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ЗАСТУПЛЕННЯ У ВСІХ БІДАХ

ПРАВОСЛАВ’ЯПродовження на стор. 9

Велике церковне святку-
вання Покрови Пресвятої Бо-
городиці здавна відзначається 
віруючими людьми в усьому 
світі. 

Саме Пречиста допомагає 
позбутися багатьох бід і захи-
щає кожного.

ДЛЯ ДУШІПродовження на стор. 12

Хороші люди  
посміхаються 

серцем

Тих, від кого виходить особ-
ливе світло. Тих, хто наділений 
позитивом і щирою любов'ю. 

Скільки у вас є таких людей, 
які прийдуть до вас, коли вам 
буде по-справжньому погано? 

Коли все летить шкере-
берть, коли стіну поділу вже 
нічим не розбити, а найго-
лосніше звучить думка «Бути 
чи не бути?», саме нагода зга-
дати, чиї ми діти, з ким ми і що 
нам робити.  Життя, дароване 
нам Господом, — наш найкра-
щий вчитель.

НАШЕ ЖИТТЯПродовження на стор. 11

Любов здатна 
все змінити!

Японія, Китай. 5 липня 
на Японію і Китай обрушився 
тайфун Прапірун. За 3 годи-
ни випало 263 мм опадів, що 
є рекордним за всю 40-річну 
історію спостережень.

Південна Корея. Сильні 
дощі спричинили повені в ба-
гатьох районах Південної Ко-
реї. Через негоду було поруше-
но рух транспорту, скасовані 
деякі внутрішні рейси і закрито 
низку національних парків.

(Продовження - стор.2.)

ЙЄЛЛОУСТОУН І АЙРА. КАТАСТРОФИ НА ПЛАНЕТІ. 

КЛІМАТ Б'Є НОВІ РЕКОРДИ!

7 серпня 2018 р. на «АЛЛАТРА ТВ» вийшов фільм 
«АТЛАНТИДА. ЕЛІТА У ПОШУКАХ БЕЗСМЕРТЯ 
» — фільм, який був показаний в форматі передачі 
«Від атеїста до святості» за участю Ігоря Михай-
ловича Данилова.

Що сталося з Атлантидою? Хто такий Ель і його 
слуги — еліта? Що таке «Проект 9-го дня»? Як замі-
нювалися споконвічні духовні знання і що послідува-
ло за цим? Чому і ким була знищена Атлантида? Як 
нашій цивілізації не повторити історію з Атлан-
тидою? Сенсаційна інформація для всіх, хто шукає 
Правду!

25 серпня 2018 р.
Кліматичні катаклізми відбуваються по всьому світу з наростаючою силою! Що людство 

може зробити сьогодні, щоб мінімізувати їхні наслідки і докорінно змінити ситуацію? У цьому 
випуску програми «Екстрені новини» на «АЛЛАТРА ТВ»:

Осінній збір трав

ЗДОРОВ’Я
Продовження на стор. 6

Незважаючи на величезний 
вибір лікарських і косметич-
них засобів, ми все одно час 
від часу звертаємося до фіто-
терапії. Навіть скептично на-
лаштовані люди після недов-
гого досвіду визнають високу 
ефективність лікування трава-
ми і рослинами. 

Гідний поваги той, 
хто живе і діє заради 
своєї душі і духовного
майбутнього всього

людства.
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ВАЖЛИВО

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

ЙЄЛЛОУСТОУН І АЙРА. КАТАСТРОФИ НА ПЛАНЕТІ. 
КЛІМАТ Б'Є НОВІ РЕКОРДИ!

(Початок на 1 стор.)

Таїланд, Пакистан, Ін-
дія, Румунія, Іспанія, Італія, 
Гана, Нігерія, США (Х'юстон). 
Сильні повені в цих країнах.

Японія. В останні місяці 
активізувалася вулканічна 
діяльність. На південному 
острові Кюсю (Японія) почав 
вивергатися вулкан Сакурад-
зіма.

Цей вулкан є частиною су-
первулкана Айра, про який 
докладніше розказано в до-
повіді вчених АЛЛАТРА НА-
УКА «Про проблеми і наслід-
ки глобальної зміни клімату 
на Землі. Ефективні шляхи 
вирішення цих проблем» 
https://allatra.org/ru/report/o-
problemah-i-posledstviyah-
g l o b a l n o g o - i z m e n e n i y a -
klimata-na-zemle

 
США. Японія. Амери-

канські вчені з Університе-
ту Майамі і Міжнародного 
університету Флориди в ході 
дослідження виявили глибо-
кий підземний зв'язок між 
вулканами Айра і Кірісіма в 
Японії.

США. Йєллоустоун. Сьо-
годні нашу увагу привернула 
інформація про нову заяву ге-
ологів, які виявили, що магма 
в кальдері Йєллоустоуна ста-
ла нагріватися удвічі швидше. 
Геологи виявили, що кількість 
тепла, що виділяється через 
гарячі джерела і озера, збіль-
шилася удвічі в порівнянні з 
2016 роком.

Найбільший у світі гейзер 
Стімбоат вивергався вже 8 
разів за останні 3 місяці, що 
стало геологічною загадкою 
для вчених, що працюють на 
цій ділянці.

США. Шторм у Кентуккі. 
Безліч важких бур пронесло-
ся по Південній Індіані цен-
тральній частині Кентуккі в 
п'ятницю 20 липня 2018 року. 
Принісши з собою дуже вели-

кий град, штормовий вітер, 
дощ і, по крайній мірі, один 
торнадо.

Найбільший град випав у 
місті Луїсвілль (штат Кентук-
кі) — близько 4 дюймів у діа-
метрі і розміром із бейсболь-
ний м'яч.

Найсильніший порив 
вітру, що досягає 70 миль/год, 
був зафіксований в аеропорту 
Лексінгтона.

Гватемала. Учасники 
Міжнародного громадського 
руху «АЛЛАТРА» зв'язали-
ся з Faride Irene Coll Zaid — 
психологом, волонтером, яка 
знаходиться в таборі біженців 
і потерпілих після вивержен-
ня вулкана Фуего в Гватемалі.

Індонезія. 5 серпня на 
острові Ломбок стався зем-
летрус магнітудою 6,6. Пізні-
ше відбулося, щонайменше, 
дев'ять афтершоків з мак-
симальною магнітудою 4,9. 
Найбільше землетрус було 
відчутно в столиці острова — 
місті Матарам. Поштовхи та-
кож відчувалися на сусідньо-
му острові Балі і в провінції 
Східна Ява.

Гольфстрім. Нове до-
слідження, опубліковане в 
журналі Nature, показує, що 
Атлантична меридіональна 
циркуляція, також відома як 
AMOC, сповільнюється з се-
редини ХХ століття і зараз 
досягає рекордного мінімуму. 
Такий значний зсув у системі 
океанічних течій, які підтри-
мують температуру в Європі, 
може призвести до зниження 
температури в Великобри-
танії.

Гренландія і Антаркти-
да. 10 липня гігантський ше-
стикілометровий айсберг від-
коловся від гренландського 
льодовика Хельхейм. Вчені з 
проекту IMBIE порахували, 
що за останні 25 років Ан-
тарктида втратила понад 2,7 
трильйона тонн льоду. При 
цьому тільки за останні п'ять 
років швидкість танення 
льодів збільшилася втричі.

ДИВНІ ЗВУКИ 
ПО ВСЬОМУ СВІТУ

По всій планеті люди за-
писують неймовірно гучні 
звуки, які виходять з неба. 
У багатьох випадках цей гул, 
що насторожує, схожий на 
те, ніби хтось голосно сур-
мить.

ЯКІ Ж ВИСНОВКИ МИ 
МОЖЕМО ЗРОБИТИ В 

ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМИ 
«АПОКАЛІПТИЧНИМИ» 

ЗВУКАМИ?

Рекордні температури. 
Останні місяці, включаючи 
квітень, травень, червень, 
липень, принесли з собою 
аномальну спеку для ба-
гатьох країн світу.

США, Канада, Японія, 
країни Близького Сходу і 
Середньої Азії, деякі країни 
Європи, і навіть Північна 
Сибір, стали жертвами не-
чуваної за останні 138 років 
спеки. Детальніше дивіться 
в тематичному спецвипу-
ску Екстрених новин. «Ано-
мальна спека по всьому 
світу. Рекордні температури. 
Літо 2018. Екстрені новини. 
Спецвипуск».

Польща. Ще два тижні 
тому стовпчик термометрів 
показував + 32 ° C в тіні. В 
той же день, ввечері, пролетів 
масштабний ураган по тери-
торії всієї Польщі, темпера-
тура в нічний час опустилася 
до позначки + 8 ° C. Тільки 
в Мазовецькому воєводстві 
чверть мільйона жителів ви-
явилися відрізаними від благ 
цивілізації в результаті цієї 
холодної події.

Казахстан. З початку лип-
ня на південному заході Ка-
захстану від спеки зашкалю-
ють стовпчики термометрів. 

Відразу в декількох районах 
регіону температура повітря 
в тіні досягає + 46 ° C. На 
сонці температурні показни-
ки від +52 до +62 градусів за 
Цельсієм. Городяни знемага-
ють від спеки. Ситуацію по-
силює вітер, що переміщає 
розпечене повітря.

Грузія. У Грузії 7 липня 
проливні дощі призвели до 
повеней в регіоні Сванетія.

Вірменія. Липень у Єре-
вані видався аномально спе-
котним. 12 липня встанов-
лено абсолютний рекорд на 
липень, і абсолютний рекорд 
за всю історію метеорологіч-
них спостережень зі значен-
ням + 42,4 ° C.

Білорусь. 12 липня злива 
перетворила вулиці білорусь-
кого Бреста в річки. З вели-
кою кількістю опадів не впо-
ралася зливова каналізація. 
Пішоходи пробиралися по 
коліно у воді.

21 липня 2018 року в місті 
Гомелі звичайний літній 
дощ перетворився на розгул 
стихії. У цей день по області 
пройшов грозовий фронт, в 
результаті якого, за повідом-
леннями МНС Гомельської 
області, випала практично се-
редньомісячна норма опадів. 
Був оголошений помаранче-
вий рівень небезпеки.

ОЧЕВИДЦІ 
ВІДЗНАЧИЛИ, ЩО ЛЮДИ 

АКТИВНО 
ДОПОМАГАЛИ ОДИН 

ОДНОМУ ВИБИРАТИСЯ ЗІ 
СТИХІЇ. ТАКА 

ВЗАЄМОДОПОМО-
ГА ДУЖЕ ВАЖЛИВА В 

БУДЬ-ЯКИХ СИТУАЦІЯХ!

Афганістан. 12 
липня в одному з 
районів провінції 
Панджшер через 
танення льодови-
ка стався зсув, який 
зруйнував природну 
греблю. Потік води 
обрушився на долину. 
В одному з населених 
пунктів зруйновані і пошкод-

жені понад чотириста бу-
динків.

