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

людства.

Наталя розкриває унікаль-
ність фільму для особистості 
вченого. Це наочне відобра-
ження істинної думки лю-
дей, масштабне соціологічне 
дослідження, відображення 
внутрішньої суті людей і мож-
ливостей суспільства.

«Якщо між людьми 
пануватиме любов, то 
у нас не буде не тільки 
воєн, не тільки непоро-
зумінь, а буде у нас гар-
монія, мир, благодать! 
І це стверджують всі 
учасники проекту «ЄДИ-

НЕ ЗЕРНО», фільму ча-
стини першої «ВИБІР». 
Що людей об'єднує те, 
що вже не може роз'єдна-
ти, — Любов».

Фільм перший «ВИБІР» 
проекту «ЄДИНЕ ЗЕРНО» 
приніс натхнення і величез-
ний резонанс із внутрішнім 
розумінням глядачів, учас-
ників інтерв'ю і соціологіч-
них опитувань, учасників 
створення фільму. Люди 
діляться своїми враженнями, 
розумінням, усвідомленням 
після перегляду фільму і від 

процесу його створення.
Мирослав: Добрий день! 
Наталя: Добрий день! 
Мирослав: Як Ви пам'я-

таєте, нещодавно вийшов 
фільм — фільм на тему 
«Вибір» соціального про-
екту «ЄДИНЕ ЗЕРНО». Ви 
в ньому брали участь. На 
Вашу думку, чи важливі такі 
фільми для суспільства?

Наталя: Дякую. Перш за 
все, хочу подякувати за мож-
ливість взяти участь в цьому 
серйозному проекті. 

(Продовження 
читайте на стор. 2)

НАТАЛІЯ ЖИГАЙЛО, ДОКТОР ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, 
ПРО ФІЛЬМ «ЄДИНЕ ЗЕРНО. ВИБІР» 

Наталія Ігорівна Жигайло — доктор психологічних наук, Ph.D, професор Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, в цьому відео ділиться враженнями після 
перегляду фільму «ВИБІР» соціального дослідницького проекту «ЄДИНЕ ЗЕРНО» Між-
народного громадського руху «АЛЛАТРА». 

СУТЬ КОЖНОГО — ЛЮБОВ!

«ЗНАМЕННЯ» — 
ЗНАК СПАСІННЯ!

БОГ Є ЛЮБОВПродовження на стор. 9

Мало хто знає, що в ста-
рослов'янській мові слово 
«знамення» походить від дав-
ньоруського «прапор», що 
означає «знак». На Русі така 
ікона вперше з'явилася в XI 
столітті.

ЗДОРОВ’ЯПродовження на стор. 5

Як заповнити нестачу 
серотоніну — гормону 

радості і щастя

Радість буває різною. Є 
радість спокійна і світла, що 
дарує нам прозоре щастя, а є 
радість буйна, нестримна, пе-
реповнена задоволеннями і 
ейфорією. Так ось, ці дві різні 
радості роблять два різних гор-
мони. 

Є за що сказати 
«ДЯКУЮ!»

ВАШІ ЛИСТИ
Продовження на стор. 11

Дозвольте поділитися 
з вами, друзі, маленькими 
добрими новинами. Жити 
приємно в суспільстві, в якому 
всі один одному допомагають, 
незалежно від того, знають 
один одного чи ні.

Недавно, зайшовши до ма-
газину, стала свідком ситуації...

Фрагмент життя давньої 
лілії, образ якого до кінця, 
можливо, і не зрозумілий, за-
стиг у кам'яній породі, прой-
шов крізь століття і потрапив в 
руки людині. 

Але ж і цей справжній мо-
мент також кане в лету...

ЦЕ ЦІКАВОПродовження на стор. 3

Находка со дна 
древнего океана...
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ВАЖЛИВО

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

ВІД  РЕДАКЦІЇ

(Початок на 1-й стор.)
Зізнаюся, що коли я бра-

ла участь у проекті, навіть не 
усвідомлювала тоді, в якому 
масштабному серйозному 
проекті беру участь! 

Тому честь і хвала, вели-
чезна подяка всім, хто при-
четний до організації цієї чо-
тиригодинної продукції. 

Я захоплена, вражена, 
вдячна, переповнена по-
зитивними емоціями від 
того, що в світі стільки 
небайдужих людей, адже 
проект охопив 140 країн. 

Охоплені люди різних 
вікових категорій, різних со-
ціальних верств населення, 
різних професій, різних світо-
глядів, віросповідань, різних 
напрямків діяльності і так 
далі. Тому, думаю, ми в про-
цесі розмови ще повернемо-
ся до оцінки самого фільму, 
а поки що ще і ще раз дякую 
учасникам і організаторам 
цього проекту, телебаченню 
«АЛЛАТРА ТВ», всім вам, 
журналістам — шановним 
молодим людям, які далеко 
не байдужі до долі Всесвіту, 
до долі кожної Особистості 
зокрема.

Мирослав: Можливо, 
саме якісь слова людей, які 
Вам запам'яталися з фільму?

Наталя: Імпонує, надихає 
і додає віри в майбутнє цього 
прекрасного Всесвіту те, що 
і молоді люди, і сивочолі му-
дреці звертають свою увагу 

до того, що є вічним, — до по-
няття Бога. Мені не байдужа 
ця тема і далеко не чужа, бо я 
займаюся багато років питан-
ням духовності, і докторське 
дослідження було присвячене 
саме вивченню цього 
питання. 

Науково об-
грунтовано та 
доведено, що, влас-
не, в основі духов-
ності лежить аб-
солютна Любов і 
абсолютна Істи-
на. 

І те, що фільм по-
будований саме на 
цих основних категоріях, і до 
цього закликають всі респон-
денти-учасники соціологіч-
ного опитування, мене зво-
рушує, зміцнює в моїй вірі і в 
моїй впевненості в правиль-
ності моїх міркувань і дослід-
жень. Це приносить таке по-
зитивне задоволення від того, 
що молодь вибирає високі іде-
али, цінності добра, цінності 
любові. За висловом мого на-
укового керівника, академіка 
Максименка, Особистість по-
чинається з любові. Це дуже 
глибоке розуміння ... Тобто 
взаємини між людьми і сама 
Особистість є носієм боже-
ственного в собі, а це і є Лю-
бов. 

Це є абсолютна Любов 
і абсолютна Істина — ці 
два принципи, ці два ва-
желі. Якщо між людьми 
пануватиме Любов, то 
у нас не буде не тільки 

воєн, не тільки непоро-
зумінь, а буде у нас гар-
монія, буде у нас світ, 
благодать. 

І це стверджують всі учас-
ники проекту «ЄДИНЕ ЗЕР-

НО», фільму частини першої 
«ВИБІР». Що людей об'єднує 
те, що вже не може роз'єдна-
ти, — Любов.

Мирослав: Саме так. На 
Вашу думку, чи потрібні такі 
фільми у нас на телебачен-
ні? Ось на українському те-
лебаченні, на всесвітньому? 
Фільми, які займаються со-
ціальними дослідженнями 
щодо думки людей.

Наталя: Дякую за запитан-
ня. Сказати, що потрібні, це 
нічого не сказати! Вкрай не-
обхідні! Це надзвичайно вра-
жає, захоплює. Висловлюю ще 
і ще раз щиру подяку і повагу 
до цього проекту і до інших 
проектів, тому що знаю, що 
ви творите суспільство до-
броти! Такі опитування ... 
По-перше, все, все вирішують 
люди! Не може бути закону, 
«відірваного» від людей! Ось, 
наприклад, у суспільстві діє 

певний закон, але якщо він не 
працює, то він і не даватиме 
позитивного результату. Зате, 
якщо така кількість опитува-
них людей стверджує і бачить 
раціональне зерно взаємин 
між людьми, творення май-
бутнього у високих ідеалах, 
високих цінностях, у взаємній 
любові один до одного, то на 
цій основі слід створювати ті 
закони, які працюватимуть в 

суспільстві. 

Тому рекомендую 
цей фільм дивитися 
керівникам, вченим, 
молоді, пересічним 
громадянам, всім 
небайдужим людям.

Мирослав: Коли 
я брав участь у соцо-
питуваннях і частко-

во — в організації процесу, 
я зрозумів, що дуже багато 
людей, дійсно, не байдужі: 
вони відгукувалися на цю 
тему вибору, вони розуміли, 
наскільки це важливо... На 
Вашу думку, чи буде такий 
фільм основою для того, щоб 
люди могли об'єднуватися в 
якихось творіннях: ось коли 
вони разом проводять зй-
омки, обговорюють, ділять-
ся думкою. Коли ми почали 
брати інтерв'ю як волонтери 
Міжнародного громадсь-
кого руху «АЛЛАТРА», ми 
зрозуміли, наскільки це нас 
об'єднало. Але коли поди-
вилися далі, зрозуміли, на-
скільки це людям сподоба-
лося! У нас є такі учасники, 
які запитували: «А чи може-
мо ми взяти у вас питання і 
зняти це в своїй країні?», у 
яких немає представників. І 
це настільки надихнуло, що 
людям не байдуже, що це їх 

надихає! Як, на Вашу дум-
ку, надихнути на цю роботу 
університети, припустимо, 
ось у таких напрямках?

Наталя: Я якраз хотіла 
про це сказати, що, власне, ви 
взяли в основу широку гро-
мадськість. Тобто це молоді 
люди, які йдуть по вулиці, 
що займаються духовною, 
просвітницькою, медичною, 
археологічною діяльністю, 
різноманітні молоді люди і 
досвідчені громадяни, вчені, 
духовні особи тощо. Але цей 
проект, він є навчальним по-
сібником і може служити на-
вчальною основою для сучас-
ної молоді та студентської... 

І, повторюся, моє на-
укове дослідження було 
присвячене формуван-
ню духовності молоді, 
і на таких цінностях 
формується сучасний 
студент, громадянин, 
фахівець, бо наука без 
цінностей мертва! Вона 
не має тоді основи...

 Бо, як ми колись вже оха-
рактеризували, що ми ро-
зуміємо під духовністю, під 
натхненною працею: праця, 
яка має в собі сенс, праця, яка 
служить Вічності, праця, яка 
походить від слова «раціо»! Я 
не просто працюю на роботі, 
а я працюю — від слова «ра-
ціо». Я творю картину, саджу 
грядку, будую державу, будую 
дім — я вкладаю сенс! Я знаю, 
що моя праця служитиме 
людству, служитиме майбут-
ньому і так далі.

allatra.tv

(Закінчення в наступному 
номері)

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Ось і добігає кінця 2018 

рік! Уже в повітрі витає аро-
мат Нового року, свят! Для 
нас цей рік був не найлег-
шим, хоча ми працювали 
на совість. Дякую вам всім, 
дорогі читачі, за підтримку 
і розуміння наших проблем, 
спасибі, що йдете назустріч 
і залишаєтеся разом з нами!

