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НОВИНКА!Продовження на стор. 2

Это живая книга. Это нача-
ло глобальных событий, кото-
рые неизбежно будут разви-
ваться дальше. Это следствие 
того, что произошло 21 дека-
бря 2012 года. Это следующий 
шаг после книги «АллатРа».

ВАШІ ЛИСТИПродовження на стор. 11

«Не нарікатимемо, 
а по дорозі добро 
зустрічатимемо!»

Закон зародка: якщо вам 
щось не подобається, видаліть 
це на самому початку або 
змініть ситуацію: не обурюва-
тися, не нарікати, а всякий раз 
виривати по одному кущику, 
тоді все зміниться.

Напевно кожен із нас бував 
в неприємній ситуації...

Чого домагається людина, 
яка постійно прокручує нега-
тивні ситуації в голові? Що з 
нею відбувається в цей час?

ЗДОРОВ’ЯПродовження на стор. 5

Вміння прощати 
впливає на наше 

здоров'я

Всім людям властиві 
різні емоції, як хороші, так 
і погані. Не буває, щоб все 
завжди складалося тільки 
так, як хочеться. Часто лю-
дина стикається з поганими 
переживаннями і вихлюпує 
негатив способом агресії, 
обурення, злості в світ, в 
якому живе. Потрапляючи в 

негативну ситуацію, людина 
цілком пірнає в неї з головою, 
інколи забуваючи про все хо-
роше, що є в її житті. Але ж 
воно є, позитиву дуже багато 
навколо, варто тільки пере-
ключити свою увагу, вилізти 
з ями себелюбства і озирну-
тися навколо.

Багато хорошого відбу-
вається в цьому світі, тільки 
треба його побачити. Якщо 
зробити невелике зусилля і 
спробувати краще подиви-
тися на життя, то виявляєть-
ся, що надуманих вами про-
блем зовсім не існує, є тільки 

ваше ставлення до них. А 
його змінити для себе може 
кожен, причому  будь-якої 
секунди. Адже людина вільна 
у своєму виборі. Все набагато 
простіше, ніж може здавати-
ся на перший погляд. Перш 
за все, варто згадати, хто ми 
є насправді...

Людина — це, безумовно, 
звучить гідно. Але потрібно 
постійно це підтверджувати 
і доводити не стільки перед 
людьми, скільки перед самим 
собою, перед своєю Совістю.

(Продовження — на стор. 2)

«Просто ігноруй все 
погане і примножуй 
навколо себе хороше, 
творче, добре ».

А. Нових, АллатРа

Казанська ікона 
Божої Матері

ПРАВОСЛАВ’Я
Продовження на стор. 9

Знайдення Казанської ікони 
Божої Матері, як оповідають 
літописи, відбулося чудесним 
чином в кінці XVI століття під 
час великої пожежі в Казані. 

Ікона прославилася своїми 
першими дивами.

ДОБРО — 
ЦЕ ТИ!

Щосекунди людина робить вибір, приймає рішення, від якого залежить її напрямок 
руху. Людина живе в круговороті думок, але не завжди замислюється про те, які наслід-
ки її очікують після вибору тієї чи іншої своєї домінанти. Тому її і крутить по життю до 
моменту, поки вона сама не зрозуміє, що дуже багато залежить від першоджерела — кон-
тролю над думками. У кожного своє життя, свої умови, свої ситуації і, відповідно, думки, 
рішення і вчинки. Але у всіх одна проблема: як впорядкувати своє життя, зробити кращим 
і якіснішим за змістом, в загальному, як прожити недаремно.
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ВАЖЛИВО

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

В и в ч а ю ч и 
історію грандіоз-
них споруд дав-
нини, ми зіткну-
лися з дивовижними 
фактами про дольмени, про їхню 
непросту геометрію, розташуван-
ня і багато іншого. 

Вивчивши різні джерела і зро-
бивши для себе справжні від-
криття, ми дружною командою з 
Севастополя вирушили в околиці 
Геленджика знімати передачу про 
дольмени для «АЛЛАТРА ТВ». 
Зв'язалися з хлопцями з Красно-
дара, які захотіли допомогти в 
зйомках. І коли прибули на місце, 
зустріли цілу групу підтримки.

Дружною компанією ми вчилися 
знімати, тому що серед нас не було 
професіоналів, але нам було так 
цікаво дізнатися історію цих див-
них створінь древніх людей, що ні-
чого не могло стати на перешкоді. 
А хлопці з Краснодара привезли з 
собою квадрокоптер, завдяки якому 
зйомки стали ще красивішими, адже 
охопити всю пишноту звичайною 
камерою дуже складно.

Таке щире прагнення пізнати 
Істину, поділитися, передати людям, 
як жили наші предки, якою була 

найголовніша мета в їхньому житті, 
до чого вони прагнули, призвело до 
того, що в процесі вивчення вдалося 
відчути цю Істину, стикнутися з нею 
на рівні глибинних почуттів і усві-
домити всю простоту шляху древніх 
людей!

Незабаром цю передачу можна буде 
подивитися на сайті allatra.tv.

ФІЛЬМ ПРО 
ДОЛЬМЕНИ— Господи, мені 

так погано в цьому 
світі. Визволи мене 
від страждань.

— Викинь свої 
страждання — і будь 
щасливим.

— Але ...
— Ніяких « але». 

Просто будь щасли-
вим і все. Щастя зале-
жить тільки від тебе. 
Страждати чи ні — 
це твій вибір.

— Але я не хочу 
страждати.

— То не страждай!
— Але як же не 

страждати, коли ...

— Ніяких «але» і 
ніяких «коли»! Про-
сто не страждай і все 
тут! З чого ти взяв, 
що щастя приходить 
тоді, коли викону-
ються твої бажан-
ня? І хто тобі сказав, 
що воно залежить 
від того, що роблять 
або не роблять інші? 
Воно не залежить ні 
від виконання твоїх 
бажань, ні від інших 

людей, ні від часу і 
місця. Щастя, мир і 
любов знаходяться і 
завжди знаходилися 
в тобі. Просто від-
крий очі, вдивися в 
себе, і ти побачиш 
їх. Простягни руку 
і візьми їх — вони 
твої. 

Щастя подібне до 
сонця, яке завжди 
світить, якщо тільки 
твої бажання, страхи 
і пристрасті подібні 
до хмар не закриють 
його, і якщо ти сам 
не закриєш очі або не 
повернешся до нього 
спиною. Будь чесним 
із собою і визнай, що 
це ти сам дозволяєш 
або забороняєш собі 
бути щасливим. 

Якщо тобі подо-
бається грати в ща-
стя-нещастя — грай, 
але тоді не скарж-
ся на страждання. 
Страждати чи бути 
щасливим — виби-
рати тобі!

ДОБРО — 
ЦЕ ТИ!

(Продовження. Початок — на стор. 1)

Це і є шлях самовдосконалення, 
коли кожен день працюєш над чисто-
тою своїх думок, контролюєш 
свої слова, робиш справи, гідні 
звання Людини.

Потрібно пам'ятати, що дум-
ка матеріальна, і все починаєть-
ся саме з неї. Людина вміє кон-
тролювати свої думки, вона це 
робить постійно. Ігноруючи по-
гані думки, Людина знаходиться 
на хвилі добра і позитиву. Вона 
завжди допомагає ближньому, 
адже це просто.

Всі ми живемо в світі, в якому по-
стійно можемо надавати допомогу. 
Тепле слово, підтримка, співпережи-
вання, добрий вчинок можуть викли-
кати цілу низку хороших подій, вдяч-

них посмішок, радості інших людей. 
Зробіть цей світ трохи добрішим!

Прокинувся — посміхнися світу! 
Перебуваючи в піднесеному настрої, 
ти можеш заразити позитивом всіх, 
з ким перетинається, а вони, в свою 
чергу, понесуть цю хвилю далі. Дуже 
просто, а головне — дієво. Все в світі 
взаємопов'язане, все починається з 
тебе.

«Ось же та крапля, з якої почи-
нається океан мого внутрішнього 
світу, проектованого на зовнішній. 
Ось, очевидно, той самий особистий 
вибір, про який говорив Сенсей, і 

який я роблю щохвилини, займаю-
чи  позицію своєї Душі і, відповід-
но, творячи Добро, або ж позицію 
Тваринного начала, породжуючи 
агресію навколо себе. Тоді дійсно 
виходить, що все в наших руках, в 
особистому виборі кожного» (А. Но-
вих,« Сенсей-IV »).

У кожної людини є свій талант, 
важливо прислухатися до нього і ро-
звивати. Кожна людина унікальна і 

прекрасна по-своєму, у кожного 
є здібності, кожен вміє робити 
щось. Ти можеш робити добро, пе-
ребуваючи на своєму місці, адже 
ДОБРО — ЦЕ ТИ САМ. У тебе є 
все для цього, адже ти — Людина! 
Байдуже, вчишся ти чи працюєш, 
байдуже, 18 років тобі чи 68, важ-
ливо тільки те, що ти Людина, і ти 
можеш творити добро. Життя мін-
ливе, але важливо розуміти, що 
його господарями є ми самі, нам за 
нього і відповідати. Ми маємо те, 

на що заслуговуємо.
Несучи добро в світ, воно повер-

тається душевним теплом, важливо 
це розуміти і робити правильний 
вибір. Добро завжди там, де Ти!

 allatravesti.com

ПОБАЧИЛА СВІТ КНИГА 
«СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ. 

ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО 
ДО ВІЧНО ЖИВОГО»!

Дорогі друзі! Повідомляємо з великою 
радістю, що вий- шла книга «Свідомість і 

Особистість. Від завідомо мертвого до вічно 
Живого» під редакцією Анастасії Нових. 

Це жива розмова з Ігорем Михайлови-
чем Даниловим. Це жива книга. Це 

початок глобальних подій, які 
неминуче розвиватимуться далі. 

Це наслідок того, що сталося 21 груд-
ня 2012 року. Це наступний крок після 

книги «АллатРа».

Викриття системи. Знання, 
втрачені в століттях. Інструмен-
ти, завдяки яким більшість лю-
дей зможуть отримати справж-
ню 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 си-
стему, ЩО НАЗАВЖДИ ЗМІ-
НЮЄ ТЕБЕ!

Ця книга, випущена під ре-
дакцією Анастасії Нових, є дру-
кованою версією відеопередачі 

«Свідомість і Особистість. Від 
завідомо мертвого до вічно Жи-
вого» за участю Ігоря Михайло-
вича Данилова. З повною версією 
відеопередачі 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

ЩАСТЯ — ЦЕ ВИБІР!
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

На участь у Другому між-
народному експерименті по-
дали заявки 7 797 осіб з 103 
країн світу. Після проведення 
експерименту ми отримали 
відповіді від 3 671 особи.

Суть експерименту поля-
гала в передачі за допомогою 
телепатії цифри на відстані 
якомога більшій кількості 
людей, незалежно від їхнього 
місця розташування на пла-
неті.

