчування 
під час лікування має бути 
дієтичним, навіть вегетаріан-
ським. Курс — 3 дні.

Лікування можна повто-
рити після 20-денної перерви. 
Не слід заготовлювати відвар 
відразу на три дні, кожен день 
готуйте свіжий. Як правило, 
позитивний результат спо-
стерігається вже через кілька 

тижнів. Для більшої ефектив-
ності курс можна повторити 
через півроку.

ПРИ ЗАПАЛЕННІ 
СУГЛОБІВ

Подрібнене листя лав-
ра (1  ст. ложка) заливаємо 
склянкою окропу. Ставимо на 
вогонь і після закипання ва-
римо ще хвилин 10. Перели-
ваємо відвар в термос і зали-
шаємо настоюватися на ніч.

Проціджений відвар вжи-
вати за 30 хвилин до їди по 

1/3 склянки 3 рази на день. 
Курс лікування — 2 тижні.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО 
ЗАСТОСУВАННЯ 

ЛАВРОВОГО ЛИСТЯ:

Лікування лавровим ли-
стям не рекомендується лю-
дям, що страждають на за-
крепи, а також хворим на 
цукровий діабет.

Протипоказані препара-
ти на основі лаврового листя 
при виразці шлунка  або два-

надцятипалої кишки, холеци-
ститі, жовчнокам'яній хво-
робі, панкреатиті.

Наявність проблем із нир-
ками є протипоказанням до 
застосування лаврового ли-
стя.

Вагітним жінкам лікарі 
теж не рекомендують вжива-
ти препарати, в складі яких 
присутній лавровий лист. 
В період лактації від такого 
лікування також бажано від-
мовитися.

Не слід поєднувати ліку-
вання з вживанням алкоголю.

ЛІКУВАННЯ СУГЛОБІВ ЛАВРОВИМ ЛИСТЯМ
При створенні кулінарних шедеврів ароматною родзинкою може стати лавровий лист. 

Однак мало хто з господинь знає про те, що ці прянощі мають дивовижні властивості і мо-
жуть допомогти при проблемах із суглобами.

Препарати, виготовлені з лаврового листя, позбавляють організм зашлакованості, а 
відвар листя добре виводить солі з організму хворого на остеохондроз або подагру.

ЩО МОЖЕ ПРИХОВУВАТИСЯ 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
МАТУСЯМ НА ЗАМІТКУ

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

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: 

НЕЖИТЬ ПРИ ПРОРІЗУВАННІ ЗУБІВ

Найчастіше мами переживають, коли у малюків 
під час прорізування молочних зубів починаються 
носові виділення. Слід зазначити, що, крім набряку 
ясен і рясного слиновиділення, витікання з носових 
ходів є основною ознакою. А ось тривалість нежиті, 
велика кількість слизу і методи лікування для кожної 
дитини індивідуальні. Протягом загального процесу 
прорізування перших зубів краще консультуватися з 
дитячим лікарем.

ПЕРШІ ОЗНАКИ, КОЛИ 
З'ЯВЛЯЮТЬСЯ ПЕРШІ 

ЗУБИ У ДИТИНИ

Дуже часто все це прохо-
дить нелегко. І страждають 
від цього як діти, так і мами. 
При цьому з'являється велика 
кількість змін у стані малюка:

• ясна червоніють і опуха-
ють;

• починається біль, який 
посилюється вночі та вранці;

• піднімається температу-
ра тіла; течуть соплі і закладає 
ніс;

• з’являється кашель; іноді 
діарея.

Внаслідок усього цього у 
дитини з'являється занепо-
коєння, і вона починає часто 
вередувати.

У рідкісних випадках діти 
до року з легкістю переносять 
цей етап. Але навіть якщо де-
які зуби вийшли без проблем, 
це не гарантує подальшого 
спокою. Можливо, всі ці не-
приємні симптоми з'являться 
з іншими зубами. З цієї при-
чини мамам потрібно знати, 
як допомогти дитині, і полег-
шити її самопочуття.

ПРИЧИНИ НЕЖИТІ

Зараз, як і раніше, складно 
з упевненістю сказати, чому 
при появі молочних зубів 
починає з'являтися нежить. 
Протягом довгого часу педіа-
три схилялися до версії, що 
все пов'язано з погіршенням 
імунного захисту. Поява сли-
зу в той період, коли ріжуться 
зуби, обумовлена характер-
ним близьким розташуван-
ням рота і носових ходів, 
їх особливим постачанням 

кров'ю і фізіологією слинови-
ділення. Саме з цих причин 
і з’являються в носі соплі, 
коли починають різатися зуб-
ки. Якщо в роті відбувається 
будь-яка зміна, наприклад, 
запальний процес або на-
бряк ясен, це, так чи інакше, 
впливає на кровообіг носо-

вої ділянки. Внаслідок цього 
збуджуються залози, що про-
дукують слиз.

При всьому цьому не вар-
то забувати, що подразнення 
в горлі при появі зубів у не-
мовлят може бути і симпто-
мами хвороби. З цієї причини 
слід відвідати лікаря, навіть 
якщо це просто супутні не-
значні явища.

Тривалість стану з нежит-
тю і структура слизу під час 
цього періоду невідома.

У деяких ситуаціях, коли 
у малюка з'являються зуби, 
соплі з носа течуть негусті 
і майже прозорі, при цьому 
вони практично не заважа-
ють процесу дихання і силь-
ної незручності для крихітки 
не спричиняють. Крім цього, 
можливий прояв легкої за-
кладеності носа через набряк 
і рідкісне покашлювання у 
дитини. Також починається 
рясне виділення слини.

РОЗГЛЯНЕМО 
ДОКЛАДНО ВІДМІНУ 
СИМПТОМІВ ПОЯВИ 

ЗУБІВ І ГРВІ:

- Рідина з носових пазух 
при появі молочних зубків не 
рясна, прозора, не доставляє 

дитині сильного дискомфор-
ту. Просто швидко прохо-
дить, коли зуб уже виліз.

- При ГРВІ слизу з'яв-
ляється дуже багато. Він гу-
стіє і змінює колір через день 
або два. Закладений ніс, коли 
починається процес росту 
зубків, але це не пов'язано з 
набряком слизової.

- При інфекції ніс закла-
дений більш сильно і поси-
люється біль через скупчення 
слизу. Дитина починає по-
стійно сопіти і погано спати. 
Видалення соплів полегшує 

дихання ненадовго. Кашель у 
період появи зубів рідкісний, 
не сильний. А при захворю-
ванні він сухий і нав'язливий. 
Іноді голос стає хрипким, 
з'являються хрипи та задиш-
ка.

- Температура при 
прорізуванні молочних зубів 
піднімається виключно в той 

період, коли ясна навколо на-
бухають. Щойно зуб прорі-
зався, вона знижується швид-
ко. Але якщо дитина серйозно 
захворіла, то висока темпера-
тура тримається довго і важ-
ко збивається.

- При появі зубів можли-
ва невелика діарея, примх-
ливість, зниження апетиту, 
порушення сну.

- При захворюванні дити-
на млява, сонлива, вона втра-
чає апетит.

ЛІКУВАННЯ

Щоб уникнути погіршення 
стану і поліпшити самопочут-
тя, необхідно звільняти ніс від 
слизу і висохлих кірок, якщо 
вони заважають диханню і 
закладають ніс. У жодному 
разі не використовувати засо-
би від нежиті без призначен-
ня лікаря, інакше ви можете 
нашкодити і посилити набряк 
слизової. І варто запам'ятати, 
що спосіб і правильність ліку-
вання зможе порекомендува-
ти тільки педіатр.

НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ 
ДО ЛІКАРЯ, ЯКЩО 

ВІДБУВАЮТЬСЯ ТАКІ 
ЗМІНИ:

• Виділення слизу поси-
лилося, змінився його колір 
(став жовтим або жовто-зеле-
ним), слиз став дуже густим.

• Понад 38о температура 
протягом двох діб, і ще малюк 
«рве», або у нього судомні 
скорочення м'язів.

• Рідке випорожнення  по-
частішало.

• Якщо зустрічається збіль-
шення будь-яких симптомів, 
супутніх прорізуванню зубів 
або поява інших, необхідно 
звернутися до фахівця.

 За матеріалами 
http://www.mirmam.org, 

https://mirzspb.ru

РЕКЛАМА--------------
РЕКЛАМА--------------
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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. !

КРАСИВЕ,
АРОМАТНЕ І КОРИСНЕ

Сучасні дослідження під-
тверджують цілющі вла-
стивості цієї рослини. Було 
виявлено, що чорнобрив-
ці допомагають вилікувати 
печінку і нирки, а в разі за-
пальних процесів знімають 
біль. Настої чорнобривців по-
кращують обмін речовин.  

На початковій стадії 
цукрового діабету вони 
здатні знизити кількість 
цукру в крові, позитивно 
діючи на підшлункову за-
лозу. 

У разі інших захворювань, 
які виникають внаслідок ура-
ження підшлункової залози і 
порушення обміну речовин 
(псоріаз, вітіліго, діатези, ней-
родерміти, випадання волос-
ся, погіршення зору), чорно-
бривці також ефективні.

У квітках цієї рослини мі-
стяться каротиноїди, які зни-
жують ризик розвитку ката-
ракти. До того ж приємний 
аромат чорнобривців підніме 
настрій і зніме нервову на-
пругу. 

Однак слід бути обереж-
ним з кількістю їхнього за-
стосування, оскільки квіти 
(і особливо листя) багаті на 
ефірні олії, тому велике дозу-
вання підходить не всім.

Для початку спробуй-
те такий настій: одну квітку 
покладіть в чашку, залийте 
окропом. Через 15 хвилин 
процідіть і випийте. Ви відра-
зу відчуєте, підходить вам 
таке лікування чи ні.

 

 Особливо корисні черво-
но-коричневі квіти, які най-
більш багаті на каротин 
(провітамін А) і пігменти.

ПРАКТИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

 Профілактика і ліку-
вання гінекологічних захво-
рювань. З метою профілакти-
ки потрібно взяти одну квітку 
чорнобривців, заварити 1 
склянкою окропу і вжива-

ти по 0,25 склянки 4 рази на 
день. Для лікування готують 
такий відвар: 3 квітки разом 
зі стеблинками залити 400 мл 
гарячої води, кип'ятити 5 хви-

лин, охолодити при кімнат-
ній температурі і процідити. 
Вживати 3 рази на день до їди. 
Залежно від ступеня захворю-
вання вживати за схемою: 21 
день — вживання, 7 днів — 
перерва, курс лікування три-
ває 2—3 місяці.
 При нежиті і гаймо-

риті добре робити такі інга-
ляції: заварний півлітровий 
чайник обдати окропом, 5 
бутонів чорнобривців залити 
окропом так, щоб вода дохо-
дила до нижньої основи но-

сика. Укутати чайник рушни-
ком. Через 5 хвилин вдихати 
повітря з носика ротом, види-
хати носом. Коли ніс починає 
вільно дихати, то робити вдих 
носом, видих — ротом.
 Для лікування і про-

філактики захворювань під-
шлункової залози: 1 квітку 

чорнобривців подрібнити, за-
варити в 1 склянці окропу, на-
стояти до охолодження і вжи-
вати по 1/4 склянки 4 рази на 
день. Це одноденна доза для 

лікування підшлункової за-
лози і цукрового діабету.
 Заспокійливий, сечо-

гінний, потогінний і проти-
глистний засіб: 1 ст. л. квіток 
залити 1,5 склянками окропу, 
настояти 30 хвилин, проціди-
ти. Настій вживати по 2 ст. л. 
3—4 рази на день.
 Для зміцнення стінок 

судин при зовнішніх і вну-
трішніх кровотечах: 2 ст. л. 
квіткових кошиків чорно-
бривців, 1 ч. л. квіток тавол-
ги (комірника в’язолистного) 

заварити 2 склянками окро-
пу, настоювати в закритому 
посуді 20 хвилин. Пити по 1 
склянці 3 рази на день до їди.
 Цукровий діабет: 50 

штук квіток чорнобривців з 
темним відтінком залити 0,5 
л горілки, настояти тиждень, 
а потім вживати цю настойку 
по 1 ч.л 3 рази на день перед 
їдою.
 Від артриту суглобів 

рук і ніг врятує відвар чор-
нобривців. Для приготу-
вання відвару 20—25 сві-
жих квіток заваріть 1 л води 
(трохи остиглим окропом — 
близько 80 градусів). Укутати 
і настоювати до охолодження. 
Якщо ви використовуєте сухі 
квіти, то відвар готується з 
розрахунку 1 ст. л. квіток на 
склянку окропу. Відвар, що 
настоявся, процідити і віджа-
ти. Вживати від 1 до 2,5 л на 
день замість чаю і води. Три-
валість лікування — 1,5—3 
місяці. Лікування треба по-
вторювати кожні 6—12 міся-
ців, залежно від самопочуття.
 Свіжий сік чорнобрив-

ців допомагає при укусах 
бджіл і ос.

 Поліпшити обмін ре-
човин і оздоровити печінку 
допоможе такий рецепт: 5 
квіток чорнобривців залити 1 
л окропу, кип'ятити 3 хвили-
ни на повільному вогні, про-
цідити. Вживати по 250 мл 
до їди вранці і ввечері. Курс 
лікування — 1 місяць, потім 
потрібно зробити тижневу 
перерву і повторити курс. 
Відвар можна використову-
вати і для зовнішнього засто-
сування (у вигляді примочок) 
при шкірних захворюваннях.

 Завдяки седативним 
властивостям чорнобрив-
ці сприяють зниженню ар-
теріального тиску. Потрібно 
подрібнити і змішати порівну 
квітки календули, чорно-
бривців, перцевої м'яти, за-
лити 1 ст. л. з верхом збору 
1 склянкою окропу і залиши-

ти на 10—15 хвилин. Після 
цього процідити і додати 1 ч. 
л. меду. Випити за півгодини 
до їди. Вживати щодня. Неза-
баром тиск нормалізується, а 
гіпертонія перестане турбу-
вати.
 Олія чорнобривців 

лікує рани, пролежні, под-
разнення шкіри і опіки. Щоб 
приготувати засіб, потріб-
но подрібнені квітки залити 
олією (1: 1) на ніч, а вранці 
потримати на водяній бані 
30 хвилин при температурі 
60—70 градусів. Засобом зма-
щувати проблемні зони 1—2 
рази на день. Цей засіб вико-
ристовують і при запаленні 
дихальних шляхів, зокрема 

бронхітів, — полегшує рух 
слизу, нейтралізує застій-
ні явища, допомагає при 
кашлі.
Лосьйон для об-

личчя омолоджувальний. 
З вечора 2 ст. л. подрібне-
них квіткових кошиків за-
лити 1 склянкою окропу, 

настоювати ніч, процідити, 
віджати. В отриманий настій 
додати 1 ст. л. горілки і 1 ч. л. 
лимонного соку. Готовий на-
стій зберігати в холодильни-
ку. Протирати ним обличчя 
2—3 рази на день.
 Рекомендується у жод-

ному разі не опускати рук. 
Кожному з нас дане це жит-
тя, і яким воно буде, довгим 
чи коротким, щасливим чи 
нещасним, обтяженим хво-
робами чи повним здоров'я, 
залежить від нас самих. Ці 
поради можуть стати почат-
ком вашого шляху до здо-
ров'я, щастя і успіху. І якщо 
у вас у саду цвітуть чорно-
бривці, не пропустіть гарної 
погоди і встигніть запастися 
цими красивими і корисними 
квітами на зиму.