Передплатна кампанія 
2019 вже закінчується. 
Сподіваюся, що ми з вами зу-

стрінемося на сторінках газе-
ти і  наступного року.

Також ми розвиватимемо і 
відеонапрямок, щоб вам було 
просто і зручно ознайомить-
ся з корисними матеріалами 
за допомогою Інтернету. Не 
всім ще близькі ці технології, 
але більшість вже з легкістю 
користуються телефонами, 
комп'ютерами для пошуку 
потрібної інформації і пере-
гляду відео. На сторінках дру-
кованого видання ми допом-
агатимемо вам розібратися з 
цим.

Дуже хочеться напередод-
ні Нового року почути вас, 
дорогі читачі! Що вам подо-
бається, чи потрібна вам газе-
та «Пантелеймон», передпла-
тили  Ви її на 2019 рік чи ні, 
і чому, які ідеї, пропозиції у 
вас є щодо змісту газети і так 
далі. Пишіть все, дуже важ-
ливий ваш зворотній зв'язок, 
оскільки газета робиться для 
людей і заради людей. І ваші 
відгуки враховуватимемо в 
подальшій роботі. Оскіль-
ки в Передноворіччя пошта 
буде завантажена, пишіть вже 

зараз, будемо чекати від вас 
звісточки!

Що стосується нас, колек-
тиву редакції, ми дуже раді, 
що нам є для кого працювати. 
Адже так багато позитивної 
інформації, людей, які працю-
ють і живуть на благо суспіль-
ства, стільки добрих новин, 
що хочеться більше і більше 
писати про це, і тим самим 
привносити в світ, до ваших 
осель, в серця більше радо-
сті і щастя! Це дуже важливо 
в житті кожного — більше 

радіти, незважаючи ні на що, 
бачити позитивні приклади 
і самим ставати світлячком і 
дарувати своє тепло і світло 
близьким людям.

Спасибі вам, дорогі читачі, 
за все! Вибачте, якщо щось не 
так. Низький вам уклін!

Гарного вам тижня, до зу-
стрічі в наступному випуску 
газети!

З повагою, 
Анна Хатімлянська

НАТАЛІЯ ЖИГАЙЛО, ДОКТОР ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, 
ПРО ФІЛЬМ «ЄДИНЕ ЗЕРНО. ВИБІР»

СУТЬ КОЖНОГО — ЛЮБОВ!
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

Але через деякий час при-
ходить розуміння того, що 
і це все мине, і життя піде 
своєю чергою ... Це своєрід-
ний Армагеддон, з яким сти-
кається індивід. Але важ-
ливо пам'ятати, що ти не 
один. Стихія ж «заглядає» 
не тільки до тебе в гості. Це 
стосується твоїх сусідів, од-
носельців, городян, а часом 
цілих областей. І тут цікаво 
поспостерігати, в момен-
ти зіткнення з негодою яка 
домінанта спрацьовує в лю-
дині — домінанта порядної 
людини чи егоїста?

Вже зараз люди аналізують 
свою поведінку, пишуть стат-
ті і записують блоги: адже як 
ти себе виявляєш у комфорт-
ній повсякденності, таким ти 
і будеш в критичній ситуації.

***
Поховані речі в надрах 

землі простягаються шара-
ми, які знаходять археологи 

і за збереженими останками 
вивчають життєвий уклад, 
цінності, культуру наших 
прадідів. Але зараз хочеться 
поговорити не про те, що ми 
залишимо майбутнім 
археологам, а про загад-
ки минулого. У Красно-
дарському краї в мину-
лому 2017 році в басейні 
річки Лаба, яка є лівою 
притокою річки Кубань, 
знайшли непростий 
камінь із загадковим 
фрагментом, який заля-
гав на такому ж цікаво-
му місці.

Передісторія. Стародавні 
легенди свідчать, що нинішні 
океани — Тихий і Атлантич-
ний, Індійський і Північний 
Льодовитий, а також Півден-
ний — виникли на місці опу-
скання древніх континентів: 
Атлантичний океан — де ко-
лись була Атлантида, Тихий 
— на місці «тихоокеанської 
Атлантиди», або Пацифіди, 

Індійський — на місці Ле-
мурії. Середземне море, на 
думку прихильників цієї гіпо-
тези, також породжене про-
валом земної кори: дном моря 

стали Егеїда і Тірреніда, улам-
ками колишньої суші є Бале-
арські острови, Мальта, Кіпр.

Незважаючи на всі гіпо-
тези вчених про те, що води 
Світового океану стискують 
і роз'єднують континенти, 
або про те, що багато мільй-
онів років тому був один єди-
ний континент, до цього дня 
історія Середземного моря за-

лишається своєрідним полі-
гоном, адже тільки методом 
проб і помилок, вивченням та 
аналізом артефактів людина 
добереться до істини...

Так, власник знахідки нез-
вичайного каменя звернувся 
до Армавірського відділення 
Російського географічного 
товариства (РГТ) з ось такою 
версією:

«У своїй роботі (ви-
нахідник) я стикався з 
візуально схожими схе-
мами. Наприклад, так 
може виглядати аку-
стична лінія затримки. 
І нехай для вас це прозву-
чить, як фантастика, 
але припущу, що поза-
земний розум міг зали-
шити в далекому мину-
лому на нашій планеті 
концентратор біологіч-
ної енергії. А чому ні?».

І справді, може, в цьому 
чіпові закодовано послання 
від далеких предків? Адже 
при роботі з артефактами в 
пошуках істинного сенсу не 
варто виключати навіть най-
фантастичніші гіпотези. Зо-
браження чимось нагадувало 
і ілюстрацію з підручника  
біології про розбіжність хро-
мосом, що діляться. Пізніше 
камінь відправили на експер-

тизу в ЦКП «Нанотехнології» 
НДІ Нанотехнологій і нових 
матеріалів Південно-Російсь-
кого державного технічного 
університету (Новочеркась-
кого політехнічного інститу-
ту). Наука поставила крапку 
в суперечках і констатувала 
наступне:

«Зразок розміром 15 х 
11 х 4,5 см сіро-коричне-
вого кольору, з приполіро-
ванним майданчиком є 
органогенним матеріа-
лом, який складається 
з фрагментів скелетів 
морських лілій (криноі-
дей) і підлеглої кількості 
стулок дрібних раковин 
округлої форми розміром 
до 1 см».

Таким чином, вченими 
зразок впевнено був діагно-
стований як уламок криноід-
них вапняків. За свідченням 
представників Центральної 
геологознімальної експедиції 
(м. Єсентуки) і з урахуванням 
місця знахідки в басейні річки 
Лаба, ними визначено можли-
вий геохронологічний вік — 
силур-девон, тобто 410—450 
мільйонів років. Сам же фраг-
мент стебла лілії представле-
ний на зразку уздовж самого 
стебла в приосьовому зрізі.

(Продовження на стор. 4)

ПОДАРУНКИ РУЧНОЇ 
РОБОТИ

Які вироби ручної роботи 
можна подарувати батькам:

- косметику і мило на тра-
вах;

- вишуканий торт;
- аксесуари для прогуля-

нок на морозі — наприклад, 
яскраві рукавиці;

- інтер'єрні ляльки — щоб 
оживити рідну домівку;

- клаптеві ковдри і пледи 
для прохолодних вечорів;

- шкатулки і скриньки: та-
тові — для інструментів, мамі 
— для прикрас;

- блокноти ручної роботи;
- прикраси для мами і кра-

сивий ремінь для тата.
Подарунки ручної роботи 

чудове рішення для тих, кому 
хочеться зробити Новий рік 
дійсно особливим, тим паче, 
що в наш час рукодільні речі 
цінуються дуже високо, адже 
в них дійсно є душа.

Можна сплести «Ловець 
снів» — він і прикраса ін-

тер'єру, і талісман, який ви-
користовують як зберіга-
ча спокою і благополуччя 
домашнього вогнища.

ФОТО-ПОДАРУНКИ

Багатьом батькам вік не 
дозволяє легко опанувати 
сучасними засобами зв'язку, 
тому хорошою ідеєю буде по-
дарувати їм сувеніри з сімей-
ними фотографіями — так, 

щоб всі найдорожчі і близькі 
для них люди були завжди на 
виду.

Напевне, ви зустріча-
ли всілякі фотосервіси, які 
можуть нанести зображен-
ня практично на будь-який 
носій — почина-
ючи зі звичай-
ного щільного 
паперу великого 
розміру (що вже 
досить приємно 
і значно) і закін-
чуючи будь-яки-
ми інтер'єрними 
виробами.

- настінний 

перекидний сімейний кален-
дар — кожна сторінка при-
крашена однією фотографією 
сім'ї або ж чарівним колажем;

- подушки з фотографіями 
дітей і домашніх тварин;

- чашки і тарілки зі знімка-
ми;

- листівки з сімейними фо-
тографіями;

- фотокнига або фотоаль-
бом.

І обов'язково 
знайдіть кілька те-
плих слів, адже ніщо 
не зможе порадува-
ти батьків більше, 
ніж наша любов і 
увага.

Гарних свят!

Джерело: 
https://mirpozitiva.ru

ЧУДОВІ ІДЕЇ НОВОРІЧНОГО ПОДАРУНКА БАТЬКАМ У 2019 РОЦІ
Попереду новорічні свята, а це значить, всі почали думати над тим, що подарувати батькам на Новий 2019 рік.
Мені завжди непросто займатися вибором подарунків до Нового року, і тому я вирішила зібрати великий список універ-

сальних ідей того, що можна дарувати рідним.

ЗНАХІДКА З ДНА СТАРОДАВНЬОГО ОКЕАНУ ТЕТІС:
МОРСЬКА ЛІЛІЯ АБО ЧІП З ЗАКОДОВАНИМ ПОСЛАННЯМ

Нестабільна, нехарактерна погода стає очевидною і жорстокою до матеріальних цінно-
стей, яких потребує людина і в гонитві за якими поспішає щогодини.

Стихія, що приходить, в лічені секунди перевертає з ніг на голову звичний стан комфор-
ту, стабільності і захищеності. І, вчинивши свій «порядок», йде геть. «Що ж робити мені, 
простій людині?» — так міркує чоловік, дивлячись на залишені руїни, розбираючи уламки 
в надії знайти вцілілі цінні речі, нарікаючи на природу.
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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.

Висловлюючись мовою на-
уки, морські лілії (Crinoidea) 
— один із класів голкошкірих, 
належать до числа древніх 
груп, давно вже пережили 
період найбільшого про-
цвітання. Всього відомо ко-
палин близько 1500 видів з 
220 родів. Вони були широко 
поширені в морях палеозою 

(Palaeocrinoidea) і мезозою 
(Neocrinoidea), де мешкали на 
мілководді. Це такі далекі і за-
буті часи, що просто не відра-
зу і підбереш асоціації, щоб 
уявити картину минулого. У 
палеозої всі морські лілії були 
прикріпленими, в мезозої 
з'явилися форми без стебла і 
перейшли до планктонного і 

псевдопланктонного способу 
життя. У інших родів стебло 
було коротким, а могло дося-
гати і декількох метрів. Ске-
лети лілій після загибелі заз-
вичай розсипалися на окремі 
елементи. Сьогодні найчасті-
ше зустрічаються членики 
лілій, а їх скупчення і утворю-
ють криноїдні вапняки.