Як ви знаєте, шляхом же-
ребкування була обрана циф-
ра 1.

За підсумками експери-
менту з'ясувалося, що пере-
важна більшість людей взяли 
цифру 4, яка в самому експе-
рименті не використовувала-
ся. А цифра 1, яка транслюва-
лася нашим Оператором під 
час експерименту, була прий-
нята значно меншою кількі-
стю учасників.

Змушені визнати, що 
Другий міжнародний експе-
римент «ПІРАМІДА» факт 
телепатичної передачі циф-
ри на відстані не підтвердив. 
Цей експеримент показав, що 
цифра 1, яка транслювала-
ся Оператором, абсолютною 
більшістю учасників сприй-
нята не була. Зі значним ві-
дривом щодо інших цифр 
цифра 4 повністю витіснила 1 
і посіла перше місце.

З яких причин ми отрима-
ли такий результат, нам нале-
жить з'ясувати. Можливо, це 
сталося через недосконалість 
нашого обладнання. Можли-
во через те, що такого яви-
ща, як телепатична передача 
інформації на відстані, не 
існує в природі, а результати 
попереднього експерименту 
є лише банальною випадкові-
стю.

Поки ми не беремося 
стверджувати. Справжні при-
чини ще належить з'ясувати, 
проаналізувавши більш де-
тальні результати справж-
нього експерименту, а також 
порівнявши їхній з результа-
тами попереднього експери-
менту.

ДИВНИЙ ФЕНОМЕН

Відзначимо, що ми отри-
мали підтвердження дуже 
цікавого феномену. Через 
кілька днів після закінчен-
ня експерименту нам почали 
надходити повідомлення від 
учасників експерименту з різ-
них країн світу. Дуже багато 
людей з тих, хто під час експе-
рименту взяли цифру 4, через 
кілька днів і після закінчення 
експерименту стали прийма-
ти цифру 1.

При цьому люди відзна-
чають, що не перебували в 
спеціальному стані, не на-
лаштовувалися на прийом 
цифри. Але, незважаючи на 
це, 1 проявлялася і буквально 
оточувала їх в усьому в повся-
кденному житті.

Цей вражаючий феномен, 

з яким ми зіткнулися, цікавий 
тим, що цифра, яку транслю-
вав Оператор, почала дава-
тися взнаки через кілька днів 
після закінчення самого екс-
перименту. Пояснити це яви-
ще нам ще належить.

Відзначимо також, що 
існує ще й версія про мож-
ливий вплив на хід експери-
менту ззовні. Але ця версія зі 
сфери фантастики, і ми навіть 
не беремо її до уваги. Проте, 
ми зобов'язані її пояснити 
для наших учасників, тому 
що певному колу людей вона 
була відомою. І щоб виклю-
чити можливість поширен-
ня недостовірної інформації 
і всіляких спекуляцій на цю 
тему, ми прийняли рішення 
абсолютно чесно і відкрито її 
пояснити.

У рамках підготовки до 
цього експерименту ми про-
водили тренувальні заняття з 
нашим Оператором. При цьо-
му в обов'язковому порядку 
вівся відеожурнал кожного 
заняття. Так, 27 вересня прак-
тично рівно за 48 годин до са-
мого експерименту було про-
ведене чергове тренування.

***

Деякі учасники, які були в 
курсі ходу підготовки Опера-
тора до цього експерименту, 
припустили, що отриманий 
ефект став результатом ви-
користання під час трену-
вання 27 вересня більше ви-
соких налаштувань, ніж під 
час самого експерименту. За 
їхнім твердженням, це могло 
вплинути на отриманий ре-
зультат.

Тобто більш потужні на-
лаштування сприяли тому, 
що цифра 4 замістила 1, яка 
була введена в експеримент 2 
дні. Природно, таке пояснен-
ня йде у сферу фантастики. І 
ми вкрай сумніваємося, що 
отриманий несподіваний на-
дрезультат, що входить в ме-
тафізичні прояви, можливий.

Тобто погодитися з мож-
ливістю не просто телепатич-
ної передачі інформації на 
відстані будь-якої кількості 
людей, незалежно від їхнього 
економічного становища на 
планеті, а з можливістю замі-
щення з явною домінацією 
однією інформації іншою, та 
ще й зі зрушенням на шкалі 
часу (в нашому випадку на 48 
годин), і таким чином впли-
вати на вибір людей ми не мо-
жемо. Це ж, як ви розумієте, 
виявляється, можна відсува-
ти тимчасову шкалу в будь-я-
кий бік на будь-яку величину, 
можна ці рамки розширюва-
ти або звужувати. Але це зі 
сфери фантастики.

Ми ж мали на меті у цьому 
експерименті підтвердження 
факту можливості телепатич-
ної передачі інформації на 
відстані.

Але отриманий результат 
поставив під сумніви саме 
існування даного явища в 
природі. Нині ми не беремося 
нічого стверджувати. Вважає-
мо, що для більш глибокого 
вивчення цього питання не-
обхідно провести ще ряд екс-
периментів.

 27 КВІТНЯ 2019 РОКУ
нами заплановано прове-

дення 
ТРЕТЬОГО МІЖНАРОД-
НОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

«ПІРАМІДА».
Хочемо зазначити, що 

при підготовці наступного 
експерименту ми врахуємо 
ті помилки, на які нам вже 
вказали наші вчені-фізики з 
міжнародної групи ALLATRA 
SCIENCE.

 Перше. Щоб не допу-
стити накладення і доміну-

вання переданої інформації 
при підготовці, потужність 
апарату не повинна переви-
щувати показників, які вико-
ристовуватимуться в самому 
експерименті. Ми повинні 
і використовуватимемо на-
лаштування апарату значно 
нижчі, ніж ті, які будуть ви-
користовуватися під час екс-
перименту, щоб не допустити 
домінації знака, що викори-
стовується при підготовці, 
над знаком, що вводиться в 
експеримент.

 Друге. Оператор під час 
підготовки не зосереджува-
тиметься на даті експеримен-
ту, а передаватиме інформа-
цію в режимі реального часу 
на момент підготовки. Хоча 
ми сумніваємося, що подібне 
могло таким фантастичним 
чином вплинути на результат 
експерименту.

Ще раз хочемо відзначити, 
що ми змушені ще раз офі-
ційно заявити, що в подібні 
метафізичні прояви внаслі-
док допущених нами поми-
лок під час підготовки до екс-
перименту ми не віримо і 
піддаємо крайнім сумнівам. 
Оскільки подібні явища су-
перечать канонам сучасної 
науки, а значить, неможливі. 
Сподіваємося, що наступні 
експерименти розставлять всі 
крапки над «i».

Дорогі друзі, ще раз вис-
ловлюємо свою вдячність 
і подяку за вашу активну 
участь в експериментах! 
Розраховуємо на вашу під-
тримку і участь в Третьому 
міжнародному експерименті 
«ПІРАМІДА», який запла-
нований на 27 квітня 2019 
року о 17:00 за Гринвічем, і 
в інформуванні людей про 
запланований експеримент.

Будь ласка, реєструйте-
ся на сайті «АЛЛАТРА ТВ» 
або надсилайте свої заявки 
на електронну пошту: info@
allatra.tv.

Щиро дякуємо і всього 
найкращого!

ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА». 

ДИВОВИЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ!

29 вересня 2018 року відбувся Другий міжнародний екс-
перимент «ПІРАМІДА».

У першу чергу ми хочемо висловити подяку всім волон-
терам, учасникам Другого міжнародного експерименту. 
Спасибі вам величезне за ваш посильний внесок у розвиток 
науки!
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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.

(Продовження. 
Початок у №19)

Незважаючи на величез-
ний вибір лікарських і косме-
тичних засобів, ми все одно 
час від часу звертаємося до 
фітотерапії. Трави благотвор-
но впливають не тільки на 
наше здоров'я, але і на красу. 
До того ж виготовлені само-
стійно засоби із трав не місти-
тимуть шкідливих добавок, 
барвників, консервантів...

Здається, в корисності і 
широкому спектрі застосу-
вання трав не залишилося 
сумнівів, тепер настав час 
поговорити, коли і які трави 
слід збирати і заготовляти во-
сени.

Незважаючи на те, що ли-
стопад вважається «несезо-
ном» для збору цілющих трав, 
все ж чимось корисним по-

повнити свою домашню ап-
течку ви зможете навіть після 
початку заморозків.

У ЛИСТОПАДІ 
ЗБИРАЮТЬ:

• Плоди аронії (початкові 
ознаки атеросклерозу і гіпер-
тонічної хвороби,

синдром подразненого ки-
шечника, хронічний ентеро-
коліт і дисбактеріоз).

• Ягоди калини (ефек-
тивний відхаркувальний і 
зміцнювальний засіб, також 
калина показана людям, що 
страждають на туберкульоз, 
атеросклероз, діатез, захво-
рювання печінки, нирок і 
шлунково-кишкового трак-
ту).

• Супліддя вільхи (засту-
да, запалення порожнини 
рота і горла, артрити, алергія, 
шлункові хвороби).

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

• Жолуді (зняття набряків, 
спазмів, антиоксидантна та 
діуретична дія, хвороби сечо-
статевої системи, зубний біль, 
кашель, бронхіт, астма, сер-
цеві захворювання).

• Каштан кінський (насін-
ня) (уповільнює згортання 
крові, знімає запалення, на-
бряки, зміцнює стінки судин, 

зменшує біль в ділянці су-
глобів і вен).

Як бачите, навіть восени 
є достатня кількість лікарсь-
ких рослин, які допомагають 
нам перемогти практично 
будь-яке захворювання і змі-
цнити імунітет. Багато лікар-
ських і харчових рослин дає 
нам Господь Бог. Треба тіль-
ки не лінуватися, а зібрати їх 
і активно використовувати в 
своєму житті.

Джерело: myjane.ru

ПРОТИПУХЛИННА 
ВЛАСТИВІСТЬ

ТАТАРНИКА

Розвитку пухлин запобі-
гає татарник колючий (чор-
тополох).

Для приготування зілля 
візьміть 1 ч. ложку подрібне-
ного листя і квітів татарника 
(можна брати засушені), за-
лийте склянкою окропу. По-
суд щільно закрийте. Дайте 
настоятися 10—15 хвилин, 
потім процідіть.

Вживати по 1 ст. ложці 4 
рази на день за 15—20 хви-
лин до їди. Але не більше 
зазначеної дози і не частіше! 
Через місяць лікування зро-
бити десятиденну перерву.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВКОМОРИ ПРИРОДИ: 
ОСІННІЙ ЗБІР ТРАВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Напевно, кожен із нас ніс 
за собою цю ситуацію п'ять 
хвилин, півгодини, годину, 
півдня, тиждень, місяць, рік... 

Є ті, хто досі несуть цей 
обтяжливий вантаж, ще і ще 
раз прокручуючи цю ситу-
ацію в голові, придумуючи 
різні варіанти помсти або 
«правильної» реакції, шкоду-
ючи себе. Ситуація вже давно 
пройшла, а ми все ще тягнемо 
цей вантаж на себе, продов-
жуючи виробляти все більше 
негативу в собі, замість того, 
щоб просто відпустити її, 
адже ця ситуація вже сталася.