Сергій Демченко,                                                                                    
фітотерапевт

ЧОРНОБРИВЦІ 
ОЗДОРОВЛЯТЬ ПІДШЛУНКОВУ І ПЕЧІНКУ

Мішечки з сумішшю з ви-
сушених чорнобривців, поли-
ну, лаванди та інших рослин, 
що сильно пахнуть, навряд 
чи припадуть до смаку молі.

СПЕЦІЯ ТА АНТИКОМАХИ В ОДНОМУ

Використовувати чорнобривці можна не тільки в ліку-
вальних цілях. Наприклад, у Туреччині чорнобривцями 
приправляють страви, як спеціями, нарівні з базиліком і 
коріандром. Вони роблять їжу дуже корисною і сприяють 
нормальному травленню, а покладені в маринади — дода-
дуть овочам аромат і пружність.

Крім того, в Мексиці сухі букетики цих квітів розвішу-
ють у будинку для відлякування настирливих мух. 

Відвари і настій чорнобривців можна використовувати 
для боротьби зі шкідниками як садових, так і кімнатних 
рослин. 

Ванни з відваром чор-
нобривців заспокоюють 
нервову систему, допом-
агають у стресових си-
туаціях, знімають зане-
покоєння, відновлюють 
душевну рівновагу. Реко-
мендуються при невро-
зах, депресіях, невпевне-
ності і розгубленості.

Мало хто знає про ліку-
вальні властивості чорно-
бривців. Але ж ця рослина 
має велику цілющу силу. 
Наприклад, в народній ме-
дицині водний настій квіток 
чорнобривців у давнину за-
стосовували як сечогінний, 
потогінний і протиглистний 
засіб. Пили чай із чорно-
бривців для лікування діареї 
та шлункових кольок. 
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ОСІННІ КОРИСНОСТІ

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

У наш час маємо практично необмежений доступ до будь-яких продуктів в незалежності 
від пори року. Їмо помідори в грудні і, здавалося б, це такі ж помідори, що і в липні. Проте, 
аромат їхній набагато менш насичений, вміст корисних речовин нижчий, та й витрати з 
доставки свіжого помідора з місця дозрівання до прилавка помітно великі. З іншого боку, 
є сезонні продукти, вирощені в місцевих умовах і кліматі, і тому завжди свіжі. У таких про-
дуктів безліч переваг: кращий смак і аромат, більший вміст корисних речовин, вони менше 
часу проводять у дорозі або на полиці магазину.

Можливо, найбільший плюс сезонних овочів і фруктів у тому, що їх завжди цікаво їсти. 
Сезонні фрукти та овочі просто не встигають набридати.

Пропонуємо вашій увазі список продуктів, які незмінно з'являються в осінній сезон 
практично повсюдно, і підкажемо, як використовувати той чи інший плід у приготуванні 
цікавих страв.

ЯБЛУКА
 
Спробуйте запекти їх ра-

зом з родзинками або сма-
жити у вершковому маслі до 
м'якості, додати трохи кориці 
і сиропу. Смакота!

ВИНОГРАД
 
Він хороший як сам по 

собі, так і в парі з ванільним 
йогуртом. Пропустіть вино-
град через м'ясорубку або 
блендер — і смачний легкий 
сніданок готовий!

ГРУШІ
 Запечіть груші в духовці 

або на грилі. Готуйте до м'я-
кості, потім додайте трохи 
цукру і подавайте з вершками 
і ванільним морозивом.

ОСІННІ ПРИПРАВИ
Кожен, хто коли-небудь 

готував, погодиться з тим, що 
правильна приправа розкриє 
смак будь-якої страви. Ось 
лише деякі з осінніх приправ:

ІМБИР
 
Очистіть імбирний корінь 

за допомогою чайної ложеч-
ки. Подрібніть і додайте в ма-
ринади або заправку.

Для приготування тради-
ційного маринованого імбиру 
потрібно майже нічого: 250 г 
імбирного кореня, 1 буряк, по 
1 ст. ложці солі, цукру і оцту, 
2 склянки води. Сіль, цукор і 
оцет додаємо в окріп, прова-
рюємо 2—3 хвилини і зали-
ваємо слайси імбиру і скибоч-
ки буряка.

ЧАСНИК
 
Часник досягає піку наси-

ченості свого смаку якраз во-
сени. Подрібніть його і додай-
те в супи або печені. А можете 
посмажити очищені часточки 
і додавати їх до своїх улюбле-
них страв.

І наостанок добра пора-
да: обов'язково запасіться 
свіжими осінніми овочами, 
фруктами і приправами, 
щоб забезпечити собі і всім, 
для кого готуєте, справжнє 
свято смаку і здоров'я!

ГАРБУЗ
 
Один із найпопулярніших 

осінніх овочів. Гарбуз кра-
сивий на вигляд, але іноді 
змушує гарненько подумати, 
перш ніж ми вирішимо з ньо-
го що-небудь приготувати. В 
цілому смачна страва з цього 
овоча — завдання не таке вже 
й складне, якщо користувати-
ся одним із таких способів.

Спосіб 1: Очистити від 
шкірки, нарізати кубиками і 
тушкувати, поки м'якоть не 
стане ніжною.

Спосіб 2: Розріжте плід на-
впіл, покладіть м'якоттю вниз 
(не очищаючи шкірку) і за-
пікайте в духовці при темпе-
ратурі 220 градусів протягом 
45—60 хвилин, поки шкірка 
не стане м'якою.

Подавати на стіл можна 
з вершковим маслом, сіллю 
і перцем для яскравого сма-
ку, або з вершковим маслом, 
корицею і сиропом, коли 
хочеться чогось вишука-
но-смачного.

А ось ще одна ідея, яка 
явно вам сподобається. Неод-
мінно спробуйте гарбузовий 
коктейль — яскравий, аро-

матний, полівітамінний. 
А до свята Хеллоуїна він 
буде вельми доречним.

 ГАРБУЗОВИЙ 
КОКТЕЙЛЬ

Інгредієнти: 50 г гарбуза, 
1 великий апельсин, 1 банан, 
1 кулька ванільного морози-
ва.

Приготування: Розрізати 
апельсин на дві половини. Ви-
давити сік. Банан очистити, 
нарізати скибочками. Гарбуз 
нарізати шматочками. Всі ін-
гредієнти покласти в блендер 
і змішати до однорідної маси.

До речі, гарбузовий сік ко-
рисно пити перед сном. Він 
допомагає організму справи-
тися зі стресом і безсонням. 
Для смаку можна змішати з 
морквяним або яблучним со-
ком.

ЦВІТНА 
КАПУСТА

 СТРАВА-ВИРУЧАЛОЧКА

Особливо, якщо ввечері 
після роботи втомилися і го-
тувати немає сил. Візьміть го-
ловку цвітної капусти, наріж-
те на шматочки середнього 
розміру і протушкуйте до м'я-
кості (близько 5 хвилин). По-
давайте з вершковим маслом 
і невеликою кількістю солі. 
Масло можна замінити твер-
дим натертим сиром.

