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

людства.

ТЕЛЕМІСТ ІЗ ВНУКОМ 
МАХАТМИ ГАНДІ.

КОНФЕРЕНЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА 

МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ 
НЕНАСИЛЬСТВА 

НОВИНИПродовження на стор. 2

Добрі Новини і «АЛЛАТРА 
ТВ» взяли участь у Міжнарод-
ній конференції, організованій 
Посольством Індії в Україні .

ІСТОРІЯ З ЖИТТЯПродовження на стор.  11

Сонечко

Кожну службу стоїть наше 
Сонечко на своєму звично-
му місці, біля підсвічника, і 
світиться радістю. Ось і молю-
ся, наскільки вмію, щоб світло 
це ще довго не згасало. З цим 
світлом жити легше, прикрості 
не такі тяжкі, і в людях, перш 
за все, все хороше.

Спасибі за любов, 
доброту і 

подаровану 
благодать!

ВАШІ ЛИСТИ
Продовження на стор. 10

Така прекрасна і чудова 
осінь! 

Пройшло свято Покрова 
Пресвятої Богородиці. Я всіх 
вітаю з цим світлим святом!

Якщо у вас в будинку живе 
кіт, то ризик серцевих захворю-
вань домочадців знижується 
на 40%, а раптових ударів — на 
30%. 

Однак потрібно пам'ятати, 
що надмірна любов до котів 
може викликати душевне за-
хворювання.

ЗДОРОВ’ЯПродовження на стор. 7

Цікаві факти про 
здоров'я

Отже, що таке православ-
ний піст? Поставивши собі 
це запитання, спробуємо 
знайти роз'яснення в доступ-
них джерелах. Перш за все, 
кидаються в очі вказівки про 
прийом їжі: «Що за день? — 
Що їмо?». Створюється вра-
ження, що піст — це різновид 
дієти. Більшість вже знайшли 
тому медичне обґрунтуван-
ня, так до нього і ставляться. 
Але вибачте, якщо я фізично 

здоровий, то мені немає осо-
бливої потреби в подібній 
профілактиці. А якщо я хво-
рий, то піст в багатьох випад-
ках мені навіть протипоказа-
ний!

Напередодні різдвяних 
свят християни обговорю-
ють актуальну тему втрати 
суспільством сенсу самих 
урочистостей. Ця тенденція 
чітко простежується у став-
ленні до події. Відбувається 
підміна понять, що вже зна-
ходить відображення в самій 
назві зимового свята.

Поняття «Різдво» 
(Christmas) замінюється 

на «Святкові дні» (Season 
Holiday), єдиним сенсом яких 
є придбання подарунків. У 
цій марній біганині по мага-
зинах за подарунками забу-
вається про реальну потребу 
тих, кому вони призначені. 
Навіть Голлівуд відреагував 
на цю нездорову ситуацію, 
знявши дитячий фільм «Як 
Грінч викрав Різдво». Правда, 
до Христа творці картини так 
і не дійшли, обмежившись 
нагадуванням про те, що Різ-
дво — це свято сердець. Що 
всі в цей день повинні бути 
разом!

(Продовження — на стор. 9)

Різдвяний піст почи-
нається 28 листопада, 
триває 40 днів і закін-
чується 6 січня.

Перед сном маленький хлопчик задумливо запитує:
— Мамо, Різдво — це день народження Ісуса Христа?

— Так.
— А тоді чому Він нам дарує подарунки, а не ми Йому?

Підійшов час чергового багатоденного посту. Знову підходять ті ж парафіяни з тими ж 
запитаннями, що вони ставили під час днів попередніх постів. Як правильно постити? Що 
їсти? Чи можна рибу, варену їжу, олію...

ПОСТИМО ПОСТОМ 
ПРИЄМНИМ
ПРО РІЗДВЯНИЙ ПІСТ
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ВАЖЛИВО

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

Був звичайний робочий 
день, чудовий настрій. До 
мене прийшли люди з ме-
тою вирішити питання щодо 
оформлення деяких доку-
ментів. Я дуже старалася їм 
допомогти, намагалася все 
зробити якнайкраще, сподо-
батися їм. Все пройшло добре. 
Але після того, як вони піш-
ли, відчула дику напругу в тілі 
(яка була і при зустрічі) і по-
рожнечу всередині ... Однак 
відразу не могла зрозуміти, 
чому. Адже не було оцінки 
цих людей, не було яскраво 
виражених емоцій. Все йшло 
рівно і спокійно. Але при-
сутній легкий страх не спо-
добатися, і саме він штовхав 
на підтримання образу «хо-
рошої людини». Адже для 
свідомості «не сподобатися» 
— рівносильно втратити над 
людиною владу і можливість 
нею маніпулювати. І тут я 
чітко побачила цю потвор-
ну маску «хорошої людини», 
яка стала нестерпно тиснути. 
Стало дуже неприємно від 
побаченого. Поспостерігати 
те, що хорошою я хотіла бути 
в зовнішньому для інших лю-
дей, але не у внутрішньому 
для Бога!

Багато сил йшло на під-
тримку образу хорошої люди-
ни. В оману вводило те, що я 
ж начебто прагнула до нала-

годження відносин з людьми, 
хотіла їм допомогти і (ключо-
вий момент!) — хотіла сподо-
батися їхній свідомості. Тут 
постало питання: навіщо хочу 
сподобатися? І зрозуміла, що 
якщо буду подобатися людям, 
якщо вони вважатимуть мене 
хорошою людиною, то вони 
мене поважатимуть, прислу-
хатимуться до 
моєї думки, і я 
зможу стати для 
них авторите-
том, управляти і 
просто реалізу-
вати банальну 
спрагу влади 
свідомості над 
ними. Ось чому 
в підсумку по-
рожнеча! Це помилкове ба-
жання, яке було продиктова-
не свідомістю. В його основі 
лежало прагнення Особи-
стості стати кращою, чисті-
шою для досягнення злиття зі 
Світом Духовним. Але це вну-
трішнє прагнення свідомість 
використовувала в своїй ін-
терпретації — бути хорошою 
для людей, щоб піднятися над 
ними. Коли побачила цю під-
міну, стала буквально на кож-
ному кроці ловити себе на цій 
моделі поведінки практично 
з кожною людиною. Не могла 
повірити в те, що це прояв-
ляється з такою частотою в 
дні ...

«Але це не тільки твоя 
біда, це біда багатьох. Якби 
ти знав, про що в дійсності 
розмірковують люди! Су-
цільна жадібність, заздрість, 
прагнення перевершити 
один одного хоча б у малому. 
У головах суцільне бажан-
ня виглядати перед людьми 
кращими, ніж вони є нас-

правді. Розумієте, в чому 
біда?! Люди хочуть гідно 
виглядати не перед Богом, 
не перед своєю Совістю, а 
перед іншими людьми. А вся 
причина цього зла криється 
в бажанні людському. Адже 
людина цінує тільки те, що 
хоче бачити для себе цін-
ним. А те, чого вона не хоче 
бачити для себе цінним, те і 
значення для неї не має» (А. 

Нових« Сенсей-IV »).

Радість прийшла від того, 
що, відмовляючись від цьо-
го помилкового прагнення 
і звертаючись до внутріш-
нього, я відчуваю справжню 
Свободу. Як же це здорово 
— побачити те, що так довго 
тебе обтяжувало! Раніше я 

не могла зро-
зуміти: куди 
йде стільки сил 
і чому така по-
рожнеча після 
с п і л к у в а н н я 
з людьми? Те-
пер все стало 
на свої міс-
ця. Настільки 
легшає, коли 

відмовляєшся від бажання 
подобатися свідомості інших 
людей. Стає просто байдуже, 
як і хто тебе сприймає. Все 
йде природно і легко! Важли-
во лише те, що зараз всере-
дині!

Для себе зрозуміла, що це 
був один із етапів на шляху 
саморозвитку. І цей етап теж 
дуже важливий. Адже коли 
тільки починаєш працюва-
ти над собою, то розумієш, 
що ти за своєю внутрішньою 
суттю не злий і агресивний. 
Формується прагнення бути 
собою справжньою, бути кра-
щою. Це допомагає позбутися 

грубості, засудження, різкості 
в виразах при спілкуванні з 
людьми ... Але з часом при-
ходить розуміння, що і це не 
ти справжній. Що це теж гра в 
образ. Тебе справжнього вза-
галі не хвилює, як тебе сприй-
мають. Твій стан не залежить 
від зовнішніх обставин і оці-
нок оточуючих. Ти просто 
дієш по совісті! З'являється 
лише одне справжнє прагнен-
ня — бути в Любові! Бути в 
безперервному контакті з Бо-
гом!

«Для людей головне в їх-
ньому житті — це зосеред-
ження своїх сил на духов-
ному звільненні, а значить, 
духовній роботі над собою 
в кожному дні. Ось головне! 
Не перед людьми потрібно 
доводити, що ти в чомусь 
кращий за інших, а перед 
Богом, що ти гідний бути 
прийнятим в духовний світ, 
що ти гідний, щоб твоя Осо-
бистість перебувала в Віч-
ності як зріла Духовна Істо-
та» (А. Нових« АллатРа»).

Автор: Яна К., 
«АллатРа Вісті»

Конференцію наповню-
вали різнопланові виступи, 
присвячені миротворчим 
поглядам індійського гро-
мадського діяча і філософа 
Махатми Ганді. Особливу ат-
мосферу події створював щи-
рий інтерес аудиторії. 

Відчувалося, що всім 
присутнім дуже близькі і 
зрозумілі загальнолюдські 

духовні цінності, які популя-
ризував Махатма Ганді: взає-
моповага, мир, любов, єднан-
ня.

Фінал масштабної конфе-
ренції ознаменувався мотиву-
вальними словами посла Ін-
дії Маноджа Кумара Бхарті і 
унікальним відеотелемостом, 
підготовленим волонтерами 
«АЛЛАТРА ТВ» спеціально 
для цієї події: з учасниками 
руху «АЛЛАТРА» своє урочи-
сте звернення світу адресував 
онук самого Махатми Ганді — 
Арун Манілал Ганді.

Такий приклад дружби, 
об'єднання і міжнародного 
співробітництва, ініційовано-
го учасниками руху «АЛЛАТ-

РА», щиро надихнув на творчі 
дії всіх, хто був присутнім на 
міжнародній конференції.

Нагадаємо, що Арун Ганді 
поряд із відомими науковими 
та культурними діячами світу 
взяв участь у фільмі «ЄДИ-
НЕ ЗЕРНО. Частина перша. 
ВИБІР» на «АЛЛАТРА ТВ»,  
де звернув особливу увагу на 
роботу людини над собою в 
сучасному суспільстві.