 Не отвечайте злом на зло— 
Оно без пищи распадётся… 
Лекарство в мире есть одно—
Оно ПРОЩЕНИЕМ зовётся.



Чого домагається людина, 
яка постійно прокручує нега-
тивні ситуації в голові? Що з 
нею відбувається в цей час?

Сучасні вчені з поглибле-
ним вивченням процесів, що 
відбуваються в мозку, заявля-
ють про те, що мозок — це 
найзагадковіша субстанція 
в світі. І ще дуже багато від-
криттів належить зробити в 
галузі дослідження мозку.

Серія дослідів з вивчення 
впливу оточуючих факторів 
на процес сприйняття навко-
лишнього світу показала, що 
людина сприймає навколиш-
ній світ не таким, яким він є, 
а таким, яким малює її мозок. 

Це підтверджується в досвіді, 
в процесі якого людина спо-
стерігала запропоновані її 
картинки. І після того, як кар-
тинку прибрали, людину по-

просили згадати те, що вона 
бачила. У неї активізувалися 
ті ж ділянки мозку, що і у ви-
падку спостереження реаль-
ної картинки. То чи бачить 
людина образу чи малює її 
сама?

Людський мозок сприймає 
і накопичує інформацію, що 
отримується протягом усього 
життя. У процесі цієї діяль-
ності людина отримує жит-
тєво - необхідний досвід.

Так дитина, навчаючись 

ходити, управляє групами 
м'язів, що відповідають за 
ходіння і рівновагу, підклю-
чає до всього цього вести-
булярний апарат, зір, слух, 

розумовий процес. І в разі по-
треби вона вже відпрацювала 
безліч варіантів поведінкових 
реакцій.

У мозку створюються 
нейронні зв'язки, і людина 
починає діяти, як кажуть, 
на автоматі. Але в разі обра-
зи, ненависті та інших нега-
тивних думок деякі зв'язки 
руйнуються практично без-
поворотно. Слідом за цим 
відпрацьована негативна си-
туація записується мозком, і 

що частіше людина активізує 
її, то стійкіше утворюється 
зв'язок. І що сильніше цей 
зв'язок, то виразніше мозок 
людини характеризує навко-
лишнє життя і світ у найнега-
тивніших барвах, що в свою 
чергу веде до цілого букету 
захворювань.

Недавнє відкриття фран-
цузьких дослідників ще раз 
підтвердило ці дані. Резуль-
тати, опубліковані в найбіль-
ших наукових журналах Єв-
ропи, повинні змусити людей 
задуматися, чи варто обтяжу-
вати себе настільки непосиль-
ним тягарем.

В експерименті брало 
участь понад 200 осіб. Суть 
експерименту полягала в 
тому, що людям запропону-
вали згадати ситуацію, коли 
вони відчували себе при-
ниженими, ущемленими, 
обділеними, скривдженими. 
При цьому половині учас-
ників запропонували згадати 
випадок, коли вони прощали 
образу.

Було виявлено, що у тих, 
хто накопичував у собі об-
разу і не прощав, частішало 
серцебиття, збільшувався 
тиск і змінювався гормональ-
ний фон. Що при тривалому 
впливі на організм людини 
образа призводить до захво-
рювань серця, інсультів, гор-
мональних хвороб і т.д.

Якби людина щоразу, коли 
починає таїти образу на ото-
чуючих, замислювалася, до 
чого призводить це марне, але 
небезпечне для неї самої за-
няття, то напевно з розумін-
ням стала б ставитися до ото-
чуючих її людей, які роблять 
помилки. Адже і кожен з нас 
від них не застрахований.

Тому зовсім не просто так 
само чинить герой унікаль-
них книг Анастасії Нових 
— Сенсей. Його дивовижна 
філософія і розуміння лю-
дей, тонкощі і особливості 
цілого спектра найцікаві-
ших даних про природу 
людини і її душі описані в 
книгах так, що ще нікого не 
залишали байдужими.

Експериментальний про-
ект тестують в канадській 
провінції Квебек. Ініціатива 
належить Асоціації лікарів 
Монреаля і Монреальського 
художнього музею.

Лікарі впевнені, що відві-
дування музеїв позитивно 
позначається на людях, які 
страждають  на психічні роз-
лади, діабет і підвищення 

кров'яного тиску.
— Це рідкісний для 

медицини випадок, 
коли, виписуючи ре-
цепт, ви можете не хви-
люватися про побічні ефекти 
або взаємодію з іншими пре-
паратами, — розповідає док-
тор Хелен Бойєр.

У рамках цього проекту 
члени Асоціації лікарів змо-

жуть виписати до 50 рецептів 
на безкоштовне відвідування 
музею для своїх пацієнтів на 
сім'ю з чотирьох осіб. Зазна-
чимо, що зазвичай вартість 
вхідного квитка для дорослих 
становить близько $ 31.

Джерело glavcom.ua

Польські вчені з Університету Варшави дійшли висновку, 
що хороше вино і шоколад допоможуть нам прожити довше.

Дослідники спостерігали за смаковими уподобаннями 68 
тисяч шведських чоловіків і жінок протягом 16 років. Вста-
новлено, зокрема, що шанувальники протизапальної дієти, 
яка складається з фруктів, овочів, чаю, кави і невеликих об-
сягів вина і шоколаду, на 13% рідше вмирають від раку і на 20% 
рідше від серцево-судинних хвороб.

Дивно, що навіть курці, які дотри-
мувалися цієї дієти, знижували ризик 
передчасної смерті в порівнянні з тими 
любителями тютюну, які налягали на не 
дуже правильну їжу.

 http://napensii.ua

ЦІЛЮЩА СИЛА МИСТЕЦТВА
Починаючи з листопада цього року, канадські лікарі 

призначатимуть своїм пацієнтам як терапію візит до 
музею. На їхню думку, новий вид лікування стимулює 
нейронну активність організму.

НАЗВАНІ ПРОДУКТИ, 
ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ПРОЖИТИ ДОВШЕ

ЯК ВМІННЯ ПРОЩАТИ ВПЛИВАЄ 
НА НАШЕ ЗДОРОВ'Я

Напевно кожен із нас бував в такій неприємній ситуації, 
коли раптом проїжджаюча машина обливала з брудної ка-
люжі, сусід по громадському транспорту наступав на ногу і 
псував черевик, жвавий автомобіліст підрізав на дорозі або 
ніхто не пропускав на свою смугу, обманював або зраджу-
вав друг, близька людина ...

«... А Сенсей просто взяв і пробачив. Точніше, навіть не 
подав виду, що сталося щось особливе, що він образився або 
чимось незадоволений. Інший би на його місці, напевно, в 
кращому випадку мораль би години три вичитував, а в гір-
шому — послав би нас куди подалі з нашими коливаннями і 
завихреннями. І мав би рацію! Але так, напевно, зробила б 
просто людина, але не Сенсей! Він же, навпаки, поставився 
до нас із розумінням, немов дбайливий батько до пустотли-
вих дітей. Він сказав лише кілька слів, добрих і теплих, але 
таких слів, які не тільки дозволили нам усвідомити суть на-
шого промаху, але і зігріли душу кожного з нас. І в цьому не-
гласному прощенні крилася суть його Великої Душі».

З книги Анастасії Нових «Сенсей-I
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ЦIЛИТЕЛЬ
МАТУСЯМ НА ЗАМІТКУ

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

Якщо Вас турбують проблеми:
• Порушення потенції
• Короткий статевий акт
• Безпліддя
• Порушення реакції 
  на сексуальне збудження
• Розмір статевого органу

ДО УВАГИ ЧОЛОВІКІВ!!!

(вартість дзвінків згідно 
з діючими тарифами опооертаторів)

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи від 09.02.2017 р. №05.03.02-03/9055. БАД. Пе-
ред використанням ознайомтеся з інструкцією та про-
консультуйтеся з лікарем. Не є лікарським засобом.

(066) 709-70-71

Зверніть на це увагу зараз.
«Мен Суппорт» - це пре-

парат, який допомагає вирі-
шити ці проблеми.
Вартість «Мен Суппорт» - 

86 гривень.
Звертайтесь за телефоном: 

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

ЩО ТАКЕ 
СУБФЕБРИЛІТЕТ?

Субфебрилітет у дітей — 
це підвищення температу-
ри, яка тримається в межах 
37—38 градусів. Найчастіше 
ця температура не знижуєть-
ся близько 3—4 тижнів. Три-
валий субфебрилітет можна 
спостерігати у дітей у віці до 
одного року. Потім спостері-
гається зниження температу-
ри. Це відбувається у віці від 
2-х до 7-ми років. У період з 
8-ми років і до 14-ти темпе-
ратура знову підвищується. 
Це пов'язано з присутністю 
напружених «критичних» фаз 
росту і розвитку.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
Причини появи субфе-

брильної температури можна 
розділити на дві групи — ін-
фекційні та неінфекційні.

Інфекційний субфебрилі-
тет прогресує при таких хво-
робах: туберкульоз, холеци-
стит, тонзиліт, гельмінтози, 
гайморит, а також стоматоло-
гічні проблеми.

Субфебрилітет також 
може проявитися після пере-
несення інфекційного захво-
рювання. У такому варіанті 
субфебрильна температура 
носить доброякісний харак-
тер. Проходить самостійно — 
впродовж двох місяців.

Неінфекційна субфе-
брильна температура може 
бути обумовлена соматичною 
патологією. Але найчастіше 
її можна пояснити наявністю 
психо-вегетативних розладів 
або при наявності фізіологіч-
них причин.

Причинами субфебриліте-
ту можуть бути:

- ендокринні порушення 
(тиреотоксикоз, феохромо-
цитома та ін.);

- залозодефіцитна анемія;
- алергічні хвороби;
- ревматичні хвороби;
- пухлини.

ПОШУК 
НАУКОВОЇ ІСТИНИ

Те, що тривалий субфе-
брилітет може бути не тільки 
симптомом якогось захворю-
вання, а й мати самостійне 
значення, медицина встано-
вила не відразу. Був час, коли 
лікарі наполягали, що тільки 

вогнище хронічної інфек-
ції може спричинити стійке 
підвищення температури. 
Наприклад, інфекційний ен-
докардит — запалення обо-
лонки серця. Хворих на місяці 
укладали в ліжко. Або взяла 
гору інша точка зору: причи-
на субфебрилітету — інфек-
ція, що гніздиться в зубах. В 

історії медицини описаний 
курйозний випадок, коли у 
дівчинки-підлітка видалили 
всі зуби, але субфебрилітет у 
бідолахи так і не зник.

У недавньому минуло-
му тривалий субфебрилітет 
пов'язували з хронічним тон-
зилітом, дітям поголовно ви-
даляли мигдалини, але темпе-
ратура в більшості випадків 
від цього не спадала.