Росія. 6 липня в Ставро-
піллі вода заповнила підва-
ли і будинки, піднявшись 
на півметра. У Сочі і Адлері 
пройшла потужна злива. За 
даними гідрометцентру, про-
тягом години випала третина 
місячної норми опадів.

На Камчатці стався земле-
трус магнітудою 5,7. За слова-
ми очевидців, стіни і підлога 
ходили ходором, дзвенів по-
суд.

8 липня проливний дощ 
обрушився на Володимир. 
9 липня проливний дощ в 
Ярославлі.

12 липня в Ростовській об-
ласті вирував сильний вітер. 
У результаті зсуву паводку з 
річок Забайкальського краю 
і сильних злив, в Амурській 
області зберігається складна 
паводкова обстановка.

Кліматичні ката-
строфи вже відбувають-
ся у всіх частинах пла-
нети ... І хто, як не ми 
з вами — люди, можемо 
протягнути один одному 
руку допомоги в біді?!

Більше інформації 
— в унікальній пере-
дачі на «АЛЛАТРА 
ТВ»: «Се гряде. It is 
coming», а також в до-
повіді вчених АЛЛА-
ТРА НАУКА« Про 
проблеми і наслідки 
глобальної зміни 
клімату на Землі. 

Ефективні шляхи 
вирішення цих проблем»
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

Ми звикли, що мудрі дум-
ки висловлюють визнані 
письменники, вчені, великі 
політики або великі артисти. 
Однак право на власні від-
криття мають всі люди, не-
залежно від свого статусу і 
соціального становища. Іноді 
в голові простого селянина 
міститься значно більше му-
дрості, ніж у десятка успіш-
них зірок або діячів бізнесу. 
Зрештою, всі ми проживаємо 
приблизно однакові життя, 
тільки на різних рівнях. І від-
криття робимо приблизно од-
накові.

Я не можу змінити 
світ, але я можу змінити 
своє ставлення до нього.

Ви зможете мати все, що 
захочете, тільки не відразу. 
І якщо вважаєте, що це сум-
но, то уявіть, що ви в один 
момент отримали виконання 
всіх своїх бажань. Ось це і є 
печаль.
Все навколо — це просто 

проекція мене. Якщо я хочу 
змінити що-небудь, то, перш 
за все, потрібно змінити себе.
Свобода — це стан душі.

Ніщо в нашому житті не 
вічне. Але часто ми забуваємо 
про це і не поспішаємо насо-
лоджуватися тим, що маємо.
Ми не запам'ятовуємо 

років. Ми запам'ятовуємо мо-
менти.
Я не повинен бути ки-

мось ще, крім себе справж-
нього.
Ніхто не оплакує на по-

хоронах гарне обличчя або 
одяг минулого. Всі згадують 
його особистість і душу. Не 
забувайте ні на секунду, що є 
дійсно важливим в людині.

Люди не полюблять вас 
на основі всебічного аналі-
зу ваших сильних і слабких 
сторін. Далеко не завжди 
найкрасивіші або найбагатші 
одночасно є найкоханішими. 
Пам'ятайте про це щоразу, 
коли вам здасться, що причи-

на самотності криється в фор-
мі вашого носа або величині 
банківського рахунку.

Для того, щоб 
успішно долати переш-
коди, важливо завжди 
пам'ятати, що кожна 
подія має свою причину. 
Усуваючи наслідки, не за-
бувайте про причини.

Те, що сьогодні здається 
подією всього вашого життя, 
завтра навіть і не згадається. 
Зате прості малозначні де-
талі побуту спливатимуть в 
пам'яті не один рік.
Найгірші події в нашому 

житті насправді є просто уро-
ками, які застерігають нас від 
справжніх нещасть.
Ви отримаєте справжню 

поразку тільки в той момент, 
коли перестанете намагатися.

Не сприймайте все так 
серйозно. У всякому разі, до 
тих пір, поки ви ще живі.
Навіть якщо ви відмо-

вляєтеся від віри, надії і лю-
бові, вони не залишають вас.
Коли ви входите до 

бібліотеки, всі знання світу 
лежать перед вами. Коли ви 
прокидаєтеся вранці, то вам 
відкривається цілий Всесвіт. 
Важливо пам'ятати про це, 
а не бачити просто полиці з 
книгами і ще один звичайний 
день.
Ми знаходимося в по-

лоні саме у тих людей або ре-
чей, якими хочемо володіти 
самі. Свобода полягає у від-
мові від бажання володіти 
чим-небудь.

А які висновки зробили з 
пройденого життєвого шля-
ху наші читачі? Поділіться!

ПРО СТАЖ РОБОТИ ...

Пенсійний вік сьогодні в 
Україні встановлено на рівні 
60 років і для чоловіків, і для 
жінок (йдеться про жінок, що 
народилися після 31 березня 
1961 року). Для бажаючих ви-
йти на пенсію цього року по-
трібно вже не менше 25 років 
страхового стажу. Починаю-
чи з 2019-го і до 2028 року, ця 
планка підвищуватиметься 
щороку ще на один рік. Тобто 
наступного року для виходу 
на пенсію буде потрібно вже 
26 років страхового (загаль-
ного) стажу. Через вісім років 
(у 2026 році) — вже 33 роки. 
Починаючи з 2028 року для 
оформлення пенсії потрібно 
буде відпрацювати не менше 
35 років.

У Вас загального ста-
жу всього 19 років. І навіть 
до 2026 року, коли вам ви-
повниться 60 років, Ви не 
встигнете виробити необхід-
ну кількість страхового ста-
жу. При такому розкладі вам 
зможуть оформити пенсію 
тільки в 63 або навіть у 65 
років (в залежності від того, 
скільки стажу у Вас буде на 
той час). Примітно, що періо-
ди роботи в психіатричній 
лікарні до 2004 року при пев-
них умовах зараховуються до 
стажу в подвійному розмірі, 
але, судячи з Вашого листа, 
можна припустити, що в той 

час Ви в лікарні ще не пра-
цювали.

Проте, Ви претендуєте 
на зниження пенсійного 
віку за роботу в психіа-
тричній лікарні. І тут є 
багато нюансів. Дійсно, 
працівники, які безпо-
середньо обслуговують 
хворих у психіатричних 
(психоневрологічних) 
лікувально-профілактич-
них закладах (відділеннях), 
користуються правом пільго-
вого пенсійного забезпечення 
за Списком №2. Йдеться про 
молодших спеціалістів з ме-
дичною освітою, молодших 
медсестер, молодших медсе-
стер по догляду за хворими, 
сестер-господинь.

Чи є у Вас як у санітарки 
право на пільгове пенсійне 
забезпечення за Списком №2, 
краще уточнити у відділі ка-
дрів за місцем роботи, де є не-
обхідні відомості про підсум-
ки атестації робочих місць. 
Там можна отримати довідку, 
що підтверджує (уточню-
вальну) пільговий характер 
роботи. І вже на підставі такої 
довідки (про кількість під-
твердженого пільгового ста-

жу) Пенсійний фонд зможе 
розглянути рішення про пра-
во на дострокову пенсію.

... І ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ

Що стосується самої 
пільгової пенсії, то, згідно з 
пунктом «б» статті 13 Закону 
України «Про пенсійне забез-
печення», жінки, які працю-
ють за Списком №2, мають 
право на пенсію за віком у 55 
років при загальному стажі 
роботи не менше 25 років, з 
них не менше 10 років — на 
зазначених шкідливих робо-
тах.

Втім, так було не завжди. 
До 2015 року жінки йшли 
на пенсію за Списком №2 в 
50 років, і для цього потріб-
но було мати всього 20 років 

загального стажу. Коли по-
ступово стали піднімати і 
пенсійний вік, і необхідну 
кількість стажу, то для жі-
нок, які народилися до 1 жо-
втня 1969 року, зробили пе-
рехідний період.

Наприклад, на пільгову 
пенсію могли вийти жінки, 
які мають не менше 10 років 
стажу за Списком №2, при 
таких умовах:

- в 51 рік — якщо наро-
дилися в період з 1 жовтня 
1965 року по 31 березня 1966 
року;

- в 51 рік і 6 місяців — 
якщо народилися в період з 
1 квітня по 30 вересня 1966 
року;

- в 52 роки — якщо наро-
дилися в період з 1 жовтня 
1966 року по 31 березня 1967 
року.

Вам якраз 52 роки. Але го-
ловна проблема — відсутність 
у Вас необхідного загального 
стажу роботи. Якщо претен-
дуєте на пільгову пенсію вже 
сьогодні, то навіть з ураху-
ванням перехідного періо-
ду потрібно не 25, а 22 роки 
загального стажу. А у Вас є 
всього 19 років. Якщо збере-
теся на пільгову пенсію після 

1 квітня 2019 року, то буде по-
трібно вже 22 роки і 6 місяців. 
І з кожним роком ця планка 
теж ростиме (і зупиниться в 
2024 році, коли вимагатимуть 
25 років загального стажу для 
жінок, які претендують на 
пільгову пенсію за Списком 
№2).

З огляду на викладене 
вище, зараз права на пенсію у 
Вас немає. Якщо продовжува-
тимете безперервно працюва-
ти, і при цьому підприємство 
підтвердить у Вас наявність 
не менше 10 років пільгово-
го стажу, то орієнтовно Ви 
зможете вийти на пенсію за 
Списком №2 через 6 років — 
до 2024 року. Тоді у Вас може 
бути не менш 10 років пільго-
вого стажу і не менше 25 
років загального (страхового) 
стажу. При цьому Вам ще не 
виповниться 60 років.

Також варто врахувати, 
що в стаж до 2004 року зара-
ховуються періоди догляду 
непрацюючої матері за діть-
ми до трьох років, а також час 
навчання в училищах, тех-
нікумах і вузах (на денному 
відділенні). Можливо, ці відо-
мості допоможуть збільшити 
загальну кількість Вашого 
стажу.

Сергій Коробкін, 
незалежний консультант

http://napensii.ua/articles/3599-
kogda-na-lgotnuyu-pensiyu

КОЛИ НА ПІЛЬГОВУ ПЕНСІЮ?
«Мені 52 роки. Працюю санітаркою в психлікарні. У мене 12 років стажу в цій лікарні 

і ще 7 років страхового стажу. Коли я зможу вийти на пенсію?
Тумасова І. А., отримано через електронну пошту »

МУДРІ ВИСНОВКИ ПРО ЖИТТЯ 
ВІД ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ

Хочете знати, що говорять про життя такі ж люди, як ми 
з вами? А може, хочете поділитися своїми висновками та 
спостереженнями? Тоді ця стаття саме для вас.
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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. 

Звичайно ж, в підбитті 
підсумків враховуватиметь-
ся той факт, коли передплату 
оформили не тільки собі, а й 
в подарунок другові, братові, 
сестрі, знайомому або міс-
цевій бібліотеці, в загальному, 
кому ви побажали зробити 
приємний і несподіваний по-
дарунок. Кількість надісланих 
квитанцій враховується при 
розіграші 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 «Панте-
леймон». 