Щирі дії учасників руху 
«АЛЛАТРА» на практиці по-
казують суть відомого вис-
лову Махатми Ганді «Будь тієї 

зміною, яку хочеш бачити в 
світі». 

Результати діяльності 
волонтерів «АЛЛАТРА» ві-
дображають, що хто дійсно 
прагне до об'єднання, той 
створює можливості для цьо-
го тут і зараз. Кожен вибір у 
творчому ключі, вчинений 
людиною, породжує наступ-
ну низку добрих звершень, 
які відображаються на інших 
людях. 

І події, як гірські річки, в 
результаті стікаються в за-
гальне русло об'єднання лю-
дей на духовно-моральних 
засадах.

ТЕЛЕМІСТ ІЗ ВНУКОМ МАХАТМИ ГАНДІ.

КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ 
НЕНАСИЛЬСТВА.—  «АЛЛАТРА ТВ»

Добрі Новини і «АЛЛАТРА ТВ» взяли участь у Міжна-
родній конференції, організованій Посольством Індії в 
Україні і присвяченій Міжнародному дню ненасильства і 
дню народження Махатми Ганді. 2 жовтня в залі Київського 
інституту Міжнародних відносин зібралася численна інтер-
національна аудиторія: представники дипломатичних місій 
і міжнародних організацій, діячі культури і мистецтва, нау-
кові співробітники, студенти, викладачі.

САМОРОЗВИТОК. 
ЩО ХОВАЄТЬСЯ ЗА 

ПРАГНЕННЯМ БУТИ ХОРОШОЮ
 Це питання стало дуже актуальним останнім часом. 

Оскільки раніше мені здавалося, що прагнення «бути 
хорошою» — моє природне бажання. Ну що поганого в 
тому, щоб «бути хорошою» для інших людей?



3 №21 (603), 2018 www.panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

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

ЦЕ ЦІКАВО

У двомісній лікарняній па-
латі лежали два безнадійних 
хворих. У них були абсолют-
но однакові ліжка, абсолютно 
рівні умови ... 

Різниця була лише в тому, 
що один із них міг бачити 
єдине в палаті вікно, а інший 
— ні, зате у нього поруч була 
кнопка виклику медсестри.

Минав час, змінювалися 
пори року ... Той, що лежав 
біля вікна, розповідав сусі-
дові про все, що там бачив: 
що на вулиці йде дощ, сипле 
сніг або світить сонце, що де-
рева то вкриті легким блиску-
чим мереживом, то оповиті 
легким весняним серпанком, 
то прибрані зеленню або про-

щальним жовто-червоним 
вбранням ... Що по вулиці хо-
дять люди, їздять машини ... 
Що там є СВІТ.

І ось якось сталося так, що 
першому вночі стало погано 
тому, хто лежав біля вікна. 
Він просив сусіда виклика-
ти медсестру, але той чомусь 
цього не зробив. І хворий, що 
лежить біля вікна, помер.

Наступного дня в пала-
ту привезли іншого хворого, 
і старожил попросив, якщо 
вже так вийшло, покласти 
його біля вікна. Його прохан-
ня виконали, і нарешті він 
побачив, що вікно виходило 
на глуху сіру стіну, і, крім неї, 
нічого за ним не було видно ...

 В одному невеликому місті 
жив старець, якого всі люби-
ли і поважали. Більшість при-
ходили до нього поговорити, 
просили розсудити суперечку 
або дати пораду. Мудрий чо-
ловік славився своєю привіт-
ністю і миролюбністю, ніколи 
ні з ким не сварився і був ра-
дий будь-якому гостю.

Якось  до нього зайшов 
сусід, чоловік заможній, за-
розумілий і заздрісний. Цьо-
го разу, втім, як і завжди, він 

виглядав дуже поважним і 
був несказанно гордий со-
бою. Навіть не спромігшись 
привітатися, він з порога 
звернувся до старця:

— Я домігся в житті всьо-
го, чого хотів, багатий і живу 
в розкоші! Можу купити все, 
що захочу! Тож скажи, чому 
любов і повага містян діста-
лися тобі? Я навіть виглядаю, 
як цар!

Мудрий чоловік подивив-
ся на сусіда і відповів:

— Ти виглядаєш, як Бог.

Зарозумілий гордій роз-
плився в самовдоволеній ус-
мішці. Але визнання своєї 
винятковості йому здалося 
мало. Він вирішив перед тим, 

як піти, принизити старця і 
сказав йому:

— Ну а ти виглядаєш, як 
купа гною.

Відповіддю йому була до-
бра посмішка, без тіні злості 
чи образи, які сусідові так 
хотілося побачити на об-
личчі мудрої людини. Це його 
страшно розлютило, і він ска-
зав:

— Чому тебе не образили 
мої слова? Адже ти порівняв 
мене з Богом, а я тебе — з ку-
пою гною.

— Мені нема чого обража-
тися, —промовив старець. — 
У кого в серці живе Бог, той 
побачить Його і в інших. А 
для тих, у кого в душі гній, всі 
люди схожі на купу гною.

Джерело: mirpozitiva

Житель смт Захарівка 
Одеської області Сергій 
Санатарчук вирощує сад-
жанці дуба і роздає їх без-
коштовно всім бажаючим.

Біля будинку захарівця 
росте величезний старий 
дуб. Щосезону він скидає 
на землю багато жолудів, 
які добре приживаються і 
дають нові рослини.

Сергій Санатарчук за 
два роки біля джерела в селі 
Краснопіль Захарівського 
району висадив 300 дубів.

Його сіянці сьогодні ро-
стуть на Закарпатті, в Ми-
колаївській, Херсонській, 
Вінницькій областях та, 
звичайно ж, в Одеській.

— Я вважаю, що дарами 
природи потрібно не тільки 
активно користуватися, а 
й поповнювати її ресурси. 
Зверніть увагу, що творить-
ся в лісопосадках в останні 
роки!? Через високі тарифи 
на природний газ більшість 
сімей переходять на опа-
лення будинків дровами і 
нещадно нищать дерева. 
При цьому мало хто думає 
про те, що буде завтра, — 
зазначив Сергій Санатар-
чук.

Піклуючись про озеле-
нення територій, чоловік  
щороку вирощує близько 
тисячі саджанців дуба і го-
товий надавати їх усім ба-
жаючим.

Джерело: trassae95.com

Для формування врожаю протягом літа пло-
дові дерева витратили багато сил. Частково від-
новити їх допоможе підживлення.

Під яблуню на кожен квадратний метр вносять 
3—5 кг органічних речовин, 10—12 кг калійних 
і 30—40 г суперфосфату. Все це слід рівномірно 
розподілити по периметру крони, де знаходяться 
корені і загорнути в ґрунт на 10—20 см. Деякі го-
сподарі насипають добрива в вириті навколо при-
стовбурного круга канавки, присипаючи ґрунтом. 
До речі, якщо тривалий час тримається суха погода, 
то попередньо ділянку потрібно ретельно полити, 
промочивши на глибину 35—40 см.

Не варто забува-
ти і про ягідники. Під 
кожен дорослий кущ 
смородини і аґрусу 
досить внести 10—15 
кг компосту або іншої 
органіки, 80—120 г су-
перфосфату і 30—50 г 
хлористого калію.

 Ксенія Виноградна
http://napensii.ua/articles/3637-

osennee-menyu-dlya-sada

Більшість людей неправильно поводять-
ся зі своїми окулярами, що стає причиною 
їхньої поломки. Щоб окуляри прослужили 
довго, необхідно:

- Знімати 
окуляри, трима-
ючи за обидві 
дужки, а не за 
одну. Знімання 
окулярів за одну 
дужку розхи-
тує болтики, які 
прикріплюють 
завушник до основної частини оправи, що 
призводить до деформації самої оправи (че-
рез це вона починає сповзати з носа). Тому 
дуже важливо надягати і знімати окуляри 
двома руками.

- Проти-
рати лінзи 
спеціальною 
серветкою з 
мікрофібри. 

Найчастіше ми протираємо окуляри тим, 
що трапиться під руку: шарфом, носович-
ком або будь-яким шматком тканини. Але 
слід знати, що таке протирання залишає на 
лінзах подряпини. У той час як серветка з 
мікрофібри дбайливо видаляє бруд із лінз, 
не залишаючи розводів і не завдаючи шкоди 
оптиці.

- Зберігати окуляри потрібно обов'язково 
в футлярі. Без футляра окуляри схильні до 
неминучої поломки, і в результаті вам дове-
деться витрачати гроші і купувати нові оку-
ляри.

Джерело: opticlub.org

ПОГЛЯД У ВІКНОПРИТЧА ПРИТЧА  МУДРИЙ СТАРЕЦЬ І ЗАРОЗУМІЛИЙ СУСІД

ЖИТЕЛЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРОЩУЄ 
САДЖАНЦІ ДУБА І БЕЗКОШТОВНО 

РОЗДАЄ ЇХ УСІМ БАЖАЮЧИМ

ОСІННЄ МЕНЮ ДЛЯ САДУ ЯК ПРОДОВЖИТИ ТЕРМІН 
СЛУЖБИ ОКУЛЯРІВ?
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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.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВЦЕ ЦІКАВО

1. ДЛЯ ВОЛОССЯ
Щоб зміцнити волосся і 

зробити йому невелике під-
живлення, досить змішати 1 
ст. ложку сульфату магнію з 
такою ж кількістю кондиціо-
нера для волосся. Після миття 
голови нанести суміш на всю 
довжину волосся і залишити 
діяти 5 хвилин. Потім зми-
ти теплою водою. Людям, які 
страждають від випадіння во-
лосся, магнезія допоможе по-
збутися цієї проблеми.

2. ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ І ТІЛА
За допомогою сульфату 

магнію можна приготувати 
дієвий скраб для обличчя. 
Змішайте невелику кількість 
зволожувального крему і 
магнезії. Нанесіть гомогенну 
консистенцію на зволожене 
обличчя на 3 хвилини. Потім 
змийте теплою водою. Такий 
скраб можна застосовувати і 
для всього тіла, тільки зали-

шити діяти впродовж 5 хви-
лин.

3. ДЛЯ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Ванни з додаванням не-

великої кількості сульфату 
магнію допомагають зняти 
м'язовий біль, знижують ви-
сокий артеріальний тиск, а 
також є чудовою профілак-
тикою тромбозу. Щоб приго-
тувати лікувальну ванну, до-
сить додати у воду 2 склянки 
англійської солі.