ГРИБИ
 
Скористайтеся грибним 

сезоном, щоб запастися ними 
на всю осінь і зиму. Це дуже 
смачний продукт, який осо-
бливо повно розкриє свій 
смак, якщо його обсмажити 
або смажити на вершковому 
маслі з овочами.

ГРИБНИЙ КРЕМ-СУП З 
СЕЛЕРОЮ

 Інгредієнти: цибуля ріп-
часта 2 штуки, гриби (будь-я-
кі, у нас печериці) — 200 г, 
морква —1 штука, сіль за 
смаком, корінь селери — 200 
г, оливкова (можна будь-яку 
рослинну) олія, часник, сіль 
і зелень за смаком.

Гриби почистити, вимити 
під проточною водою. Нарі-
зати на частини і відварити 
з невеликою цибулиною 15 
хвилин. Відкинути на друш-
ляк.

Овочі (цибуля, часник, 
морква) нарізати кубиками. 
Пасерувати на оливковій або 
будь-якій іншій олії. Залити 
окропом і варити 5 хвилин.

Корінь селери нарізати ку-
биками. Додати в овочевий 
бульйон селеру і гриби. По-
солити, поперчити. Варити 
30 хвилин на повільному во-
гні. Процідити відвар. Овочі з 
грибами пюрирувати. Додати 
зелень і перець.

Готовий суп подавати га-
рячим з сухариками з білого 
хліба.

ГОТУЄМО НА ЗДОРОВЯ З ВДЯЧНІСТЮ!

СЕЗОННІ ОВОЧІ ОСІННІ ФРУКТИ  ТА ПРИПРАВИ
Фрукти можна відразу їсти без будь-якого приготування, 

вони мають безліч чудових смаків і однаково подобаються 
дорослим і дітям. Звичайний спосіб їхнього споживання 
простий — бери і їж. Якщо ж ви шукаєте нові способи по-
дати фрукти до столу, пропонуємо вам спробувати коктейлі, 
пироги або фаршировані фруктами млинці. І взагалі аро-
матні й соковиті дари осінніх садів — це воістину їжа богів...
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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

1 жовтня — Ікони Божої 
Матері «Цілителька»

4 жовтня — Святого Ди-
митрія Ростовського

8 жовтня — Прп. Сергія 
Радонезького

9 жовтня — Апостола і 
євангеліста Іоанна Богослова

14 жовтня — Покрова 
Пресвятої Богородиці

19 жовтня — Апостола 
Фоми

22 жовтня — Апостола 
Якова Алфієва

23 жовтня — Прп. Амв-
росія Оптинського

24 жовтня — Собор препо-
добних Оптинський старців

25 жовтня — Єрусалимсь-
кої ікони Божої Матері

26 жовтня — Іверської 
ікони Божої Матері

31 жовтня — Апостола і 
євангеліста Луки

Підійшла до його портре-
ту, вклонилася, молитву про 
порятунок своєї душі прочи-
тала ... і хотіла, було, вже йти, 
але щось не пускало. І тут в 
моїй голові чітко прозвучали 
слова: «Ірино, чому досі не 
розповіла про це? 25-те люто-
го вже не за горами! »

Почувши таке, від нес-
подіванки розгубилася і зля-
калася навіть. Але потім заду-
малась...

«Скажи, Агапіте, чи не 
про поїздку мені потрібно 
розповісти?» — нерішуче вту-
пилася на старця.

Святий мовчав, але його 
неземні очі засяяли, немов 
два сонечка. Ось тоді я твер-
до вирішила: нехай справи 
почекають, а я розповім вам, 
друзі мої, про нашу подорож 
до Києво-Печерської Лаври. І 
сталось це, майже рік тому, 25 
лютого ...

Вперше про Агапіта Пе-
черського я дізналася з при-
голомшливої книги Анаста-
сії Нових «Сенсей-2». Дуже 
зацікавила мене неабияка 
особистість цього ченця і 
безкорисливого цілителя. І 
коли наш священик — отець 
Григорій — оголосив, що ми 
їдемо до Лаври, моя душа 
зраділа. Скажу вам по секре-
ту, всі їхали тоді до Київської 
Лаври, а я — особисто до свя-
того Агапіта.

У групі нас налічувалося 
26 осіб. Охочих було набага-
то більше, але автобус був, 
на жаль, не безрозмірним. 
Виїхали ми 24-го ввечері, 
а 25-го рано вранці під пе-
редзвін вже під'їжджали до 
величної Києво-Печерській 
Лаври. Безумовно, це святе 

місце вразило всю нашу гру-
пу. Людей тут було того дня 
тьма-тьмуща: українці, біло-
руси, грузини, росіяни, нім-
ці... і навіть негреня помітила 
серед відвідувачів.

Лаврський екскурсовод 
водив нас із одного чудо-
вого храму до іншого, і все 
розповідав про Ісуса, про Діву 
Марію, про святі місця, му-
дрих старців і їхні неймовірні 
подвиги. Якби ви могли бачи-
ти, якими одухотвореними 
були обличчя всіх прочан!

Завдяки книзі Анастасії 
Нових я вже знала, що сьо-
годні, 25 лютого, особливий 
день — перший день перебу-
вання Духа Святого в мощах 
Агапіта. В єдиному живому 
потоці кинулася до Нього і 
я, маленька крапелька в без-
межному морі людей... Як 
же раділа, що ось-ось побачу 
гробницю Великого Святого!

Тільки на душі, зізнаюся 
чесно, було обтяжливо: обра-
зила мене одна жінка (неза-
служено, гірко образила), і 
я носила в собі цей камінь, а 
пробачити і забути ніяк не 
могла. Нарешті я підійшла до 
святого місця, схилилася до 
мощів старця і з відчаєм про-
шепотіла: «Допоможи, Агапі-
те, будь ласка, напоум! Важко 
мені, рідний! »

Відкрилася Йому, і сльози 
з очей так і ринули. Йду далі, 
плачу, вже і сама не знаю, 
чому.

А як вийшла з печер, 
помітила раптом над собою 
синю чашу неба — величезну, 
бездонну, як океан. І першою 
моєю думкою було: «Господи! 
Як же це нерозумно обража-
тися на когось! І хіба буде моя 
образа щось значити через 
тисячу років? »

І така хвиля радості на 
мене накотилася, що за-
хотілося голосно-голосно за-
співати і взяти в обійми всіх, 
хто був і не був поруч. І в цю 
мить я серцем відчула, що 
пробачила. Назавжди і без-
поворотно! І стало так легко, 
так спокійно на душі ...

— Спасибі тобі, Учителю 
— мовила ледь чутно, зверта-
ючись подумки до мого вну-
трішнього Наставника.

Але не встигла я до кінця 
відійти від своїх переживань, 
як підійшла до мене моя под-
руга. Схвильована, загадкова 
якась. Подивилася мені пря-
мо в очі — і раптом заявила:

— Уявляєш, не болить!

Мені відразу захотілося 
спитати: «Що не болить?». 
Але згадала, як Наташа ще 
в автобусі скаржилася, що в 
неї болить, ну просто розко-
люється голова. А тут дивить-
ся на мене сяючими очима — і 
посміхається.

— Іду я по печері, — почала 
свою розповідь, — намагаюся 
від отця Георгія не відставати, 
щоб не загубитися. Людей і 
попереду, і ззаду не злічити. 
Ноги гудуть, вже ледь-ледь 
бреду. Але це ще півбіди! Го-
лова ж моя так розболілася 
— спасу немає, хоч криком 
кричи. Не витримала я, та й 
почала молитися: «Святі отці, 
голубчики, що ж ви не бачи-
те, як я страждаю! Ну майте 
ж совість! Допоможіть хоч 
хто-небудь!» І тут чую, отець 
шепоче мені на вушко: «На-
таліє Миколаївно, дивіться, 
це мощі Агапіта Печерського. 
Поклоніться їм!» Я і впала на 
коліна перед гробницею стар-
ця з благанням... 