Фрагмент життя давньої 
лілії, образ якого до кінця, 
можливо, і не зрозумілий, за-
стиг у кам'яній породі, прой-
шов крізь століття і потрапив 
в руки людині. Але ж і цей 
справжній момент також кане 
в лету, і вже наступна сучасна 
людина досліджуватиме і роз-
глядатиме предмети нашого 
побуту, на той момент вже 
давно забутого і стародавньо-
го...

Напрошується питан-
ня: «А що в такому випадку 
є справжнім?». Як правило, 
згадуєш, що сталося нещо-
давно, образи найбільш яс-
кравих подій з життя. І, якщо 
порівняти життя від народ-
ження до моменту тут і за-
раз з розмальованим тканим 
полотном, в якому ти сам за 
своїм вибором застосовуєш 

ті чи інші відтінки ниток, то 
в кожному волокні як основа 
закладена срібна нитка, яку 
можна порівняти з Любов'ю 
— єдино справжнім почуттям 
з усього «справжнього» в цьо-
му ілюзорному світі.

Повна версія статті на 
«АЛЛАТРА ГеоЦентр.інфо»

ЗНАХІДКА З ДНА СТАРОДАВНЬОГО ОКЕАНУ ТЕТІС:
МОРСЬКА ЛІЛІЯ АБО ЧІП З ЗАКОДОВАНИМ ПОСЛАННЯМ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

РЕКЛАМА--------------
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

Уточнимо: спочатку серо-
тонін — це не гормон, а ней-
ромедіатор головного мозку, 
тобто речовина, яка передає 
імпульси мозку між нервови-
ми клітинами. На гормон же 
він перетворюється, тільки 
тоді, коли потрапляє в кров.

ДЕ МІСТИТЬСЯ 
СЕРОТОНІН?

Серотонін присутній у 
багатьох внутрішніх органах 
(кишечнику, м'язах, серце-
во-судинній системі і т. д.), 
але величезна його частина 
міститься саме у мозку, де він 
впливає на роботу клітин і 
передає інформацію з однієї 
частини мозку в іншу.

 Серотонін регулює 
роботу клітин, які від-
повідають за настрій лю-
дини, пам'ять, 
соціальну по-
ведінку, інтимне 
бажання, пра-
це здатніс ть, 
концентрацію 
уваги і т. д.

***

Якщо в мозку нестача се-
ротоніну, симптоми цього — 
поганий настрій, підвищена 
тривожність, занепад сил, 
неуважність, відсутність ін-

тересу до протилежної статі, 
депресія, в тому числі у най-
серйозніших формах. Брак 
серотоніну відповідає і за ті 
випадки, коли ми не можемо 
викинути предмет обожню-
вання зі своєї 
голови, або, 
як варіант, не 
можемо поз-
бутися нав'яз-
ливих думок, 
або тих,що ля-
кають.

Пс и х о л о -
гам дуже ко-
рисно знати, 
що не всі психологічні про-
блеми вирішуються розмова-
ми, іноді потрібно у клієнта 
поправити його внутрішню 
хімію ...

Дійсно, якщо у людини 
підвищити рівень серотоніну, 

у неї зникає де-
пресія, вона пере-
стає зациклювати-
ся на неприємних 
переживаннях, і 
на місце проблем 
швидко приходять 
гарний настрій, 
радість життя, 

прилив сил і бадьорості, ак-
тивність, потяг до проти-
лежної статі. Таким чином, 
можна сказати, що серотонін 
— антидепресант, що прога-

няє депресію і робить життя 
людини радісним і щасливим.

ЯК ПІДВИЩИТИ У СЕБЕ 
РІВЕНЬ СЕРОТОНІНУ?

Найпрос ті-
ше і доступне 
— бути часті-
ше на світлі, під 
яскравими про-
менями сонця, 
або хоча б удома 
в л а ш т у в а т и 
краще освітлен-
ня.

Якщо кілька додаткових 
яскравих лампочок заберуть 
від вас депресивні думки, на-
певно, воно того варто.

Другий, більш дешевий 
засіб — це почати стежити 
за своєю поставою. Зігнута 
спина і сутулість спричиняє 
зниження рівня серотоніну 
і практично автоматично 
призводить до появи у ко-
гось  почуття сорому, у ко-
гось — почуття провини. А 
ось пряма постава викликає 
підвищення рівня серотоніну, 
підвищує самооцінку і на-
стрій.

Третій засіб для підвищен-
ня рівня серотоніну — їсти ті 

продукти, які вироблятимуть 
вам серотонін. Цікаво, що се-
ротонін як такий у продуктах 
відсутній. У продуктах мі-
ститься інше — амінокислота 
триптофан, з якої в організмі 
виробляється серотонін.

Рекордсменом за вмістом 
триптофану є твердий сир. 
Трохи менше триптофану в 
плавленому сирі. Далі йдуть 
нежирне м'ясо, курячі яйця, 
сочевиця. Також велика кіль-
кість триптофану міститься в 
грибах гливи, квасолі, сирові, 
пшоні і гречці.

Крім того, якщо в організмі 
низький рівень серотоніну, 
вам необхідні вітаміни групи 
В. Їх багато в печінці, гречці, 
вівсянці, салатних листках 
і квасолі. Ще вам потрібні 
продукти, що містять магній 
(він теж сприяє виробленню 
серотоніну). Це рис, чорнос-
лив, курага, висівки, морська 
капуста. Щоб підняти рівень 
серотоніну, їжте також ба-
нани, диню, фініки, гарбуз, 
апельсини.

Крім правильного харчу-
вання, існують і інші джерела 
серотоніну. Підвищити серо-
тонін допомагає фізична ак-
тивність. Приділяйте хоча б 
20 хвилин на день для вправ 
або занять будь-яким видом 
спорту (біг, плавання, танці і 
т. д.), і незабаром ви підніме-

те собі настрій і відчуєте себе 
набагато краще. Не можете 
займатися спортом — хоча б 
ходіть пішки.

Фізичну активність до-
повнюйте хорошим сном: для 
вироблення серотоніну необ-
хідно висипатися. Свіже пові-
тря (і ще раз — сонце!) Так 
само допоможуть підвищити 
рівень серотоніну.

Більше спілкуйтеся з 
друзями та приємними 
вам людьми, займайтеся 
улюбленою справою або 
хобі, слухайте улюбле-
ну музику, доставляй-
те собі більше приємних 
хвилин — це, безперечно, 
допоможе.

Важливо! Причинно-на-
слідковий зв'язок між кіль-
кістю серотоніну в організмі 
і настроєм «двосторонній»: 
якщо зростає рівень цієї ре-
човини, створюється гарний 
настрій, якщо з'являється 
гарний настрій — починає 
вироблятися серотонін.

Джерело: killtime.su

1) Прополіс при гаймо-
риті. Прополіс можна зака-
пувати в ніс. Для цього 20% 
настойку прополісу на медич-
ному спирту треба змішати з 
рослинною олією в пропор-
ції 1: 1. Якщо у вас є водний 
розчин прополісу, то можете 
його просто розбавити водою 
у співвідношенні 1: 3 і капати 
в ніс.

2) Каланхое. Сік цієї кім-
натної рослини вважається 
універсальним засобом від за-
студи та сильного чхання. За 
допомогою каланхое можна 
вилікувати гострий і хроніч-
ний гайморит як у дорослих, 
так і у маленьких дітей (від 
6-ти років). Для лікування ви-

користовують листя, 
тому що саме воно 
знімає набряки і ви-
водить слиз із носа. 
Сік каланхое мож-
на використовувати як но-
сові краплі в чистому вигляді 
3—4 рази на день, а для дітей 
— 2—3 рази (бажано з дода-
ванням меду). Він спричиняє 
активне і тривале чхання, при 
якому виділяється слиз.

3) Корінь хрону. Корінь 
хрону потрібно помити, по-
чистити і натерти на тертці. 
Потрібно 1/3 склянки. Потім 
змішати з лимонним соком, 
вичавленим із трьох лимонів. 
Суміш у результаті вийде гу-
стою. Вживати її щодня вран-

ці — по 0,5 ч. ложки за 20 хви-
лин до їди. Курс лікування — 4 
місяці. Після двотижневої пе-

рерви проводять по-
вторний курс. Таким 
чином, ви повинні 
проводити два таких 
курси лікування на 

рік — навесні і восени. І неза-
баром про гайморит забудете 
назавжди.

4) Лавровий лист. По-
кладіть в каструлю 3 вели-
ких лаврових листки. Трохи 
залийте водою і поставте на 
вогонь. Щойно вода заки-
пить, вимикайте газ. Опу-
стіть у воду чисту серветку, 
просочіть її відваром, після 
прикладіть до перенісся і ло-
бової частини. Голову накри-
йте теплою тканиною, щоб 
довше зберігати тепло. Коли 

серветка охолоне, візьміть 
іншу і знову виконайте таку ж 
процедуру. І так повторюйте, 
поки відвар у каструлі зали-
шається теплим. Як мінімум 
його має вистачити на три 
процедури. Оптимальний час 
для лікування гаймориту лав-
ровим листом — перед сном, 
якраз прочистите пазухи. 
Курс лікування  — 6 днів.

5) Олія обліпихи. У чисто-
му вигляді її можна капати 
в кожну ніздрю по 2 рази на 
день замість звичайних кра-
пель для носа. Для інгаляцій 
на основі обліпихової олії 
потрібно 10 крапель додати в 
каструлю з окропом і вдихати 
пару близько 15 хвилин.

5 ЕФЕКТИВНИХ РЕЦЕПТІВ 
ЛІКУВАННЯ ГАЙМОРИТУ 

НАРОДНИМИ ЗАСОБАМИ:

ЯК ЗАПОВНИТИ НЕСТАЧУ СЕРОТОНІНУ — 
ГОРМОНУ РАДОСТІ І ЩАСТЯ

Радість буває різною. Є радість спокійна і світла, що дарує нам прозоре щастя, а є радість 
буйна, нестримна, переповнена задоволеннями і ейфорією. Так ось, ці дві різні радості ро-
блять два різних гормони. Нестримна радість і ейфорія — це гормон дофамін. Радість світла 
і спокійна — це гормон серотонін.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

У міру старіння людина 
втрачає м'язову масу, але фі-
зичні вправи допоможуть 
відновити її. Слід зазначити, 
що навіть у стані спокою м'я-
зи спалюють більше калорій, 
ніж жир, що може компен-
сувати уповільнення обміну 
речовин.