Ще в 1926 році причинам 
тривалого субфебрилітету 
був присвячений цілий з'їзд 
терапевтів тодішнього СРСР. 
Більшість вчених категорич-
но стверджували, що тільки 
інфекція може спричинити 
підвищення температури. І 
цей впевнений хор заглушив 
окремі сміливі припущення 
про неінфекційну природу 
тривалого субфебрилітету. І 
тільки в 30-х роках група на-
ших вчених, спостерігаючи 
4 тисячі хворих з тривалим 
субфебрилітетом, дійшла 
висновку, що цей феномен у 

більшості випадків пов'яза-
ний з порушенням функції 
центральної нервової систе-
ми.

У 90% обстежених хво-
рих спостерігалося зрушення 
регулювання теплообміну. 
Таку своєрідну «лихоманку» 
вчені виділили як особливий 

термоневроз, який вражає 
нервову систему після пере-
несеної інфекції або в резуль-
таті фізичної або психічної 
травми, загальної перенапру-
ги, перевтоми.

ЯК ЖИТИМЕМО?

То лікувати тривалий 
субфебрилітет чи ні? І вза-
галі, це хвороба чи особ-
ливість організму?

Лікувати треба обов'язко-
во, адже постійно підвищена 
температура — це фізичний 
стрес, він підриває захисні 
сили організму.

Лікування полягає в усу-
ненні функціональних роз-
ладів центральної нервової 
системи, які і спричинили 
порушення теплообміну. Є 
кілька ефективних методів, 
наприклад, гіпнотерапія. Та-
кож добре допомагає голко-
рефлексотерапія, зазвичай 
курс складається з 12—15 
голковколювань. З медика-
ментозних препаратів можна 

рекомендувати бромистий 
натрій. Є дані, що глутаміно-
ва кислота і аміназин можуть 
привести теплообмін в нор-
му. Глутамінова кислота кра-
ще діє на малюків, аміназин 
— на дітей старшого віку. Але 
лікування має призначатися 
тільки лікарем і проводитися 
під його наглядом!

А ось справа батьків — ви-
будувати правильний режим 
дня. Відвідування школи не 
відміняється, в домашньому 
навчанні немає ніякої необ-
хідності, треба тільки попе-
редити вчителів, що дитина, 
яка температурить, може 
втомлюватися швидше, ніж 
здорові діти, і до кінця дня 
скаржитися на головні болі. 
Навіть від фізкультури таку 
дитину не треба звільняти, і 
не обмежувати її рухову ак-
тивність ні в школі, ні вдома. 
«Оранжерейні» умови, які 
створюють таким дітям бать-
ки, порушують їхній зв'язок 
із однолітками, породжують 
відчуття неповноцінності, 
зосередженість на хворобі, а, 
як ви пам'ятаєте, діти з по-
рушеним теплообміном і так 
нервові.

Дитина, що страждає на 
субфебрилітет, обов'язково 
повинна гуляти і якомога 
менше сидіти біля телевізо-
ра, висипатися, регулярно 
харчуватися. Її треба загар-
тувати! Загартовуючі про-
цедури не тільки служать 
профілактикою простудних 
захворювань, але і тренують 
терморегуляторні механізми. 
Постійні охолодження рук і 
ніг зменшують ступінь зву-
ження судин шкіри. Але не за-
бувайте, що ефект загартову-
вання зникає через два місяці 
після припинення процедур. 
Тому головна умова загарто-
вування — регулярність.

 
А взагалі багаторічний до-

свід спостереження за дітьми 
з тривалим субфебрилітетом 
свідчить, що лікування і пра-
вильний розпорядок життя 
швидко приводять теплооб-
мін в норму, і мало хто заби-
рає з собою постійно підви-
щену температуру у доросле 
життя.
За матеріалами 24doctor.info, 

teddyclub.info/ru

ПРИ ХВОРОБАХ 
ПЕЧІНКИ І ЖОВЧНОГО 

МІХУРА
Жовчнокам'яну хворобу 

стародавні знахарі успішно 
лікували оливковою олією і 
лимонним соком.

Взяти 0,5 літра оливкової 
олії і стільки ж лимонного 
соку. Останній прийом їжі 
повинен бути не раніше, ніж 
за 6 годин до лікування.

Строго за часом вживати 
по 4 столових ложки олив-
кової олії і негайно запива-
ти ложкою лимонного соку. 
Повторювати цю процедуру 
кожні 15 хвилин.

Коли вся оливкова олія 
буде випита, залпом випити 
весь залишок лимонного соку. 
Під час прийому можлива ві-
дрижка олією. Якщо лимон-
ний сік пити відразу ж після 
олії, відрижка буде меншою.

При каменях у жовчних 
протоках оливкову олію по-
трібно вживати за півгодини 
до їди, спочатку по половині 
чайної ложки, поступово збіль-
шуючи дозу до півсклянки.

Надіслала Тамара Жученко,
Сумська обл.

СУБФЕБРИЛІТЕТ У ДІТЕЙ.
ПРИЧИНИ, ПРО ЯКІ ВИ НЕ ЗНАЛИ

Коли у дитини після застуди тягнеться «температурний 
хвіст» — невелике підвищення температури тримається 
тижнями, а то й місяцями, — батьки впадають в паніку: то 
чи хвора їхня дитина, чи ні ?!

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
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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. !

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

Доброго дня! Мене звати 
Василь, у травні мені виповнив-
ся 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 бага-
то чого боліло, як і в багатьох лю-
дей. На той час йому було 63 роки. 
Він пив різні пігулки, витрачав на 
них чимало грошей. На деякий час 
йому ставало краще, а потім усе 
повторювалося. 

Одного разу прийшов він 
до мене, такий увесь у піднесе-
ному настрої, а в руках тримав 
книгу академіка Болотова. Потім 
розповів, що їде до нього на прий-
ом, запропонував і мені їхати з 
ним. Тож ми й поїхали. Мені все 
одно нічого втрачати, цікаво ста-
ло. І це дійсно був переломний мо-
мент у моєму житті. Й досі щодня 
дякую Богові за це. 

При зустрічі Борис Васи-
льович Болотов розповів, що 
всі наші хвороби — це наслідок 
порушення кислотно-лужно-
го балансу в організмі: з часом 
шлункового соку стає менше, їжа 
перетравлюється гірше, гниє і 
тим самим отруює організм. На 
питання, як цьому запобігти, він 
дав моєму другові бальзам, який 
виготовив власноруч. Дія його 
доволі проста: він повністю повто-

рює шлунковий сік. 
При вживанні ор-

ганізм очищується, зни-
кають майже всі захво-
рювання. 

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 зник-
ла 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, 
звичайно, і сам почав приймати 
бальзам. І моє життя набрало но-
вих сенсів. Адже хвороби згубно 
впливають на нас, ми бачимо світ 
навкруги сірим і непривітним, а 
коли ти почуваєшся здоровим і 
сильним, життя стає щасливим і 
яскравим. 

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.

У праці, в турботах ... 
А настрій, незважаючи на 
похмуру погоду, сонячний. 
Милуєшся картинами уміль-
ця морозу на вікнах сірих 
будівель, під ногами хру-
скотять перші крижинки, а 
щоки прикрашені рожевим 
рум'янцем.

І все б нічого, якби не ця 
несподівана гостя — пані за-
студа. Не чекає запрошення, а 
зухвало приходить до будин-
ку. І починається: то її чаєм 
почастуй, то медку їй, то в ап-
теку збігай за частуванням. Та 
ще й не одна прийде, з друзя-
ми.

Нежить, температура, ка-
шель ... І скільки їм не поту-
рай, поки не доконають, не 
зіпсують настрій, не введуть 
у зневіру — не відпустять. До-
бре, якщо тільки так. А якщо 
і до сусідів пристануть або до 
колег по роботі, і до чада ко-
ханого? Ні вже, досить. Поз-
бавте. Мені і без вас, панове, 
весело живеться. То криза, то 
затримки зарплати, то віруси 
в комп'ютері ... А тепер ще й 
ви?!

На жаль, просто проігно-
рувати таку гостю не вийде, 

проте убезпечити себе від 
подібних сюрпризів можна 
за допомогою профілактики 
застуди.

Досить привчити себе ви-
пивати приблизно 
по півсклянки води 
кожні 2-3 години, і 
з вашого організму 
регулярно вимивати-
муться отрути, ток-
сини, мікроби та інші 
непрохані гості.

А після робо-
ти замість звичної 
поїздки додому на 
транспорті викори-
стовуйте можливість 
прогулятися на 
свіжому повітрі. 
Періодичне отримання дози 
свіжого повітря для люди-
ни надзвичайно важливо. 
Нам звичніше відкрити ква-
тирку або навіть вікно, щоб 
провітрити приміщення. А 
ось провітрити організм в го-
лову не приходить.


• Щоденні, навіть най-

менші заняття фізкультурою 
здатні творити чудеса в плані 
зміцнення імунітету. Кров 
насичується киснем, процес 

потовиділення посилюєть-
ся, тіло нагрівається. Кліти-
ни-захисники збільшуються в 
обсязі і атакують віруси.

• Захистіть свою імунну 
систему, підживлюючи її ста 
грамами низькокалорійного 
йогурту щодня. Вчені під-
твердили, що таке молочне 

частування практично на 30% 
зменшує шанс захворіти. А 
якщо до цього додати порцію 
фруктів і овочів, шансу за-
хворіти і зовсім не залишить-
ся.

• Йдучи на робо-
ту і повертаючись 
звідти, приймайте 
контрастний душ. 
Таке загартування 
організму дасть хо-
роший ефект.

• Тримайте в ки-
шені вологі серветки 
і час від часу про-
тирайте руки, адже 
саме через них най-
частіше мікроби по-
трапляють до нас в 
організм.

• І, нарешті, кидайте пали-
ти! Що там розписувати шко-
ду паління, самі все знаєте.

Здоров'я людини в її руках, 
тільки ми так часто забуває-
мо про нього піклуватися! 
Все більше вже з наслідками 
боремося. Адже це так лег-

ко — бути у формі! Дотри-
муючись нескладних правил 
і правильно організовуючи 
своє дозвілля, можна зберег-
ти здоров'я на довгі роки.

На роботі ми — сила! По-
ставу тримаємо, животик, 
якщо такий є, втягуємо. А 
вдома вмилися, волосся в 
хвостик — і на кухню. Втом-
лені і знесилені від цієї жит-
тєвої прем'єри. Але чи є сенс 
сумувати і хворіти?!

Посміхніться, включіть 
улюблену музику, купіть 
по дорозі улюблені ласощі, 
зваріть улюблену каву. Ви 
вдома! На небі розсип діа-
мантів! Зірки, немов за велін-
ням чарівної палички, з'єд-
нані в неповторні візерунки. 
А вітер влаштував за вікном 
справжній шумовий оркестр.

Життя прекрасне. Воно 
дарує нам безмежні можли-
вості: живи, люби, будь щас-
ливий!