4. Як засіб для схуднення
У боротьбі із зайвою вагою 

допоможуть обгортання. Для 
цього з'єднайте 1/4 склянки 
води і 1 ст. ложку сульфату 

магнію. Суміш помістіть на 
невеликий відріз бавовня-
ної тканини, потім оберніть 
її навколо живота і закріпіть 
за допомогою харчової плів-
ки. Процедура триває 20—25 
хвилин. Курс обгортань для 
схуднення — 10 днів.

5. ЛІКУВАЛЬНИЙ 
КОМПРЕС

Сульфат магнію також ви-
користовують в компресах 
при забиттях, розтягненнях, 
сильному м'язовому болю і 
укусах комах. Для цього не-
обхідно розчинити у склянці 
гарячої води пакетик магнезії. 
Суміш використовувати для 
лікувального компресу.

6. ПРОТИГРИБКОВИЙ 
ЗАСІБ

Ванночки з невеликою 
кількістю сульфату магнію 
допоможуть позбутися міко-
зу стоп і нігтів. У невелику ми-
ску налийте 2 л гарячої води і 
всипте 100 г магнезії. Тримати 
ноги в воді потрібно не менше 
15 хвилин. Мінімальний курс 
лікувальних ванн — 10 про-
цедур.

Наступного разу, коли 
відвідаєте аптеку, не забудьте 
купити баночку англійської 
солі. Тепер ви знаєте, як за-
стосовувати її для здоров'я і 
краси.

Джерело: mywoman-club.ru

ДОМАШНІЙ 
«ШКІРДИСПАНСЕР»

Важкі форми захворю-
вання шкіри народна ме-
дицина пропонує лікувати 
такими засобами:

- Уражені ділянки шкіри 
змастити качиним або бор-
сучим жиром (продають в 
аптеках) і прикладати листя 
лопуха, попередньо змочене 
в горілці (потримати в ній 
20—25 хвилин). Процедуру 
робити на ніч.

- Наносити на шкіру мед, 
розтертий в ступці з подріб-
неним плющем (1: 1).

- Добре лікує захворю-
вання шкіри свіжий сік та-
тарника (будяка). Змащува-
ти раз на день.

Надіслав Тарас Лехман,
                        Львівська обл.

6 СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНЕЗІЇ, 
ПРО ЯКІ ПОТРІБНО БУЛО ЗНАТИ ЩЕ ВЧОРА

Магнезія або англійська сіль — незамінний препарат, який користується величезним по-
питом у медичній сфері. Більшість знайомі з цією речовиною не з чуток, оскільки магнезія 
є прекрасним заспокійливим, протисудомним і спазмолітичним препаратом. Але сьогодні 
розглянемо інші властивості магнезії, які допоможуть використовувати її щодня на благо 
нашому організму.
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ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!

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

Свою назву він отримав 
завдяки характерному кольо-
ру — золотистому, який мож-
на побачити під мікроскопом. 
Саме цей вид інфекції вва-
жається найбільш небезпеч-
ним, розвивається він швид-
ко і може давати ускладнення 
різного характеру. Найчасті-
ше інфекцію виявляють у ді-
тей, літніх людей, оскільки у 
них ослаблений імунітет.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА 
ІНФЕКЦІЯ

Більшість носіїв мікроор-
ганізму навіть не підозрюють 
про його наявність, тому не 
застосовують заходи захисту 
для себе і оточуючих. І тільки 
при появі явних основних оз-
нак звертаються до лікаря для 
проведення лікування захво-
рювання.

Основний шлях заражен-
ня стафілококом — контакт-
ний. Не слід забувати і про 
те, що мікроорганізм може 
передаватися повітряно-кра-
пельним шляхом. За даними 
ВООЗ, золотистий стафіло-
кок очолює список бактерій, 
якими найчастіше заража-
ються в медустановах.

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ 
СТАФІЛОКОКА 
В НОСІ І ГОРЛІ

Якщо вчасно звернутися 
до фахівця, то лікувальний 
курс складе близько тижня. 
Якщо ж є гнійники, тоді ліку-
вати інфекцію доведеться 
близько 2—3 тижнів.

І після лікувального курсу 
необхідно буде вживати за-

ходи профілактики, оскільки 
перші тижні імунітет ще слаб-
кий, і зараження може відбу-
тися заново.

ЛІКУВАННЯ 
ЗОЛОТИСТОГО 
СТАФІЛОКОКА 

ЗА ДОПОМОГОЮ 
НАРОДНИХ ЗАСОБІВ

 
Народна медицина може 

виступати як додатковий ме-
тод лікування. Нерідко це дає 
позитивний ефект.

Можна полоскати горло 
трав'яними відварами і на-
стоями (ромашка, шавлія, 
чебрець). Ці трави знімають 
запалення і знижують больо-
вий синдром. Рекомендується 
споживання шипшини, вона 
багата на вітаміни, виводить 
токсини.

Добре допомагає нату-
ральний мед, якщо на нього 
немає алергії. Потрібно роз-
смоктувати по маленькій ло-
жечці кожні 30 хвилин.

Чорна смородина — це 
джерело вітамінів. Її можна 
їсти в свіжому вигляді або у 
вигляді варення, запиваючи 
теплим чаєм. Рясне пиття — 
обов'язкова умова при ліку-
ванні стафілокока. Можна 
пити чаї з малини, калини.

Добре пити відвар із таких 
трав: барбарис, материнка, че-
реда, евкаліпт, корінь солод-
ки. Трави заливаються двома 
склянками холодної води, 
суміш ставиться на вогонь 
на 10 хвилин. Настоюється 
відвар 1,5 години, потім про-
ціджують. У нього можна по-
класти трохи меду.

При гнійному процесі та-
кож не можна робити ком-
преси і прогрівання, пити те-
пле молоко. Фізіопроцедури 
призначаються тільки після 
усунення гнійників.

Також серед народних ме-
тодів лікування і профілакти-
ки золотистого стафілокока 
особливої уваги заслуговує 
лікування міддю або метало-
терапія, відомі ще з часів Ари-
стотеля. У своїх роботах лікар 
давнини згадує про лікування 
забитих місць, виразок і на-
бряків прикладанням мідних 
пластин. Авіценна рекомен-
дував при гнійному запален-
ні прикладати до ураженої 
ділянки мідний купорос, а 
східні цілителі лікували пе-
реломи і хвороби кісток по-
рошком червоної міді, при-
значаючи його для вживання 
всередину. У традиціях на-
шого народу також є рецепти 
лікування міддю, яку застосо-
вували при різних захворю-
ваннях — від забитих місць, 
виразок і нагноєнь — до хо-
лери.

 
Важливу роль у профілак-

тиці стафілококової інфекції 
відіграє застосування мід-
ного посуду в побуті. Уми-
вання водою з мідного таза, 
харчування з мідного посуду 
забезпечують постійний при-
плив цього металу в організм. 
Мідь необхідна для протікан-
ня багатьох життєво важ-
ливих біохімічних процесів, 
синтезу колагену, засвоєння 
заліза і синтезу гемоглобіну. 

Крім того, вона володіє силь-
ними антибактеріальними 
властивостями, вбиваючи 
навіть метицилін — стійкий 
стафілокок, що не піддається 
дії антибіотиків.

Антисептичний ефект міді 
вищий, ніж у срібла, тому в 
Америці, Японії та Англії з 
неї роблять протимікробне 
лікарняне обладнання, ручки 
дверей, перила та інші кон-
тактні поверхні, через які 
може поширюватися інфек-
ція.

Мідь — це єдиний метал, 
який вбудовуючись у кліти-
ну аеробів (патогенної мі-
крофлори), викликає в них 
процеси задушення, і вони 
в свою чергу природним чи-
ном вмирають. При цьому 
мідь абсолютно нешкідлива 
для анаеробних організмів 
(лакто-і біфідо бактерій)! Це 
особливо важливо при золо-
тистому стафілококу, який 
за життя виділяє величезну 
кількість сильних отрут, але 
якщо його вбити антибіо-
тиками, то він виділить ще 
більш небезпечні отрути, 
після яких людині стає ще 
гірше.

Якщо у вашому поб-
уті відсутні предмети з міді 

(справжня мідь повинна мати 
червонуватий, а не золоти-
стий відтінок), то необхідно 
забезпечити її надходження в 
організм з їжею (або додати в 
раціон БАДи).

Багато міді міститься в 
шпинаті, листі салату, гре-
чаній крупі, неочищеному 
вівсі, яловичій і свинячій 
печінці.

Добова норма міді для до-
рослої людини — 2 мг, при 
дозуванні понад 3 мг можуть 
проявитися симптоми інток-
сикації: нудота і ознаки хар-
чового отруєння, слинотеча і 
присмак металу в роті, діарея, 
ниркова і печінкова недостат-
ність, порушення нервової 
системи.

Відзначимо також, що ко-
лоїдне срібло при вживанні 
всередину теж дає позитив-
ний ефект на стафілокок.

ПРОФІЛАКТИКА
1. Потрібно дотримува-

тись гігієнічних заходів: мити 
руки, посуд, регулярно роби-
ти в будинку вологе приби-
рання, витирати пил, мити і 
прати дитячі іграшки, прові-
трювати квартиру.

2. Якщо виявили стафіло-
кокову інфекцію у одного 
члена сім'ї, треба перевірити і 
всіх інших.

3. Здати аналізи на при-
ховані віруси, адже вони мо-
жуть послаблювати імунітет, 
що стає передумовою розвит-
ку стафілокока (в нормі імуні-
тет з ним справляється).

4. Дотримуватися посиле-
них заходів гігієни в лікарня-
них установах.

5. Стежити за якістю про-
дуктів, які ви їсте.

За матеріалами 
https://mjusli.ru, 

https://www.ayzdorov.ru

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

«Дорога редакціє і передплатники!

Прошу допомогти порадою: може, хто знає, як виліку-
вати золотистий стафілокок? При гастроскопії шлунка 
була занесена інфекція золотистого стафілокока в горло, 
і ось вже багато років лікуємо різними методами і ніяк не 
вилікуємо. В Інституті отоларингології в Києві були на 
консультації, але не допомагає. Буду дуже вдячна за реко-
мендації, особливо цікавлять методи народного лікування.

                                                                                                     
              Марія»

ЗОЛОТИСТИЙ СТАФІЛОКОК 
У ГОРЛІ — ЛІКУВАННЯ

Стафілокок — це захворювання інфекційного характеру, 
яке може вражати будь-які органи людини. Являє собою мі-
кроорганізм умовно-патогенної мікрофлори, який при зни-
женій імунній системі і слабкому організмі починає активно 
розмножуватися. Найчастіше стафілококова інфекція ви-
являється в носоглотці.