Фізична активність допо-
магає уповільнити (а іноді і 
запобігти) розвиткові деяких 
захворювань (серцево-судин-
ної системи, цукрового діабе-
ту, хвороби Альцгеймера, ар-
триту і остеоартрозу), довше 
зберігати гостроту розуму і 

не нудьгувати.
Слід визнати: тіло в 50 або 

60 років вже зовсім не те, що 
в 20 років. Ви вже не зможете 
робити деякі речі, які робили 
в молодості. Але цього і не 
потрібно. Фізична активність 
— це ключ до високої якості 
життя і збереження самостій-
ності з роками.

ЩО МОЖНА РОБИТИ, 
ЩОБ ЗБЕРЕГТИ 

ЗДОРОВ'Я І НЕ ЗАПОДІЯ-
ТИ СОБІ ШКОДИ?

Слід вибирати те, що до 
душі. А сімейний лікар або 

фізіотерапевт можуть пора-
дити певні види вправ або 
занять, враховуючи стан здо-
ров'я пацієнта.

 Дуже простий, але 
ефективний вид активності 
— прогулянки пішки. Ходь-
ба сприяє зміцненню м'язів, 
підвищенню витривалості. 
Вибираючи більш активний 
вид тренування — біг, слід 
пам'ятати про підбір пра-
вильного взуття. Не варто 
також забувати робити пере-
рви, час від часу переходячи 
на ходьбу, щоб не нашкодити 
суглобам.

Також хороший варіант 
— танці. Заняття танцями не 
тільки сприяють зміцненню 
м'язів і підвищенню витри-
валості, а й покращують від-
чуття балансу і рівноваги. За 
допомогою танців спалюєть-
ся досить велика кількість 
калорій. Крім того, танцюю-
чи, можна отримувати дійсно 
безліч задоволення.

 При жорстких або хво-
рих суглобах може бути кори-
сна їзда на велосипеді, адже 
ногам не потрібно утримува-
ти масу тіла. Такий вид актив-

ності допомагає прискорити 
циркуляцію крові, наростити 
м'язи ніг і стегон. Абдоміналь-
ні м'язи використовуються 
для збереження балансу, а 
м'язи рук і плечей — для кон-
тролю напрямку. Оскільки 
тіло долає опір, кістки також 
зміцнюються. Сьогодні мож-
на підібрати велосипед від-
повідного дизайну з рамою і 
сідлом, які допоможуть забез-
печити безпечну і легку їзду.
 Плавання дозволяє тре-

нуватися навіть довше, ніж на 
суші. 



ХТО ПРИДУМАВ 
ЛАЗНЮ?

У якій частині світу з'яви-
лася перша в світі лазня, сьо-
годні сказати складно. Прак-
тично в кожній стародавній 
культурі існувало щось схоже 
на сучасну парну. У всяко-
му разі, в Стародавній Індії, 
Єгипті, Греції і Римі люди 
отримували особливе задо-
волення від відвідування так 
званих «терм», де прийнято 
було не тільки митися, але і 
займатися спортом, відпочи-
вати, призначати зустрічі.

До речі, саме слово «лазня» 
в перекладі з грецької означає 
«виганяю біль і смуток».
ЯК ТЕПЛОВІ ПРОЦЕДУРИ 

ДІЮТЬ НА ОРГАНІЗМ?
Головною дійовою особою в 

лазні виступає гаряча пара, яка 
комплексно діє на весь організм. 
Під її впливом прогрівається 
шкіра, кров, м'язи, кістки, су-
глоби і навіть кістковий мозок. 
Завдяки цьому поліпшується 
кровообіг організму, приско-
рюється обмін речовин, нор-

малізується живлення 
всіх внутрішніх органів, 
частішає серцебиття, 
підвищується імунітет, 
тренуються судини, роз-
слабляється мускулатура.

Але найголовніше, 
що відвідування парної 
має виражений очис-
ний і омолоджувальний 
ефект. Намагаючись знизити 
теплове навантаження, ор-
ганізм інтенсивно виробляє 
велику кількість поту, разом 
із яким тіло залишають ток-
сичні речовини, які накопи-
чилися в результаті наших 
нездорових звичок. Звільнив-
шись від цього вантажу, наше 
тіло розправляє «крила», да-
руючи нам надзвичайну лег-
кість і умиротворення після 
відвідування парної.

Більше того, прискорен-
ня обміну речовин стимулює 
розщеплення жиру. Не дарма 
дієтологи і фітнес-інструк-
тори рекомендують теплові 
процедури як засіб для ста-
білізації ваги.

КОМУ ДО ЛАЗНІ ШЛЯХ 
ЗАКРИТИЙ?

Але далеко не всім можна 
оздоровлювати свій організм 
за допомогою гарячої пари. 
Людям із гіпертонією, атеро-
склерозом, захворюваннями 
серця і головного мозку те-
плові процедури категорич-
но протипоказані. Не варто 
відвідувати парну і вагітним, 
а також тим, хто недавно пе-
реніс інфаркт, інсульт, опера-
цію або вірусну інфекцію.

Скільки тривають теплові 
процедури?

Щоб лазня принесла ор-
ганізму одну лише користь, 
важливо пам'ятати про те, що 
перебувати в парильні слід не 
довше 3—5 хвилин поспіль, 

після чого потріб-
но залишити розі-
гріте приміщення, 
перемістившись у 
більш прохолодну 

зону відпочинку. Тут 
ви можете занурити-
ся в басейн, прийняти 
охолоджувальний душ 
або просто полежати, 
відновлюючись після 
впливу пари.

Відпочивати в прохо-
лодній зоні слід не мен-
ше 10—15 хвилин, після 
чого можна ще раз увій-
ти в парилку. Повто-

рювати чергування рекомен-
дується мінімум тричі. При 
цьому слід прислухатися до 
реакції свого організму. При 
появі перших же неприємних 
ознак (запаморочення, нудо-
та, відчуття нестачі повітря) 
негайно покидати приміщен-
ня парної.

ЯК УНИКНУТИ 
ПЕРЕГРІВУ?

Досвідчені люди знають, 
що максимально висока тем-
пература в парній тримається 
на верхніх полицях, а най-
нижча — на нижніх. Знаючи 
про це, можна уникнути пере-
гріву, який неминуче настає, 
якщо людина без спеціальної 

підготовки з незвички заби-
рається на верхню полицю. 
Не варто заходити в лазню 
без головного убору (батисто-
вої косинки, вовняної шапоч-
ки або фетрового капелюха), 
оскільки це загрожує тепло-
вим ударом.

З огляду на те, що під час 
теплової процедури організм 
втрачає велику кількість рі-
дини, важливо відновлювати 
водний баланс за допомогою 
мінеральної води, трав'яних 
чаїв, узварів або відварів із 
шипшини. А ось спиртним 
напоям у лазні не місце — ал-
коголь збільшує навантажен-
ня на серце і печінку, отруює 
кров токсичними речовинами 
і може спровокувати серце-
вий напад або навіть інсульт.

ПІСЛЯ ЛАЗНІ
Ось тепер, облившись пе-

ред виходом із лазні теплою 
водою, ви промиті на кілька 
сантиметрів у глибину, омо-
лодили шкіру, розширили 
судини і поставили заслін на 
шляху простудних захворю-
вань. Так будьте ж здоровими 
і життєрадісними!

За матеріалами: 
https://7dach.ru, 
https://ru.tsn.ua

ЧИ ПОТРІБНА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, 

КОЛИ ВАМ ЗА 50?
І в молодості, і в старості організму необхідні різні види тренувань. Кардіо, або аеробні 

навантаження, сприяють підвищенню серцевого ритму, витривалості, спалюванню калорій. 
Силові тренування допомагають підтримувати м'язи в «бойовій готовності» (робота на го-
роді або в саду — теж враховується). Вправи на гнучкість і рівновагу допоможуть тілу зали-
шатися рухомим, зберігати свободу рухів, уникати падінь і травм.

НАСТАЛИ ХОЛОДИ. 
ЧАС ДО ЛАЗНІ!

Коли за вікнами холод і сльота, особливо гостро 
хочеться тепла. Ну а оскільки взимку найтепліше 
місце — це лазня, пропонуємо сходити в парну. Тим 
паче, що від цього походу можна отримати не тіль-
ки купу позитивних емоцій, а й зарядити організм 
здоров'ям і бадьорістю.
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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. !

 АВСТРАЛІЯ 
НЕ ВСІ ВАКЦИНИ 

ОДНАКОВО ЕФЕКТИВНІ
Серйозну ставку на вак-

цинацію населення роблять 
і в Австралії. Зокрема, без-
коштовні щеплення проти 
грипу щорічно пропонують 
людям старшим за 65 років, 
пацієнтам з хронічними хво-
робами, вагітним жінкам і 
аборигенам. На державних 
підприємствах і в багатьох 
приватних компаніях керів-
ництво оплачує вакцинацію 
співробітників.

У той же час австралійські 
лікарі усвідомлюють: щеплен-
ня не є панацеєю. Зокрема, 
вони відверто говорять, що 
вакцина проти грипу цього 
року була невдалою і, на дум-
ку фахівців, спрацювала мак-
симум у половині випадків.

 ІТАЛІЯ 
ХОЛОД НЕ СТРАШНИЙ,  

ГОЛОВНЕ — 
БУТИ СИТИМ

Італійці обожнюють дітей 
і дбають про них з потроє-
ною силою, навіть про чужих. 
Але підхід італійської мами 
до здоров'я свого чада міг би 

вас здивувати: наприклад, тут 
ніхто не піклується про про-
моклі ноги, а взимку підлітки 
сміливо хизуються в кросів-
ках і кедах.

Джерелом застуд тут вва-
жається переохолодження 
живота. Тому саме поперек, 
вірять італійці, повинен бути 
найкраще утеплений. А ще 
дитина повинна постійно 
бути ситою, тоді жодна засту-
да до неї не причепиться.

Купити практично будь-я-
кий протизастудний засіб без 
рецепта в Італії неможливо, а 
лікарі не поспішають призна-
чати їх ні дорослим, ні дітям.

 ІСПАНІЯ 
ВОДА — ПАНАЦЕЯ

Іспанський лікар відреагує 
на застуду малюка рекомен-
дацією поїти його підігрітою 
мінералкою. Взагалі воду тут 
вважають головним лікарем 
від усіх хвороб.

Грип? Пийте побільше рі-
дини. Нежить у дорослих і 
дітей? Збирайте всю родину 

і їдьте на морське узбережжя 
дихати солоним повітрям.

Є у іспанців і народний ре-
цепт для боротьби з ГРВІ та 
грипом — знамениті «іспан-
ські ліки». Рецепт такий: за-
варіть чорний чай, додайте в 
нього 2—3 розкришених зуб-
чики часнику, мед і лимон.