Бережіть себе і своїх рід-
них! Доброго вам здоров'я!

 Автор: Тетяна Суменко
© Shkolazhizni.ru

Завжди з особливою 
цікавістю читаю сторінки 
про здоров'я. І просто ди-
вуюся: скільки всього кори-
сного, зцілювального дарує 
нам Матінка-природа! А які 
унікальні відкриття роблять 
розумні фахівці в галузі меди-
цини! Отже, не все так погано. 
Потрібно просто всім нам до-
рожити життям і бути розсуд-
ливими.

Наближається незатишний 
сезон холодів і сльоти. Не хо-
четься простигати і хворіти. 
Тому рекомендую увазі чи-
тачів перевірені мною дієві ре-

цепти для підняття імунітету. 
Спробуйте, не пошкодуєте!

 БІОЛОГІЧНО АКТИВНА 
СУМІШ З АРОНІЇ

Це засіб корисний і во-
сени, і взимку, а особливо 
ранньої весни, коли докучає 
гіповітаміноз.

Беру 1 кг плодів аронії, 300 
г ядер волоських горіхів. Все 
це пропускаю через м'ясоруб-
ку, додаю 500 г меду (краще 
липового) і гарненько перемі-
шую. Зберігати краще в холо-
дильнику.

Вранці і ввечері з'їдати по 
1 столовій ложці суміші, запи-
ваючи теплою водою.

ОБЛІПИХА З ЦУКРОМ
Цілі плоди обліпихи про-

мити і підсушити на папері, 
потім із них віджати сік. Змі-
шати три склянки соку об-
ліпихи з 130 г цукру і двома 
склянками теплої кип'яченої 
води, настояти в закритому 
кришкою посуді протягом 
2—3 годин.

Вживати по третині склян-
ки (можна 
трохи біль-
ше) 3 рази на 
день як за-
гальнозміц-
нювальний і 

вітамінний засіб, а також після 
важких інфекційних захворю-
вань, при опроміненні.

  Інна Яковенко, м. Суми

ЗАСТУДІ — НІ! ЧИ ЦЕ МОЖЛИВО?
Період холодів за велінням Матінки-природи знову у нас в гостях. Всі кутають-

ся в теплі шарфи, дістаємо з верхньої полиці шафи улюблений вовняний светр і 
в'язані шкарпетки. Зігрієшся, випивши чашечку улюбленого чаю з варенням, — і 
знову біжиш на роботу. 

ДОМАШНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ІМУНІТЕТУ
Здрастуйте, шановна редакціє улюбленої газети «Панте-

леймон»! Вже багато років передплачую ваше видання, чи-
таю з величезним задоволенням і завжди радію. Що сказати, 
останнім часом це одна з небагатьох радостей, яку ми, люди 
пенсійного або передпенсійного віку, можемо собі дозволити. 
Адже матеріали газети реально допомагають вижити в такий 
непростий час, а ще вчать концентруватися на головному і 
берегти найцінніше, що дано людині, — її душу. Спасибі вам 
велике і земний уклін!
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

Весняний м'ясоїд — від 
Великодня до дня Святої 
Трійці. Літній м'ясоїд (між 
Петровим і Успенським по-
стами) починається 12 лип-
ня, коли святкується день 
святих апостолів Петра і 
Павла, і триває до 13 серпня. 
Осінній м'ясоїд (між Успен-
ським і Різдвяним постами) 
починається наступного дня 
після свята Успіння Божої 
Матері — 29 серпня і триває 
до 27 листопада — дня свя-
того Апостола Пилипа. Зи-
мовий м'ясоїд (між Різдвя-
ним і Великим постом) — від 
Різдва Христового (7 січня) 
до початку Великого посту 
— Прощенної неділі. Під час 

Святок (з 7 по 17 січня) м'ясо 
дозволяється їсти в будь-я-
кий день.

Оскільки Церквою призна-
чені одноденні пости в середу 
і п'ятницю протягом усього 
року, це пісні дні (до слова, в 
зимовий та весняний м'ясої-
ди Статут дозволяє в середу і 
п'ятницю рибу).

Монахи традиційно не 
вживають м'ясної їжі впро-
довж року.

За старих часів восени 
зберігати м'ясо було складно 
— надто тепло, та й корму для 
живності було досить. А ось 
узимку запаси сіна виснажу-
валися, а морози наступали, 
тому в селянських хатах ро-
билися великі м'ясні заготов-
ки. М'ясо морозили, варили 

тушонку, а якщо наступала 
тривала відлига, то господині 
робили солонину.

Взагалі дні, коли дозволя-
лося добре поїсти, були рід-
кісними. У році було близько 
200 пісних днів: це 4 поста + 
пісні середи і п'ятниці. І всіх 
цих обмежень зазвичай до-
тримувалися. Саме тому зго-
лоднілі православні так чека-
ли зимовий м'ясоїд. У цей час 
роботи особливої не було, всі 
збиралися біля теплих печей, 
ходили в гості, пекли пироги 
і свякували весілля. Напевно, 
тому люди були хоча й  бід-
ними, але щасливими. І все 
робили від душі, славилися 
небаченою щедрістю та го-
стинністю. 

Давайте ж і ми намагати-
мемося дотримуватися цих 
славних традицій!

Пропонуємо спробува-
ти м'ясні страви, особливо 
приготовані на грилі або в 
духовці, з вишневим соусом, 
який можете приготувати із 
заморожених вишень і навіть 
з вишневого варення з дода-
ванням спецій.

У соусу з вишень незви-
чайний пряний смак. Свою 
пікантність він набув через 
додавання бальзамічного 
оцту.

Інгредієнти: вишня моро-
жена — 200 г (якщо варення 
— 1 склянка), цукор — 2 ст. 
л., гвоздика — 2—3 шт., баль-
замічний оцет  — 1,5 —2 ст. 
ложки.

Готуємо:
Вишню розморозити і очи-

стити від кісточки. У сково-

роду викласти вишні, додати 
трохи води і проварити, поки 
вони не стануть м'якими. По-
тім протерти через сито або 
друшляк і поставити назад на 
вогонь. Додати цукор, гвоз-
дику, бальзамічний оцет. Ва-
рити на помірному вогні до 
загусання.

Упаковку з фольги можна 
використовувати замість по-
суду, який не потрібно мити. 
Їжа, приготована у фользі, за 
смаком нагадує тушковану. 
Завдяки прошарку з фольги 
м'ясо не контактує з вогнем, 
і тому не обгорає, а пар і сік, 
що виділяються в процесі 
приготування, не пропадають 
даремно, а вбираються назад 
завдяки герметичній упаков-
ці. Але м'ясо, приготоване в 
фользі, не буде смачним і со-
ковитим, якщо не застосува-
ти до нього кілька нескладних 
хитрощів.

ЯК ДОВГО ГОТУВАТИ У 
ФОЛЬЗІ?

 Середній час готування 
м'яса у фользі — 15—30 хви-
лин при температурі 190-200 ° 
C. При зменшенні температу-
ри час готування збільшуєть-
ся, проте зменшується ризик 

того, що ви перетримаєте 
м'ясо, і воно стане занадто су-
хим.

ЩО ЗАПІКАТИ?
 Для запікання намагай-

теся брати м'ясо без кісток. 
Якщо це неможливо, про-
стежте за тим, щоб кістки 
не випирали, інакше фольга 
порветься. Річкову рибу годі 
й потрошити.

 ВИБІР ФОЛЬГИ
Для запікання в вугіллі 

краще підходить товста фоль-
га — так буде менше ризику, 
що вона порветься. У край-
ньому випадку можна взяти 
звичайну фольгу, складену в 
2—3 шари. Також при загор-

танні м'яса приділіть увагу 
герметичності, щоб вугілля і 
сажа не потрапляли всереди-
ну, а сік не витік назовні.

ПОРЯДОК ЗАКЛАДКИ 
ІНГРЕДІЄНТІВ

 Щоб м'ясо краще про-
пеклося і просочилося арома-
том спецій і овочів, нанесіть на 
його поверхню неглибокі на-
дрізи ножем хрест-навхрест. 
Кладіть спочатку овочі та 
кільця цибулі, а зверху — м'я-
со, натерте приправами і час-
ником. Так воно не пригорить 
і максимально просочиться 
паром від овочів.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ЗАГОРНУТИ У ФОЛЬГУ?

 Загортаючи м'ясо, уважно 
стежте, щоб фольга була ма-
товим боком назовні, а блис-
кучим — всередину. Складіть 
лист фольги навпіл, покладіть 
овочі і м'ясо всередину якомо-
га ближче до згину. Загорніть 
край, паралельний до згину, 
потім загорніть краї по боках. 
Обіжміть пакет, що вийшов. 
Подібна упаковка чудово сиг-
налізує про готовність м'яса 
— вона надувається, а згини 
чорніють.

З ПОВІТРЯМ І БЕЗ
 Запікаючи м'ясо або рибу, 

намагайтеся, щоб фольга 

щільно прилягала до поверхні 
продукту при упаковці. При 
запіканні овочів, навпаки, 
залишайте трохи повітря — 
вони добре пропаряться, але 
не підсмажаться.

БОРОТЬБА ІЗ ЗАЙВИМ 
ЖАРОМ

 При запіканні в вугіллі 
дочекайтеся, поки вугілля 
трішки охолоне — так ви змо-
жете зарити пакети в вугілля, 
не побоюючись, що продукти 
пригорять. Якщо ж вугілля 
занадто гаряче, а чекати не 
хочеться, найкращий спосіб 
готування — поставити паке-
ти «на попа» збоку від вугіл-
ля, підперши їх для стійкості 
камінням.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО 
КІРОЧКУ

 Щоб на м'ясі вийшла 
рум'яна кірочка, розгорніть 

фольгу і запікайте ще 5—10 
хвилин. Розгортаючи фоль-
гу, будьте обережними і не 
обпечіться паром, що вихо-
дить назовні.

  https://cooktasty.club

ТРАДИЦІЇ ТРАПЕЗИ ОСІННІЙ М'ЯСОЇД
М'ясоїд — період часу між постами, коли вживається 

м'ясна і молочна їжа. Розрізняють весняний, літній, осінній 
та зимовий м'ясоїди.

ГРУШІ В ЛИСТКОВОМУ 
ТІСТІ З ГОРІШКАМИ

Чудова ідея для сімейного 
чаювання, дитячих «паті», 
та й просто смачно, корисно, 
красиво!

 
Інгредієнти: 4 груші (кра-

ще брати тверді і невеликого 
розміру), 2 ст. л. цукру (можна 
замінити медом), жменя миг-
далю або волоських горіхів, 
50 г вершкового масла, упа-
ковка листкового дріжджово-
го тіста.

Приготування:
Груші очистити від шкір-

ки, розрізати на половинки і 
вийняти серцевину. Подріб-
нений мигдаль змішати з цу-
кром і розтопленим маслом.