Найбільш небезпечним мікроорганізмом з цієї групи вва-
жається золотистий стафілокок у горлі. При його розвитку в 
носоглотці утворюються висипання з наявністю гною.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

1. СОЛОДКИЙ ПРИСМАК

Можливі причини:
- Порушення вироблен-

ня інсуліну на тлі підвищеної 
кількості цукру в їжі через не-
правильну роботу підшлун-
кової залози.

- Регулярний стрес. Він 
також сприяє підвищенню 
рівня глюкози в крові, тому 
в періоди хронічного емоцій-
ного перенапруження люди 
нерідко відчувають солодке 
на  язиці.

- Отруєння отрутами. 
Коли отруйні речовини (на-
приклад, фосген або пестици-
ди), потрапивши в організм, 
впливають на кілька систем 
органів одночасно, це часто 
супроводжується появою со-
лодкуватого присмаку в роті.

- Проблеми з нервовою 
системою. При пошкодженні 
нервових волокон мозок ви-
являється не в змозі якісно 
обробляти інформацію, що 
надходить, що може супро-
воджуватися відчуттям со-
лодкого в ротовій порожнині.

Важливо відзначити, що 
поява солодкого присмаку 
тільки наводить на думку про 
можливий патологічний про-
цес, за одним лише цим сим-
птомом діагноз не ставиться.

2. КИСЛИЙ ПРИСМАК
Можливі причини:
- Хвороби шлунково-киш-

кового тракту. Багато захво-
рювань шлунково-кишкового 
тракту (серед яких виразко-
ва хвороба шлунка, гастрит, 
рефлюксна хвороба) та інші 
патологічні процеси супро-
воджуються підвищенням 
кислотності шлункового соку.

- Вагітність. Через тиск 
збільшеної матки на органи 
травлення може статися за-
кид кислоти зі шлунку в стра-
вохід і ротову порожнину.

- Порушення функцій під-

шлункової залози.
- Хвороби зубів. 

Пародонтит, карієс 
та інші стоматоло-
гічні проблеми в 
більшості випадків 
змінюють присмак 
у роті, в тому числі і 
на кислий.

- Підвищена кис-
лотність шлунково-

го соку.
- Порушення водного ба-

лансу, а також зловживання 
копченими, жирними або не-
якісними продуктами.

3. ГІРКИЙ ПРИСМАК
Можливі причини:
- Захворювання печінки. 

У цьому випадку гіркува-
тий присмак у роті супро-
воджується вагою в правому 
підребер'ї.

- Гастроезофагеальна реф-
люксна хвороба.

- Захворювання жовч-
ного міхура і жовчовивід-
ної системи. Оскільки жовч 
відрізняється гірким смаком, 
потрапляючи в ротову по-
рожнину внаслідок порушень 
роботи зазначених органів, 
вона спричиняє пекучу гірко-
ту.

- Прийом лікарських пре-
паратів проти алергії.

- Стрес.
- Зловживання жирною 

їжею, яке сприяє надмірному 
жовчоутворенню.

4. СОЛОНИЙ ПРИСМАК
Можливі причини: 
- Запалення слинних залоз. 

При різних бактеріальних ін-
фекціях кількість і хімічний 
склад слини міняються, а з 
ними — і присмак у роті.

- Зневоднення. Нестача 
води в організмі також змі-
нює склад слини, внаслідок 
чого вона стає більш концен-
трованою — солоною.

- Відсутність належної гі-
гієни порожнини рота.

- Онкологічне захворю-
вання. В результаті промене-
вої терапії та прийому про-
тиракових препаратів, які 
призначають при лікуванні 
цих захворювань, нерідко 
пошкоджуються смакові ре-
цептори, що призводить до 
виникнення присмаку солі на 
язиці.

Важливо розуміти, що не-
приємний присмак у роті — 
лише один із можливих оз-
нак перерахованих хвороб і 
порушень роботи організму. 
Якщо він супроводжується й 
іншими симптомами, що тур-
бують, краще проконсультуй-
теся з фахівцем.

Джерело: Новини Ю

Як показало нове до-
слідження, спів може 
зменшити рівень стресу і 
підвищити настрій людям 
із хворобою Паркінсона.

Дослідники з Універси-
тету Айови стверджують, 
що терапевтичний спів 
може стати більш доступ-
ним і недорогим засобом 
лікування хвороби Паркін-
сона, яка вважається не-
виліковною. Свої висновки 
вони зробили в ході спосте-
режень за здоров'ям 17-ти 
пацієнтів з цією хворобою, 
які проходили через занят-
тя терапевтичним співом. 
Вчені оцінювали рівень сер-
цебиття, артеріального ти-
ску і показники кортизолу, 
який вважають гормоном 
стресу.

Крім того, пацієнти 
розповідали про те, як ча-
сто їх охоплюють гнів, три-
вога, щастя і печаль. Перші 
оцінки проводилися за го-
дину до занять співом, а по-
тім — відразу після них. Ре-
зультати показали, що спів 
допомагає знижувати сер-
цебиття, артеріальний тиск 
і рівень кортизолу, покра-
щуючи також симптомати-
ку хвороби Паркінсона.

Джерело: Medikforum

Пропоную увазі читачів 
«Пантелеймона» простий до-
машній рецепт смачних льо-
дяників від кашлю і ангіни. 

Вони мають антисептич-
ну і протизапальну дії, не 
містять консервантів і бар-
вників, інших незрозумілих 
добавок. Дуже допомагають 
полегшити стан при кашлі 
і запаленому горлі, а ще 
приємні на смак.

Для приготування ліку-
вальних льодяників знадо-
биться небагато: 300 г меду 

(можна зацукрованого), 1 ч. л. 
сухого меленого імбиру (мож-
на натерти свіжий), сік з поло-
вини лимона або апельсина.

До меду додайте імбир і 
помістіть на невеликий во-
гонь. Варити 1,5 години при 
регулярному помішуванні. 
Перевіряти готовність маси 
треба краплею на тарілку — 
якщо відразу застигає, вона 
готова. Додайте сік цитрусо-
вих і добре перемішайте.

Блюдо або деко застеліть 
фольгою і вилийте масу. 

Простіше використовувати 
формочки для льоду або цу-
керок (з коробки) — їх треба 
змастити олією, щоб легше 
льодяники витягувати. Мож-
на вставити невеликі палички 
від морозива.

Цими чудовими льодяни-
ками можна лікуватися, а та-
кож ласувати для профілакти-
ки застуди.

Будьте здоровими!
Наталя Гордієнко,

м. Полтава

НАТУРАЛЬНІ ЛЬОДЯНИКИ ВІД 
КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ

СПІВ ПОЛЕГШУЄ 
СИМПТОМИ ХВОРОБИ 

ПАРКІНСОНА

Ще в давні часи знахарі 
для лікування жовтяниці з 
успіхом застосовували лу-
гову рослину вербозілля.

Для цього слід приго-
тувати чай: 1 чайну ложку 
подрібнених квітів і листя 
рослини (беруть і засушені) 
залити склянкою окропу і 
настояти 30 хвилин. Пити 4 
рази на день по 50 мл. Мож-
на використовувати протя-
гом дня як заварку для чаю.
                                                                                   

Надіслав Тарас Лехман,
Львівська обл.

ВЕРБОЗІЛЛЯ ПРОТИ 
ЖОВТЯНИЦІ

ПРО ЯКІ ПРОБЛЕМИ ГОВОРИТЬ 
НЕЗВИЧНИЙ ПРИСМАК У РОТІ

Людський організм має сильні захисні механізми і намагається відразу ж повідомляти 
нас про будь-які проблеми зі здоров'ям. Незвичний присмак у роті — один із малоприєм-
них «сюрпризів», який може свідчити про захворювання або дисфункцію органів і систем.

Експерти розповіли, які ж присмаки є ознаками хвороби. У багатьох випадках це буде 
хорошою підказкою для постановки правильного діагнозу.
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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. !

РЕКЛАМА--------------

ДРУЗІ ПІДВИЩУЮТЬ 
ІМУНІТЕТ

Самотність послаблює 
імунну систему. Друзі та 
близькі люди однією своєю 
наявністю у вашому жит-
ті можуть підвищити ваш 
імунітет на 60% (!).

ЛІКУВАЛЬНИЙ КІТ
Якщо у вас в будинку 

живе кіт, то ризик серцевих 
захворювань домочадців 
знижується на 40%, а рапто-
вих ударів — на 30%. Однак 
потрібно пам'ятати, що над-
мірна любов до котів може 

викликати душевне захво-
рювання.

НУДЬГУВАТИ 
ШКІДЛИВО

 Нудьгувати по кому-не-
будь шкідливо для здоров'я 
— це може спричинити без-
соння. Почуття незадоволе-
ності від перебування далеко 
від дорогої людини змушує 
вас прокидатися ночами.

НЕ СИДІТЬ ПРЯМО
Сидіти на стільці пря-

мо — шкідливо для спини. 
Потрібно відхилятися назад 
і сидіти під кутом 135 гра-
дусів.

ЦУКОР ЗАГОЮЄ РАНИ
 Якщо посипати рану або 

поріз цукром, можна значно 
зменшити біль і прискорити 
процес загоєння.

ВИШНЯ ПРОТИ РАКУ
 Вишня може змусити ра-

кові клітини самознищува-
тися.

ЯГОДИ ВІД ВАРИКОЗУ
 Шипшина, смородина, 

обліпиха і чорноплідна го-
робина в свіжому вигляді 
покращують тонус судин і 

п е р е ш к о д -
жають ви-
н и к н е н н ю 
варикозного 
розширення 
вен.

КАВА РЯТУЄ МОЗОК
Кавові зерна, а точніше 

хлорогенова кислота, що мі-
ститься в них, оберігає наш 
мозок від руйнування.

ЛАТВІЯ, ЛИТВА, 
ЕСТОНІЯ, ФІНЛЯНДІЯ

М'ЯКЕ СИМПТОМАТИЧ-
НЕ ЛІКУВАННЯ, 

ПРОПАГАНДА ГІГІЄНИ

Чим лікують ГРВІ в Балтії? 
Тут пропагують мінімальне 
втручання в процес бороть-
би імунітету зі збудниками 
хвороби. Більшість до недав-
нього часу популярних «про-
тивірусних препаратів» в ап-
теках відсутні, і лікарі їх не 
призначають — через недове-
дену ефективність.