Або ж просто розкажіть 
про себе, про життя-буття, як 
довго ви співпрацюєте з газе-
тою, кому ще й чому ви офор-
мили передплату на «Панте-
леймон».

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 розіграні 15 
лютого 2019 року, а списки 
переможців — опубліковані в 
газеті «Пантелеймон».

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ!

ГАЗЕТА 
«ПАНТЕЛЕЙМОН»

Передплатні індек-
си: 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»

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.

Ми вирішили показати 
вам зворотний бік зміни сезо-
ну і розповісти, чому це добре 
для вашого фізичного і мен-
тального благополуччя.

1. ВАШ МОЗОК КРАЩЕ 
ПРАЦЮЄ

Дослідження показують, 
що люди краще виконують 
розумові завдання в більш 
прохолодному приміщенні, 
ніж у теплому. Більш того, в 
осінньо-зимовий період ор-
ганізм людини використовує 
менше глюкози, яка необ-
хідна мозку для вирішення 
когнітивних завдань, ніж у 
літній сезон. Таким чином, 

запас глюкози в комбінації з 
розумовим тригером — хо-
лодом — робить перебіжку 
до кав'ярні холодним осіннім 
ранком справжньою заряд-
кою для вашого розуму.

2. ВИ СПАЛЮЄТЕ
БІЛЬШЕ КАЛОРІЙ

Наше тіло використовує 
більше калорій в холодну 
пору року: йому необхідно 
підтримувати стабільну тем-
пературу і зволожувати пові-
тря, що вдихається. Холод 
також збільшує кількість бу-
рого жиру в тілі, який генерує 
тепло за рахунок спалювання 
запасених ліпідів, приско-
рює метаболізм і поліпшує 

чутливість до інсуліну, запо-
бігаючи тим самим розвит-
кові діабету другого типу і 
ожиріння.

У дослідженні, опубліко-
ваному в Journal of Clinical 
Investigation, було виявлено, 
що вплив холодних темпера-
тур може активувати мета-
болізм бурого жиру у дорос-
лих людей. 

3. В ОРГАНІЗМІ 
СПОВІЛЬНЮЮТЬСЯ 

ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Так само, як ви викори-

стовуєте холодний компрес 
для зняття набряклості і болю 
після травм, ваше тіло вико-
ристовує холод, щоб знизити 

запалення в суглобах і позбу-
тися набряків.

Вплив низьких температур 
підвищує рівень білка ади-
понектину, що запобігає за-
паленню. Але не перестарай-
теся, переохолодження може 
дати зворотний ефект!

4. ВИ КРАЩЕ СПИТЕ
Тіло слідує циркадіанним 

ритмам, які регулюють хар-
чування, сон і активність у 
відповідності зі зміною дня і 
ночі, і порушення цих ритмів 

може призвести до проблем зі 
сном.

З точки зору біологічного 
годинника організму, осінь є 
ідеальним сезоном для того, 
щоб звикнути до більш ран-
нього засипання і синхронізу-
вати внутрішній режим «сон 
неспання» із зовнішнім. Не 
забувайте і про температуру 
в приміщенні, де ви спите: на 
думку вчених, у спальні вона 
повинна становити в ідеалі 
15,5 — 19 ° C.

4 ПЕРЕВАГИ ХОЛОДНОЇ ПОГОДИ 
ДЛЯ НАШОГО ЗДОРОВ'Я

Початок осені для багатьох стає справжнім випробуванням, причому як психологіч-
ним, так і фізичним. Короткий світловий день, перехід на більш скромний (з точки зору 
мікронутрієнтів) раціон харчування і часті простудні захворювання можуть вибити з колії 
навіть найстійкіших оптимістів. Але чи варто насправді скаржитися на осінь і неминуче 
похолодання?
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Шановні читачі! В 
ексклюзивному ін-

терв'ю наш журналіст звер-
нувся до Бориса Васильови-
ча, щоб розібратися, що ж це 
за система, як бути здоровим 
і позбутися проблем, які є 
зараз.

 ЦЕ ЦІКАВО

Міжнародний статус 
«академік» передбачає 
доступ до документів 
ООН і участь у конфе-
ренціях та консульта-
ціях, що проводяться 
ЕКОСОР (Економічна і 
соціальна рада ООН).

— Борисе Васильовичу, 
як народилася ця система, 
що спонукало Вас на це?

— Я з дитинства був до-
питливою дитиною, завжди 
прагнув пізнати людську 
природу, пізніше працював 
в Одеському психоневроло-
гічному диспансері на посаді 
лікаря-психотерапевта, далі, в 
1977 році, закінчив книгу про 
безсмертя людини.

Звичайно, йдеться не про 
оперативне втручання, а 
про природні процеси жит-
тєдіяльності. За що я і попла-
тився: заслання в колонію-по-
селення за антирадянську і 
антинаукову точки зору. На-
віть у газеті «Труд» було на-
друковано статтю: «Бур'ян на 
біополі». До речі, в колонії я 
продовжив займатися науко-
вою роботою і у вільний від 
роботи час побудував атом-
ний реактор холодного син-
тезу. Вийшов я з колонії аж у 
1991 році, отримав амністію 
за відсутністю складу злочи-
ну.

БУТИ ЗДОРОВИМИ І 
НЕ ХВОРІТИ — ЦЕ ДУЖЕ 

ПРОСТО!

— Дякую за дуже ціка-
ву розповідь. А можна кон-
кретніше, коли саме народи-
лася Ваша система здоров'я?

 —Ви хіба не зрозуміли ?! 
Я створював її все життя, я 
присвятив їй все життя! І мені 
дуже стає боляче, коли люди 

не хочуть бути здоровими. 
А це найголовніше, тому що 
це важливо для майбутнього 
людства. Бути здоровими і не 
хворіти — дуже просто.

— Бути здоровим, коли 
молодий, — це зрозуміло. А 

що робити, якщо вже є про-
блеми, вік?..

— Бути здоровим — це 
коли організм працює так, як 
треба. Є проблема — слід нор-
малізувати роботу організму, 
а не пити пігулок. Невже ви 
думаєте, що пігулка може 
вилікувати організм, який 
самодостатній, і в ньому від-
буваються процеси, які досі 
сучасна наука пояснити не 
може? Звичайно, ні. Пігулка 
лише прибирає симптоми, а 
проблема залишається, ще й 
посилюється.

«ОРГАНІЗМ 
ПОТРІБНО ЖИВИТИ,

 А НЕ ЛІКУВАТИ»

— Борисе Васильовичу, 
як же все-таки бути здоро-
вим і позбутися хвороб?

— Все дуже просто. Ор-
ганізм потрібно живити, а не 
лікувати. По-перше, повно-
цінно живити організм: 
клітини, тканини, органи. Це 
дозволить збільшити число 
молодих клітин, і тоді піде 

омолодження. По-друге, по-
трібно вивести нерозчин-
ні солі, тоді підуть камені у 
внутрішніх органах, суглоби 
звільняться від нерозчинних 
солей, болі зникнуть, а рух 
суглобів нормалізується. Для 
цього слід перевести шлаки 

в солі, а потім вже їх виводи-
ти. Третє: боротися з хворо-
ботворними бактеріями шля-
хом розрідження крові, тому 
що розріджена і окислена 
кров рятує від багатьох хво-
роб. Ну і дотримуватися тем-
пературного режиму. Коли 
нам холодно, ми витрачаємо 
амінокислоти, а коли тепло, 
їх відновлюємо. Мало того, 
коли холодно, амінокислоти 
нейтралізуються, при цьому 
виробляються енергія і вода, 
утворюються білки. А це сти-
мулює утворення злоякісних 
пухлин. Тому я рекомендую 
приймати гарячу ванну 5—10 
хвилин щодня. Так ми віднов-
люємо кількість витрачених 
амінокислот.

І, звичайно ж, «ванна фа-
раона». Робиться вона так: 
лягаємо у ванній (вода 42—46 
градусів), трохи нагріваємо-
ся, потім обтираємося сіллю 

і залазимо в поліетиленовий 
мішок. Всередину вживає-
мо бальзам Болотова (він ще 
називається «Царська горіл-
ка») і лежимо 10—15 хвилин. 
Поліетиленовий мішок захи-
щає тіло від води і створює 
вакуум. Через різницю ос-
мотичного тиску з організму 
виходять шлаки, і лімфа на-
сичується сіллю. Потім обти-
раємося оцтом і укутуємося 
ковдрою, лежимо 10 хвилин. 
Це потрібно робити раз на мі-
сяць — для чищення організ-
му і відновлення складу лім-
фи (при онкозахворюваннях 
набагато частіше).

ЦЕ І Є ОМОЛОДЖЕННЯ

— З «ванною фараона» 
все зрозуміло, а ось з ін-
шим ... Можна детальніше 
розповісти? Може, конкрет-
ні поради?

— Так звичайно. Отже:

1) Нормалізувати харчу-
вання організму — це звер-
нути увагу на те, що ми їмо

Виключити рослинну 
олію, всю рослин-
ну їжу їсти тіль-
ки з сіллю. Після 
їжі, якщо немає 
бальзаму Болото-
ва, розсмоктувати 
кухонну сіль і ко-
втати. Звичайно, 
бальзам краще, 
тому що він діє на 
весь організм, але 
сіль теж добре.

Справа в тому, 
що сіль — це NaCl, 
а шлунковий сік 
на 70 відсотків складається 
з соляної кислоти HCl, але 
шлункового соку не виста-
чає майже у всіх після 25-ти 
років. Тому сіль підсилює ви-
роблення шлункового соку, 
і тоді процеси травлення пі-
дуть правильно. Це правило 
найголовніше, тому що це оз-
начає все інше.

Йдемо далі. Нормалізува-
ли травлення, в кров почав 
надходити фермент пепсин. 
Тільки при достатній кіль-
кості цього ферменту старі 
і пошкоджені клітини виво-
дяться, а нові утворюються, 

це і є омолодження. До речі, 
більшість із тих, хто пив баль-
зам Болотова, відзначають 
розгладження зморшок, во-
лосся і нігті швидше ростуть 
і т.д.

2) Перетворення шлаків 
на солі і виведення солей

Шлаки перетворюють-
ся на солі за рахунок кислот. 
Бальзам Болотова тому і на-
зивається «Царською горіл-
кою», що це набір кислот у 
певній послідовності, які 
прекрасно справляються з 
цим завданням. Ще дуже до-
бре допомагають квашення, в 
яких утворюються кислоти в 
результаті кисневого бродін-
ня клітин тваринного поход-
ження. Вони є у всіляких ово-
чевих і фруктових соліннях у 
вигляді вітамінів і амінокис-
лот, а також різних кислот. 
Солі, утворені при вживанні 
кислот, частково виводяться 
із сечею, а частково залиша-
ються в організмі, тому їх по-
трібно виводити.

Спостереження показу-
ють, що не розчиняються заз-
вичай солі лужні, мінеральні і 

жирні, типу уратів, 
фосфатів, окса-
латів, а також сечо-
вина.