Але довго там не затри-
маєшся — дуже вже багато 

людей за мною слідувало. 
А коли ми з отцем  Георгієм 
вийшли із печер, відчула, 
що в мені щось змінилося. 
Але що, ніяк не зрозумію. І 
так мене осінило: голівонька 
моя зовсім, ну зовсім не бо-
лить! А в ногах така легкість, 
хоч на змагання з бігу бабу-
сю виставляй. То хіба це не 
диво?!

Вона повернулася в бік пе-
чер, перехрестилася і вклони-
лася до землі:

— Дякую вам, угодники 
святі! І особливо тобі, Лікарю 
безкорисливий!

Про те, що трапилося 
відразу ж розповіли ми отцю 
Георгію.

—Цей святий і справді 
особливий, — посміхнувся 
священик. — Я це зрозумів ще 
тоді, коли навчався в Київсь-
кому університеті, на фізматі. 
Пам'ятаю, мій товариш умо-
вив мене поїхати з ним до 
Лаври. Наприкінці екскурсії 
ми, звичайно ж, не забули за-
йти до печер. Йдемо, в кожну 
нішу заглядаємо, вклоняємо-
ся мощам великих старців. І 
треба ж було такому статися, 
що не помітив я лампадки, що 
висить у мене над головою! А 
зросту  я ого-го — немалень-
кого! Зачепив її ненавмисно 
своєю кучерявою ... похитну-
лася вона, і вся олія вилилася 
прямісінько на мій новенький 
світло-сірий костюм. Стою я, 
ясна річ, засмутився, мало не 
плачу. Намагаюся олію но-
совою хусткою стерти, та де 
там! .. Тут підходить до мене 
монах старенький, весь у чор-
ному, і така блаженна усмішка 
на вустах — прямо світиться 
весь: «Не переймайся, синку. 
Це хороший знак! Згадаєш 
мої слова коли-небудь: бути 
тобі священиком — сам Ага-
піт тебе благословив!» — вка-
зав пальцем на гробницю, 
біля якої і сталося це зі мною.

Ця поїздка і розповідь 
отця ще довго ятрили мою 
душу, хвилювали уяву ... Так, 
воістину дивні діла святих 
Твоїх, Господи!

Ваша Ірина Миколаївна 
Самсоненко, с. Трепівка, 

Кіровоградська обл.

ЦЕЙ СВЯТИЙ І СПРАВДІ 
ОСОБЛИВИЙ

Здрастуйте, мудрі редактори мого незрівнянного «Пан-
телеймончика»! Чесно скажу, не збиралася поки писати вам 
цього листа. Але... прокинулася сьогодні рано вранці (ще со-
нечко свій сон до кінця не додивилося), і раптом відчула на 
собі чийсь погляд. Навіть ніяково якось стало. 

Повела очима по кімнаті — і посміхнулася. Добрими 
сіро-блакитними, як зимове небо, очима дивився на мене 
Агапіт Печерський!

Шановні читачі! Якщо у 
вас ще немає книги «СЕН-
СЕЙ-II» Анастасії Нових, 
ви можете замовити її те-
лефоном: (067) 794-25-27, 
(050) 271-28-88.

Дві основні родзинки цієї 
книги — глибока за своєю 
мудрістю і змістом притча 
про Подорожнього і Бодхі-
сатву. І розповідь про Свято-
го Київської Русі — Агапіта 
Лікаря Безкорисливого, чу-
дотворні мощі якого і в наші 
дні покояться в Києво-Пе-
черській Лаврі.

ПРАВОСЛАВНІ 
СВЯТА НА ЖОВТЕНЬ 

2018 РОКУ
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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)

Дорога редакціє! Хочу 
торкнутися однієї важливої 
життєвої теми про літніх 
людей.

Всі ми були молодими, 
працювали, виховували дітей, 
потім — онуків. І ось дожи-
ли до вищої нагороди жит-
тя — це наші правнуки. Але 
життя диктує свої правила. 
Ми постаріли, сили вже не ті. 
І якось все тепер по-іншому, 
складніше. Образно кажучи, 
коробка передач руху зіпсу-
валася, включається тільки 
перша швидкість (і то обе-
режно, щоб не спіткнутися на 
рівному місці). Слава Богу, ще 
стоїмо на своїх ногах.

У силу обставин я потра-
пила до Києва. Не заради 
заробітку, а щоб допомогти 
людині в складній ситуації. 
Доглядала за однією бабусею 
з розсіяним склерозом, хо-
дила її годувати обідом і ве-
черею. Прийду до неї, а вона 
вся трясеться, я її обійму за 
плечі, приголублю. Вислухаю, 

поговорю з нею, і за лічені 
хвилини вона заспокоюється. 
Іншого разу починаємо співа-
ти пісні, це теж дуже добре за-
спокоює їй нервову систему. 
Дочка дивувалася, що у нас 
все так гарненько виходить.

Коли ми молоді, не ро-
зуміємо людей похилого 
віку, що вони теж люди і ма-
ють потребу в спілкуванні, 
взаєморозумінні. Приходячи 
до лікаря, пацієнт не тільки 
хоче отримати пігулку, але і 
його тепле заспокійливе сло-
во. Людина, опинившись на 
пенсії і нічим не займаючись 
удома, замикається в собі. 
Родичі, діти, онуки зайняті 
роботою, своїми проблемами 
і не звертають уваги на са-
мотніх людей похилого віку. 
Виходить, що ті начебто і 
ситі, в теплі, але з ними мало 
спілкуються. Вони цілий день 
самі, їм хочеться поговорити 
з близькими, а їм у відповідь: 
«Я зайнятий (або зайнята), 

пізніше...». І так минає день 
за днем. Душа болить від са-
мотності, що нікому ти не 
потрібен, ніхто не цікавиться 
тобою, хоча в минулому був 
шанованим і потрібним.

Інша моя сусідка погано 
чує, на ногах трофічні вираз-
ки, які потрібно перев'язува-
ти по два рази на день. Вона 
така рада, що я до неї прийду, 
поговорю, принесу їй ліки або 
продукти. Це для неї велике 
свято і душевне заспокоєння. 
Ще одній сусідці роблю ма-
саж, іноді зварю їй супчик або 
ще щось. Кожен хоче щось 
мені розповісти, поскаржити-
ся на родичів, але ж я розумію: 
всі люди живуть своїми тур-
ботами. Люди похилого віку 

залишаються самі по собі, їм 
не вистачає спілкування. А 
їм і потрібно небагато: добре 
слово та людина поруч, яка б 
зрозуміла їхню душу.

Ось ще одна сусідка, яка 
телефонує мені в будь-який 
час доби: «Машо, у мене тем-
пература піднялася. Що мені 
вжити?» А я їй написала вели-
кими літерами, що вживати і 
по скільки при підвищеному 
тиску. Поруч сусід, якому 92 
роки. Не може включити газ, 
просить допомогти.

У сусідки моєї батько без 
обох ніг, він професор. Діти 
на роботі цілий день, онуч-
ка — на заняттях в інсти-
туті. Потрібно мені до нього 
прийти, підняти, посадити, 
погодувати і допомогти з ту-
алетом. Коли годую, то незлі-
ченну кількість разів повто-
рюю: «Жуйте ... ковтайте ... 
відкривайте рот». А він радіє 
моєму приходу так щиро, як 
маленька дитина. За робо-

тою день проходить швидко, 
а на самоті тягнеться, як рік. 
І тому будь-яке спілкування 
— це радість. Роблячи людям 
добро, стає на душі легко, що 
день прожитий не дарма, а з 
користю для інших.