 ПОЛЬЩА 
ЩЕПЛЕННЯМ ДОВІРЯТИ 

НЕ ПОСПІШАЮТЬ
У Польщі немає заборон 

або обмежень на лікарські 
препарати, які використову-
ють для профілактики і ліку-
вання ГРВІ у дітей та дорос-
лих. В аптеках без проблем 
можна купити різного виду 
противірусні ліки, до того ж 
зі значними знижками в сезон 

захворювань. Разом із тим ін-
терферони не користуються 
попитом у Польщі взагалі, 
зате найбільшу ставку в осін-
ньо-зимовий сезон поляки 
роблять на вітаміни, особли-
во групи С і D.

Початок осіннього сезону 
теж супроводжується актив-
ними акціями міністерства 
охорони здоров'я, яке закли-
кає саме вакцинацією стра-
хуватися від захворювання 
на грип. Але населення не по-
спішає довіряти обіцянкам. 
За даними опитувань, у 2016 
році всього 6% поляків зро-
били щеплення проти грипу. 
До того ж середня вартість 
вакцини (в основному фран-
цузького і голландського ви-
робництва) в Польщі стано-
вить 60 злотих (приблизно 

450 грн). Не всім така про-
філактика по кишені, тому 
більшість аптек пропонують 
безкоштовні вакцини про-
ти грипу для осіб пенсійного 
віку.

Які засоби від застуди 
визнають у всьому світі

Як ви, напевно, зрозуміли, 
є кілька постулатів, до яких 
прийшли практично всі євро-
пейські лікарі.
 ПЕРШИЙ. Якщо ор-

ганізм може впоратися сам, 
краще обійтися без ліків. В 
першу чергу це стосується 
дітей, адже їхній імунітет ще 
тільки формується. До речі, у 
жодній з європейських країн 
для лікування простудних 
захворювань не застосову-
ють імуностимулятори, тому 
що жоден із них не володіє 
клінічно доведеною ефектив-
ністю!
 ДРУГИЙ. Засоби, пе-

ревірені часом, чудово до-
помагають. Майже в кожній 
країні за сотні років склалися 
свої традиції лікування. І є 
засоби, в цілющі властивості 
яких вірять абсолютно всі. Це 
часник, хрін, лимон, сморо-
дина, липа, імбир — безпеч-
ні для дорослих і малят, пе-
ревірені часом. Популярністю 
незмінно користуються як 
самі ці продукти, так і лікар-
ські засоби на їхній основі.

Джерело: Укрінформ,
 https://malipin.liza.ua

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД: 
ЯК ЛІКУЮТЬ ЗАСТУДУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ?

(Продовження. Початок — в №21)
Більшість наших співгромадян, переїхавши до Європи, спершу шоковані медициною ро-

звинених країн. Так, всі сходяться на думці, що тут все більш впорядковано, лікарі — ввіч-
ливіші, а похід до них проходить без нервування. Але методи лікування здадуться незвич-
ними. Навіть звичайні застуду, грип та ГРВІ в європейських країнах лікують зовсім інакше, 
ніж в Україні. Судіть самі:

Буряковий квас тради-
ційно використовують для 
поліпшення роботи імунної 
системи, очищення крові, бо-
ротьби з втомою і виведення 
каменів з нирок, лікування 
надчутливості до хімічних 
речовин, алергій і порушень 
травлення. Також відомі фак-
ти, коли буряковий розсіл 
може уповільнити появу ста-
речих плям, зробити волосся 
густішим і уповільнити по-
сивіння.

Буряковий квас містить 
цінні мінеральні речовини — 

рубідій і цезій, що допома-
гають організму боротися з 
гіпертонією. У складі напою є 
вітаміни С, РР і групи В.

Квас із буряка за старо-
винним рецептом — замі-
на лікарського бальзаму 
екстра-класу. Візьміть чер-
воний буряк середнього 
розміру, очистіть і наріж-
те на маленькі шматочки. 

Помістіть у скляну банку, 
залийте водою (2 літри), до-
дайте 4 ст. л. цукру і скорин-
ку черствого житнього хліба. 
Прикрийте банку марлею і 
залиште напій на 3—4 дні. 
Квас, що перебродив, про-
цідіть, перелийте в пляшку з 
пробкою, яка щільно закри-
вається, і зберігайте в холо-
дильнику.

Розпочавши  пити квас 
з буряка щодня, ви момен-
тально відчуєте себе краще. 
Неймовірний підйом сил і 
поліпшення роботи всіх си-
стем організму гарантовані!

 
Це заняття не дає наванта-

ження на суглоби, при цьому 
вода надає достатнього опо-
ру для нарощування м'язів і 
зміцнення кісток. Плавання 
дозволяє спалювати калорії і 
корисне для серця не менше, 
ніж біг, але при цьому тіло 
не перегрівається. Плавання 
також корисне при астмі і фі-
броміалгії.
 Йога допомагає розтягу-

вати і зміцнювати м'язи, сухо-

жилля і зв'язки. При виконан-
ні поз необхідно стежити за 
диханням — своєрідна меди-
тація. Заняття йогою можуть 
допомогти зняти тривогу, 
впоратися з депресією, знизи-
ти серцевий ритм і артеріаль-
ний тиск.

Краще рівномірно розподі-
лити дні фізичної активності 
протягом тижня, наприклад, 
тричі на тиждень.

Джерело: APTEKA.UA

БУРЯКОВИЙ КВАС: МІКСТУРИ КРАЩЕ НЕ ЗНАЙТИ
Цей чудодійний бальзам завжди цінувався в народі. Буряковий квас давно є традицій-

ним в Україні, Росії та інших східноєвропейських країнах, де його вживають у терапевтич-
них цілях як лікувально-профілактичний тонік, а ще додають в супи, соуси і вінегрети.
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

На весь період 
обмежень важли-
во відмовитися 
від продуктів тваринно-
го походження. Сир, м'я-
со, вершкове масло, сир, 
яйця можна буде їсти 
тільки після Святвечора. 
Замінити ці продукти 
можна грибами, квасо-
лею, нутом, горохом, со-
чевицею і іншими бобо-
вими.

Основу раціону скла-
датимуть пісні супи та каші. 
Крупи протягом цих 40 днів 
пануватимуть на столі, але 
важливо пам'ятати, що їх 
необхідно готувати тіль-
ки на воді і без додавання 
вершкового масла, сіль та 

цукор теж бажано не класти. 
Можна готувати пшеничну, 
манну, кукурудзяну, перло-
ву, гречану, вівсяну і інші 
каші. Не варто зловживати 
різними приправами або 
їсти мариновані овочі. Зате 
овочі в свіжому вигляді, 

тушковані, відвар-
ні, приготовані в 
пароварці, ідеально 

підійдуть як пісна їжа. Те 
ж саме стосується і фрук-
тів, можна вживати різні 
види горіхів і мед.

Прекрасно доповнить 
раціон риба і морепро-
дукти. Краще вибирати 
нежирні сорти з білим 
філе: мінтай, тріску, мой-
ву, кальмари. З неї мож-

на готувати парові котлети, 
запікати в духовці, в'ялити 
і т.д. На основі рибних кон-
сервів можна готувати супи. 
Чудово підійдуть і овочеві 
салати з тунцем, а також 
морська капуста...

Різдвяний піст має чіткі 
терміни: щороку він почи-
нається 28 листопада, три-
ває 40 днів і закінчується 6 
січня... Дотримання обме-
жень в цей період дозво-

ляє православним людям 
віддати посильну жертву в 
подяку за урожай, очисти-
ти свою плоть і духовно 
підготуватися до одного з 
найбільших свят для всіх 
християн.

Помірний пісний раціон 
знижує в людях пристрас-
ні і гріховні помисли, які 
можуть виникати через 
надмірне харчування. Але 
загальна мета посту — не 
ослабити людину, а поси-
лити її дух, яким буде під-
порядковуватися легка і не-
обтяжена плоть...

На 500 г риби — 4-5 солоних 
огірків, 1—2 головки цибулі, 
2—3 свіжих помідори або 2 ст. 
ложки томату-пюре, по сто-
ловій ложці каперсів і маслин.

Для приготування солянки можна брати будь-яку свіжу 
рибу, але не дрібну і не дуже кістляву. Гарна солянка виходить 
із червоної риби.

Зняте з риби філе нарізати шматочками (по 2—3 шматки на 
порцію), а з кісток і голів зварити бульйон.

Очищену цибулю тонко нашаткувати і трішки підсмажи-
ти в суповій каструлі з олією, додати томату-пюре і тушку-
вати 5—6 хвилин, після чого в каструлю покласти шматочки 
риби, нарізані скибочками огірки і помідори, каперси, лавро-
вий лист, трохи перцю, і все це залити підготовленим гарячим 
бульйоном, посолити і варити 10—15 хвилин.

Перед подачею на стіл в солянку можна покласти вимиті 
маслини і дрібно нарізану зелень петрушки або кропу. Можна 
також додати скибочки лимона, очищені від шкірки.

1 склянку пшона, 1/2 склян-
ки чорносливу, 2,5 — 3 склянки 
води.

Зварити пшоняну кашу (у 2 склянках води). Чорнослив 
перебрати, промити, залити гарячою водою і зварити. Відвар 
злити. До пшона додати чорнослив.

Смак у каші просто неповторний і надає бадьорості. Смач-
ного!

3—4 морквини, 200 г кольра-
бі, маленька ложка меду, столова 
ложка мелених волоських горіхів 
і трохи лимонного, журавлинного, вишневого, яблучного 
або гранатового соку, гілочка зелені.

Моркву і кольрабі добре промити, натерти на дрібній тертці 
і перемішати. Заправити добре протертою сумішшю меду і ли-
монного соку. Прикрасити салат крихтами горіхів.

Редька — 100 г, цибуля ріп-
часта — 20 г, олія — 5 г, сіль, цу-

кор, оцет, зелень за смаком.

Натріть на дрібній тертці вимиту і очищену редьку. Додай-
те сіль, цукор, дрібно нарізану цибулю, олію, оцет. Все добре 
розмішайте, дайте кілька хвилин постояти. Потім покладіть в 
салатник гіркою, прикрасьте нарубаною зеленню.

Ретельно подрібнити і розтерти ядра 
20 волоських горіхів, додати подрібнені 
зубчики часнику (половина середньої го-
ловки) і знову добре розтерти.

Додати 100 г замоченого у воді і добре віджатого хліба без 
скоринок і розтерти всю масу в емальованій мисці, додаючи 
потроху 1/2 склянки олії.

Коли маса загусне, влити в неї 1 ч. л. оцту або сік 1/2 лимона 
і добре перемішати.

1 склянка гороху, 2 склян-
ки води, 1 морква, 1/2 цибу-
лини, 2 ст. ложки соняшни-
кової олії.

Звичайний сушений луще-
ний горох замочити у воді на 
4—8 годин, промити, поста-
вити на вогонь, залити водою 
приблизно 1: 2.