Найефективні-
ший і безпечний 
спосіб виведення 
лужних солей — за 
допомогою відва-
ру коренів соняш-
нику. Також добре 
виводять солі чаї 
зі споришу, хвоща 

польового, мучниці, шабель-
ника болотного.

Можна використовувати 
соки деяких рослин. Сік чор-
ної редьки розчиняє мінерали 
в жовчних протоках, жовч-
ному міхурі, нирковій мисці, 
сечовому міхурі. Мінеральні 
солі добре розчиняють жовчі 
птахів (курей, гусей, качок, 
індика).

Затверділу в судинах і су-
глобах сечовину (подагричні 
солі) розчиняють оцтом.

(Продовження на стор. 7)

АКАДЕМІК Б. В. БОЛОТОВ — 
ЧАРІВНИК ЧИ ВЧЕНИЙ?

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю

Академік Болотов Борис Ва-
сильович — унікальний учений 
сучасності, який досяг успіху 
в фізиці, хімії і, звичайно ж, у 
медицині. На його рахунку на-
городи і досягнення: медаль 
«Винахідник року СРСР», нау-

кова розробка «Таблиця хімічних елементів другого 
покоління», також йому надано міжнародний ста-
тус академіка. А його теорією холодного синтезу за-
цікавився сам А. Д. Сахаров, над нею пізніше вони 
разом працювали. Болотов розробив унікальну си-
стему здоров'я, яка допомогла мільйонам людей і пе-
ревірена 40-річним досвідом.
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ЦIЛИТЕЛЬ
ПРИРОДА ТА ЗДОРОВ’Я

«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: 

РЕКЛАМА--------------
РЕКЛАМА--------------

РЕКЛАМА--------------
РЕКЛАМА в газете 

Телефон только по 
вопросам рекламы:

+38-097-640-26-71 
(Анна)

ania@panteleymon.com

ОБ’ЯВА
Підприємство пропонує поро-

шок з гарбуза від запорів та цук-
рового діабету; порошок з вино-
граду від тиска, відновлення після 
інсультів і інфарктів та інше.

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або 

(066) 1148240 
Ел. пошта: 0661148240@ukr.net

Не є лікарським засобом

Трави роблять благотвор-
ний вплив не тільки на наше 
здоров'я, але і на красу. Відва-
ри, віджимання з цілющих 
рослин активно застосову-
ються в косметології. Ви ж, 
знаючи деякі хитрощі, може-
те зробити чудодійний засіб  
власними руками, замість 
того, щоб витрачати пристой-
ну суму на покупку розрекла-
мованого догляду. До того ж, 
виготовлені самостійно за-
соби з трав не міститимуть 
шкідливих добавок, барв-
ників, консервантів ...

Коли ж і які трави слід зби-
рати і заготовляти нинішньої 
осінньої пори?

ЩО ЗБИРАЄМО 
ВОСЕНИ?

Перейдемо до невеликого 
списку рослин, які можна вже 
зараз заготовити на наступ-

ний рік. Отже, в жовтні зби-
рають:

• Плоди журавлини (про-
філактика простудних захво-
рювань, засіб від набряків і 
варикозу, від бактеріальних 
інфекцій).

• Коріння цикорію дико-
го (висип, застій рідини в 
організмі, хвороби шлунко-
во-кишкового тракту).

• Кореневища папороті 
чоловічої (ревматизм, судо-
ми м'язів ніг, як глистогінний 
засіб).

• Кореневища разом із 
корінням первоцвіту весня-
ного (загоєння ран, безсоння, 
бронхіти, кашель).

• Коріння стальника по-
льового (сечокам'яна хворо-
ба, головний біль, подагра, 
геморой).

• Шишкоягоди ялівцю зви-
чайного (запори, затримка 
рідини в організмі, інфекції, 
камені в нирках, поганий апе-
тит, проблеми з травленням, 
також призначають для кра-
щого відходження мокроти).

• Кореневища і коріння 
родовика лікарського (запа-
лення, занепад сил, судоми, 
діарея).

• Коріння кульбаби лікар-

ської (хвороби печінки і 
жовчного міхура, гастрити, 
втрата апетиту, склероз).

• Шишки вільхи сірої 
(шлунково-кишкові захворю-
вання, застуди, ревматичний 
поліартрит).

• Кореневища повзучого 
пирію (застуди, бронхіти, ра-
нозагоювальна дія).

• Плоди шипшини корич-
ної (хвороби жовчного міху-
ра і печінки, інфекції, про-
філактика вірусних інфекцій і 
авітамінозу).

• Кореневища і коріння 
валеріани лікарської (викори-
стовують для зниження рівня 
холестерину і цукру в крові, 
лікування ран і шкірних за-
хворювань).

• Кореневища і коріння 
горця зміїного (геморой, ка-
мені в сечовому міхурі, леге-

неві кровотечі, дизентерія, 
маткові кровотечі, запалення 
і хвороби ясен і порожнини 
рота).

• Кореневища і коріння 
дягелю лікарського (при за-
стоях жовчі і рідини в ор-
ганізмі, серцевих захворю-
ваннях і як тонізуючий засіб).

• Корені живокосту лікар-
ського (нежить, носові кро-
вотечі, пухлини в матці і гру-
дях).

• Листя мучниці звичай-
ної (як сечогінний засіб, для 
лікування запальних захво-
рювань нирок і сечового мі-
хура).

• Кореневища і коріння 
щавлю кінського (недокрів'я, 
хвороби жовчного міхура, 
хвороби шлунково-кишково-
го тракту, геморой, рани).

Про збір лікарських 
трав і сировини в листо-
паді читайте в наступ-
них номерах.

КОМОРИ ПРИРОДИ: 
ОСІННІЙ ЗБІР ТРАВ

Незважаючи на величезний вибір лікарських і косметичних засобів, ми все одно час 
від часу звертаємося до фітотерапії. Навіть скептично налаштовані люди після недовгого 
досвіду визнають високу ефективність лікування травами і рослинами. Крім того, якщо 
грамотно застосовувати фітотерапію, то ви повністю виключіть можливість заподіяння 
шкоди організму, в той час як прийом будь-яких лікарських препаратів може супроводжу-
ватися неприємними побічними ефектами.

ЗБІР ТРАВ: 
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

Щоб ефективність від фітотерапії була найбільшою, 
слід не тільки знати, як заварювати ту чи іншу травичку 
(корінець, бруньки, кору, суцвіття), від яких хвороб яка 
рослина допомагає, а й розуміти, коли слід заготовлю-
вати рослини. Справа в тому, що в залежності від пори 
року одна і та ж рослина може бути як корисною, так і ... 
шкідливою! Тому, якщо ви вирішили самостійно зайня-
тися збором рослинної сировини, уважно вивчіть кален-
дар збору лікарських трав.

Часто можна почути, що 
збирати лікарські трави по-
трібно пізньої весни і вліт-
ку. Почасти це так, тому що 
саме на цей період припадає 
час збору більшості кори-
сних для нашого здоров'я 
рослин. Однак на дворі гли-
бока осінь, чи означає це, 
що збір трав доведеться від-
класти до наступного року?

Зовсім ні! Істинний 
«травник» знає, що робо-
та із заготівлі рослин ве-
деться з ранньої весни і до 
пізньої осені, а саме з бе-

резня по листопад.
Наприкінці сезону збо-

ру трав, а саме в жовт-
ні-листопаді, ми все ще 
зможемо зібрати достатню 
кількість сировини, щоб 
поповнити нашу домашню 
аптечку. У цю пору року 
збирають, як правило, коре-
невища, коріння, супліддя, 
кору, шишки, листя, шиш-
коягоди. Бруньки, суцвіття, 
квіти і траву ми не збираємо 
зі зрозумілих причин — до 
цього часу вони вже відцві-
ли і пожухли.
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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. !

До речі, в бальзамі є і оцет, 
тому пити його особливо ре-
комендую тим, у кого є камені 
у внутрішніх органах.

3) Боротьба з хворо-
ботворними бактеріями

Суть цього правила по-
лягає в тому, щоб розрідити 
кров. Розріджена і окислена 
кров рятує від багатьох хво-
роб.

Окислення крові здій-
снюється за допомогою 
кислот. Найпростіший 
спосіб — вживати молоч-
нокислі продукти, особ-
ливо молочну сироватку. 
Також можна окисляти 
кров, вживаючи квашен-
ня і ферменти.

Вітаміни також окислюють 
і, отже, розріджують кров. 
Соляна кислота, оцет, жирні 
кислоти теж добре окислю-
ють кров.

Якщо підсумувати, то мій 
бальзам, з одного боку, дуже 
простий, а з іншого — геніаль-
ний. Адже він відповідає всім 
умовам. 

Я довів перераховані вище 
правила, а потім почав дума-
ти, як же їх спростити, і так на 
світ з'явився мій бальзам.

«Я СТВОРИВ СВІЙ
БАЛЬЗАМ, ЩОБ 

ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ 
БУТИ ЗДОРОВИМИ»

— Борисе Васильович, 
виходить, що Ваш бальзам 

— це панацея? А що робити 
тим, у кого його немає?

— Ні, це не панацея. Його 
можна і не приймати. Але! Чи 
є у вас гарантія, що спожива-
на вами їжа буде чистою, без 
антибіотиків тощо? 

А вода буде чистою, без 
домішок, через які утворю-
ються камені у внутрішніх ор-
ганах і відбувається кальци-
нування клітин. Коли клітина 
обволікається кальцієм, вона 
перестає ділитися, і ми старіє-
мо. 

А стреси, через які всі 
функції організму йдуть не-
правильно і все стискаєть-
ся?! Можна продовжувати і 
продовжувати, і дуже довго. 
Я створив свій бальзам, щоб 
допомогти людям бути здоро-
вими.

— Шановний Борисе Ва-
сильовичу, щиро дякую! Дай 
Бог Вам здоров'я і творчих 
успіхів, адже Ваша робота 
дуже важлива!

P.S. Дорогі читачі! На 
жаль, я був обмежений в 
площі написання стат-
ті. Адже Борис Васильо-
вич — унікальна і дуже 
цікава людина, про нього 

можна писати нескінчен-
но, і я отримав величезне 
задоволення, спілкую-
чись з ним.

Євгеній Ровенко

Доброго дня! Мене звати Василь, 
у травні мені виповнився 101 рік. І я 
з задоволенням розповім вам, як не 
хворіти й жити довго.

Це відбулося далекого 1995 року. 
Мій друг тоді мав великі проблеми зі 
здоров’ям: гіпертонія, болі в суглобах, 
діабет, тобто багато чого боліло, як і в 
багатьох людей. На той час йому було 
63 роки. Він пив різні пігулки, витра-
чав на них чимало грошей. На деякий 
час йому ставало краще, а потім усе 
повторювалося. 

Одного разу прийшов він до мене, 
такий увесь у піднесеному настрої, а 
в руках тримав книгу академіка Боло-
това. Потім розповів, що їде до нього 
на прийом, запропонував і мені їхати з 
ним. Тож ми й поїхали. Мені все одно 
нічого втрачати, цікаво стало. І це дій-
сно був переломний момент у моєму 
житті. Й досі щодня дякую Богові за 
це. 