Лікують тільки симптоми, 
медики вимагають від пацієн-
та залишатися вдома, радять 
пити якомога більше рідини, 
налягати на морси, компоти. 
Жарознижувальні, наприк-

лад, «Колдрекс» або «Те-
рафлю», повинні бути в кож-
ній домашній аптечці в сезон 
зростання захворювань, їх 
можна вільно купити. У Фін-
ляндії, наприклад, «фішка» 
останніх років — препарат 
«Burana-C» (ібупрофен з 
вітаміном С).

Антибіотиків без рецепта, 
завіреного відповідним чи-
ном, теж не дадуть. Ніяких. 
Вважається, що такі препа-
рати — на крайній випадок, 
лікарі виписують їх дуже нео-
хоче, тільки коли встановлено 
хронічні захворювання або є 
підозра на ускладнення (і то 
після аналізів).

Однак під час хвороби зі 
складним перебігом меди-
ки можуть порадити Озель-
тамівір і Занамівір (тут ві-
домі під торговими марками 
«Таміфлю» і «Реленза»). Си-
туація з цими препаратами в 
країнах Балтії різна і постійно 
змінюється.

Широко інформується 
населення і про щеплення. 
У жовтні-листопаді всі ЗМІ 
приділяють цьому особли-
ву увагу. У Латвії та Естонії 
централізована, безкоштовна 
вакцинація (в тому числі на 
підприємствах) поки не дуже 
поширена. Щеплення коштує 
до 15 євро, роблять його в 
поліклініках, лікарнях — за 
бажанням і попереднім запи-
сом.

У Фінляндії, до того ж, 
активно пропагується еле-
ментарна побутова гігієна, 
нагадування людям про не-
обхідність якомога частіше 
мити руки. На думку медиків, 
така проста міра безпеки 
ефективніша, ніж всі відомі 
ліки.

НІМЕЧЧИНА
СОУС + ЧАЙ

Маленьким дітям прийня-
то заварювати чай із шавлії 
— цей засіб тут порекомендує 
навіть педіатр.

 Прихильники народ-
них засобів також вважають 
дуже корисним при перших 
симптомах грипу та застуди 
з'їдати на день по кілька ло-
жок традиційного німецько-
го соусу, який можна знайти 
в будь-якому продуктовому 
магазинчику. У його складі — 
жирні вершки і тертий хрін. 
Такий засіб, на переконання 
німців, не тільки лікує, а й 
забезпечує чудову профілак-
тику.

Засоби для полоскання 
горла, «пшикалки» і таблетки 
для розсмоктування, звичні 
українцям, тут не в ходу — 
більшість дітей і дорослих 
взагалі не знають про такі 

способи лікування застуди.       

ШВЕЦІЯ
ЗАНЕДУЖАВ — 

ВІДЛЕЖИСЯ
 У Швеції не прийнято 

викликати лікаря додому — 
терапевт і педіатр приймають 
виключно в лікарнях. Крім 
аварій і небезпечних для жит-
тя станів, ніщо не буде приво-
дом відкласти візит до лікаря. 
Навіть діток з високою темпе-
ратурою шведи часто приво-
дять на прийом.

Головний принцип, яким 
керуються лікарі цієї краї-
ни, — очікування. Якщо за-
хворів, відлежися три доби 
вдома. Якщо стан стабільний 
або поліпшується, шведи не 
бачать приводу для зустрічі з 
лікарем.

Щодо дітей шведські меди-
ки дотримуються такої думки: 
організм повинен сам перебо-
роти хворобу — це зміцнить 
імунітет.

(Продовження теми читайте 
в наступному номері)

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД: 
ЯК ЛІКУЮТЬ ЗАСТУДУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ?

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. І стосується це як дорослих, так і дітей.

Ми зібрали реальні історії про те, як традиційно борються з хворобами в Європі.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЗДОРОВ'Я
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

СПОЧАТКУ 
ВСЕ ПІДГОТУЙТЕ

1. Кабачки помийте, зріж-
те верхню і нижню частину. 
Тоненько ріжте кільцями 
(товщиною, як палець). Якщо 
кабачок товстий і шкірка 
щільна, то краще його очи-
стити. Кожне кільце розріжте 
на 2 або 4 частини.

2. Підготуйте банки (одно- 
або дволітрові). Простери-
лизуйте їх. На дно кожної по-
кладіть спеції (вони годяться і 
для огірків): листя смородини 
чорної і парасольки кропу (їх 
беремо найбільше), потроху 
— листя вишні, селери, гіло-
чок тархуна (естрагону), 2—3 
листочки любистку, 1 гіркий 
перчик, 2 зубчики часнику — 
все це на 1/5 частину літрової 
банки.

3. Тепер заповнюйте бан-
ки нарізаними кабачками по 
плечики, не вище.

4. Приготуйте маринад. У 
літр води всипте 1 ст. ложку 
солі і 5 ст. ложок цукру (по-
руч нехай стоїть оцет — на 1 л 
води 150 г), розмішайте, щоб 
сіль і цукор розчинилися.

5. Банки поставте на таріл-
ки. Доведіть до кипіння до-
статню кількість води і за-
ливайте банки з кабачками, 
прикрийте їх простерилізова-
ними металевими кришками.

6. Через 8—10 хвилин зли-
вайте воду. Одну вилили і 
повторно вливайте чистий 
окріп. Хвилин через 5—8 зли-
вайте вдруге, після чого зали-
ваєте киплячим маринадом 
(сіль і цукор) і вливаєте в ки-
плячий маринад 150 г оцту. І 
через 1—2 хвилини заливаєте 
кабачки так, щоб рідина ця 
лилася через верх (для вида-
лення повітря), потім зака-
туйте банки. Ставте їх догори 
дном до охолодження.

МОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Щоб кабачки не випадали, 

коли зливаєте окріп з банок, 
у продажу є спеціальні сіточ-
ки. Але я обходжуся без них. 
Нарізані кабачки накладаю по 
плечики в банки, покриваю 
їх двома щільними кільцями 
кабачків. Вони впираються 
один в одного і не дозволяють 
випадати шматочкам.

Або беру дві вишневі гілоч-
ки (довжиною трохи більше, 
ніж ширина банки), очищаю 
їх ножем, опускаю в киплячу 
воду і кладу хрестом поверх 
кабачків. Кожна гілочка тор-
кається стінок банки і добре 
утримує тиск її вмісту. Після 
заливки маринадом гілочки 
викидаю.

Якщо будете точно до-
тримуватися рекомендованої 
кількість інгредієнтів мари-
наду (1 ст. л. солі + 5 ст. л. цу-
кру + 150 г оцту на 1 л води 
(не кабачків), то ви полюбите 

цей «сироп» на все життя.
Приготовлені таким чи-

ном кабачки дуже корисні 
тим, у кого знижена кислот-
ність шлункового соку. Я 
майже щоранку полощу рот 
цим «сиропом» і довго жую 
шматочок кабачка. Така жуй-
ка оживляє мозок, проганяє 
сонливість і освіжає рот, очи-
щає від нальоту зуби.

У мене, як і у кожної го-
сподині, є багато рецептів для 
заготовки на зиму кабачків, 
але цей заслуговує слова «Пе-
реможець»!

Валентина Хлібород,
м. Богодухів,

 Харківська обл.

ВІД РЕДАКЦІЇ:

Щиро дякуємо Валентині 
Іллівні за наданий рецепт. 
Запрошуємо і інших читачів 
долучатися до створення 
кулінарної сторінки. Адже 
що може бути смачнішим за 
домашнє приготування! І що 
може бути приємнішим за 
добре бажання поділитися з 
іншими кулінарними секре-
тами, вмінням і навіть спо-
гадами. Думаємо, наступний 
нарис Олени Гвозденко теж 
буде «до смаку» нашим чи-
тачам і підкине кілька ідей 
для осіннього меню.

Виряджені в кращі сукні 
та хустки жінки манірно сіда-
ли за стіл, стримано хвалили 
господиню. Дружба дружбою, 
а бажання здобути славу най-
кращої кухарки все ж пере-
силювало. А яких тільки на-
ливок я не пробувала на цих 
посиденьках: вишневі, горо-
бинові, малинові, сливові ...

— Петрівно, а з чого ти за-
піканку приготувала?

— Та з кабачків, а проша-
рок із фаршу. Спочатку кабач-
ки протерла, посолила, віджа-
ла. А потім на форму виклала, 
зверху — фарш, обсмажений 
з цибулькою, а потім знову ка-
бачками протертими прикри-
ла. Зверху помідори нарізала. 

Залила сметанкою зі збитими 
яйцями, і в духовку на сорок 
хвилин.

— Смачно. Я кільцями ка-
бачки запікаю. Покладу кіль-
ця, а на них — часник, помі-
дори, зверху сирком тертим 
прісиплю.

— А де ж ти, Миколаївно, 
сир береш? Його тепер і за та-
лонами не дають.

— Свій сир роблю. На 
кілограм сиру треба взяти 
літр молока, чайну ложку без 
верху соди, чайну ложку солі, 
можна трішки більше, одне 
яйце і сто грамів масла. У ки-
пляче молоко кладеш сир. Тут 
важливо час витримати — не 

переварити. Хвилин п'ять-де-
сять, не більше. Потім відки-
даєш, щоб стік. А в каструльці 
окремо збивати масло, соду, 
сіль, яйце, додаєш відкину-
тий сир і вариш ще хвилин 
двадцять. Тільки товкачем 
помішувати треба, щоб сир 
розбити. Ну а потім гарячим 
виливаєш у формочки — і го-
тово.

 — Треба спробувати.
— Ой, а це що за колобок? 

Капуста, чи що? — подала го-
лос Микитівна.

 
— Так. Цвітна з м'ясом, 

— гордовито відповіла Пе-
трівна. — Береш цілий качан, 
миєш і відварюєш. Хвилин 

п'ять-десять, не більше. Від-
кидаєш її в миску, щоб стекла 
і охолола. А в цей час у фарш 
додаєш яєчко, приправи різні, 
часник, сіль. 

А потім потихеньку роз-
суваєш суцвіття і закладаєш 
туди фарш. Не змащуючи, 
ставиш у духовку хвилин на 
тридцять. Виймаєш, мастиш 
сметанкою зі збитим яйцем 
— і знову ставиш хвилин на 
п'ятнадцять, щоб підрум'яни-
лася.