Тісто розкачати, розрізати 
на смужки шириною 1,5—2 см 
і товщиною 3—4 мм. Замість 
серцевини в груші вкласти 
мигдаль з цукром, половин-
ки скласти. Обернути грушу 
смужками тіста, запікати в 
духовці при температурі 180 
градусів 20—30 хвилин.

Коли тісто зверху стане 
золотистого кольору, можна 
виймати, дати охолонути і 
подавати з йогуртом або мо-
розивом.

АКОМПАНЕМЕНТ ДО М'ЯСА — 
СОУС З ВИШЕНЬ

Китайці помідори ріжуть, посипають цукром і їдять, на-
сміхаючись над нашим поділом овочів, фруктів і ягід на від-
повідні до солодкого і відповідні до м'ясного. Насправді, ну 
хто визначив, з чим прийнято пити чай?

 

 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА 
ЗАПІКАННЯ В ФОЛЬЗІ

Рулон фольги — один із тих аксесуарів, без яких не обхо-
диться жодна кухня. У фользі запікають все, що завгодно: 
м'ясо, рибу, птицю, овочі. Завдяки фользі ви зможете уріз-
номанітнити як домашню вечерю, так і пікнік, поїздку на 
дачу, риболовлю чи полювання — немає нічого смачнішого 
за щойно спійману рибу або птицю, тут же запечену в вугіл-
лі похідного багаття або на грилі.
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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
КАЛЕНДАР ЦЕРКОВНИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТ 

НА ЛИСТОПАД 2018 РОКУ
1 листопада — Прп. Іоанна Рильського.
2 листопада — Великомученика Артемія.
4 листопада — Казанської ікони Божої Матері, 
Апостола Якова. Дмитріївська поминальна субота.
5 листопада — Апостола Якова.
6 листопада — Ікони «Всіх скорботних Радість».
8 листопада — Вмч. Димитрія Солунського.
10 листопада — Мучениці Параскеви П'ятниці.
14 листопада  — Бессрр. і чудотвв. Косми і Даміана.
19 листопада  — Преподобного Варлаама Хутинського.
21 листопада — Собор Архангела Михаїла.
22 листопада — Ікони «Скоропослушниця».
26 листопада — Святого Іоанна Златоуста.
27 листопада — Апостола Пилипа.
28 листопада — Початок Різдвяного посту 
29 листопада — Апостола і євангеліста Матвія.


Праздник Веры, Надежды, 

Любви, 
Нам осенний денёк подари.

И не важно, ли солнце сияет,
Или дождик грибной 

поливает,
День пронизан весь светом, 

добром, 
Настоящим душевным 

теплом.
Это праздник для встречи 

друзей,
Чай нальём мы себе поскорей.

Очень грустные смотрят 
глаза,

Где-то там задрожала слеза.
Но не нужно грустить 

о былом:
С Верой в сердце, с Надеждой 

живём. 
И Любовь помогает 

нам жить,
Будем дольше по жизни 

дружить,
И делиться душевным 

теплом,
Нам воздастся всё это 

добром!
Ведь не зря же осенний денёк 
Светлым праздником сразу 

привлёк.

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


Ты свет, что меня согревает.

Ты воздух, которым дышу.
Вода, что от Жажды 

спасает,
И хлеб, коим в мире живу.

Ты — мир, что меня 
окружает:

Дождинки, деревья, цветы.
Любовь, что во мне 

пребывает,
Все чувства мои — это Ты!

Тобою сейчас наполняюсь
И снова Тебе отдаю!

И с Вечностью соприкасаясь,
Тебе говорю: «Я Люблю!»

Люблю Тебя, Боже Единый:
Твой свет, Твой покой, 

чистоту.
Пред взором стоишь 

Ты незримый,
Заполнив собой пустоту!

Тобой наполняясь без края
Себя Тебе всю отдаю!

И снова Тебе повторяю:
«Люблю Тебя, Отче, люблю!!!»

Мир, данный Тобой, 
принимаю.

Он дан, чтоб могла
 научиться,

Любовью в Душе пребывая,
Из тлена к Тебе 
возвратиться!

Тетяна Іванова, 15.10.2018 р.

За чудотворним образом 
Божої Матері закріпилося 
уявлення як про потужний 
захист православного наро-
ду від ворогів і як про Бо-
жественного помічника в 
битвах. До ікони звертався з 
молитвами Дмитро Пожар-
ський перед перемогою над 
поляками. Петро I гаряче мо-
лився перед образом напере-
додні Полтавської битви.

Під час війни 1941 року Ка-
занський образ Божої Матері 
багатьом допомагав уникну-
ти смерті, пережити операції 
після поранень і легше пере-
нести страждання в бою.

Казанський образ Божої 
Матері — ікона-Шляховказів-
ниця, тому за нею визнана 

здатність вказувати правиль-
ний шлях всім, хто цього по-
требує.



«І з'явилась на небі вели-
ка ознака: Жінка, зодягнена в 
сонце, а під ногами її місяць, 
а на голові її вінець з дванад-
цяти зірок» (Откр.12,1). Так 
улюблений учень Христа Іо-
анн Богослов, якому Господь 
відкривав Божественні таєм-
ниці, каже в своєму Одкро-
венні про Божу Матір. Цими 
словами він вказує нам, лю-
дям, на те, що Божа Матір для 
світу і для людства є Сонцем, 
Місяцем і тихою Зіркою. Вона 
вабить до себе кожну людину 

і тишею місячного світла, і 
радісним мерехтінням зірки, 
і теплотою палаючого сонця. 
Віру в це висловлює свята 
Церква у своїх богослужбо-
вих текстах. У сьогоднішньо-
му тропарі Казанської ікони 
Божої Матері Церква співає: 
«За всех молиши Сына Твое-
го Христа Бога нашего, и всем 
твориши спастися, в держав-
ный Твой покров прибегаю-
щим».

Матір Божа! Моли і на-
далі за всіх нас Сина Твого і 
Бога, рятуй всіх, що потре-
бують Твого покрову.

— Герондо, мені здаєть-
ся, що я з кожним днем стаю 
все гіршою і гіршою. Що ж зі 
мною буде?

— У духовному житті є три 
етапи. На першому етапі Бог 
дає людині цукерки і шоко-
лад, тому що бачить слабкість 
душі і її потребу у втісі. На 
другому — потроху забирає 
Свою благодать у виховних 
цілях, щоб людина усвідоми-
ла, що без Божої допомоги 
вона не може зробити навіть 
найменшого. Так в людині 
народжується смиренність, 
і вона відчуває необхідність 
у всьому вдаватися до Бога. 
Третій етап — це постійний 
рівний гарний духовний стан. 
Ти знаходишся між другим і 
третім етапами: трохи прохо-
диш вперед, потім забуваєш 
свою неміч, Христос забирає 
благодать, ти залишаєшся ні 
з чим, знову починаєш від-
чувати свою неміч і опритом-
нюєш. Якби ти мені сказала, 
що чим далі просуваєшся, 
тим кращою стаєш, то це б 
мене налякало — значить, 
в тобі сидить гордість. Але 
тепер, коли ти говориш, що 
сама собі здаєшся все гіршою 

і гіршою, то я радію, бо бачу, 
що в тебе все добре. Не бійся: 
чим далі людина просуваєть-
ся вперед, тим виразніше ба-
чить свої недоліки і недоско-
налість, а це — прогрес.

— Герондо, може так бути, 
що Бог мене не чує, коли я 
прошу Його позбавити мене 
пристрасті?

— Що наш Бог  — Ваал? 
(См.3 Цар.18,26) Бог чує нас 
і допомагає нам. Може, ти не 
відчуваєш Його допомоги? 
Але тоді винен в цьому не 
Бог, а ти сама, тому що своєю 
гордістю проганяєш Його до-
помогу.

Якщо немає небезпеки, що 
Його допомога стане приво-

дом до звеличування, то не-
можливо, щоб Бог не допоміг. 
Благий Бог хоче, щоб ми поз-
булися пристрастей, але якщо 
в нас є гордість або схильність 
до гордості, то Він не допома-
гатиме, щоб ми не подумали, 
що перемогли їх своєю силою.

Тому, коли ми щиро про-
симо Бога допомогти нам по-
збутися  будь-якої пристрасті 
і не отримуємо допомоги, тоді 
відразу повинні зрозуміти, 
що за нашою пристрастю 
стоїть інша, більша при-
страсть — гордість. Оскіль-
ки ми не бачимо гордості, 
то Бог допускає залишати-
ся тій пристрасті, яку бачи-
мо, наприклад переїданню, 
марнослів'ю, гніву і т. д., для 
нашого смирення. Коли ми 
через часті падіння зненави-
димо свої пристрасті, пізнає-
мо свою неміч і змиримося, 
тоді отримаємо допомогу від 
Бога і почнемо сходинка за 
сходинкою підніматися вгору 
духовними східцями.

КАЗАНСЬКА ІКОНА 
БОЖОЇ МАТЕРІ

Знайдення Казанської ікони Божої Матері, як оповідають 
літописи, відбулося чудесним чином в кінці XVI століття під 
час великої пожежі в Казані. Дев'ятирічній дівчинці уві сні 
явилася Божа Матір і наказала дістати їй ікону, яка допоможе 
її сім'ї відновитися після перенесених втрат і стане захисницею 
міста. Знайдений під землею образ був перенесений до Казан-
ського Благовіщенського собору, і вже в дорозі ікона прослави-
лася своїми першими дивами.

ГОРДІСТЬ — ОПОРА ПРИСТРАСТЕЙ
Преподобний Паїсій Святогорець 

«Слова. Том V. Пристрасті і чесноти»
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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)

Красоте Земли, небу синему,
Прислонившись душой 

близко-близко,
Как святому престолу 

Божьему,
Поклониться хочу 

низко-низко.

Напевно, я фантазерка. Я 
дуже чітко представила нашу 
Землю, коли читала розповіді 
космонавтів про неї, яку вони 
її бачили з космосу. І всі вони 
з любов'ю, захопленням гово-
рили про її красу і з тривогою 
про те, яка вона беззахисна! 

А я відразу уявила собі, 
як в холодному, мовчазному, 
чорному космосі летить наша 

блакитна планета. І немає в 
космосі світлофорів, щоб зу-
пинити «перебігаючим» їй до-
рогу комет ... А вона крутить-
ся, крутиться, підставляючи 
то один бік сонечку, то інший, 
щоб всім було на ній світло і 
тепло. Адже вона несе життя.

Яке диво — наша Земля! 
Вона все дає нам для життя. 
Зі своїх глибин дарує нам 
розмаїття барв, смаків і аро-
матів. Яка вона прекрасна 
навесні в білому оздобленні 
квітучих садів. Яке буйство 
фарб і ароматів влітку — в 
лісах, на полях, лугах! 

Яка велична вона восе-
ни — в золотих, пурпурних 

фарбах листя! Яке розмаїття 
смаків ягід і плодів! А взим-
ку... 

Вона холодна і прекрасна в 
сніжному вбранні, виблиску-
ючи в світлі сонця або місяця 
алмазами снігу. «Ось яка я, — 
ніби говорить вона, — милуй-
теся мною, любіть мене!»