Хочу, щоб діти, у яких є 
батьки похилого віку, при-
діляли їм увагу. Адже всі 
люди похилого віку люблять 
їх так само, як і маленькими 
любили. Ніхто не хоче ніяких 
образ і бід своїм дітям.

Життя диктує свої умо-
ви: глухота, сліпота, втрата 
пам'яті. Але треба враховува-
ти вік і виходити з положення 
з належним взаєморозумін-
ням, співчуттям.

Якщо кому хочеться по-
спілкуватися, телефонуйте: 
(095) 389-50-38. Чим зможу, 
допоможу. Добре слово — 
найкращі ліки.

Марія Петрівна, 78 років
 м. Шостка, Сумська обл.

Здрастуйте, добра, чудова газето 
для добрих людей «Пантелеймон»!

Хочу з вами поділитися вражен-
нями від перегляду нової передачі 
на «АллатРа ТВ»: «Від атеїста до свя-
тості» за участю Ігоря Михайловича 
Данилова, Тетяни і Жанни. Кілька 
разів вже переглядала її і постійно 
знаходжу для себе щось нове, ко-
рисне для того, щоб розвиватися і 
далі рухатися по духовному шля-
ху. Таке тепло, радість, благодать, 
любов до людей виходить від Ігоря 
Михайловича і дівчаток, я б диви-
лася і дивилася нескінченно! Так все 
це відчуваю душею і відчуваю Ігоря 
Михайловича, як велику білу лілію, а 
дівчаток — Жанну і Тетяну — відчу-
ваю, як ангелів-фіалочок. Такий нам 
ще подарунок від Духовного Світу, 
щоб люди знали правду, щоб розви-
валися, йшли до Бога, об'єднувалися 
духовно!

Про Атлантиду, про ту цивіліза-
цію, яка жила на нашій планеті 12000 
років тому, цікаво слухати, дивитися. 
Я колись чула і бачила фільми фан-
тастичні, але думала, що це казки і 
міфи. А виявляється, це все і справді 
було, ці люди були ще більш розви-

нутими ніж ми. Але якби вони йшли 
духовним шляхом, тоді б все було 
по-іншому, і не сталося б те, що ста-
лося тоді: землетрус, сильний потоп, 
і все це за добу.

Ось тому потрібно, щоб наша 
цивілізація існувала, щоб ми любили 
Бога, йшли до Нього, любили один 
одного. Від кожного з нас залежить 
наше майбутнє, від нашого вибору. 
І в передачі І. М. Данилов не раз по-
вторював, що вибирає людина, кому 
служити — системі (сатані) чи Богу 
(Духовному Світу), і що вона виби-
рає, те потім і відбувається.

Як же Ігор Михайлович правиль-
но говорить про свідомість нашу! Як 
вона нас ображає, звеличує і прини-
жує одночасно, робить нас нещасни-
ми. В цьому я вже сама переконалася, 
коли спостерігала за своєю свідомі-

стю. А коли думки роєм лізуть в го-
лову, записую все в щоденник, але 
намагаюся або відійти вбік, як під-
казував нам Ігор Михайлович, або з 
ними борюся, але це дуже важко.

Така благодать, коли дивлюся і 
слухаю Ігоря Михайловича. Так лег-
ко, благодатно ... І практика «Квітка 
Лотоса» легко виходить, відчувають-
ся Любов і Благодать Божа і Святого 
Духа. Відчуваєш цю Любов нескін-
ченну зі Світу Духовного, і не хо-
четься повертатися в цей світ.

Величезне спасибі Ігорю Михай-
ловичу Данилову, Жанні і Тетяні! Це 
нам подарунок від Духовного Світу, 
щоб світ став добрішим, чистішим, 
світлішим, щоб ми любили Бога і 
один одного завжди. Як це було б чу-
дово! Спасибі операторам-дівчаткам, 
спасибі за вашу роботу, теплоту, ду-
шевність і любов до людей. Я вас усіх 
дуже люблю і теж з вами в команді.

Дякуємо колективу газети «Пан-
телеймон» за те, що ви є, і за те пре-
красне, що даруєте людям, за благо-
дать, добро, радість і Любов!

Дуже вас усіх люблю, мої дорогі!
З любов'ю і вдячністю, 

ваша постійна читачка                                                                             
Тетяна Віталіївна, 60 років

м. Біла Церква

ХТО ТИ?
Очікування. Надія на зміну на кра-

ще. Все минає і це мине, як написано на 
персні царя Соломона. Всьому свій час, 
як говорив Екклезіаст. Мудрі слова, що 
мають ціну століть, прожитих народами 
світу.

Можна цінувати цей час як спо-
сіб відпочити, набратися сил і зробити 
щось для свого духовного зростання. 
Можна вдатися до неробства і дивити-
ся телевізор, сидіти за комп'ютером, аби 
вбити час. Удвох веселіше, ніж одному, 
тому що важко жити в порожньому бу-
динку.

Ким ти хочеш бути в житті — учите-
лем, учнем чи піддослідним кроликом, 
який отримує все готове, слугуючи при 
цьому людям і науці. Уміння винести 
урок — здатність учня, учитель же на-
магається наставити на шлях, по якому 
йде сам. Завтра, можливо, ми знайдемо 
рішення своєї проблеми або виріши-
мо завдання іншого. Життя — це взає-
мозв'язок Бога, природи і людей, і одно-
часно дзеркало, яке показує справжню 
природу речей.

Мені не вистачає друга-письменни-
ка, але я, здається, знаю, як його зовуть. 
Можливо, я його і чекаю. Для чого? Для 
спільного шляху, адже кожна людина 
для нас не друг і не ворог, а вчитель, 
який чекає тільки тебе.

Ігор Васильович Соя,
Сумська обл.

«ВІД АТЕЇСТА ДО СВЯТОСТІ». 
ВРАЖЕННЯ ВІД ПЕРЕГЛЯДУ

ДОБРЕ СЛОВО — НАЙКРАЩІ ЛІКИ
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

 Якось прекрасної сніж-
ної зими 2012 року мені ви-
повнилося одинадцять. І 
вже до весни всередині щось 
змінилося. І це щось спра-
вило якийсь сплеск в моєму 
розміреному існуванні. Змі-
нилося тіло, розумові про-
цеси стали логічнішими. Але 
головне — я відчув, що біль-
ше не та дитина, якою був 
раніше. Тоді мені й почало 
чогось не вистачати, пород-
жуючи всередині мене по-
рожнечу і самотність. Але 
чого? 

Чим дорослішим ставав, 
тим частіше переймався 
цим питанням, що бороз-
нило мій мозок і свідомість. 
Якось мені спало на думку: 
«У мене є сім'я, яка любить 
мене і піклується про мій 
комфорт. 

Напевно, цього недо-
статньо, і саме тому я такий 
самотній. Потрібні друзі, 
які стануть мені братами. 
Ось тоді я і буду щасливим. 
Потрібно тільки докласти 
зусиль і почекати». І я прий-
няв цю думку.

Непомітно пройшли два 
роки. Тепер є люди, в яких 
бачу своїх друзів і насо-
лоджуюся спілкуванням з 
ними. Але я як і раніше са-
мотній. «Що ж не так? Чому 
ця внутрішня порожнеча не 
зникла?» — все частіше бу-
бонів собі під ніс. І ось зно-

ву спала думка: 
«У мене є сім'я, 
друзі, але цього 
мало. Мені по-
трібна дівчина, 
яка мене люби-
тиме, якій буду потрібен, яка 
підтримає в хвилину розпа-
чу. Потрібно тільки докласти 
зусиль і почекати». І я знову 
прийняв її.