   
За капустою йшли фар-

шировані перчики і томати, 
капустяні оладки, рагу, ікра з 
синіх... Але за завершальним 
чаюванням господиня все ж 
отримала не один здивова-

ний вигук. На стіл замість 
звичних пирогів були по-
дані «міські» ласощі. І з чого! 
Морквяний торт і печиво з 
кабачків. Господиня запев-
няла, що кулінарні рецепти 
схожі: на одну склянку тертої 
моркви (або кабачків) йшло 
200 г розтопленого масла, 200 
г цукру, два яйця, по пів чай-
ної ложки соди і солі, борош-
но. А ось від кількості цього 
самого борошна і залежало, 
якої форми набуде страва.

 
— Насиплеш менше, як на 

оладки, виллєш у форму — 
вийде пиріг. Його потім ро-
зріжеш, кремом змастиш або 
варенням якимось — ось тобі 
і торт. А зробиш густішим, 
щоб размісити можна було, 
викладай печивом.

... Не помітила я, як за спо-
гадами дійшла до будинку. 
Світлий смуток, навіяний по-
верненням в той час, коли всі 
ці жінки були живі-здорові, 
— легка приправа до мого 
овочевого меню.

Автор: Олена Гвозденко
© Shkolazhizni.ru

ДЕ ВЗЯТИ ІНГРЕДІЄНТИ ДЛЯ СПОГАДІВ?

РЕЦЕПТИ ВІД СУСІДОК
Різнобарвні гірки болгарського перцю, томати, кабачки і патисони, сіт-

ки золотистої цибулі ... Фантазія миттєво перетворює овочевий ринок на 
картинну галерею з виставленими натюрмортами.

По дорозі додому раптом згадую провінційне містечко, в якому жила 
багато років тому. Сусідки, привітні пенсіонерки, влаштовували пишні 
посиденьки в цей час. За будь-якого приводу збирали навколишніх жінок 
здивувати кухарським мистецтвом. У ті голодні 90-ті прилавки магазинів 
не вирізнялися різноманітністю, а столи, заставлені різнокольоровими 
мисками і плошками, ломилися від різних страв. Майже всі продукти були 
вирощені своїми руками.

ХВАЛА КАБАЧКАМ З БІЛОЮ ШКІРКОЮ!
Дорогі «пантелеймонівці»! Хочу поділитися з читачами газети дуже смачним рецептом 

заготовки кабачків з білим забарвленням на зиму.
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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

ПОСТИМО ПОСТОМ ПРИЄМНИМ
ПРО РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

До чого це я? До того, що, 
забуваючи суть свята, ми 
втрачаємо і суть підготовки 
до нього. Так в чому ж суть 
православного посту?

ГОЛОВНА МЕТА ПОСТУ 
— УСУНЕННЯ ВІД ГРІХА!

Свята Церква вчить, що 
гріх — є всіляка непомірність. 
Відповідно, йому слід проти-
ставити стриманість, якщо 
ми прагнемо до благодатного 
єднання з Господом нашим і 
Спасителем.

Ніхто не стане спереча-
тися, що людині необхідно, 
наприклад, спати або хар-
чуватися, але надмірність їй 
протипоказана. Отже, якщо 
для власної користі людині 
необхідно постійно обмежу-
вати себе навіть у життєво 
важливих речах, то що гово-
рити про шкідливі схильності 
і звички? Але причому тут 
їжа, якщо мета і сенс посту 
лежать у духовній площині?

Уявімо собі ситуацію, коли 
нам у громадському транс-
порті віддавили ногу. Наша 
реакція на цю подію залежить 
від рівня виховання. Невихо-
вана людина може відреагува-
ти в грубих висловлюваннях, 
ввічлива — промовчить ... 
Але! Чи стримається вона в 
думках  від осуду кривдника?

Отже, як ми бачимо, нам 
відносно легко приборкати 
своє тіло (свій язик), але на-
багато складніше зробити те 
ж саме з душею. Якщо ж тіло 
наше розпущене, то про душу 
годі й казати ... Тому піст ду-
ховний слід поєднувати з по-
стом тілесним, щоб через тіло 
керувати власною душею. 
Святі отці порівнюють тілес-
ний піст із маленькими вуз-
дечками, завдяки яким кінь 

— велика і сильна тварина — 
стає керованим.

ЩО ТАКЕ ДУХОВНИЙ 
ПІСТ? 

Часом складно провести 
чітку межу між духовним і 
матеріальним постом. Під 
духовним постом, перш за 
все, слід розуміти внутрішню 
роботу над собою. Утриман-
ня від осуду, пустослів'я, ли-
хослів'я, чвар, розважальних 
заходів ... Піст даємо всім ор-
ганам почуттів: вухам, очам, 
язику. Не помремо ми, якщо 
не подивимося телевізор або 
не сходимо на концерт. По-
годьтеся, похід на танці в дні 
посту, м'яко кажучи, слабо 
поєднується з розумінням 
сердечної скорботи про свої 
гріхи. Як то кажуть: «Делу — 
время, потехе — час!». І час 
посту ми присвячуємо ду-
ховній роботі над собою, на-
лаштовуючись на відповідний 
лад прилученням до духовної 
літератури, зміцнюючись Бо-
жественною благодаттю в мо-
литвах і таїнствах церковних.

Піст матеріальний не зво-
диться тільки до обмеження 
в їжі. Як було сказано вище, 
навіть органи чуття намагає-
мося вберегти від пристрас-
них переживань. І в усьому 
намагаємося знати міру. Тому, 
як навіть пісні за своєю при-
родою речі можуть бути не 
пісними за своєю суттю. На-
приклад, солодощі або хміль-
ні напої. З цієї ж причини 
тим, хто в шлюбі, належить 
на час посту утриматися від 
подружнього спілкування. 
Піст можна порівняти з ліку-

вальною дієтою і голодуван-
ням. Тільки в одному випад-
ку, утримуючись від їжі, ми 
лікуємо тіло, а в іншому, уни-
каючи зла, лікуємо душу.

ТЕПЕР, ЩО СТОСУЄТЬСЯ 
ПІСНОГО РАЦІОНУ

За церковним статутом 
пропонується утримуватися 
від їжі скоромної (тобто тва-
ринного походження). Якщо 
піст не строгий, у певні дні 
благословляється куштуван-
ня риби.

Не обходиться тут без 
крайнощів. Одні заявляють, 
що краще проявляти стри-
маність в скоромній їжі, ніж 
об'їдатися пісною, тому що 
відсутність м'ясопродуктів у 
раціоні послаблює організм. 
Інші обмежують себе навіть у 
вживанні олії.

Прихильникам кушту-
вання скоромного хочеться 
нагадати, що найсильніші і 
витривалі тварини на Землі 
— слони і коні, травоїдні. До 
того ж навіть більшість ме-
диків, не будучи віруючими, 
радять дотримуватися постів.

Виявляється, Господь так 
мудро влаштував, що час ду-
ховного оздоровлення спри-
яє оздоровленню тілесному. 
Справа навіть не в тому, що 
хвороби тілесні  є наслідком 
хвороби духовної. Просто час 
від часу організму необхідно 
відпочивати від прийому того 
чи іншого виду їжі. Чергуючи 
перехід з тваринного білка 
на рослинний, організм ви-
робляє різні ферменти. Так 
він відновлюється. На думку 
фахівців, жителям холодних 
широт взагалі як основний 
продукт рекомендовані не 
м'ясо, а хліб і каша (через 
різні пропорції вмісту білків і 
вуглеводів).

Хочеться ще сказати, що 
менше грішить той, хто пе-
реїдає пісної їжі, ніж той, хто 
їсть у міру скоромне. Тому що 
все ж захищається від ско-
ромної їжі, не лукавлячи без-
розбірним споживанням.

Тим же, хто при приготу-
ванні пісної їжі керується цер-
ковним статутом, раджу не 
поспішати покладати на себе 
«тягарі», проявляючи «рев-
нощі не за розумом». Справа 
в тому, що духовна практика 
нашої Церкви сходить до мо-
настирських традицій. Слід 
пам'ятати, що статут написа-
ний сотні років тому для на-
сельників монастирів. У всій 
своїй повноті він мирських 
людей не стосується. Дещо 
дивно виглядає, коли в миру 
статут дотримується суворі-
ше, ніж у чернечих обителях.

Не секрет, що об'єктивні 
обставини або стан здоров'я 
не дозволяють багатьом ви-
конати навіть необхідний 
мінімум, встановлений Церк-
вою. Подорожуючим, хво-
рим, учням, дітям, вагітним 
і мамам, які годують, війсь-
ковослужбовцям і всім, хто 
знаходиться на пансіонному 
забезпеченні, можливі різні 
послаблення.

Якщо хто-небудь бажає 
взяти на себе особливий под-
виг на час посту, або ж, навпа-
ки, вимагає послаблення, слід 
підійти зі своїми потребами 
до духівника і випросити на 
те благословення.

Першу і останню седмиці 
посту благочестиві христи-
яни намагаються провести 
в максимальній строгості, 
причащаючись наприкінці 
Святих Тайн Христових, тим 
самим досягаючи кінцевої 
мети посту — примирення і 
єднання з Богом! Час посту 
сприятливий для залучен-
ня Божественної благодаті в 
церковних таїнствах. Але слід 
пам'ятати, що піст напередод-

ні Святого Причастя повинен 
бути строгим, навіть якщо 
статут передбачає послаблен-
ня. До того ж є ймовірність 
неадекватної реакції організ-
му на скоромну їжу після ба-
гатоденного посту.

Так чому ж у багатьох 
віруючих спотворюються об-
личчя, як від зубного болю, 
коли вони чують про майбут-
ній піст? Тому що за зовніш-
ньою стороною забули вну-
трішній сенс посту. «Постимо 
постом приємним», — гово-
рили святі отці. Що ж в ньому 
приємного, коли доводиться 
відчувати стільки неприєм-
ностей?

Пам'ятатимемо, що це час 
підготовки до дня народжен-
ня Господа нашого Ісуса Хри-
ста. Недобре прийти до Вину-
ватця торжества з порожніми 
руками. Знаємо ж, що краще 
віддавати, ніж брати. Але ... 
брати від Бога у нас добре 
виходить, а що стосується 
давати ... Чесноти — плоди 
нашого покаяння, якими ми 
повинні прикрасити до кінця 
посту свою душу і принести їх 
до ясел Богонемовляти Ісуса. 
Навіть якщо наші подарун-
ки будуть скромними і не-
показними, Господь прийме 
їх із радістю, і великою буде 
радість про кожного дару-
вальника на Небесах!