Що ж діється 
зараз з нею? Зем-
летруси, повені, 
урагани! Я її уяв-
ляю живою, до-
брою, терплячою, 
прекрасною істо-
тою. Багато років 
тому у Вірменії 
(Карабах) стався 
землетрус. А перед 
цим там пролило-

ся багато крові... А зараз по 
всій Землі тече кров. Кожне 
нове покоління примудряєть-
ся створити зброю знищення 
все страшнішу і страшнішу ... 
Зараз нашу Землю шматують 
мінами, бомбами, гранатами, 
поливають кров'ю. А вона 
хоче створювати, а не горіти і 
вибухати.

Зараз кажуть, що приро-
да мстить нам. Ні, вона не 
мстить. Рев вивергає лаву 
вулкана — це крик відчаю і 
болю живої Землі ... Урагани 
— це бажання остудити опіки 
після вибухів і пожеж. Повені 
— це природне бажання жи-
вої істоти змити кров і біль. 
Це не помста, це захист Землі 
від нас ...

Мені хочеться стати на 
коліна на малахітову траву, 
провести рукою по перлин-
кам-росинкам, поцілувати 
Землю і сказати: «Пробач!» 
Напевно, я фантазерка ...

Ніна Георгіївна Коржова,
с. Щасливе,

Бориспільський р-н,
Київська обл.

Федора Григоровича я 
знаю давно. Він тепер горо-
дянин, а колись жив у селі 
Хворостів Любомльського 
району Волинської області. 
Тут промайнула лелечим по-
махом крила його молодість. 
Юнак працював у колгоспі 
«Дружба», був передовим 
механізатором і користував-
ся авторитетом серед тру-
дівників села. Рідний брат 
Павло переманив його до 
міста Ковель, влаштувавши 
на роботу таксистом. Федір 
там облаштувався, створив 
сім'ю. З дружиною Настею 
народили двох дітей — Ми-
колу та Марію.

Йшли роки, ось уже і 
пенсійний вік. Пора, як то 
кажуть, відпочивати і згаду-
вати минуле. Але не такий 
характер у нашого довгожи-
теля. Він купив дачу і зай-
нявся вирощуванням овочів. 
Можна сказати, це стало його 
хобі. Від розсади до посадки 
в ґрунт, від догляду за сад-
жанцями і до збору врожаю 
— його робота. Дуже копітка 
і вимагає багато терпіння. За 
очі його називають дачни-
ком-трудоголіком. Сьогодні 
мені, нарешті, вдалося вима-
нити його на природу.

Вересень, початок золотої 
осені. Ми їхали на велоси-
педах на «тихе полювання». 

Саме під молодик хотілося на-
брати зеленушок. А якщо не 
пощастить, то, хоча б, відпо-
чити, розслабитися. Ми їхали 
колесо в колесо. Він взяв іні-
ціативу в свої руки (ймовірно, 
не хотів плентатися за мною). 
Рвонув, прискоривши рух, я 
відстав на якихось 300 метрів. 
Для мене у віці 78 років це був 
пристойний відрив. Йому, як 
я потім дізнався, йшов 88-й 
рік. Так -Так!

Потихеньку ми шукали 
зеленушки під товстим ша-
ром березового листя. Я (са-
модіяльний журналіст) тим 
часом готував Федору Григо-
ровичу ряд життєвих запи-
тань. Він, як на сповіді перед 
священником, не поспішаю-
чи, розповідав.

На запитання, як у віці 88 
років зберегти таку енергію, 
відповідав категорично: «Я 
за здоровий спосіб життя. 
Нинішня молодь до цього 
не прислухається. Тим паче, 
переймає швидко шкідливі 
звички, до яких звикнути 
дуже легко. «Паління вбиває» 
— вираз, як для кози афіша. 
Взяти хоча б вживання алко-
гольних напоїв: їх безліч на 
кожному кроці, особливо в 
місті. Були б гроші. Пивні су-
рогати навіть призводять до 
ракових захворювань. Тому 
зрозуміло, для кого вони ви-

пускаються. Багато всюди 
спокуси, щоб отруїти себе. 
Але потрібно думати перед 
тим, як вживати, знати міру. 
За все життя, пам'ятаю, я був 
тричі п'яним. Батько переко-
нав (не ременем) мене в згуб-
ності алкоголю. Наркотиків 
не знав і не бачив. Я з самого 
дитинства бачив тільки тру-
дящих батьків. Тепер легкі 
гроші стають основою людсь-
кої діяльності. І тільки бага-
то грошей. Будь-якою ціною. 
Працівники за кордоном ча-
сто в гонитві за ними втрача-
ють здоров'я, яке, погодьтеся, 
найцінніше, найдорожче».

Я з цим погодився, тому 
що знаю, як моя сусідка в 
Польщі «заробила» собі хво-
роби серця. І все одно їде. Гро-
ші перед очима. Можна наве-
сти безліч таких прикладів. 
Дармових грошей ніде немає. 
Працювати потрібно в міру 
своїх можливостей. Хтось із 
мудреців сказав, що продук-
тивність праці безпосередньо 
залежить від роботи серця.

Далі питаю у Федора Гри-
горовича: «Ви дожили до та-

кого поважного віку. Що, 
на вашу думку, потрібно 
для глибокої старості?» На 
що мудрий сільський, а те-
пер міський дідусь, трохи 
задумавшись, відповів:«Я 
не виключаю значення по-
стів. Пісні страви дуже ко-
рисні. 

Потрібно навчитися до-
тримуватися посту. Розван-
тажувати свій шлунок. Пе-
реїдати і відразу ж вживати 
рекламні таблетки — дурість. 
Вегетаріанці були мудри-
ми людьми. Безліч страв з 
домішкою «хімії» для збуд-
ження апетиту передчасно 
знищують наш організм. З 
давніх-давен людям була по-
трібна проста здорова їжа. 
Кожен організм індивідуаль-
ний по-своєму. Можна багато 
ще сказати, але пора поверта-
тися до рідного села, звідки 
родом».

Через два роки я знову зу-
стрівся з дідусем Федором. 
Він приїхав запросити хо-
роших знайомих на ювілей. 
Цього року, 3 листопада, він 
святкує свої 90 років трудово-
го життя в колі сім'ї. Кажуть, 
буде 68 чоловік в одному з ре-
сторанів Ковеля. Дай Бог до-
жити до цього торжества.

Павло Іванович Шесталюк,
 с. Хворостів,

Любомльський р-н,
Волинська обл.


Усім, кому двічі по 43,  

Раджу не падати духом.

Усі наші «охи» та «ахи»
Старість ота 

не веде й за вухом.

І за мною ось вона
Так пильнує ревно:

То голова і ноги болять,
А то рука терпне.

І як би вона біля мене
Свої танці не справляла,
Мене, стареньку бабцю,

Зовсім ще не зламала.

Я на її витребеньки
Звисока дивлюся.

Буває, що все болить,
Та їй не здаюся.

Ти, старість, не поспішай.
Чому мову мою 
не сприймаєш?

Я хочу ще цікаво жить,
А ти ж мені так заважаєш.

Ганна Олександрівна Таран,
с. Саксагань,

П'ятихатський р-н,
Дніпропетровська область.

«НАПЕВНО, Я ФАНТАЗЕРКА ...»

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

Мені дуже подобається, 
що у вас газети за темами. І 
ще навіть заохочуєте іноді 
подарунками. Я давно думала 
вам написати і запропонува-
ти нову тему для чергового 
номера газети. Тема: «По до-
розі». У цій фразі дуже багато 
цінного, адже кожна людина 
може, якщо у неї є бажання, 
по дорозі робити добро.

Виходячи з дому, можна 
винести сміття або погоду-
вати собак, кішок. Зустрівши 
людину значиму, похвалити 
її або зробити комплімент — 
щирий, незвичайний. Ось, 
наприклад: йде знайома, а в 
руках у неї кілька сумок або 
пакетів. «Як чудово, що у тебе 
таке серце, що ти думаєш про 
своїх рідних і несеш стільки 
всього!», «Ти знаєш, навіть 
посмішка і твій макіяж під-
ходять до навколишньої по-
годи — сонячної, осінньої». 
Або: «Яка ти цікава людина, 
завжди привітна і товарись-
ка».

Повернемося до теми. За-
ходячи до магазину, якщо 
бачите, що людині незручно 

відчинити двері, зупиніться 
і відчиніть. Пам'ятайте: ми 
все встигнемо в потрібний 
момент, в потрібний час, а в 
дрібницях є особлива сила 
— вони приємним чином 
створюють наше незвичайне 
життя.

Якщо в магазині купите 
щось не тільки для себе, але і 
для іншого колеги або сусід-
ки, почніть день із класних 
моментів, сказавши: «Давай 
з тобою, колего, почаюємо з 
цукеркою, шоколадкою». Все 
це пробуджує гормон щастя.

По дорозі привітайте 
людину з днем народження. 
Навіть якщо ви працюєте з 
документами, соцпрацівник, 
листоноша чи вчитель, і ви 
дізналися, що у людини день 
народження, не треба дума-
ти: «Хто поповнить рахунок 
на мобілку» або «Та, я її не 
знаю».

Пам'ятайте: по дорозі все 
повертається по наростаючій. 
На багатьох підприємствах 
грамотні керівники викори-
стовують цей закон у своїй 
роботі. Стільки всього можна 

зробити по дорозі: здійснити 
переклад, відправити посил-
ку, листа, оформити перед-
плату і т.д.

Але якщо дивитися на 

свої обов'язки, чесно сказати, 
втомлюєшся і розчаровуєш-
ся. Хоча мій секрет щастя 
такий: по дорозі я знаходжу 
приємні моменти — заняття 
спортом, фізична активність, 
багато дізнаюся про цікавих 
людей, спостерігаю, як триває 
будівництво будинків, прово-
дяться ремонти. У мене ро-
звивається художній смак, я 
дізнаюся про різні долі людей, 
професії, оскільки спілкуван-
ня завжди доступне.

По дорозі можна зверну-
тися до фахівців — будь то 
швачка, електрик, кухар, ру-
кодільниця, учитель. Ще дуже 
важливо по дорозі попроси-
ти вибачення, вибачитися і 
завжди прощати. По дорозі 
з дитиною можна навчитися 
рахувати, розрізняти кольори 
і найголовніше — грати.

Подивіться навколо. Поду-
майте, адже життя змінюється 
навіть від помаху крила ме-
телика. Давайте створювати 
девіз: «Що я можу зробити сьо-
годні хорошого для інших?». 
Навіть якщо ми цінуватимемо 

час інших, вчасно або навіть 
трохи раніше приходити на 
роботу, до школи, в гості, це 
сприятиме змінам на краще.