Поки горох кипить на 
слабкому вогні під щільно за-

критою кришкою, натираєте 
на тертці моркву і закладає-
те в киплячий горох. Вогонь 
можна збільшити на кілька 
секунд до закипання, потім 
знову зменшити до слабкого. 
В середині варіння посолити. 
Якщо є бажання, можна дода-
ти нарізану цибулю.

Приблизний час приго-
тування — 50—60 хвилин. 
Перед зняттям з вогню за 
1—2 хвилини можна додати 
коріандр, кріп, потім — олію.

Такий горох можна зроби-
ти сухим і розсипчастим, як 
кашу, або рідким, як суп, що 
залежить від кількості води.

РІЗДВЯНИЙ ПІСТ 2018: 
ГОТУЄМО ВСЕ КОРИСНЕ І З ЛЮБОВ'Ю

ПРИНЦИПИ ХАРЧУВАННЯ

РЕЦЕПТИ КУХНІ РІЗДВЯНОГО ПОСТУ
СОЛЯНКА РИБНА

КАША ПШОНЯНА 
З ЧОРНОСЛИВОМ

РЕДЬКА З ОЛІЄЮ

ПІСНИЙ ГОРОХ З ОВОЧАМИ

САЛАТ ІЗ ТЕРТОЇ МОРКВИ 
З КАПУСТОЮ КОЛЬРАБІ

ПІСНИЙ КЕКС
ІЗ ВИШНЕЮ

Інгредієнти: 2 склянки 
(по 250 мл) борошна, 150 мл 
вишневого сиропу (або соку), 
90—100 мл теплої води, 7 ст. 
ложок олії, 2 ст. ложки цукро-
вої пудри (або 3 ст. л. цукру) + 
цукрова пудра для посипання, 
ванільний цукор за смаком, 
1/2 ч. ложки кориці, 2 ч. лож-
ки розпушувача тіста, 150 г 
вишні без кісточки (свіжої або 
замороженої).

Приготування: вливаємо у 
воду олію і вишневий сироп 
(при розморожуванні вишні 
виходить близько 50 мл соку, 
ще можна додати звичай-
ний сік — як вишневий, так і 
будь-який інший, або сироп з 
варення).

Потім всипаємо цукрову 
пудру або цукор (якщо вико-
ристовуєте сік замість сиропу, 
кількість цукру можна збіль-
шити до 100 г), ванільний цу-
кор і корицю, перемішуємо.

Змішуємо вишневий сироп 
із маслом і водою. Додаємо бо-
рошно з розпушувачем, недов-
го розмішуємо до отримання 
однорідного тіста. Кладемо 
вишню, швидко перемішуємо. 
Перекладаємо тісто у змаще-
ну маслом форму для випічки 
кекса, заповнюючи її на 1/2 — 
2/ 3 висоти. Перекладаємо в 
форму.

Випікаємо в розігрітій ду-
ховці при 180 градусах при-
близно 35 хвилин. Виймаємо 
готовий кекс із вишнею, охо-
лоджуємо, посипаємо цукро-
вою пудрою і подаємо!

ГОРІХОВА ПАСТА З ЧАСНИКОМ
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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

У цей день православ-
ні християни згадують, як 
святі праведні Іоаким і Анна 
привели свою трирічну доч-
ку — Пресвяту Богородицю 
— до Єрусалимського Храму. 
Зробили вони це, щоб вико-
нати свою обітницю перед Го-
сподом — присвятити дочку 
служінню Йому. З цього дня 
Діва Марія жила при Єруса-
лимському Храмі — до того 
самого моменту, як була зару-
чена праведному Йосипу.

ТРОПАР ВВЕДЕННЯ В 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ
Глас 4
Днесь благоволения Божия 

предображение и человеков 
спасения проповедание: в хра-
ме Божии ясно Дева является 
и Христа всем предвозвеща-
ет. Той и мы велегласно возо-
пиим: радуйся, смотрения Зи-
ждителева исполнение.

Переклад:
Нині передвістя благо-

воління Божого і провіщення 
про спасіння людей: в храмі 
Божому урочисто з’являється 
Діва і всім сповіщає про Хри-
ста; Їй і ми голосно вигукне-
мо: «Радуйся, виконуюча про-
мисел про нас Творця».

ВЕЛИЧАННЯ ВВЕДЕННЯ 
В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ
Величаем тя, Пресвятая 

Дево, Богоизбранная Отроко-
вице, и чтим еже в храм Го-
сподень вхождение Твое.

Переклад:
Величаємо Тебе, Пресвята 

Діво, Богом обрана Отроко-
вице, і почитаємо Твій вхід у 
храм Господній. В ім'я Отця і 
Сина, і Святого Духа.

***
На початку Різдвяного по-

сту ми благоговійно святкує-
мо Введення Божої Матері в 
храм. Храм — це уділ Божий, 
це місце, яке Богу належить 
неподільно, місце, де ні дум-
ки, ні почуття, ні волі не може 
бути іншої, як волі Божої.

І ось Пречиста Діва Бо-
городиця в юні, дитячі роки 

приводиться до храму Господ-
нього, вступає в ту сферу, де, 
крім Бога і Його шляхів, не-
має нічого. Вона занурюєть-
ся в молитву, вона предстоїть 
Живому Богу, вона віддаєть-
ся жіночому святому труду, 
який може бути вираженням 
— якщо тільки серце людини 
чуйне і чисте — любові і тур-
боти. І, занурена в цю стихію 
Божественної присутності 
і людського схиляння, Вона 
виростає з року в рік, в повну 
міру Своєї зрілості. І коли по-
стає перед Нею великий Ар-
хангел Благовіщення і спові-
щає Їй про те, що, таємничо 
і незбагненно, народиться від 
Неї Господь, Вона віддається 
Йому беззастережно, в тре-
петі і смиренній слухняності: 
«Я раба Господня, нехай буде 
мені по волі Його ...»

За ці роки цілковитої заг-
либленості в таємницю Божу, 
в таємницю любові Вона ста-
ла здатною бути Тією, через 
Яку рятівна, перетворююча, 
жертовна і хрещена любов 
Божа увійде в світ.

Святий Григорій Палама 
нам говорить, що так само 
було б неможливе втілення 
Сина Божого без дозволу Ма-
тері Його земної, як без волі 
Небесного Отця. Пішовши 
цілком у Божу волю, в таєм-
ницю любові до Нього, і в 
Ньому — до всієї тварі, Вона 
змогла вимовити ім'я Боже, 
святе, таємниче ім'я, яке збі-
гається з Його особистістю, 
всією думкою Своєю, всім 
серцем Своїм, всією волею 
Своєю і всім тілом Своїм, і це 

Слово стало плоттю, і тому ми 
благоговійно споглядаємо цю 
неповторну, єдину святість 
Божої Матері.

Але недаремно це свято 
поставлене ніби передденням 
нашої ходи назустріч Різдву 
Христовому, втіленню Слова 
Божого. І нам слід так при-
готуватися, так заглибитися, 
так очистити своє серце, ос-
вятити свою думку, оновити 
свою волю, освятити і плоть 
свою, щоб вічне життя, вияв-
лене у Христі, могло б і в нас 
народитися, щоб ми, занурені 
в Його смерть, повсталі Його 
Воскресінням в день нашого 
хрещення, могли б дійсно так 
зростися з Ним, так бути з 
Ним єдині, як члени тіла між 
собою єдині, як все тіло ста-
новить одне ціле з главою.

Божа Матір народила в 
світ Слово творче і Любов 
втілену; і нам дано молит-
вою, вірністю євангельсько-
го шляху, любов'ю до Бога 
і до ближнього, зреченням 
від себе самих, віддачею себе 
без залишку і Богу, і ближ-
ньому нашому — і нам дано 
з'єднатися з Богом так таєм-
ниче, що і ми воскреснемо 
з Христом і у Христі. Перед 
нами зараз лежить шлях — 
пройдемо ж його не просто в 
очікуванні дива наприкінці 
цього шляху, а стаючи жи-
вими, творчими учасниками 
цього шляху, щоб народився 
Господь, і щоб з Ним наро-
дилася б у нас нова, радіс-
на, всеперемагаюча любов і 
життя вічне.

(Митрополит 
Антоній Сурожський)

4 ГРУДНЯ — ВВЕДЕННЯ В ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ
6 грудня — Благовірного великого
князя Олександра Невського
7 грудня — Великомучениці Катерини
10 ГРУДНЯ — ІКОНИ «ЗНАМЕННЯ»
13 грудня — Апостола Андрія Первозванного
16 грудня — Прп. Сави Сторожевського
17 грудня — Великомучениці Варвари
18 грудня — Прп. Сави Освяченого
19 грудня — Святителя Миколи Чудотворця
20 грудня — Святого Амвросія Медіоланського
22 грудня — Ікони «Несподівана Радість»
25 грудня — Святого Спиридона Триміфунтського

Богоматерь «Знамение»...  Светоносная благодать Божия. 
Лоно Матери славянского народа. Радость десная очей Тво-
их, присныи Брат, до сих пор аки Светоч сияет во славу Твою, 
приближая день сый «Азъ есмъ, Азъ быти!»...

Гарна ікона ... Я вже розповідав, що в Стародавній Русі образ 
Богородиці був найбільш шанованим у народі. Ця ікона іме-
нується «Знамення» тільки у слов'ян Росії, України, Білорусі (а 
також у тих народів, які потім історично були об'єднані з ними 
в одну велику країну) і ніде більше. В інших країнах її нази-
вають Богоматір «Велика Панагія», «Пантонасса», «Платітера».

Мало хто знає, що в старослов'янській мові слово «знамен-
ня» походить від давньоруського «прапор», що означає «знак». На Русі така ікона вперше з'я-
вилася в XI столітті. Але вже після земного життя Агапіта Печерського лікаря безвідплатного 
цю ікону стали називати в народі не тільки «знаменням», а й «втіленням», знаком порятунку. В 
цьому суть!

(З книги «АллатРа»)

У Ближніх печерах Лаври. 
Найдавніша печерна церква 
Введення в храм Пресвятої 
Богородиці

ПЕЧЕРНИЙ ХРАМ БОГОРОДИЦІ

Багато є храмів, присвя-
чених святу Введення в храм 
Пресвятої Богородиці. У 
Києво-Печерській Лаврі така 
церква є в Ближніх печерах.

Підземна церква Введення 
в Храм Пресвятої Богородиці 
— найдавніша в Ближніх пече-
рах. Ліворуч знаходяться мощі 
прп. Агапіта лікаря безвід-
платного, до якого всі зверта-
ються за спасінням Душі своєї. 
Навпроти Введенського храму 

(печерного) розташовується колишня трапезна, де знахо-
дяться мощі Никона, Луки Печерського, Іллі Муромця, не-
мовляти Іоанна. У печерах відбуваються нічні богослужіння, 
цей храм дивним чином насичує вас благодаттю і хочеться 
залишитися в ній назавжди. Божа Матір є покровителькою 
цього храму.