Минуло ще два роки. Уже 
були спроби знайти собі пару, 

але жодна з них не увінчала-
ся успіхом. Навпаки, я розча-
рувався в суворій реальності 
раніше ідеалізованих мною 
відносин. Навчений досві-
дом, я почув таку думку: «Ці 
дівчата тобі не підходили. 
Потрібно знайти ту, ідеаль-
ну і неповторну, і ось тоді ти 

точно будеш 
щасливий». Я 
відкинув її: «Ні, 
тобі більше не 
вірю. Мені по-
трібно насправ-

ді зовсім не це». Але вона не 
зникла. Навпаки, все настир-
ливіше намагалася заповнити 
діру в грудях, вкорінювалася 
в свідомості все глибше, чер-
паючи силу в моїй увазі. 

Я смертельно втомився і 
чекав, коли ж цьому прийде 

кінець. Знову чекав і не діяв.
Але почався 2017-ий. 

Визначальний для мене рік. 
Я знайшов свій шлях і відчув 
тверду землю під ногами. І 
ось один сонячний день був 
проведений в Спокої, в од-
нозначному виборі. До ду-
мок, переживань і нездійс-
ненних бажань ненаситного 
Тваринного начала не було 
більше жодного інтересу. Я 
як Особистість перебував у 
почуттях, і це було справжнє 

задоволення: сенс життя — 
в Житті.

Уже, мабуть, і не доберу-
ся до спогадів: де криється 
помилка, якій емоції я під-
дався, але вже до вечора 
всередині вибухнула буря. 
Все знемагало, дзвеніло від 
тиску на мою давню на-
болілу проблему — відсут-
ність єднання. Але тепер я 
відчув у ній таку глибоку 
тугу за Богом... 

Виявляється, всі ці роки 
я страждав не тому, що 
навколо мене не вистачало 
якихось людей, а тому, що 
внутрішньо я не був з Ним. 
Хмари розсіялися, плин 
часу приніс мені загублений 
раніше Спокій.

З тих пір кожного разу, 
коли до мене приходить 
така думка, я відпускаю її. 
Бо тепер я не один.

Автор: Петро Ілляш 
(«АллатРа Вісті»)

Роздуми читачки Марії Петрівни наштовхнули на 
пошук інформації про те, що ж таке самотність і як 
з нею боротися. До редакції надходить безліч листів, 
в яких відчувається, ось це бажання позбутися її. І ми 
знайшли кілька думок, які пропонуємо вам до прочи-
тання, а також згадали дивовижну гру, описану в книзі 
«Поліанна», яку теж публікуємо.

У цьому всьому простежується найголовніше — щоб 
ці думки і статті не залишилися голою теорією, треба 
діяти. Міняти погані думки на хороші, не шкодувати 
себе, а дякувати за те, що у вас є, любити і віддавати. 
Це насправді просто, коли починаєш робити. Впевнені, 
що у багатьох із вас є своє розуміння і роздуми на тему, 
як позбутися самотності, або досвід того, що самот-
ній ти чи ні — не залежить від кількості людей поруч, 
від зовнішніх обставин.

Будь-який ваш досвід цінний, друзі! Діліться ним на 
сторінках газети!

З повагою, редакція газети «Пантелеймон»

«У дитинстві я теж самотності боявся, 
вона мені тягарем була. Зараз же з рока-
ми (а я пробув тисячі днів в океані) я ро-
зумію, що на земній кулі немає самотності, 
завжди є хтось. Є океан, він живий, він на-
повнений рибами, тваринами і рослинами. 
Є повітря, воно теж живе. Є птахи, дельфі-
ни, кити. Але навіть якщо цього всього не-
має, ти знаєш, що є присутній хтось, якщо 
ти віруючий.

А я — віруючий, православний. У мене 
в роду всі православні. Тато і мама з 1916 
року — зрозуміло, що вони віруючі були, і 
я від них це перейняв. Я знаю, що завжди 
присутній хтось: це ті святі, яким я молю-
ся, ангел-хранитель і сам Господь. Якщо 
ми не можемо Його побачити, тому що 
ми не достойні, то можемо відчувати Його 
присутність. І я знаю, що Він поруч. А яка 
ж тоді може бути самотність? Звичайно, її 
немає».

 (Федір Конюхов, священик)

***

«Велика душа ніко-
ли не буває самотньою. 
Як би доля не забира-
ла від неї друзів, вона, 
врешті-решт, завжди 
їх собі створює».

(Ромен Роллан)

***

 «Самотність — 
прекрасна річ; але ж 
необхідно, щоб хтось 
вам сказав, що самот-
ність — прекрасна річ»

(Оноре де Бальзак)

***

«Самотність — со-
юзник печалі, вона ж 

супутник духовного 
піднесення».

(Халіль Джебран)

***

«Чому люди, як 
правило, уникають 
самотності? Тому що 
наодинці з собою лише 
деякі насолоджують-
ся приємним товари-
ством».

(Карло Доссі)

***

«Вміти виносити 
самотність і отримува-
ти від неї задоволення 
— великий дар».

(Бернард Шоу)

САМОТНІСТЬ. 
ТЕПЕР Я НЕ ОДИН

«Але Любов Божа не зали-
шає людину навіть тоді, коли 
вона про неї забуває. Бог ніко-
ли не залишає людину, бо Його 
Любов, завдяки Душі, завжди з 
нею. Однак людина не завжди 
хоче прийняти цю вічну 
Любов, і часто сокровенне 
пізнання її відкладає на «по-
тім», керуючись миттєви-
ми, тимчасовими бажаннями 
смертної матерії. Але у лю-
дини немає цього «потім», є 
тільки «тут і зараз», в якому 
відбувається справжній рух і 
вибір. Треба тільки відкрити-
ся і довіритися Богові. 

Не варто втрачати доро-
гоцінного часу життя. Щойно 
почалася атака Тваринного 
начала, стимулюючи почут-
тя самотності, потрібно 
просто відразу ж подолати 
в собі цю приземлену самість 
і зі щирістю дитини зверну-
тися до Бога, покладаючись 
на Волю Його. Звернутися 
так, як умієш, своїми щирими 

словами, думками, і головне — 
внутрішнім, глибоким почут-
тям, як до найближчої і рідної 
Істоти.

Коли ж людина з почуттям 
глибокого покаяння починає 
спілкуватися зі своєю Душею, 
Любов Божа примножується в 
ній багаторазово. Бог прихо-
дить в Душу і дає їй мир. Вона 
стає джерелом невичерпної 
внутрішньої сили для люди-
ни. Вона відроджує в ній дух 
віри, надає можливість усві-
домити отриманий досвід і 
надбати новий погляд на своє 
життя. Людина знаходить 
дар розуміння: вона в Любові, 
бо вона в Богові і Бог у ній. У 
неї є що сказати Богу і є сила 
щирості і віри, щоб відчути 

Його духовну відповідь. І цей 
Діалог двох люблячих одне 
одного нескінченний. Бо Бог є 
спілкування в Любові.

Людина розуміє, що пере-
бування в цьому спілкуванні, 
одухотворення, єднання з Бо-
гом і є справжнім, істинним 
життям. Ця таємниця, що 
відбувається в кожному з нас, 
коли ми її приймаємо і відкри-
ваємося перед Богом у своїх 
щирих почуттях. Якщо ж 
людина покладається на свою 
самість, вона сама закриває 
Ворота Душі своєї і відчуває 
вічну самотність, незалежно 
від того, скільки близьких лю-
дей, друзів чи родичів її ото-
чує. 