При зустрічі Борис Васильович 
Болотов розповів, що всі наші хворо-
би — це наслідок порушення кислот-
но-лужного балансу в організмі: з ча-
сом шлункового соку стає менше, їжа 
перетравлюється гірше, гниє і тим са-
мим отруює організм. На питання, як 
цьому запобігти, він дав моєму другові 
бальзам, який виготовив власноруч. 
Дія його доволі проста: він повністю 
повторює шлунковий сік. 

При вживанні організм 
очищується, зникають май-
же всі захворювання. 

Минуло три дні після 
зустрічі з академіком, і я поцікавився у 
друга, як він себе почуває. Той реально 
стрибав від щастя. Почав розповідати, 
що в нього зникла тяжкість у шлунку, 
печія не турбує, з’явилася легкість у 
тілі. Минув іще місяць, і в нього нор-
малізувалися тиск та рівень цукру в 
крові. 

Я ж, дивлячись на це все, звичай-
но, і сам почав приймати бальзам. І 
моє життя набрало нових сенсів. Адже 
хвороби згубно впливають на нас, ми 
бачимо світ навкруги сірим і непривіт-
ним, а коли ти почуваєшся здоровим 
і сильним, життя стає щасливим і яс-
кравим. 

Чого і вам усім бажаю від щирого 
серця. Будьте здорові й щасливі! 

І не проґавте свій шанс!  

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

УВАГА!   Кожному замовнику — 
брошюра Б. Болотова у ПОДАРУНОК.

ВАРТІСТЬ: 500 мл — 490 грн; 
              250 мл — 320 грн

(поштові витрати сплачує 
отримувач)
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ЯК Я ДОЖИВ ДО 100 РОКІВ

Запитуйте в аптеках свого міста.

АКАДЕМІК Б. В. БОЛОТОВ — 
ЧАРІВНИК ЧИ ВЧЕНИЙ?

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю

ТІЛЬКИ Б 
БАЧИЛИ МОЇ 

ОЧІ...
   

Запалення очей може 
призвести до дуже негатив-
них наслідків, навіть частко-
вої втрати зору. Але для ліку-
вання цієї недуги є і народні 
засоби:

- Відварити у воді (0,5 л) 
крихти житнього хліба (50 г) і 
подрібнені плоди айви (100 г). 
Охолодити до кімнатної тем-
ператури. Компрес з відвару 
накладають на хворі очі.

- Також можна робити 
примочки зі свіжого соку рос-
лини, яка називається очний 

цвіт польовий або анагал-
ліс (невисокий бур'ян, що 
росте в полі; квіти чер-
воні, за формою нагаду-

ють зірочки).

- Початкову форму ката-
ракти, яка виникла в резуль-
таті запальних процесів очей, 
лікують примочками з суміші 
соку анагалліса і рідкого меду 
(1: 1).

ЧУДОДІЙНА 
АРНІКА

 
У вас стався інсульт, і те-

пер потрібен тривалий реа-
білітаційний період?

У лікуванні неабияк допо-
може рослина арніка: 1 чайну 
ложку подрібненої арніки за-

лити склянкою окропу. На-
стояти 30 хвилин у щільно 
закритому посуді. Процідити. 
Пити по 1 ст. ложці 4 рази на 
день. Не більше і не частіше!

ПАГІНЦІ 
     ВИШНІ...

  

Людям (особливо похило-
го віку), що страждають на 
атонію кишечника, корисно 
пити чай з гілочок вишні. Дій-
сно, простий і надійний спо-

сіб лікування народної меди-
цини.

1 чайну ложку подрібнених 
гілочок вишні (краще бра-
ти тонкі, молоді) заливаємо 
окропом (200 мл), ставимо на 
водяну баню і витримуємо 15 
хвилин. Потім посудину по-
трібно щільно закрити, уку-
тати рушником і настоювати 
протягом двох годин. Можна 
скористатися термосом.

Готовий настій процідити і 
пити по 50 мл 4 рази на день.

ДОПОМОЖЕ 
ШАВЛІЯ!

   
Всі види запальних про-

цесів носа, горла і порожнини 
рота досить ефективно лікує 
шавлія.

Беремо 1 ст. ложку под-
рібненої шавлії і заливаємо 
склянкою окропу. Настоюємо 
30 хвилин. Ємність при цьо-
му повинна бути щільно за-
критою, щоб сировина добре 
пропарилася. Проціджуємо.

Полоскати горло або ро-

тову порожнину тепленьким 
настоєм 3—4 рази на день, 
щоразу готуючи нову пор-
цію. У разі сильних запальних 
процесів полоскати 5—6 разів 
на день.

Якщо «забитий ніс», а та-
кож при запальних процесах 
в носоглотці слід робити інга-
ляцію з настою шавлії.

Надіслав Тарас Лехман,
м. Червоноград,

Львівська обл.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

Настали холоди, навіть якось раптово. У душі ще літо, 
та й природа неохоче прощається з зеленим вбранням. 
Трішки сумно і хочеться компенсувати це чимось смач-
неньким і ситним, що могло б налаштувати на бодрячок.

Друзі, ми приготували для вас кілька нескладних, 
але дуже цікавих і корисних рецептів осінніх страв. 

Сподіваємося, 
вони пораду-
ють вас і ва-
ших близьких 
і подарують 
всім гарний 
настрій. Про-
ведемо осінь 
приємно в 
у л ю б л е н і й 
компанії!

ГАРБУЗОВІ 
БУЛОЧКИ

Уже від одного тільки за-
паху такої випічки в домі 
стає тепло і затишно. А що 
вже говорити про смак — 
просто смакота!

Інгредієнти: 120 г гарб-

узового пюре, 0,5 склянки 
молока, 2 скл. борошна, 1 ку-
ряче яйце, 50 г вершкового 
масла, 2 ст. л. цукру, 1 ч. л. су-
хих дріжджів, сіль за смаком.

Приготування:
У зручну для вас ємність 

насипте борошно, сіль і цу-
кор. Підігрійте молоко і 
розпустіть в ньому дріжджі, 
додайте до борошна. Туди ж 
покладіть гарбузове пюре, 
розтоплене вершкове масло і 
яйце. Замісіть тісто. Укутай-
те його і дайте настоятися 
протягом 1,5 години.

Щойно тісто підніметься, 
вимісіть його ще раз і сфор-
муйте булочки. Викладіть їх 
на деко, промазане маслом, 
або на папір для запікання. 
Зверху змастіть жовтком і 
випікайте протягом 40 хви-
лин.

ВАРЕННЯ 
З ГОРОБИНИ 
З ГРУШАМИ

  
Коли золота осінь за-

шаріється горобиновими 
гронами, з'являється ба-
жання відобразити це диво-
вижне чарівне бачення, щоб 
довше насолоджуватися 
цією красою. Чому б не зва-
рити солодке і ароматне ва-
рення — золотисте, як сама 
осінь? До того ж варення з 
горобини з грушами дуже 
корисне: сприяє підтримці 
еластичності судин і нор-
малізації травлення, благо-
творно впливаючи на обмін 
речовин.

Нам знадобиться: гороби-
на червона — 1 кг, груші — 
400 г, цукор — 1—1,5 кг, вода 
— 800 мл.

Примітка: до груш 
можна додати яблука — 
буде ще смачніше і вишу-
каніше.

Приготування:
Ягоди горобини пере-

беріть, вимийте під проточ-
ною водою і викладіть на 
паперовий рушник, щоб при-
брати зайву вологу.

Стиглі, але тверді груші 
очистіть від шкірки, розріжте 
на четвертинки, видаліть сер-
цевину з насінням, а м'якоть 
наріжте часточками. Приго-
туйте сироп.

В емальовану 
широку каструлю 
викладіть горо-
бину і скибочки 
груш, залийте 
трішки остиглим 
сиропом (близь-
ко 90 градусів) і 
залиште в про-
холодному місці 
приблизно на 12 

годин. Потім поставте ка-
струлю на плиту і на слабко-
му вогні варіть ще 25 хвилин.

Готове варення розкладіть 
в сухі стерильні банки, накри-
йте кришками і стерилізуйте 
15 хвилин в каструлі з водою.

Дістаньте банки з варен-
ням з води, щільно закупорте 
і переверніть догори дном до 
повного охолодження. Збері-
гайте варення при кімнатній 
температурі, але в затемне-
ному місці, без потрапляння 
прямих сонячних променів.

Колоритно і пікантно. Не 
дарма рецепт цього марино-
ваного перцю переписува-
ли із зошита в зошит наші 
мами і бабусі. Тож  можете 
сміливо брати на озброєння 
і готувати на радість домо-
чадцям і гостям!

Інгредієнти (на 4 літрові 
банки): солодкий перець (ба-
жано червоний) — 5 кг; час-
ник — 300 г; петрушка — 100 
г; кінза — 100 г.

Для маринаду: вода — 1,5 
л; сіль — 120 г; цукор — 250 г; 
лавровий лист — 5 штук; пе-

рець духмяний горошок —12 
шт., олія — 1 склянка; оцет 
9% — 1 склянка.

Готуємо:
Очищений від насіння пе-

рець розрізати на 4 частини. 
Зелень дрібно порубати.

Приготувати маринад, 
з'єднавши всі інгредієнти 
(оцет поки не додавати), до-
вести до кипіння.

Перець порціями викла-
даємо в киплячий маринад 
на 5 хвилин, потім акуратно 
розфасовуємо по банках, пе-

ресипаючи часником і зелен-
ню. Коли так зробимо з усім 
перцем, в маринад додамо 
оцет, доведемо до кипіння і 
заллємо підготовлений пер-
чик в банках.

Ставимо перець сте-
рилізуватися. Дивіться, щоб 
вода в каструлі була «по 
плечики» банок. На дно по-
кладіть тканинну серветку 
або дерев'яну решітку.

Закупорте банки кришка-
ми, дайте охолонути і при-
беріть в прохолодне місце.

Смачних вам заготовок!

КОТЛЕТИ З 
СОЧЕВИЦІ З 

ПОМІДОРАМИ
 
Гідний виклик м'ясній 

традиції. Готуйте, захо-
плюйтеся і інших приго-
щайте!

Інгредієнти: 150 г чер-
воної сочевиці, 400 г помі-
дорів, 1 цибулина, 1 ч. л. 
каррі, кінза, щіпка чорного 

меленого перцю, оливкова 
олія, борошно.

Приготування:
Дрібно наріжте цибулю, 

промийте сочевицю, пере-
кладіть в каструлю. Обдайте 
помідори окропом, зніміть 
шкірку, подрібніть. Додайте 
цибулю і помідори до со-
чевиці, влийте 3 ст. ложки 
води, тушкуйте 20 хвилин 
на слабкому вогні.

Додайте дрібно нарізану 
зелень, сіль, перець, карі, 
через 10 хвилин зніміть з 
вогню і остудіть. Сформуй-
те з маси котлети, обваляй-
те в борошні, обсмажте на 
олії по 2 хвилини з кожного 
боку.