«ЗНАМЕННЯ» — ЗНАК СПАСІННЯ! КАЛЕНДАР ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 
НА ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

4 ГРУДНЯ — ВВЕДЕННЯ В ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ

Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви Марії — так повністю 
називається свято, яке відзначають 4 грудня (за 
новим стилем). Це друге двонадесяте богородичне 
свято церковного 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)

Тому прошу вас залишити 
мій приз у редакції для пере-
можця чергового конкурсу. 
Наприклад, «Зустрілося на 
шляху». Сподіваюся, ви з ро-
зумінням поставитеся до моєї 
пропозиції. У дитинстві, коли 
на новорічних ранках Дід Мо-
роз роздавав подарунки, я 
завжди думала: а хто привітає 
ЙОГО? Нині думаю: а хто до-
поможе вам?

Я дуже рада, що разом із 
«Пантелеймоном» знайшла 
вас, близьких мені за духом, 
людей.

З повагою — ваша Тетяна 
Кир’якова-Музалевська

На конкурс 
«Зустрілося на шляху»

НАЩАДКИ 
РЕЛІКТОВОГО ДУБА

 З ХОРТИЦІ ПРИЖИЛИСЯ 
В БАХМУТІ

У вересні 1981 року я приї-
хала до Запоріжжя. Службо-

ве відрядження. Робочі дні 
тижня були зайняті з ранку 
до вечора, а ось у вихідні я 
з задоволенням і цікавістю 
знайомилася з визначними 
пам'ятками міста і району. 
Серед автобусних маршрутів 
першим вибрала той, що вів 
до величезного дуба, що ро-
сте в селищі Верхня Хортиця.

Коли вирушала в доро-
гу, хтось із моїх проводжаю-
чих сказав: «Це зелене диво! 
Іншого такого, мабуть, і не 
знайдеш ». Дійсно, дерево-ве-
летень заввишки з дванад-
цятиповерховий будинок, з 
кроною величезною, майже 
45 метрів в діаметрі, і ство-
лом, який ми потім ледве-лед-
ве вп'ятьох змогли охопити, 
побачила здалеку. За підра-
хунками фахівців, унікаль-
ній пам'ятці стародавніх, 
практично зниклих вже лісів 
Придністров'я десь під 800!

Чимало побачив на своє-
му віку цей мовчазний свідок 
історії українського народу. 
Екскурсовод розповідав, що 

напевно в його тіні, біля кри-
ниці з чистою джерельною 
водою, не раз відпочивали ле-
гендарні запорожці. 

За переказами, саме тут 
вони писали листа турецько-
му султану. Тут же зупиняли-
ся і славні козаки по шляху до 
Жовтих Вод, де здобули пе-
ремогу над польською шлях-
тою під час виз-
вольних змагань 
1648—1654 рр. І 
що саме під ним 
міг курити свою 
люльку Тарас 
Бульба ...

Багато століть 
пролетіло над 
величним старо-
жилом, але, як і 
раніше, щовесни 
наливається яс-
кравою зеленню 
його крона. Як і раніше, в 
його гілках в'ють гнізда птахи.

Старий велетень, крім 
значних розмірів, привернув 
мою увагу кремезним стовбу-
ром і якоюсь особливою не-
правильною формою. Швид-
ше за все, саме це і врятувало 
дерево три століття тому в 
ході повальної рубки лісу. По-
рахували, напевне, що він не 

є особливою  цінністю,  як бу-
дівельний матеріал.

Зацікавила мене і гіпотеза 
вчених-селекціонерів, котрі 
припустили і блискуче довели 
на практиці, що дерево вирос-
ло з трьох зрощених жолудів. 
Захотілося й мені спробувати 
провести подібне.

Експеримент проводила 
вже в Артемівську (так до 
2014 року називалося моє мі-
сто). Із зібраних під унікаль-
ним дубом жолудів частину 
висадила у квітковий горщик, 
а більшу — поклала в підвал. 
У темному, сухому, прохо-
лодному місці жолуді добре 
перезимували. Навесні їх і 
кілька росточків із квітника 
підсадила під молоді дубки 

в центральному сквері. Зви-
чайно, отримати сіянці по-
трібної форми (3 в 1) мені в 
кімнатних умовах не вдалося. 
Шкода ... Але стрункі деревця 
в приємному сусідстві зі стар-
шими  побратимами своїми 
міцніють з кожним днем і ро-
стуть на радість усім.

Тетяна Григорівна 
Музалевська,

м. Бахмут,
Донецька обл.

***

Шановна Тетяно! 
Спасибі Вам за тур-
боту, нові пропозиції 
і прекрасну історію! 
Звичайно, з радістю 
поспілкуємося з чи-
тачами на тему «Зу-
стрілося на шляху». 

Адже так багато хоро-
шого зустрічається нам 
у дорозі, тільки треба 
його помітити!

Надсилайте ваші ли-
сти на адресу: а / с 155,  
м. Вишгород, Київсь-
ка обл., 07300 або на 
електронну пошту: 
anechkahata@gmail.com

Мій тато був дуже розум-
ним і придумав чудову хи-
трість. А знаючи, що я ще до 
того ж і цікава, вигадав власну 
фішку. 

Він загадково і з придихом 
підходив до мене (коли по-
трібно було щось допомогти) 
і говорив: «Доню, а ти бачила 
коли-небудь, як ...?» Або щось 
таке: «Подивися, що я тобі 
покажу!» Звичайно, дитяча 
цікавість брала верх, я закида-
ла свої справи і на всіх порах 
мчала за батьком.

Пригадую випадок. Якось 
потрібно було допомогти бать-
кам прибрати двір. Він у нас 
великим був. А я, зрозуміло, 
зовсім не хотіла. І тут татко до 
мене підходить і таємниче так 
говорить: «А ось скажи, чи ба-
чила ти, як на яскравому сонці 
випаровується вода? Це ж так 
здорово!» Звичайно, мені було 
цікаво. І тут тато бере шланг 
– і красивими хвилеподібни-
ми рухами починає поливати 
двір. І каже: «Зараз все висох-
не, і ти побачиш, як вода випа-

ровується, а ми поки з тобою, 
щоб час не втрачати, підмете-
мо двір». 

І він пропонує мені підме-
сти один бік, а сам підмітає ін-
ший. Причому все ми робимо 
наввипередки. Я з завзяттям 
кидаюся за роботу. І поки ми 
орудуємо мітлами, вода виси-
хає. «Дивись! Вода вже висо-
хла», — каже тато. Для мене це 
було просто диво!

А ще була справа. Назби-
рали ми грибів багато, а мама 
одна їх чистить. І тут підхо-
дить тато, підморгує і каже 

нам з сестрою: «А ви знаєте, 
що гриби можна щіткою зуб-
ною чистити? Так-так! Хочете 
спробувати?» І дістає дві щіт-

ки. Нам, звичайно, цікаво, ми 
біжимо на кухню і опиняємо-
ся біля двох величезних ка-
струль з грибами.

ХИТРИЙ ТАТО, АБО ЯК МЕНЕ ДО ПРАЦІ ПРИВЧАЛИ
У дитинстві, самі знаєте, не дуже хочеться по господар-

ству допомагати. Все побігати хочеться та погратися.

А ХТО ПРИВІТАЄ ДІДА МОРОЗА?..
Здрастуйте, дорогі Анна Хатімлянская і колектив загальної улюблениці — газети «Пан-

телеймон»!
Приємно, не приховую, стати переможцем конкурсу «Розтопимо лід теплом сердець» і 

дізнатися, що стала володаркою головного призу — мобільного телефону. Річ дорога, по-
трібна і корисна. Особливо для тих, хто не має мобільного (це я про себе).
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

Тут із магазину без нічо-
го виходять дві юні дівчини. 
Коли вони ближче підійшли 
до бабусі, вона їх покликала 
акуратно: «дівчатка!» Вони 
обернулися удвох, жваво так 
відгукнулися і допомогли в 
проханні. Підняли пакети з 
продуктами і разом вже вий-
шли з магазину.

Знаєте, хоч і стала просто 
мовчазним свідком цієї ситуа-
ції, а потягнуло до цих добрих 
людей, підійшла ближче. Пе-
реконалася, що ще й моєї до-
помоги там вже точно не зна-
добиться, і з легкою усмішкою 
на обличчі і почуттям радості 
пішла далі у своїх справах.

Може, банально, скаже 
хтось, дрібниця і не варта 
уваги. Нехай так, та побільше 
справ таких відбувається, на 
перший погляд, дріб'язкових, 
якими підтверджується фраза 
«Людина людині — друг».

Дякую Богу, 
що зробив мене 
свідком цієї си-
туації, за урок 
людяності і ро-
зуміння, що ніщо 
не випадково.

Іншого дня, 
пам'ятаю, йду по 
тротуару, відчу-
ваю, як у повітрі 
розливається со-
лодким ароматом запах ака-
ції, і відчуття таке, що ось так 
солодко-солодко Бог розмов-
ляє з нами ... Рухаюся вперед, 
бачу — переді мною бабуся 
стоїть, наважуючись перейти 

вулицю на Т-подібному пе-
рехресті. Довго наважується, 
мабуть, потребує підтрим-
ки. Звернулася і простягнула 
руку до хлопчиська, що повз  
проходить, щось промов-
ляючи йому (мені не чутно, 
оскільки метрів 10 ще до них). 
А хлопець миттєво відгукнув-
ся, бабуся його за руку взяла, 
і вони дуже повільно перейш-
ли дорогу вдвох.

Пораділа по-дитячому, що 
того, хто потребує підтрим-
ки, підхоплюють і ведуть. І 
«сильніше розгорається пала-
юче живе полум'я всередині» 
від того, що в світі є добро, 
що проста участь людська і 
взаємодопомога між людь-

ми — не просто 
п и ш н о м о в н і 
слова, а реальні 
дії в кожному 
дні. Відлунюють 
слова з пере-
дачі «Єднання», 
що полюбилася 
мені: «Це нор-
мальний, при-
родний світ, 
який повинен 
бути. Де все по-

винно бути по-справедливо-
му: де люди повинні любити 
один одного, де люди повинні 
поважати один одного і пі-
клуватися один про одного ».

Хочеться подякувати су-
спільству, батькам, тим, хто 
так виховує молоде поколін-
ня, своїх дітей. Тим, хто ось 
так, своїм внутрішнім со-
нечком висвітлює радісні дні 
життя один одного і простя-
гає руку допомоги, коли тре-
ба!

       
Відгукнулися тихим ше-

потом прочитані слова з 
улюбленої світлої книги «Ал-
латРа»: «Рігден: Не мені по-

дяка, а Йому, бо провідний 
всього лише покірно передає 
Волю Його, Мудрість Його!»