Коли готуємося йти в 
гості, то не просто, щоб по-
говорити, а можна зробити 
свято з дрібниць: напри-
клад, День подяки, День 
гарного настрою, День 
сюрпризу або подарунків. 
Навіть у Біблії написано в 

притчах про важливість по-
дарунків, працьовитість. По-
думайте, якщо щось нам зро-
били не так, як нам хотілося, у 
нас стільки збурень, слів зна-
ходиться, а то і більше, емоції 
зашкалюють.

А сюрпризи?! Навіть у ви-
борі подарунків можна, ходя-
чи по магазинах, думати про 
когось, про майбутні свята, 
особливо якщо ми дізнаємо-
ся по дорозі, що людині ціка-
во, її хобі. Головне — купуйте 

або робіть подарунки, як для 
самих себе. Але, припустимо, 
ви вибрали подарунок і знає-
те, для чого він, куди його 
можна застосувати. Принес-
ли, подарували. І якщо люди-
на не може його застосувати, 
підкажіть їй, порадьте, інакше 
він буде лежати як непотрібна 
річ.

По дорозі можна віддати 
речі, якщо дитина вже вирос-
ла. Люди за це завжди вдячні. 
Звільніть свої руки для нових 
можливостей. По дорозі до-
поможіть віддати тварину в 
хороші руки, не обов'язково 
тягнути її, потрібно тільки 
вміти спілкуватися. По дорозі 
можна надихнути людину, за-
палити вогник в чиємусь сер-
ці.

Закон зародка: якщо вам 
щось не подобається, ви-
даліть це на самому початку 
або змініть ситуацію. Якщо, 
наприклад, зростають якірці 
(такий колючий бур'ян), то 
скільки б ви не лаяли, обурю-
валися, вони все одно зроста-
тимуть. Але можна змінити 
ситуацію: не обурюватися, не 
нарікати, а всякий раз вири-
вати по одному кущику, тоді 
все зміниться.

Свій лист я завершу сло-
вами: «Не нарікатимемо, а по 
дорозі добро зустрічатиме-
мо!».

З повагою, Ганна Коренєва,
 м. Мелітополь,                                                                                                      
Запорізька обл.

Антон (Бельгія, учасник Міжнародного громадського руху «АЛЛА-
ТРА»): Якщо запитати, що означає МГР «АЛЛАТРА» для мене, то я з упев-
неністю скажу, що це майбутнє всіх людей. Майбутнє, яке ми тільки спільно 
можемо побудувати.

Таша Білсон (археолог, Великобританія): «АЛЛАТРА» — для 
мене це справжнє життя! Щось настільки прекрасне, тому що її фундамен-
тальні принципи полягають у тому, щоб об'єднати людей. І я відчуваю, що 
участь в «АЛЛАТРА» не тільки дає доступ до внутрішнього особистого ро-
звитку, а ще можливість бути частиною приголомшливої команди. І все це 
разом змінює цей світ, об'єднує людей по всьому світу.

Ірина та Геннадій Тимофєєви (учасники Міжнародного громадського 
руху «АЛЛАТРА»): Для мене МГР «АЛЛАТРА» — це новий вектор розвит-
ку, суть нашого життя навколишнього, внутрішнього і зовнішнього. Головне 
— немає поділу людей ні за вірою, ні за конфесіями, ні за професіями, ні за 

статусом, тобто всі люди рівні. Від роз'єднання до єднання.

Арун Манілал Ганді (Arun 
Manilal Gandhi, онук Мохандаса 
Ганді (Махатма Ганді), міжна-
родний активіст за мир, автор 
книг, почесний член Парламенту 
релігій): Всі релігії засновані на Лю-
бові, розумінні, повазі. Знаєте, мій дідусь г о -
ворив, що релігії — це як сходження на гору. У кінце-
вому рахунку, ми йдемо до однієї і тієї ж вершини, і 
неважливо, з якого боку хто вибере сходження. Всі ми 
прагнемо до Істини, до абсолютної Істини.

Халід Заєд (Khalid Zayed, M.D., 
доктор медичних наук і хірур-
гії, директор лікарні KR, Каїр, 
Єгипет): Ви православна христи-
янка і живете в іншій країні, а я 

мусульманин з Середнього Сходу, 
араб. Але ми брат і сестра, об'єднала 

нас «АЛЛАТРА»!

ЛЮДИ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО РУХ «АЛЛАТРА»:

«НЕ НАРІКАТИМЕМО, А ПО ДОРОЗІ 
ДОБРО ЗУСТРІЧАТИМЕМО!»

Добрий день, редакціє газети «Пантелеймон цілитель», окремо дякую і вітаю Анну Хатім-
лянську!

Як ви пам'ятаєте, я листоноша і пропоную людям передплачувати ваше видання. Хоча, 
чесно сказати, передплата знизилася на всі видання — через ціни, Інтернет, а пенсіонери че-
рез зір відмовляються. Але це не привід опускати руки. Хочу написати вам подяку за підхід, 
що цінуєте кожен лист, кожного передплатника. Ця Божа мудрість дає свій результат.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Минуя страхи и сомненья
И подходя к черте миров
Я выбираю устремленье 

Где дом родной и нет оков

Касанье Духа, это елей
На душу светлую мою

Душа играет на свиреле
И наполняет тишину.

И растворяются заботы
И хочеться обнять весь мир
Той шириною, той любовью

Что дух бессмертный 
одорил.

Так благодарна я за радость
За жизнь ,за знанья, доброту

За тот Источник 
Благодати

Который здесь,сейчас 
в миру.

Марина, Німеччина


Серые тучи нависли 

над землёй,
Веет прохладой, 
суровой зимой. 

Только на озере утки снуют,
Хлеба и булочек хитрые 

ждут.
Ты не спеши к нам, 

зима, не спеши. 
Листья осенние так хороши!

Жёлтым ковром пусть 
лежат на земле, 

Путаясь в ветках, 
зелёной траве.

Ивы ещё не расстались 
с листвой — 

Ярко сияют, как солнце 
весной.

Да и цветы не завяли совсем: 

Радуют глаз — просто 
нравятся всем. 

Тучи свинцовые, ветер, раз-
вей, 

Солнышком ласковым душу 
согрей. 

Пусть ещё осень 
царит на Земле — 

Будим за то благодарны тебе.

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

Найсильніші магнітні бурі 
припадуть на такі дні: 5, 6, 9, 
11, 14, 16, 18 і 22 листопада. В 
період найбільшої активності 
геомагнітних коливань навіть 
людям, зазвичай стійким до 
змін в атмосфері, доведеться 
несолодко. Може розболіти-
ся голова, підвищитися або 
знизитися тиск. Сильних за-
гроз здоров'ю немає, але хворі 
місця можуть дати про себе 
знати. А тому підготуйтеся 
заздалегідь.

Слабкі магнітні бурі очіку-
ються 3, 4, 15 і 30 листопада. 
Звичайно, їх дія набагато мен-
ше вплине на самопочуття і 
стан здоров'я. Але перепади 
настрою, занепад сил і інші 

дрібні недуги можуть проя-
витися.

 

Уникайте конфліктів, коли 
це можливо. Якщо ситуація 
критична, перенесіть роз-
мову на інший день. Ведіть 
здоровий спосіб життя, пра-
вильно харчуйтеся, не за-
бувайте про повноцінний 
відпочинок і прогулянки на 
свіжому повітрі.

Добрий день, мій мудрий 
і променистий «Пантелеймо-
не цілителю»! З тобою, як із 
найкращим другом, хочеть-
ся ділитися світлими, добри-
ми почуттями і спогадами.

Хочу на сторінках твоїх 
сонячних розповісти про 
дивовижну жінку-педаго-
га — МАЙЮ ІВАНІВНУ 
ПІКАЛЕВУ — і привіта-
ти її З ДНЕМ АНГЕЛА  
(29 ЖОВТНЯ). А я в свою 
чергу це привітання перешлю 
їй в Білорусію, де вона зараз 
проживає з дочкою і онуча-
тами, даруючи їм свої вміння, 
мудрість, турботу, любов і 
тепло душі.

Майя Іванівна — талано-
витий, творчий педагог по-
чаткових класів, яка пропра-
цювала до пенсії в місті Часів 
Яр Донецької області.

Її учні завжди тепло відгу-
куються про неї. Істинний пе-
дагог — він поза часом, він — 
як теплий промінчик сонечка, 
що дарує крізь роки теплоту і 

любов, вирощені на му-
дрості божественній, на 
працьовитості талантів, 
розкритих у своїх учнях.

Мудра, дуже добра 
і ніжна в спілкуванні 
з усіма, Майя Іванівна 
віддавала всю теплоту 
своєї душі в будь-якій 
життєвій ситуації, по-
спішаючи на допомогу 
до тих, хто потребує її, 

причому безоплатно. По жит-
тю вона Альтруіст з великої 
літери!

Перед від'їздом до Білорусі, 
ще проживаючи в Слов'янсь-
ку, Майя Іванівна була перед-
платницею і вдячною читач-
кою «Пантелеймона». Ось і 
зараз, коли вона знаходиться 
далеко, хочеться послати їй 
сонячний промінчик теплоти 
від її улюбленого видання.

Для доброти, любові і 
творчості немає відстаней! 
Навряд чи ми коли-небудь 
зустрінемося — роки. Але, 
слава Богу, є листи, є ще й 
телефон. Хоча ми і розділені 
відстанями, але серця б'ються 
в унісон!

Улюблена пора року Майї 
Іванівни — осінь. З найкра-
щими побажаннями здоров'я, 
миру, творчості її неосяжній 
душі посилаю їй в дар наступ-
ні рядки:

ОДА ОСЕНИ
Осень — прекрасная 

страница —
Золотом кудри горят!
В вымокшем ситцевом 

платьице — 
Нежный, доверчивый взгляд.

Бродит с гитарой печальная, 
Струны дождя ноты рвут…
Памяти песни хрустальные

В вечности звёздной плывут.

А ці рядки від моєї онучки 
Кариночки — теж в дарунок 
Майї Іванівні:

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЖИЗНИ

Прекрасные мгновения: 
Утро начинается раннею 

зарёй,
Пролетает день яркою 

звездой,
Вечер окутается в тёплые 

лучи,
Заходящим солнышком 

любуются ручьи,
Ночь летит на крыльях

 бархатной мечты, 
Звёздами сияя на своём 

пути!...
З повагою і побажанням миру 

всім Олена Миколаївна 
Корсун, с. Долина,
Слов'янський р-н,

Донецька обл.


Мир на заре прозрачен и подробен.
Ты этой чистоте не прекословь.

Бог есть Любовь, а ты — Богоподобен,
Так излучай прекрасную Любовь!

Повсюду помни о высокой пробе — 
Её Творец накладывает вновь.

Даровано тебе Богоподобье,
Сполна раскрой его через Любовь.
Уйдёт печаль, развеется тревога,

Себя к преображению готовь.
В твоей душе сияет искра Бога,
И эта искра — яркая Любовь.

(Ще в 1995 році написав учений 
Юрій Володимирович Линник)

ПРОГНОЗ МАГНІТНИХ БУР 
НА ЛИСТОПАД 2018 РОКУ