Смачного!

ЗБИТЕНЬ 
З КОРИЦЕЮ
Цей популярний з неза-

пам'ятних часів напій чу-
дово зігріває в холод і на-
лаштовує на романтичний 
лад. Душа співає…

Інгредієнти: вода — 1 л, 
мед — 5 ст. л., цукор — 6 ст. 
л., кориця в паличках — 1 
шт., гвоздика — 5 шт., сві-
жий корінь імбиру 
— 10 г.

Імбир очищає-
мо від шкірки. У 
киплячу воду кла-
демо паличку ко-

риці, гвоздику і імбир, до-
даємо мед з цукром.

Знову доводимо все до 
кипіння, зменшуємо вогонь 
і продовжуємо уварювали 
десь 7—10 хвилин, знімаю-
чи пінку, що утворилася.

Потім знімаємо вже май-
же готовий напій з вогню. 
Даємо йому настоятися 30—
60 хвилин.

Після проціджуємо через 
марлю або дрібне сито.

Перед пода-
чею підігріваємо, 
оскільки збитень 
подається до сто-
лу гарячим.

ОСІННІ СТРАВИ 
ДЛЯ ГАРНОГО НАСТРОЮ

ПЕРЕЦЬ ПО-ВІРМЕНСЬКИ — 
ЗІ СТАРОВИННИХ РЕЦЕПТІВ КОНСЕРВАЦІЇ
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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

Цей день від-
значений в право-
славному кален-
дарі 14 жовтня. 
Це своєрідна межа 
між осінню і зи-
мою, тому він 
таїть в собі безліч 
традицій, обрядів 
і прикмет, які не-
ухильно викону-
ються і сьогодні.

ІСТОРІЯ СВЯТА

Своїм корінням історія свята 
сягає в далеке минуле. У 910 році 
величний на той час Константино-
поль захопили сарацини. Уже ніх-
то не сподівався на диво. Напере-
додні 14 жовтня (за старим стилем 
1 жовтня) жителі міста, втратив-
ши будь-яку надію на порятунок, 
зібралися в храмі. Люди почали 
невпинно молитися — і раптом 
побачили Заступницю, яка пряму-
вала до них в оточенні ангелів.

Це було справжнім дивом! Вона 
підійшла до присутніх, опустила-
ся на коліна і почала молитися з 
усіма. Потім зняла  зі своєї голови 
покрив, розкинула його над людь-
ми, захищаючи таким чином їх від 
ворогів. Після цього ворожі сили 
відступили від стін міста, і воно 
було врятоване.

ТИСЯЧУ РОКІВ ТОМУ 
І ЗАВЖДИ

Філософ і богослов отець Сер-
гій Булгаков в одній зі своїх про-

повідей на це свято запевнив 
віруючих: «... Не тільки 1000 років 
тому молилася слізно Богородиця, 
але молиться нині і тут, і завжди, і 
всюди, і до кінця віку. І не тільки 
над присутніми тоді простягнувся 
її покрив, але і над усім родом лю-
дей, і над усім світом, і над нами, 
грішними, сяє Херувиме і повний 
спасіння покров Богоматері, хоча і 
не маємо очей, гідних це побачити. 
Божа Матір — посередник між зем-
лею і небом. Вона є любов і мило-
сердя, милість і жалість, прощення 
і заступництво. Вона не судить, але 
всіх жаліє. Вона — не правда суду 
і не суд правди, але материнське 
заступництво. І на страшному суді 
Сина свого Вона молить праведно-
го Суддю про прощення ».

Святитель Димитрій Ростовсь-
кий в слові на Покрову каже: «Мы 
погибли бы уже за свои беззако-
ния, если бы за нас не предста-
тельствовала премилостивая Вла-
дычица: аще бо не бы предстояла 
молящи сия Предстательница: кто 
бы нас избавил от толиких бед, кто 
же бы сохранил доныне свобод-
ны». 

У свято Покрови Пресвятої 
Богородиці ми прохаємо у Цари-
ці Небесної захисту і допомоги: 
«Пом'яни нас у Твоїх молитвах, 
Пані Діво Богородице, та не за-
гинемо за примноження гріхів 
наших, покрий нас від усякого 
зла і лютих напастей; на Тебе бо 
сподіваємося і, Твого Покрова свя-
то чествующе, Тебе величаємо ».

«Істинна мета життя нашого християнського полягає в набутті Духа Святого Бо-
жого. Піст же і бдіння, молитва і милостиня, і всяка Христа ради добра справа суть 
засобу для набуття Святого Духа Божого».

«Благодать Духа святого є світло, яке просвітлює людину».
«... Тільки тим людям, які шукають прав-

дивої віри в Господа нашого Ісуса Христа, по-
дається згори рясна Благодать Духа Святого, 
бо Господь перебуває в людях, сповнених лю-
бов'ю до Господа і ближнього».

«Установи світ в душі своїй — і тисячі 
навколо врятуються».

[ «Про мету життя християнського» св. 
Прп. Серафима Саровського]

Надіслала Катерина Феодулівна Волинченко, 
м. Київ

з фільму «Свідомість і особистість. Від свідомо мертвого до вічно Живого»

««Не можна просити у вічності чогось тимчасового. 
Не можна просити у життя смерті. Не буває такого».

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

 Дух Святий є Любов і солодкість 
Душі ... І хто пізнав Бога Духом Свя-
тим, той ненаситно день і ніч рветься 
до Живого Бога.

 Чому Святий Дух? Тому що з ним 
весело. Свято, свято, святковий Дух 
— ось так і можна назвати, тому що 
завжди Свято. Що може бути краще? 
Та нічого. Чи можна хоча б чимось 
земним замінити хоча б одну мить 
там? Нічим. Тому, коли людина насправді реально 
стикнулася з тим світом, вона вже не робить дурниць. 
Вона уже намагається, нехай криво та навскіс, нехай 
через свідомість, але вона викарабкується до цього. 

Коли вона стикнулася не з якимось відображенням, скажімо, з тінями від того ста-
ну, хоча і це чудово, а коли, я маю на увазі, вже по-справжньому ... тоді замінити 
взагалі нічим неможливо.

Фрагменти з фільму «Свідомість і особистість. 
Від свідомо мертвого до вічно Живого »

ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ: 
ЗАСТУПЛЕННЯ У ВСІХ БІДАХ

Для духовної сили не-
має перешкод! Для друж-
би немає кордонів! Якщо 
людина живе в єдності з 
духовним світом, то вона 
єдина з усіма духовними 
людьми. Об'єднуйтеся в 
дружбі і множте духовні 
знання! Честь і Совість 
— суть кожної людини, 
просто це краще треба 
пробудити в кожній лю-
дині. Поспішайте поши-
рити споконвічні духовні 
знання зараз, щоб завтра 
не було занадто пізно! 
Об'єднуйтеся в дусі, щоб 
восторжествувала Істина! 
Роз'єднує система, об'єд-
нують люди! У твоїх руках 
твоє духовне майбутнє і 
майбутнє всього людства.

***
Як будь-яка людина, 

так і все людство зараз 
стоїть на порозі голов-
ного вибору. Зло дося-
гає свого апогею, воно 
розділяє і розбиває не-
навистю народи, тор-
жествує в умах людей. 
Людям дана «АллатРа» 
— ключі до споконвіч-
них Знань, які прив-
ніс у світ Рігден. І тіль-
ки об'єднавшись в цій 
Істині, люди переможуть 
зло в собі і зможуть самі 
відтворити в усьому світі 
справедливість, порядок 
і добробут.

Якщо люди оберуть 
Істину, то людству буде 

дарована ще тисяча 
років для того, щоб кож-
на душа повернулася в 
зрілості своєї до Бога.

***
Тільки в єдності всіх 

народів можливе вижи-
вання людства в най-
ближчому майбутньому. 
В іншому випадку за-
гинемо всі. Запам'ятай-
те: самогубна війна або 
єднання в мирі і дружбі 
починається у нашій 
свідомості, і тільки ми 
вибираємо, яким бути 
нашому людському су-
спільству.

Анастасія Нових 
«Роз'єднує система, 
об'єднують люди!»

Велике церковне святкування Покрови Пресвятої Богородиці 
здавна відзначається віруючими людьми в усьому світі. Його люблять 
і шанують, воно — символ віри і захисту. Адже саме Пречиста допом-
агає позбутися багатьох бід і захищає кожного хто просить.
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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)

Шановні читачі та колек-
тив газети «Пантелеймон»! У 
газеті порушена дуже цікава 
тема «Розтопимо лід теплом 
сердець».

Свого листа хочу почати з 
простої дитячої  пісеньки:

«От улыбки хмурый 
день светлей,

От улыбки в небе радуга 
проснётся,

Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз 

ещё вернётся…»

А ще згадалися слова з 
пісні, яку співала усіма улю-
блена Валентина Толкунова: 
«Я растоплю кусочки льда 
сердцем своим горячим…» 
Який  зміст вкладено в ці ряд-
ки! Посмішка і гаряче серце 
людини здатні творити чуде-
са.

Ми говоримо, що світ 
жорстокий ... А що ми зро-
били для того, щоб він став 
добрим? Ми «заморозили» 
свої серця. Але ж серце лю-
дини — це те ж саме, що і 
сонце. У ясний прекрасний 
день ми дивимося на сонце, 
воно здається нам маленьким 
... А скільки в ньому тепло-
ти, воно обігріває всіх і все. 
Його маленькі промінчики 
пробуджують всю природу, 
стає тепло і весело, хочеться 
посміхатися. У дощовий день 
всім стає сумно і незатишно. 
Адже природа нас наділила 
багатьма якостями, головні з 
яких — доброта і любов.

Адже, як сонце топить 
льоди в океані, так наше га-
ряче серце і посмішка мо-
жуть «обеззброїти» будь-яку 
грубість, допомогти хворому, 
зробити світ добрішим. Поч-
ніть із себе, зі своєї сім'ї... 

Побажайте один одному 
доброго дня, посміхніться. І 

далі все піде за «ланцюговою  
реакцією».

Не бійтеся говорити добрі 
слова, поважайте себе і лю-
дей, частіше посміхайтеся. І 
ви станете самі, як сонечко. 
Всім захочеться вам посміх-
нутися і відповісти вам до-
бротою. Згадайте фільм «Ка-
лина червона» ... Як головна 
його героїня — Любов, яку 
зіграла Лідія Федосєєва-Шук-
шина, — розтопила серце 
запеклого рецидивіста. Наше 
серце маленьке, з кулачок, а 
може своїм теплом «розтопи-
ти шматочки льоду» в будь- 
якому жорстокому серці.

У шкільні роки, будучи 
вже старшокласником, мені 
довелося побувати з концер-
том у будинку-інтернаті для 
дітей-сиріт. Вони дивилися на 
нас, як зацьковані звірі. Але 
протягом двох годин ми вже 
стали з ними друзями. Про-
сто співали пісні, танцюва-
ли з ними, роздали цукерки, 
когось погладили по голівці, 

і їхні сердечка розтанули. 
Виявляється, як мало треба 
для щастя: трохи теплоти і 
ласки, і «лід рушить».