Але якщо Ворота Душі від-
криті для спілкування з Богом, 
людина ніколи не самотня, бо 
вона завжди знаходиться в 
співбесіді з Ним».

 Анастасія Нових «АллатРа»
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ПОСМІХНІТЬСЯ!
Чоловік стоїть на підло-

гових вагах і втягує живіт.
Дружина:
— Васю, втягувати живіт 

на вагах марно!
— Але я, Маню, хочу на 

цифри подивитися.


Марійка, 5 років.
На столі стоїть букет ро-

машок, одна з них зів'яла.
Марійка:
— Дивись, ромашка 

зів'яла, наче на неї насвари-
лись.


Шурик, 7 років.
З вечора закинув кудись 

свої шкарпетки, вранці 
повзає по підлозі — шукає. 
Один знайшов і розмовляє 
сам з собою:

— Де ж другий? Другий, 
другий, я — перший! Прий-
ом! Іду на зв'язок!



Рома (4 роки):
— Мамо, поїхали зі мною 

і з дідом порибалити!
— Ні, Ромо, не вийде. Ри-

боловля — не жіноча справа.
— Що ти, мамо, дуже жі-

ноча: треба просто сидіти і 
мовчати.


Рома (4 роки), надивив-

шись реклами по телевізору:
— Тату, купи мені «Тік-

так», хочу освіжити свій 
карієс.


Кажу трирічному сину:
— Обережно, в розетці 

кусь!
Шестирічна донька додає:
— А по-науковому — 

різниця потенціалів.
І навіщо я її так рано чи-

тати навчила?

***
 Ось такий цікавий 

та зворушливий лист-виба-
чення надійшов на адресу ре-
дакції. Ми з розумінням його 
публікуємо і сподіваємося, 
що всі образи і непорозумін-
ня зникнуть від щирості 
вибачення. Насправді вмін-
ня прощати дуже важливе в 
нашому житті. Пропонуємо 
вашій увазі неве-
личкий матеріал на 
цю тему.

Сила прощення 
є в кожній людині. 
Прощення допом-
агає нам любити, 
приймати, розуміти 
людей, радіти. Про-
щати — це значить 
забути образу. Про-
щення має велику 
силу, завдяки якій та 
людина, яку проба-
чили, може в корені змінити 
своє життя або задуматися 
над собою і своїми вчинками. 
Просто почніть!

Поспостерігайте за со-
бою, спокійні ви, чи немає 
у вас дратівливості. Якщо 
це так, то варто задумати-
ся, звідки це занепокоєння, 
дратівливість, образи.

Коли в нашій свідомості 
переважає енергія образи, 
вона починає керувати нами. 
Якщо ми позбавляємося не-
гативної енергії шляхом «ви-
кидання» своїх емоцій на 
інших людей, в кінцевому 

підсумку вона все одно по-
вертається до нас бумеран-
гом з іще більшою силою. А 
якщо ми все збираємо в собі, 
накопичуємо до певного часу, 
організм в якийсь момент не 
витримує, і накопичені не-
гативні енергії знову і знову 
починають «притягувати» 
до себе відповідні ситуації. 
Виникає своєрідне замкнене 

коло. І вихід з нього один — 
пробачити.

Ще в давнину наші 
предки застосовували 
силу прощення. У кожній 
релігії існують дні виба-
чення, і кожна релігія го-
ворить про необхідність 
прощати, просити про-
щення один у одного. У 
різних оздоровчих і ліку-
вальних системах необ-
хідною вимогою є вміння 
прощати. Сила прощен-
ня зцілює тіло і душу 
людини і повністю може 
змінити людину духовно.

Істинне прощення — це 
радість звільнення, це вну-
трішня робота, заснована 
на щирості і розумінні. Ми 
повинні вчитися прощати! 
І не тільки інших, але і са-
мих себе. Зрозумійте, що б 
ви не зробили в минулому, 
в той момент ви зробили 
все від вас залежне в рам-
ках свого розуміння життя 

і власних знань. 
Говоріть собі, що 
прощаєте, очища-
ючи себе, прийма-
ючи все, поверта-
ючись до витоків, 
люблячи і відкри-
ваючи в собі гли-
бину буття.

Коли ви когось 
прощаєте, то робіть 
це щиро і від чи-
стого серця. Нехай 
ваші слова, сказані 

вголос або про себе, будуть 
сказані від щирого серця. 
Почніть прощати з себе.

Якщо ви готові проба-
чити себе, тоді станьте пе-
ред дзеркалом прямо зараз 
і щиро посміхніться собі, 
відчуєте в собі внутрішній 
спокій і внутрішнє тепло. 
Простіть себе, прийміть 
себе такими, якими ви є. 
Почніть прощати і бажати 
всім щастя, тоді ви позбу-
детеся ненависті в своєму 
серці і знайдете гармонію з 
собою і світом. 

Всім бажаємо щастя!

Тепер Галина самотня і всю свою увагу приділяла мені. Я теж після інсульту та інфарктів, 
хоча для неї і не рідна людина. Галина Володимирівна добре ставилася до мене, а я не розуміла 
цього і відповідала їй невдячністю.

Дуже хочу попросити у неї вибачення.
Галочко, мила моя дівчинко! Пробач мені, якщо зможеш, за мій поганий характер. Це все 

не від хвороби, а від мого грубого ставлення до тебе. Дуже прошу: пробач !!!
З низьким до тебе укліном, тітка Галина

В одному маленькому місті живуть по сусідству дві 
сім'ї. Одне подружжя постійно свариться, звинувачую-
чи одне одного у всіх бідах і з'ясовуючи, хто з них пра-
вий, а інше дружно живе, ні сварок у них, ні скандалів.

В ЧОМУ ПРИЧИНА? Дорогі мої, улюблені «пантелеймонівці»! Через вашу газету хочу зверну-
тися з посланням до однієї прекрасної жінки, яка живе в нашому місті. Хочу 
перед нею вибачитися.

Галина Володимирівна приїхала до нашого міста зі своїм чоловіком-військово-
службовцем, який був родом звідси. Багато років доглядала хвору свекруху, яка пе-
ренесла інсульт, хоча у свекрухи були дочка і онука. А недавно у неї помер і чоловік.

ПРИТЧА

Дивується норовиста 
господиня щастю сусідки. 
Заздрить. Каже чоловікові:

— Піди, подивися, як у 
них так виходить, щоб все 
гладко і тихо.

Прийшов той до сусід-
ського будинку, причаївся 
під відкритим вікном. Спо-
стерігає. Прислухається. А 
господиня якраз порядок у 
домі наводить. Вазу дорогу 
від пилу витирає. Раптом 
задзвонив телефон. Жінка 
відволіклася, а вазу поста-
вила на краєчок столу, та 
так, що ось-ось впаде.

Але тут її чоловікові 
щось знадобилося в кімнаті. 
Зачепив він вазу, та впала і 
розбилася.

«Ох, що зараз буде!» — 

думає сусід.
Підійшла дружина, зіт-

хнула з жалем і каже чо-
ловікові:

— Пробач дорогий. Я 
винна. Так неакуратно вазу 
поставила.

— Що ти, мила? Це я ви-
нен. Поспішав і не помітив 
вазу. Так що ж тепер? Не 
було б у нас більшого неща-
стя.

... Боляче защеміло серце 
у сусіда. Прийшов він додо-
му засмучений.

Дружина до нього:
— Ну що ти так довго? 

Подивився?
— Так!
— Ну і як там у них?
— У них всі винні. А ось 

у нас — всі праві.