Священик Андрій Іванцев

«У любові немає страху, але досконала любов прога-
няє страх, бо  у страхові є мука. Хто ж боїться, той 
недосконалий в любові». (1 Ін. 4: 18)

***
«Любов є корінь, джерело і матір всього доброго. Вся-

ке добре діло є плід любові». 
(Святитель Іоанн Златоуст)
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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)

Так захотілося знову поді-
литися з вами враженнями 
від перегляду нової передачі 
на «АллатРа ТВ» — «Свобода 
від диктатури звіра всередині 
тебе» за участю Ігоря Михай-
ловича Данилова, Жанни і Те-
тяни. Незважаючи на те, що 
цю передачу та інші дивлюся 
постійно, але хочеться диви-
тися і дивитися нескінченно! 

Мені так легко, благодат-
но, радісно на душі, так все 
відчувається на розумовому 
рівні! Так Ігор Михайлович 
від душі і з любов'ю до людей 
розповідає, вловлює кожен 
нюанс душі людської, і наша 
свідомість тоді відступає, осо-
бливо я кажу зараз про свою 

свідомість. Ігор Михайлович 
все правильно і просто гово-
рить, щоб ми всі зрозуміли і 
працювали над собою, йшли 
по духовному шляху.

Ігор Михайлович Данилов 
направляє нас, щоб ми виби-
рали тільки позитивні думки, 
милувалися всім прекрасним: 
чудовою природою, квітами, 

щоб любили Бога, любили і 
розуміли один одного, і ба-
чили тільки хороше, добре, 
прекрасне в кожній людині, а 
погане — це від системи. Нам, 
людям, потрібно відмовитися 
від нав'язливих думок і на-
вчитися керувати своєю ува-
гою: не засуджувати один од-
ного, не заздрити, не тримати 
зла на людей. Це просто, але 

і дуже складно, тому що ми 
стикаємося на цьому шляху зі 
своєю свідомістю. Свідомість 
— це всього лише програма, 
як у комп'ютері, але потрібно 
вибирати гарне, добре, з лю-
бов'ю до людей ставитися. І 
тоді вона відступає, тому що 
вона цього боїться — любові 
Божої боїться, як не раз гово-
рив нам у передачах Ігор Ми-
хайлович.

Дівчатка-фіалочки Тетя-
на і Жанна — такі прекрасні, 
теплі, ніжні. Мої дорогі «ан-
гелочки», як же вас відчуваю 
душею на такому тонкому 
чуттєвому рівні, що здається, 
і я торкаюся до вас своєю ду-
шею!

Подяка, любов, уклін ду-
ховному світу, Ігорю Михай-
ловичу Данилову, Жанні, Те-
тяні за цей подарунок людям!

Господь Бог нас не поки-
дає і хоче вберегти нашу пре-
красну, мальовничу планету і 

людей, що населяють її, і тому 
ось нам дані ці знання, щоб 
всі розвивалися духовно.

Ось коли я роблю практи-
ку «Квітка Лотоса», стикаюся 
з духовним світом і Святим 
Духом. І як же це чудово, що 
навіть словами цей стан не 
передати, і хочеться там за-
лишитися назавжди. Але нам, 
людям, дане життя земне, 
щоб усі прийшли до Бога, до 
вічного життя! Працювати-
мемо над собою, над своїми 
думками від системи і далі 
рухатимемося по духовному 
шляху.

Величезне спасибі колек-
тиву газети «Пантелеймон 
цілитель» за те, що ви є, за 
любов, доброту і благодать, 
яку даруєте мені і всім людям! 
Дуже вас усіх люблю, мої до-
рогі, і я з вами в команді!

З любов'ю і вдячністю, ваша 
постійна читачка Тетяна 

Віталіївна, 60 років,
м. Біла Церква, Київська обл.

Не так давно він 
завершив свою бага-
торічну працю і під-
готував до публікації 
її підсумок в Україні. 
Але найцікавіше і нез-
вичайне те, що ша-
нований в науковому 
світі маститий учений 
наділив свої думки, 
доступні до розуміння 
всім і кожному, у вір-
шованій формі.

На цю тему ви 
опублікували вже два вірші 
Валерія Миколайовича (ще 
один залишився в запасі). 
Нова його поетична праця 
називається «Який у житті 
нашому сенс?». Впевнена, що 
глибина розуміння автором 
людських проблем і мотивів 
їхніх рішень викличе жвавий 
інтерес і відгук у душах чи-

тачів. Ну а Валерій Миколай-
ович, шанувальник і цінитель 
вашої праці, передплатник 
двох видань «Пантелеймон» 
і «Розумне господарство», 
отримає від публікації моєї 
передмови до вірша (і його 
самого) позитивний заряд 
для довголіття і стимул до по-
дальшого віршування.

З вдячністю за увагу до 
моїх матеріалів, друзі!

Ваша Тетяна 
Кир’якова-Музалевська,

 м. Бахмут,
  Донецька обл.

.
 

КАКОЙ У ЖИЗНИ НАШЕЙ 
СМЫСЛ?

Какой у жизни нашей смысл?
Куда она стремится?

Извечно мозг тиранит 
мысль:

«Жить надо торопиться!»
Родившись, надобно расти,

Чтоб развивалось тело,
Убрать преграды на пути

За дальние пределы.
Но для того, чтоб жизнь 

начать,
Надо постичь отцовство:

Растить, кормить 
и пеленать,

Чтоб воспитать 

потомство.
Чтобы хотелось жизнь 

воспеть,
Почувствовать начало,

Когда ж серьёзно 
посмотреть — 

Хорошего в ней мало.
Родиться, чтобы умереть?
Чего же ждать от света?
Или богатство заиметь,
Иль захламить планету?

К чему людей ведёт мечта?
Коль, что ни день, то снова

Кругом — мирская суета,
Как жизни всей основа.

Лишь только вера нам в 
пути

Оставила надежду.
В неверии? Господи, прости,

Прости меня невежду.
Не трудно ли уразуметь:
У нас двух жизней нету,
Нетленну можно жизнь 

иметь,
Лишь потеряв планету.
Четыре миллиарда лет

Она кружит в пространстве,
А изменений нет, как нет
В её цветном убранстве.

Ей надо было б жизнь 
продлить,

Сберечь её богатство
Для тех, кто после будет 

жить,
Преобразуясь в братство.

Куда ж путь держит человек?
Искать свой дом 
в пространстве?

Коль у него короткий век — 
Есть лишь мечта
 для странствий.

Что ищет в этой жизни он,
В пылу страстей блуждая,

Какой неведомый закон
Для мира открывая?

Куда его направит Бог?
Где сотворит он чудо?

Где он отыщет свой порог,
Покой душе добудет?

Ведь цель у всех всего дна:
Она — в людском призванье,
Она, хоть часто не видна,

Однак у всех в сознании.
Она — не праздный ералаш,

Пришедший в праздник к 
людям.

Её не купишь, не продашь,
Не поднесёшь на блюде.

Она — как качество души,
Подаренное людям.

С ней расставаться 
не спеши,

Другой такой не будет.
Она — как райская мечта,

Не всяк её добудет.
Это ЛЮБОВЬ и ДОБРОТА —

Была и есть, и будет!
17.07. 2018 г.

Валерій Ковальов,
м. Соледар, Донецька обл.

СПАСИБІ ЗА ЛЮБОВ, ДОБРОТУ 
І ПОДАРОВАНУ БЛАГОДАТЬ!

Здрастуй, добра газето для добрих людей «Пантелеймоне»! Така прекрасна і чудова 
осінь!

Пройшло свято Покрова Пресвятої Богородиці. Я всіх вітаю з цим світлим святом, 
і нехай Пресвята Богородиця завжди буде з вами поруч і допомагає всім стражденним 
людям.

ЯКИЙ СЕНС НАШОГО ЖИТТЯ?
Шановна Анно Хатімлянська і колектив загальної улюблениці — найдобрішої в світі га-

зети «Пантелеймон цілитель» для найдобріших у світі людей!

У попередніх номерах свого видання ви опублікували два моїх матеріали про дивовижну 
людину — вченого-економіста, професора В. М. Ковальова. Все своє життя, а це без малого 
9 (!) десятиліть, Валерій Миколайович присвятив розробці вкрай необхідної для людей те-
орії свідомого перетворення людства еволюційним шляхом у третьому тисячолітті. Тобто 
теорії, якій належить майбутнє.
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«И вдруг поймёшь, что в мире бренном, где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений — прикосновение Души». (Григорій Гольдштейн.) 

У нашому храмі завжди 
є Сонечко. Ми так бабусю 
Ліду називаємо. Чому саме 
«Сонечко»? Тут передмова 
потрібна.

Справа в тому, що вона 
вже давно вдова. Чоловік у 
п'ятдесят років, як і належить 
шахтареві, на пенсію пішов 
і, як зазвичай, по-гірницьки, 
від пилу вугільного, що в ле-
генях залишився, в неповні 
шістдесят пішов. Туди ж, під 
землю. Тільки ось глибини 
йому тепер вистачило наба-
гато меншої, ніж тієї, де він 
вугіллячко рубав. Півтораме-
трової.

Залишилася бабуся Ліда 
одна.

Діти приїжджають рід-
ко. Причина відома: в іншій 
країні з вини політиків зараз 
живуть, яка з кожним роком 
все далі від нас знаходиться.

Ще коли храм наш без даху 
стояв, і ми у голих цегляних 
стінах молебні служили, ба-
буся Ліда до нас прийшла, та 
так і зріднилася з новим при-
ходом. Коли ж перші свічники 
в новий храм привезли, підій-
шла вона до мене і попросила: 
«Отче, а можна я за цією кра-
сою доглядатиму? Бачите, які 
вони гарні, як сонечка».

Так і «доглядає». Є у неї ма-
ленький ящичок в парафіяль-
ній господарській шафі, де 
все приладдя для чищення 

свічників лежать: ганчірочки, 
шкребки, рідини різні ... Бабу-
ся Ліда, по тільки їй відомому 
графіку, своїх підопічних чи-
стить і миє. Влітку — на вули-
ці, під каштаном; взимку — в 
храмі, в куточку біля ікони Ге-
оргія Побідоносця послух, са-
мостійно на себе накладений, 
виконує. Почистить. Поми-
лується. І обов'язково скаже: 
«Красота ж яка! Як сонечко 
на Великдень».

Цього року, в дні короткі, 
осінні, інше додалося. У будні 
приходить наше Сонечко до 
храму і, коли свічники турбот 
не вимагають, бере лавочку і 
сідає під стіною церкви, куди 
сонце світить. Зранку це, як-
раз, під великомученицею 
Варварою. До вечора світи-
ло практично навколо обхо-
дить, а за ним і бабуся Ліда 
«мандрує», отже до вечірньої 
служби з південного боку 
церкви знаходиться. У нас 
там ікона Святителя Миколая 
знаходиться.