Скільки є самотніх лю-
дей ... Вони чекають добро-
го слова, спілкування. Якщо 
вони цього не отримують, 
їхні серця перетворюються 
на «лід». І ми самі робимо цей 
світ жорстоким. У гонитві за 
матеріальними благами втра-
чаємо духовні цінності. «Жи-
вучи, не збирай багатства,  не 
шукай скарбів, адже труна не 
має кишень, а життя не по-
вториш на біс ...» Живіть ду-
шею, даруйте добро, цінуйте 
добро — і світ стане добрим!

Я хочу вірити, що кожен із 
нас може бути добрим, своїм 
гарячим серцем випромі-
нювати тепло і маленькими 
«теплими промінчиками то-
пити лід» в серцях одиноких 
людей.

І наостанок хочу подарува-
ти читачам свій вірш.

 
Жизнь прошла, пронеслась, 

как бурный поток 
в половодье.

Тает снег, каждый тонкий 
росток пробивается к солнцу.

Только в сердце моём 
затаился и не растаял 

маленькой льдинки кусочек.

Я всё жду: ну когда же 
наступит весна в моём 

сердце, и когда в нём 
растопится лёд?

Может, всё оттого, 
что я зиму люблю?

Или кто-то жестоко 
заморозил сердце моё?

Но ведь жаркое лето и солнце 
способны растопить
Даже крепкие льдины 

в большом океане.
Ну а в сердце, 

в маленьком сердце,
Может, тоже 

растопится лёд?

Я всё жду: ну когда же 
взойдёт моё солнце

На закате минувших годов?
Протяни маленький 
тёпленький лучик,

Может, и растопится 
в сердце моём этот лёд...

З повагою, Олександра 
Адамчук,

смт Кельменці,
Чернівецька обл.

Здрастуйте, творці «Пан-
телеймона»!

Щиро вдячна вам за га-
зету-цілительку, за всі її ко-
рисні і духовні рубрики. Пе-
реконана, що таке правдиве 
видання можуть створюва-
ти тільки високодуховні і 
висококультурні журналі-
сти і читачі. Спасибі всім!

Я теж пропоную для «Пан-
телеймона» притчу, почуту і 
записану з народних джерел. 
Це мудрість, перевірена ча-
сом. Будь ласка, опублікуйте 
її за можливості. 

Сподіваюся, що народна 
мудрість «Як молитися сер-
цем» буде повчальною для ба-
гатьох читачів. 

Заздалегідь вдячна колек-
тиву редакції.

ЯК МОЛИТИСЯ 
СЕРЦЕМ

Всі свої дні Яромир про-
водив на вулиці, і його знали 
всі парафіяни храму, на схо-
дах якого він жебракував. У 
чоловіка був цироз печінки. 
Колір його обличчя не обіцяв 
нічого доброго, і жителі квар-
талу день у день розуміли, що 
його може не стати, втім, не 
надто і турбуючись про це.

І тут одна добра прихо-
жанка якось завела з Яроми-
ром розмову, усвідомлюючи, 
наскільки він самотній. Жін-
ка помітила, що вранці, за-
лишаючи на час свій пост на 
сходах, він заходив до храму 
і сідав на стілець перед ікона-
ми. І так довго сидів ...

Жінка запитала у Яроми-
ра:

— Бачу, ти частенько 
заходиш до церкви. Але 
що ти там робиш цілу го-
дину, нерухомо сидячи на 

стільці? У тебе ж молитовни-
ка немає, іноді ти навіть спиш. 
Ти молишся?

— З тих пір, як я зовсім ма-
леньким ходив на уроки кате-
хизиса, я забув всі молитви. 
Нічого не пам'ятаю. А те, що 
я роблю, це дуже просто: під-
ходжу до ікони Ісуса і кажу 
Йому: «Ісусе, це я — Яромир. 
Я прийшов Тебе провідати». 
Потім залишаюся в храмі 
якийсь час, ось і все.

Парафіянка від подиву 
втратила мову. Все це відкла-
лося у неї в пам'яті, а дні про-
ходили, як і раніше. І сталося 
те, що мало статися: Яромир 
зник з церковних сходів. За-
хворів? А може, помер? Жін-
ка дізналася, що він в лікарні. 
Відвідала його в очікуванні 

почути сумну новину. Але 
... під наглядом лікарів йому 
стало легше. Яскраво сидів 
на своєму ліжку, поголений, 
зі жвавими очима і повністю 
зміненим виглядом. Обличчя 
його світилося життєдайним 
світлом.

— Яскраво! Це неймовір-
но, але ти воскрес! Що з то-
бою трапилося?

— Цього ранку мені було 
дуже погано. І раптом бачу: 
хтось стоїть біля мого ліжка. 
Смиренний і добрий. Він по-
сміхнувся і сказав: «Яромире, 
це Я — Ісус! Не бійся, Я прий-
шов тебе провідати »...

Мораль така: молитися 
серцем — це прийняти Бога, 
і прийняти таким, який ти є, 
з усім, що у тебе є. А якщо не-
має нічого, прийняти з цим 
«нічого», і Бог наповнить 
тебе Собою.

Галина Лагодович,
м. Теребовля, 

Тернопільська обл.

***СОВЕТ АНГЕЛА***

Заглянуло лето ласково 
в окошко,

В лес сосновый, чистый 
позвала дорожка.

Солнышко рисует блики 
на воде,

Радость в сердце входит 
— значит, не быть беде!
Если в твоём сердце ра-

дость, благодать,
Ангел с неба сходит, 

чтоб её раздать.
Лучиком небесным светит 

он в тебя:
«Просыпайся, веруй, 

милое дитя!»
Ты — творец Вселенной!
То, что в мир пошлёшь,
То к тебе ж вернётся,
В мире то найдёшь…
Так учись же верить в 
свет, добро творить,

Чтоб в любви и в счастье 
на планете жить!

Тетяна Гридина,
м. Енергодар,

Запорізька обл.

МУДРІСТЬ, 
ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

ЩО МИ ЗРОБИЛИ ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ СВІТ СТАВ ДОБРИМ?
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

ДВЕРІ ДУХОВНОГО 
СВІТУ ВІДКРИТІ

Встречай улыбкой 
новый день

И радость раздавай,
В пространство сердцем 

свет пошли, 
Им дом свой наполняй!

Всем встречным 
на твоём пути —
Природе, птицам, 

детям — 
Улыбкой помогай цвести

Родной своей планете!

Благодари за счастье жить
И видеть лишь любовь,

Не осуждать, 
добро творить —

Пусть Дух питает кровь!
Ты черпай из 

вселенской чаши

Добро и красоту,
И будет крепнуть 

братство наше
И приближать мечту
О новых творческих 

свершеньях,
Ведь счастье — отдавать.

Вставай, планета,
С Днём рожденья!

Пойдём же новый день 
встречать!

Привет шлю сердцем 
небесам,

Где ангелы живут.
Привет деревьям 

и цветам,
Творю в любви маршрут

Я в новый день и гимн пою
Я Богу в тишине.

Вручаю я судьбу свою Ему,  
Ведь Он во мне!..

Я с ним Любовь творю,
В пути росту, я — ученик,

Я с Ним Любовь дарю!

...Щоб світ став радісним 
і щасливим, переверніть 
у собі дзеркала сприйнят-

тя цього світу, 
звернувши їх 
углиб себе, до 
глибини сво-
го серця, де в 
кожному з нас 
живе наше ду-
ховне «Я» — та 
б оже с тв енна 
частина душі, 
яка з'єднує нас із Творцем.

Ми всі — Його діти, діти 
неба: сонячні, духовні істо-
ти, виткані з любові Творця 
Святим Духом. Навчіть-
ся дивитися на світ Його 
очима, відчувати Його по-
чуттями, любити ближніх 
Його любов'ю, бачити в 
усьому красу і гармонію, 
створені для нас Творцем.

Світ зміниться від на-
ших посилів любові! Під-
тверджуйте любов у спра-
вах своїх і відкриєте в собі 

Царство Світла, яке в нас, і 
про яке ми забули. Змініть 
мислення в бік любові, і 
сонячна хвиля радості від-
криє вам шлях до Обителі 
Світу і Любові, Добра і Ща-
стя!

Випромінюйте любов, і 
зникнуть хвороби, а в ду-
шах поселиться всесвітня 
радість єдності в усьому 
сущому! Двері духовного 
світу відкриті, увійдіть в 
них своїми серцями!

Тетяна Гридина,
м. Енергодар,

Запорізька обл.

З вашого дозволу хочу 
отримати слово з комента-
рем на дуже непросту тему 
сімейних відносин, яка була 
висвітлена в публікації «Як 
мені зробити твій день кра-
щим?» І рада за людину, 
яка вчинила воістину гідно 
— вчасно почула голос Бо-
жий. Відкритим залишилося 
лише одне питання: чи всі 
ми можемо, готові вчасно 
Його почути, а не доводити 
ситуацію до хаосу?

На жаль, є ще одне важли-
ве питання: що робити, коли 
він (хаос) вже зруйнував все 
живе в стосунках?

Шляхи Господні неспові-
димі. Добре це для нас чи по-
гано — життя виведе нас на 
правильний шлях. Головне — 
довіряти Творцю, триматися 
Його руки, вслухатися, вдив-
лятися, перейматися Його 
тихою і спокійною Правдою. 
Тому що зі своєю ми вже 
маємо те, що маємо. Зі свого 
або чужого досвіду знаємо: 
як страждають наші близькі 
від того, коли ми перестаємо 
чути один одного, коли забу-
ваємо про душі, які потребу-
ють перетину, дотику, єднан-
ня; забуваємо про цілісність, 
що не терпить паралелі, тому 

що його сила в тяжінні!

Всі ми з вами дорослі і 
серйозні люди, відповідальні 
і орієнтовані на добро. Ми — 
діти єдиного Отця. Творець 
творив нас за Своєю подо-
бою. Все найцінніше і важли-
ве в кожному з нас вже є від 
народження. Життя, дарова-
не нам Господом, — наш най-
кращий вчитель.

Коли все летить шкере-
берть, коли стіну поділу вже 
нічим не розбити, а найго-
лосніше звучить думка «Бути 
чи не бути?», саме нагода зга-
дати, чиї ми діти, з ким ми і 
що нам робити. Ці питання — 
посил нашого Отця Небесно-
го своїм недбайливим синам 
і дочкам. Ці питання — Його 
рука, протягнута нам, гріш-
ним!!!

Сльози каяття і подяка 

Господу за них — це відправ-
на точка дороги, з якої поч-
неться збагачення осиротілої 
душі. На цій дорозі, що по-
чалася із зустрічі з Тим, Хто 
смутку не приносить, ми не-
одмінно дізнаємося радість 
зустрічі з собою справжнім, 
неодмінно дізнаємося Божу 
Істину про те, що вище за всі 
наші бажання, вище досвіду, 
вище волі є ключ, що відкри-
ває двері в усі Божі таємниці. 
Цей ключ — ЛЮБОВ !!!