Знаєте, написане було не-
повним без цього абзацу ниж-
че. В одну із спекотних літніх 
днин гуляю по дорозі додому, 
стан бадьорий і настрій хоро-
ший. Попереду — в полі зору 
жінка літня стоїть, а поруч 
біля неї дві сумки величезні. 
Якщо у вас є родичі в селі, то 
розумієте, про які габарити 
сумок я говорю. 

Цю картинку зафіксував 
мій мозок, і коли проходила 
повз, подумки зазвучав го-
лос у голові, що дівчатам не 
годиться допомагати з важ-
кими сумками, на те у нас є 
чоловіки. 

Очевидно, на частки се-
кунди з цим я погодилася, 
адже аргумент вагомий. Кіль-
ка кроків відійшла, і щось у 
мені приймає рішення роз-
вернутися і допомогти лю-
дині донести сумки. Іду і ро-
блю так.

Жінка важко дихає, спека 
відобразилася втомою на об-
личчі. Від допомоги не відмо-
вилася. Віддячила посмішкою 
і кабачком зі свого городу. 
Відмовлятися не було сенсу, 
оскільки  це все було дуже 
щиро і від душі.

Дякую Богу за все!

Автор: Євгенія Гущак

У тітки Раї розбився сервіз. 
Зовсім. Весільний сервіз на 
дванадцять персон. До по-
бачення, золоті облямівки і 
штампики Made in Germany 
на звороті кожного предмета, 
— дядько Котя впав з антре-
солей разом із коробкою.

— Ой, — тітка Рая навіть 
зацікавилася, — він же фар-
форовий!

Неначе порцелянові не 
б'ються. Потім вона усвідоми-
ла трагедію, лежала в кріслі: 
«Миколо, валідолу!», телефо-
нувала  всім (і навіть мені, 
незважаючи на міжміський 
зв’язок) і оплакувала свою 
молодість, що розлетілися на 
тисячу дрібних осколків:

— Нам його батьки пода-
рували двадцять років тому. 
Ми його не чіпали, чекали 

особливого випадку — 
порцелянового, Господи 
прости, весілля. І що? 
Тато помер, у Коті вивих 
гомілковостопного су-
глоба, у мене тиск. І ніхто, 
зауваж, так жодного разу 
і не покористувався цими 
тарілками. Ідіоти.

Я задумалась. Чому ми 
зберігаємо сервізи, при-
краси та яскраві емоції для 
особливого випадку? Наві-
що ми бережемо ароматичні 
свічки для «спеціальної ночі», 
ховаємо сережки з діаманта-
ми в шкатулку, шльопаємо 
дитину по руках, коли вона 

намагається «завчасно» стяг-
нути зі столу ковбаску, і при-
тримуємо ніжні слова до Дня 
Святого Валентина? Чим цей 
день, ця мить гірша за очіку-
вані? Чи дійсно «ще встигну»?

Майже всі дзвінки з па-
лаючих веж-близнюків 

в Нью-Йорку містили 
зізнання в любові. Люди 
телефонували своїм близь-
ким, залишали записи на 
автовідповідачах. «Я лю-
блю тебе» — сказати це ви-
явилося найважливішим, 
що треба було встигнути 
зробити на Землі.

Реальність, якщо вірити 
енциклопедії, — це «існую-

че в дійсності», та сама мить 
між минулим і майбутнім. Не 
треба відкладати про запас, 
никати на антресолі, ховати 
до «коли-небудь» те, що тут 
і зараз може принести задо-
волення, радість і посмішку. 

Завтра немає. Є тільки сьо-
годні, яке не менше унікальне, 
ніж 31 грудня або яке-небудь 
там 8 Березня.

Тому поспішаємо. Поми-
ритися. Побачити океан. По-
гратися з сином, обійняти 
доньку, подарувати мамі ще 
один флакон «Шанель №5» — 
щоб користувалася не тільки 
у свята, а щодня. Треба встиг-
нути. Прочитати. З'їсти суп з 
морського їжака або запече-
ну сарану. Подивитися улю-
блений фільм і забути про 
брудний посуд у раковині. 
Купити тітці Раї новий сервіз 
і влаштувати грандіозну вече-
рю. Поквапитися сказати про 
свою любов — до того, як пі-
дуть фінальні титри.

Наталія Радулова

«У ТІТКИ РАЇ РОЗБИВСЯ СЕРВІЗ ...»
Нарис, який нагадає про те, що для нас дійсно важливо. 

Живіть сьогодні!

Є ЗА ЩО СКАЗАТИ «ДЯКУЮ!»
Дозвольте поділитися з вами, друзі, маленькими добрими новинами. Жити приємно в 

суспільстві, в якому всі один одному допомагають, незалежно від того, знають один одного 
чи ні.

Буквально недавно, зайшовши до магазину, стала свідком ситуації. Біля входу на лавочці 
сидить з наповненим продуктами візком мила бабуся. Продукти звичайнісінькі, і їх якось 
забагато, щоб їй одній нести.
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«СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ. 
ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»!

Дорогі друзі! Повідомляємо з великою радістю, що вийшла книга 
«Свідомість і Особистість. Від завідомо мертвого до вічно Живого» 
під редакцією Анастасії Нових. Це жива розмова з Ігорем Михай-
ловичем Данило- вим. Це жива книга. Це початок глобальних подій, 
які неминуче розвиватимуться далі. Це наслідок того, що сталося 21 
грудня 2012 року. Це наступний крок після книги «АллатРа».

Викриття системи. Знання, 
втрачені в століттях. Інстру-
менти, завдяки яким біль-
шість людей зможуть отри-
мати справжню Свободу від 
поневолення системи, що діє 
приховано через свідомість. 
Унікальний досвід і практика 
зіткнення з Духовним Світом. 
Жива розмова для тих, хто 
хоче стати частиною Світу 
безкрайнього.

ПРАВДА, яка викриває 
систему, ЩО НАЗАВЖДИ 
ЗМІНЮЄ ТЕБЕ!

Ця книга, випущена під 
редакцією Анастасії Нових, 
є друкованою версією відео-
передачі «Свідомість і Осо-
бистість. Від завідомо мерт-
вого до вічно Живого» за 
участю Ігоря Михайловича 
Данилова. 

З повною версією відео-
передачі можна ознайоми-

тися на сайті «АЛЛАТРА 
ТВ»: https://allatra.tv/video/
soznanie-i-lichnost

Придбати книгу можна, 
замовивши її телефонами:  

(050) 271 28 88; 
(067) 794 25 27

Обкладинка: тверда
Сторінок: 528

Під редакцією 
Анастасії Нових

Всё в этой жизни случается к лучшему. 
Дайте возможность представиться случаю, 

Дайте возможность Вселенной исправиться — 
Пусть оно сбудется, то, что вам нравится!

Кто-то вас бросил, ушёл без прощания? 
Может, устал уже от ожидания 

Тот, для кого вы судьбой предназначены?
И на чужих ваши годы потрачены?

Предал вас друг? И унизил в компании? 
Значит, приходит конец ожиданию. 
Значит, растёте и преображаетесь, 

И от продажных друзей избавляетесь!

И на работе давно неприятности, 
Вас наказали по чьей-то халатности? 
Скоро, наверное, случай представится  

Вам, наконец, заниматься, чем нравится!

МУДРІСТЬ ТИЖНЯ

Обрізаю доньці (3 роки і 11 
місяців) нігті на руках, кажу:

— На татів день народжен-
ня нафарбуємо нігті.

— Мамо, навіщо? Він же 
хлопчик.


Дитина недавно видала:
— Зуби виростають спо-

чатку молочні, потім — корін-
ні, а потім — золоті!


Вчора приходимо додому, 

повідомляю, що відключили 
світло. Вовка поклацав вими-
качем:

— Так, світла немає, тільки 
звук від нього залишився!


Сьогодні накрутила во-

лосся. Дочка (4 роки) дивить-
ся-дивиться на мене, а потім 

видає:
— Мамо, у тебе таке волос-

ся схвильоване!


Мама:
— Синку, якщо ти не їсти-

меш кашу, я покличу Бабу-Я-
гу!

Син:
— Ти думаєш, вона стане 

їсти твою кашу?

Разве не стоит довериться случаю? 
Или надеяться только на лучшее? 

Или позволить желанью исполниться? 
Или с любовью своей познакомиться?

Зря в этом мире ничто не случается! 
Место для лучшего освобождается! 

Не торопите судьбу нетерпением — 
Случай представится с верным решением!

(Лідія Коржан)
 mirpozitiva.ru

ДІТКИ РАДУЮТЬ НАС!

Ловець снів — це індіан-
ський амулет, що відганяє 
погані сни. За допомогою 
цієї докладної інструкції ви 
легко зробите справжньо-
го ловця снів. Повісьте його 
над ліжком, і ваших близь-
ких більше ніколи не докуча-
тимуть кошмари.

Для того, щоб зробити 
Ловця снів, потрібні наступні 
речі: дерев'яний обруч, 12-ме-
тровий шнур товщиною 2 мм, 
товсті нитки різних кольорів, 
великі бісеринки або нами-
стинки, кілька пір'їн, клей 
(бажано прозорий), ножиці.

1. Для початку потрібно 
обв'язати шнур навколо об-
руча, залишивши приблизно 
15 см шнура для майбутнього 

хвостика і пір'я. Обов'язково 
стежте за тим, щоб шнур до-
бре і туго натягався.

2. Обмотайте обруч повні-
стю. Кінці міцно зав'яжіть.

3. Біля вузла від шнура 
міцно прив'яжіть початкову 
нитку. З неї почнеться паву-
тина мережі.

4. Час від часу в нашу ме-
режу потрібно буде протягу-
вати намистинки або великі 
бісерини.

5. Оберніть нитку навколо 
обруча і протягніть її в петлю, 
що утворилася, міцно затяг-
ніть. Зробіть перший ряд по 
всьому обручу.

6. Такі ж напіввузли 
зробіть на рівних відстанях 
по всьому обручу.

7. Знову зробіть напівву-
зол, але оберніть його навко-
ло самої нитки на рівні пер-
шого ряду.

8. Плетіть по колу, як 
зазначено вище, поки в цен-
трі майже не залишиться міс-
ця. Останній вузол зав'яжіть 
повноцінним. Кінці нитки 
біля вузла обріжте і змастіть 
його тонким шаром клею.

9. Зробіть додаткові хво-
стики. Відріжте двічі по 30 см 
шнура і зав'яжіть відрізки.

10. Прикрасьте хво-
стики. Протягніть на-
мистинки на шнур і 
прив'яжіть пір'їнку. 
На інший шнур може-
те протягнути велику 
намистину. Щоб нами-
стини не зісковзува-
ли, зав'яжіть вузлики. 
Зробіть петельку для 
кріплення.

ЛОВЕЦЬ СНІВ СВОЇМИ РУКАМИ