— Бачиш, отче, яка у 
мене дорога, — сказала мені 
якось Лідія, — від заступни-

ці до заступника.

І дійсно, саме так і вихо-
дить. Бабуся не просто так 
сидить на лавці. Вона книжку 
читає. Одну й ту саму. Заціка-
вило мене, що ж це за книга 
така? Непомітно підійшов і 
через плече зазирнув. Здиву-
вався несказанно. В руках у 
бабусі був старовинний то-
мик, років сто тому виданий. 
З віршами Пушкіна.

Не витерпів, спитав, чому 
саме ця книга.

— Теплий він, Олександр 
Сергійович, як сонечко, — з 
посмішкою відповіла бабуся 
Ліда.

Кожну службу стоїть наше 
Сонечко на своєму звично-
му місці, біля підсвічника, і 
світиться радістю. Ось і мо-
люся, наскільки вмію, щоб 
світло це ще довго не згасало. 
З цим світлом жити легше, 
прикрості не такі тяжкі, і в 
людях, перш за все, все хоро-
ше, Боже видно. Інакше і бути 
не може під Сонечком ...

  Олександр Авдюгін

Мені сподобалася стаття 
Петра Ілляша про самотність. 
Такі ж думки і почуття були і 
у мене в тому ж віці. Спочатку 
величезна самотність і пошук 
чогось важливого. Тоді са-
мотність для мене була  ніби 
відчаєм. Але потім я насолод-
жувалася самотністю. І скорі-
ше не нею самою, а перебу-
ванням на самоті, тому що я 
не відчувала себе самотньою.

Самотність, напевно, є од-
нією зі складових духовного 
шляху. Коли вибираєш цей 
шлях, але вибираєш не розу-
мом, не зі страху перед май-

бутнім, а душею, ти починаєш 
проходити шлях від відчуття 
пекла самотності до відчут-
тя світу, любові, єднання. Це 
важкий шлях, який вимагає 
чесності перед самим собою, 
усвідомлення своєї гордині і 
інших перешкод.

У книзі «АллатРа» є такі 
рядки: «Не порівнювати, не 
гордитися, не заздрити». 
Вони стали для мене пере-
ломними, ще однією сходин-
кою вгору. Тоді зникло від-
чуття своєї важливості. Коли 
уявляєш свою величину в 
порівнянні зі Всесвітом, коли 
розумієш, що у фізичному 
плані ти ніщо, ніби порошин-
ка, як і всі інші, тоді усвідом-
люєш, що тільки від тебе за-
лежить, ким ти будеш. Можна 
нарікати на щось, ображатися 
на когось, а можна самому 

творити себе, свій сьогодніш-
ній день, бути відкритим лю-
дям і світові, всьому прекрас-
ному в ньому.

І коли зникає високість 
свого «Я», зникає і відчуття 
самотності. І коли я вперше 
відчула, наскільки прекрас-
ний, гармонійний, захопли-
вий цей світ, була вражена 
від того, що багато років про-
жила в темряві. Сподіваюся, 
що в неї вже не повернуся. А 
зараз просто насолоджуюся 
цим шляхом, радію кожному 
дню, кожному позитивному 
досягненню, прекрасним лю-
дям ... Радію, незважаючи ні 
на що ...

Т. В. Дорощук,
смт Романів,

 Житомирська обл.

Добрий день, «Пантелей-
моне»!

Купила вашу газету і дя-
кую за гарні по-
ради, які даєте на 
її сторінках. Я вже 
двічі все перечита-
ла. Тільки й чекаю, 
коли буде наступний 
номер. Стільки всьо-
го цікавого і мудрого 
в цій газеті, що навіть 
не хочеться дивитися 
телевізор, адже там хорошого 
мало розповідають.

Скільки є добрих людей! 
А то, бувало, подумаєш, що 
нікому ми, пенсіонери, вже 
не потрібні. «Пантелеймон» 
повертає нас до життя, і світ 
навколо стає кращим, світлі-
шим і добрішим.

У якомусь із номерів було 

написано, що чорнобривці 
дуже корисні. Мені 58 років, 
а я тільки зараз про це дізна-

лася. Я дуже люблю 
ці квіти. Цього року 
багато насадила,тож 
зберу чорнобривці і 
застосую за рецеп-
том, або ж засушу 
— буде навесні до-
бриво.

Ваш «Панте-
леймон» пише про різні свята, 
про ікони, і все дуже корисне, 
цікаве. Дай вам Бог всім здо-
ров'я, успіхів у роботі, щастя. 
Я вдячна за газету і за те, що 
на світі є люди, яким не бай-
дуже чиєсь життя. Побільше 
б таких, тоді, може, в нашій 
країні швидше б настав мир.

З повагою, Галя,
смт Богданівці,

Хмельницька обл.

ШАНОВНА 
АРІНО ГАРКУШЕНКО 

З КИЄВА!
Ваш приз — MP3-плеєр 

— чекає Вас досі! Ми не 
можемо Вам його вислати, 
оскільки немає точної зво-
ротної адреси. Прохання 
зателефонувати до редакції 
для уточнення всіх питань, 
щоб Ваш приз до Вас доїхав!

Телефони редакції:
(098) 074-18-15;
(066) 202-63-92.

З повагою, редакція газети 
«Пантелеймон»

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ ЛЕС!

Как прекрасен этот лес,
В золото одетый,

Он теплом последних дней
Нежно обогретый.
А зелёный изумруд

Вдруг сверкнёт то там, 
то тут.

Ну а красные рубины 
Разместились на рябине.
Жемчуг крупный поутру 

Превратился вдруг в росу.
Янтари, рубин и злато —

Это осень так богата.
И богата, и щедра 
Эта славная пора!

 Т. І. Чорноброва,
м. Слов'янськ

«РАДІЮ, НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО...»
Здрастуйте, моя улюблена газето «Пантелеймон»! Спасибі вашому колективу за прекрас-

ну і важливу роботу, за об'єднання людей в добрі й любові. Спасибі, що надрукували мою 
статтю, хоча я довгий час не наважувалася її відсилати.

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ПОВЕРТАЄ 
НАС ДО ЖИТТЯ»

 СОНЕЧКО 
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Їхав один молодий чо-
ловік на новому блискучо-
му «Ягуарі» в прекрасному 
настрої, наспівуючи якусь 
мелодію. Раптом побачив він 
дітей, що сидять при дорозі. 
Після того, як він, обережно 
об'їхавши їх, зібрався зно-
ву набирати швидкість, він 
раптом почув, як в машину 
вдарився камінь.

Молодий чоловік зупи-
нив машину, вийшов із неї 
і, схопивши одного з хлоп-
чаків за комір, почав його 
трясти з криком:

— Паршивець! Якого 
біса ти кинув в мою маши-
ну камінь! Ти знаєш, скільки 
коштує ця машина?!

— Вибачте мені, місте-
ре, — відповів хлопчик. — 
У мене не було наміру за-
подіяти шкоду вам і вашій 
машині. Справа в тому, що 
мій брат — інвалід, він вива-
лився з візка, але я не можу 
підняти його, він занадто 

важкий для мене. Уже кіль-
ка годин ми просимо допо-
моги, але жодна машина не 
зупинилася. У мене не було 
іншого виходу, крім як ки-
нути камінь, інакше ви б теж 
не зупинилися.

Молодий чоловік допоміг 
посадити інваліда в крісло, 
намагаючись стримати сльо-
зи і придушити клубок, що 
підступив до горла . Потім 
він пішов до своєї машини і 
побачив вм'ятину на новень-
кій блискучій дверці, що за-
лишилася від каменю.

Він їздив багато років 
на цій машині, і всякий раз 
говорив «ні» механікам на 
пропозицію відремонтувати 
цю вм'ятину на дверцятах, 
тому що вона кожного разу 
нагадувала йому про те, що 
якщо ти проігноруєш шепіт, 
в тебе полетить камінь.

Джерело: https://mirpozitiva.
ru/parables/474-pritchi20.html

Доброго дня усім «пан-
телеймонівцям»! З найкра-
щими побажаннями миру, 
добра, здоров'я і, звичайно 
ж, творчості! В дар всім вам 
прийміть етюди осені. Може, 
у когось вони викличуть 
щемливі спогади простої кра-
си, легкого смутку і подяки 
Всевишньому про торжество 
божественної природи.

О БАБЬЕ ЛЕТО!..

Лето бабье — осень!
А в кудрях клёна — шёлк 

паутины — проседь…
Ветер-художник вплетает 
золото в ковёр летящий!..

Голубоглазый Лель 
кружится с Мавкой 

в прощальном вальсе...


Отдыхают от жаркого лета 
перепаханные поля…

И блестит над серебряным 
небом 

В маслянистых глыбах земля.
Ветерок в сухих зарослях 

бродит, 
Почерневшей листвой 

шелестит,
Вечер нехотя в сумерки 

входит,
Тонкий лёд под ногами 

хрустит.


Морозный ветерок 

оскольчатым узором
Сковал на дороге мокрую 

грязь…
От трактора сбежало 

перекати-поле:
Промчало по дороге 

и застряло в кустах.


Солнцем каждая веточка 

ярко освещена —
Словно тепло последнее 

хочет вобрать она.
Ветер о веточки бьётся,

лучик пытается схватить,
Тихим звоночком смеется 
солнышка светлая нить.



Осеняя лужа блестит на 
дороге,

Как в зеркальце смотрится 
небо в неё…

Серебренный месяц 
в малиновом звоне 
Глядит с высоты 

в отраженье своё…


Середина ноября. 
Солнце ярко светит…

В травке «солнышко» сидит, 
как мечта о лете…

На свою ладонь возьму 
красную букашку,

И скажу: «Лети туда, где 
мечта и сказка!..»

                                                                             
Олена Миколаївна Корсун,

 с. Долина,
Івано-Франківська обл.

Вітаю мою хрещеницю Маринку 
з Городоцького району Хмельницької області 

з Днем народження!

Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своём жизненном пути!

Пусть будет в жизни много 
света,

Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живёт в душе твоей!

Галя

«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

«Думати, що хтось інший 
може зробити тебе щасли-
вим або нещасним, — просто 
смішно».

(Будда)


«Велика наука жити щас-
ливо полягає в тому, щоб 

жити тільки в сьогоденні».
(Піфагор)



«Щастя не в тому, щоб ро-
бити завжди, що хочеш, а в 
тому, щоб завжди хотіти того, 
що робиш».

(Лев Толстой)

«НАГАДУВАННЯ»ПРИТЧА

МУДРІСТЬ ТИЖНЯ