Не варто боятися випро-
бувань. Це сіль життя, це її 
рушійна сила, учитель міри 
і віри. Не бійтеся страждань 
— не всім дано таке благо. І 
нехай на пошуки цього од-
кровення піде все життя, але 
саме по собі прагнення до 
Істини і краси людських від-
носин наповнює нашу земну 
долю світлом благодаті і радо-
сті. Свято шануйте цю Істину! 

І гарно запам'ятайте: Любов 
здатна все змінити!

З повагою і любов'ю,
 Раїса Дмитрівна Костиря,

смт Бабинці,
 Київська обл.

ПРО ПОВНОТУ ЖИТТЯ 
З БОГОМ

Всяка жива душа 
до сонця лине,

І кожне серце має 
спрагу на любов.

Як сто віків назад, 
так і сьогодні

Цілющії плоди добра — 
то повнота Його.

Життя тут, на Землі, 
як тінь мінлива:

Пройшла із краю в край — 
й нема її. 

Спіши знайти свою 
неспаханую ниву,

Щоб не спізнитися зібрать 
добра плоди.

Ми — жебраки Твої духовні, 
часом ліниві і лукаві,

Що творимо — не знаємо, 
хоч діти ми Твої.

Здоров’я, сили і любов часто 
за вітром розпускаєм,

На трон піднявши плоть 
і похоті свої.

Покай нас, Боже, скажи Ти 
Своє слово.

Що золотом є у Твоїх очах?
Для чого Ти творив нас по 

Своїй подобі?
Для чого на хресті 

Твій Син страждав?
У повноті життя наше 

спасіння.
Із надлишком Того, 

що через край,
Переливається із серця 

в серце Господу служінням,
Де пізнаємо ми бездонну 

благодать.
Трудись, душе, трудись 

сумлінно над собою,
Щоб сльози каяття нам 

радістю були,
А зміст життя, 

заповнений любов’ю,
На суд твій праведний 

достойно принесли!
(2005 рік) 

ПУТЬ К БОГУ
Как сложный путь к тебе, мой Боже,

Как прост и лёгок первый шаг!
Но Ты со мной, с Тобой я тоже — 
В молитве, в мыслях и стихах.
К Тебе вчера так робко шёл я,

Сегодня рядом Ты со мной.
Но Ты вчера меня не бросил,
Сегодня тоже я ведь Твой?

Но я спрошу по дружбе старой:
— Ты до рожденья знал меня?
Какой единственной отрадой

Смогу я радовать Тебя?
Ты так Велик, о Боже правый,
А я так мал, что не сыскать.

Но я хочу своею жизнью
Тебя, мой Бог, не распинать.

Прости, прости меня за дерзость,
За все желания мои…

Ну а в ответ пришёл рассвет,
Его встречали соловьи.

Наталія Стецюк,
с. Городище,

 Шепетівський р-н,
Хмельницька обл.

ЛЮБОВ ЗДАТНА ВСЕ ЗМІНИТИ!
Всім доброго здоров'я!
Так приємно надсилати листи на твою адресу, «Пантелеймончику»! А все з простої при-

чини: їх чують, поділяють, приймають. Ні, це не честолюбство говорить в мені. Ділитися з 
іншими тим, чого в тебе багато, — так природно. Нас, людей похилого віку і старших, іноді 
тисне зсередини життєвий вантаж зі своїми суперечливими почуттями. Спасибі тобі за 
сторінки для наших листів. Це той рідкісний випадок, коли можна обійняти і обігріти весь 
світ, або отримати пораду, розраду в своїй безпорадності. Дуже вдячна редакції за призи, 
які я отримала за участь у конкурсах. Це так приємно!
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ЯК ЧАСТО ВИ 
ЗУСТРІЧАЄТЕ НА 
СВОЄМУ ШЛЯХУ 

ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ?

Тих, від кого виходить 
особливе світло. Тих, хто 
наділений позитивом і щи-
рою любов'ю. Скільки у вас 
є таких людей, які прий-
дуть до вас, коли вам буде 
по-справжньому погано? 

 Цей вірш розповість вам 
про хороших людей. Читай-
те і наповнюйтеся світлом 
разом з нами. 

Хорошие люди похожи на 
тёплое солнце,

Которое, тучи раздвинув, 
выходит из тьмы.

Когда целый мир над твоей 
неудачей смеётся,

Они добрым словом согреют 
в разгаре зимы.

Хорошие люди не сразу 
заметны обычно,

Не лезут в глаза, как 
отросшая чёлка девчат.
Но в сложный момент не 
бывают они безразличны,

У них обязательно добрый 
с грустинкою взгляд.

Хорошие люди наивны 
и сентиментальны,
В них сердца любовь 

заглушает ворчанье ума.
Обидчика зло забывают они 

моментально,
Им сложно поверить 

в неискренность чувств 
и обман.

Хорошие люди в друзьях 
ошибаются часто,
Не видя, что с ними 

не дружат, используя их.
Острей ощущают и боль, и 

гармонию счастья,
И знают: есть много 

несчастных, но нету плохих.

Нельзя постоянно в их 
лучиках солнечных греться,
Ведь надо, встречая добро, 

становиться добрей!
Хорошие люди всегда 
улыбаются сердцем

И видят в угрюмых прохожих 
— хороших людей.

Ірина Самаріна-Лабіринт

СКЕЛЕДРОМ — 
ЦЕ ЗДОРОВ'Я

«Траса» — так називається 
сходження на цей на вигляд 
непереможний скеледром. 
Чемпіонат наочно продемон-
стрував: траса поза віком. 
Досить сказати, що одній 
з учасниць у листопаді ви-
повнюється 80. При повному 
спорядженні, у відповідності 
з усіма правилами, вона дола-
ла складний шлях!

Мстислав Горбенко, го-
лова альпклубу «Одеса», за-
служений майстер спорту, 
заслужений тренер України, 
розповідає:

— Це фестиваль — завжди 
щастя. Коли збираються ве-
терани, коли вони знову і 
знову готові подолати трасу, 
це чудово. Багатьом би моло-
дим хотів побажати відірва-
тися від ґаджетів і зайнятися 

спортом. Це набагато важ-
ливіше — це здоров'я, впев-
неність у собі. 

Такі змагання — приклад 
для всіх, адже тут ветерани 
забувають про свій вік, до-
водячи, що можуть подолати 
багато.

  ЩОБ БУТИ ЗДОРОВИМ 
І СИЛЬНИМ ДУХОМ ...

Учасники змагань зі ске-
лелазіння серед ветеранів із 
задоволенням поділилися, з 
якими думками, емоціями і 
цілями зібралися на тради-
ційному чемпіонаті з такого 
непростого виду спорту.

Голова Федерації вете-
ранів при Федерації аль-
пінізму і скелелазіння Украї-
ни Володимир Петренко, 62 
роки:

— Ве-
т е р а н с ь к і 
змагання зі 
скелелазіння 

— це традиція. Мені за шіст-
десят, але я із задоволенням 
продовжую займатися ске-
лелазінням. І навіть не уяв-
ляю свого життя без цього. 
Ймовірно, всі, хто зібрався 
на ці змагання, вважають так 
само.

Володимир Каширін, 
м. Харьків, 55 років:

— Ске-
лелазінням 
займаюся з 
юних років. 
І, впевне-
ний, про-

довжу займатися. Для мене 
це саме життя, це можливість 
щоразу довести самому собі: 
я можу! А це, знаєте, дуже 
важливо в будь-якому віці. 
Особливо розумієш це з ро-
ками.

Марина Фенова, 
м. Одеса, 62 роки:

— Такі змагання — чудова 
нагода ще і ще раз себе ви-

пробувати. Дуже 
важливо і чудо-
во, що ми знову 
зустрілися, що 
люди приїжд-
жають сюди з 

багатьох міст України. Ми 
всі — як одна велика коман-
да. Ну а той факт, що я знову 
беру участь в змаганнях, для 
мене особисто ще й перемога 
над собою. Я взагалі не лю-
блю скигліїв, тут у нас взагалі 
не прийнято скаржитися, у 
нас тут всі переможці.

Євген Житній, 
м. Київ, 68 років:

— З 1969 
року займаю-
ся альпінізмом, 
потім захопився 
скелелазінням. 
Це дуже гарний 
вид спорту, і я дуже радий, що 
друзі свого часу залучили мене 
до заняття ним. Крім цього, 
займаюся і гірськими лижами. 
Не можна постійно сидіти біля 
телевізора або комп'ютера. 
Здоровішим ніяк не станеш, а 
багато в житті випустиш. Я в 
цьому впевнений!

Юрій 
Василенко, 
м. Київ, 
78 років:

— Майже 60 років зай-
маюся спортом. І ці змаган-

ня, участь в них — для мене 
не тільки традиція. Адже 
пройти трасу на змаганнях 
— це як ще одна перевірка 
власних сил і можливостей. 
Звичайно, в житті завжди 
багато проблем, але ось 
приїжджаєш на змагання — і 
відразу розумієш, що все нас-
правді прекрасно, адже траса 
пройдена, значить, ти в чер-
говий раз зумів перемогти! 
До речі, як скелелаз я навіть 
потрапив до Книги рекордів 
України: пройшов трасу осо-
бливої складності.

Раїса Нечипуренко, 
м. Київ, у листопаді 
виповниться 80 років:

— З 24-х 
років займа-
юся альпініз-
мом і скеле-
лазінням. І 
щаслива, що 
і цього року змогла приїха-
ти до Одеси на чемпіонат. 
Я немов сама собі доводжу: 
спортом можна і потрібно 
займатися в будь-якому віці. 
Це завжди було девізом мого 
життя. Я б хотіла всім літ-
нім людям нагадати про це. 
Я сьогодні знову виходжу на 
трасу, тому що головне — 
це бажання бути здоровим і 
сильним духом.

Оксана Чигиринська
фото автора

  

Щасливим називається 
такий шлюб, в якому одна 
половина хропе, а інша — не 
чує.

  

Оптиміст — це той, хто, 
перебуваючи між двома не-
приємностями, завжди зага-
дує бажання.

  

Завжди поступаюся міс-
це вагітним у транспорті. Це 
ідеальний варіант: ти ніби 
уступаєш жінці, дитині і 
двом майбутнім пенсіонерам 
одночасно.

ТРАСА ПОЗА ВІКОМ: 
ЯК ОДЕСЬКИЙ СКЕЛЕДРОМ ГОСТЕЙ ПРИЙМАВ

На скеледромі альпклубу «Одеса» відбувся відкритий чем-
піонат України зі скелелазіння серед ветеранів. Мотузки, 
страховки, інше спорядження. І сам скеледром, здається нез-
доланним. Тим часом учасники чемпіонату (а це люди від 40 
до 75 років і ще старші, які з'їхалися з усієї України) з радістю 
вітають один одного і зовсім не бояться траси.


