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Корисний і потрібний
подарунок для кожного!

"Пантелеймон" -
добра газета
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Гідний поваги той, 
хто живе і діє заради 
своєї душі і духовного
майбутнього всього

людства.

Супер-чай від 50 
хвороб

ЗДОРОВ’ЯПродовження на стор. 5

Цей дивовижний чай лікує 
понад 50 хвороб, він здатний 
вбивати паразитів і очищає 
організм від шлаків!

Ці інгредієнти допоможуть 
запобігти багатьох захворю-
вань, таких як інфекції, за-
пальні процеси...

З ЖИТТЯПродовження на стор. 12

Що може лялька щастя?
Новорічна історія

Ганна Іванівна вже четвер-
тий місяць сиділа без роботи. 
Вона була бухгалтером зі ста-
жем, але, незважаючи на це, її 
скоротили одну з перших. Було 
це на початку осені, а зараз 
ішов уже грудень, наближався 
Новий рік.

Як багато в світі 
хороших людей!

ВАШІ ЛИСТИ
Продовження на стор. 10

Та обставина, що сталася 
в моєму житті цього літа, ще 
раз навела мене на думку, що в 
світі нашому багато хороших, 
добрих людей, готових подати 
руку допомоги іншому. Нехай 
мої добрі слова будуть найкра-
щими ліками для всіх людей 
похилого віку.

«Несподівана радість» — 
ікона, що закликає нас до праці. 
Труда духовного, молитовного. 
Результати тієї праці з'являть-
ся, ох, не відразу. Їх нам нами-
вати і намивати. Адже не дарма 
молитовний труд називають 
подвигом. «Працюй і молись», 
— вчили древні подвижники.

ПРАВОСЛАВ’ЯПродовження на стор.  9

Ікона «Несподівана 
Радість» РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ

ПОДОРОЖІ В КОМІ

Тисячі людей переживали 
клінічну смерть і розповіда-
ли про те, як бачили «світло 
в кінці тунелю», але вчені 
кажуть, що це всього лише 
їхні галюцинації. Строго ка-
жучи, знайти вченого, який 
вірить в загробне життя, не 
так-то просто. Але один із 
найвідоміших і досвідчених 
нейрохірургів США — лікар 
Олександр Ебен — став од-
ним із тих, хто вважає, що 
його досвід був чимось біль-
шим, ніж просто галюцина-
ція.

Протягом семи днів Ебен 
лежав у комі. Коли лікарі вже 
були готові припиняти ліку-

вання, а родичі погодилися 
на евтаназію, очі Ебена нес-
подівано відкрилися. Він по-
вернувся.

Історія Ебена — не фан-
тастика. Перш ніж із ним 
трапилася ця історія, він 
був одним із кращих у світі 
фахівців з неврології. Він не 
вірив ні в Бога, ні в загробне 
життя, ні в існування душі.

Сьогодні Ебен — лікар, 
який вважає, що справжнє 
здоров'я може бути досяг-
нуто тільки тоді, коли ми 
розуміємо, що Бог і душа є 
реальними, а смерть — не кі-
нець нашої подорожі, а лише 
перехідна точка нашого існу-
вання.

ДОТИК ДО 
БОЖЕСТВЕНОГО

Досвід клінічної смерті 
зазвичай неймовірно змінює 
людей. Якщо ви пережили 
важку хворобу або велику 
аварію, то це може вплинути 
на ваше життя куди більше, 
ніж ви можете навіть уявити.

«Мозок — дивно склад-
ний і надзвичайно тонкий 
механізм. Зменшіть кількість 
кисню, який йому необхідно, 
до мінімуму, і мозок зреагує. 
Те, що люди, які перенесли 
важкі травми, повертаються 
зі своєї «подорожі» з дивними 
історіями, не було новиною. 
Але це не означало, що їхні 
подорожі були реальними»... 

(Продовження на стор.2)

НЕЙРОХІРУРГ ОЛЕКСАНДР ЕБЕН ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
Нейрохірург Олександр Ебен пережив клінічну смерть. Він стверджує, що заглянув в 

загробний світ, хоча сам в нього до цього не вірив.



2     №23 (605), 2018panteleymon.com ЦIЛИТЕЛЬ



ЦЕ ЦІКАВО

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

(Закінчення. Початок — 
у попередньому номері)

Мирослав: Як Ви вва-
жаєте, чому ще сприяє змі-
цнення духовної складової 
людини? Як людям знайти 
ту спільну мову, щоб вони 
жили в мирі, бачили один в 
одному людину, перш за все, 
того, в кому є духовна скла-
дова?

Наталя: Дякую. Якраз, 
займаючись питаннями ду-
ховності, ми в процесі науко-
вих досліджень вивели таке 
визначення, що ми розуміємо 
під поняттям «духовна Осо-
бистість». І скажу вам, що 
духовною вважається та Осо-
бистість, в якій горить іскра 
Божества, яка в своїх думках 
і вчинках спирається на закон 
Божий. 

Що це за закон? Закон 
правди і справедливості, за-
кон Любові і взаємної під-
тримки! Яка в своїх думках 
і вчинках спирається на це, і 
яка створює, чия праця слу-
жить майбутньому. Така Осо-
бистість вважається духов-
ною. Тобто та, яка любить, яка 
творить на основі Любові, яка 
пропагує Любов і сама демон-
струє її! Не можна навчати 
любити, не люблячи самому. 
«І, бажаючи бути любимим, 
я спочатку сам люблю!», — як 
сказав філософ Сковорода.

Мирослав: Питання щодо 
проявів Любові. Друга ча-

стина фільму називатиметь-
ся «Любов, що дарує Сво-
боду». Можливо, Ви могли 
б щось порадити, пореко-
мендувати щодо того, яка це 
Любов, яка дарує Свободу? І, 
можливо, дали б якісь прак-
тичні поради щодо цього.

Наталя: Дякую, дуже хо-
роше запитання і потрібне, 
що найголовніше. Тому що 
бути вільними — це бути від-
повідальними. Не може бути 
вільною людина в тому плані, 
що «нічого мене не стосуєть-
ся». Навпаки, вільна — це 
любляча людина, яка несе від-
повідальність за себе, за свою 
країну, за свою Батьківщину, 
за своє оточення, за свій вид 
діяльності, за тих, хто з тобою 
поруч ... 

Це переживати чужі успіхи 
і невдачі, як власні, це радіти 
чужим успіхам і співчувати 
чиїмось невдачам і допомага-
ти в разі потреби. Тому перша 
головна порада у відносинах 
між людьми — це пам'ятати, 
що єдиний спосіб перетвори-
ти будь-якого ворога на друга 
— це любити. Більшість філо-
софів і вчених до цього прий-
шли. І найвищою зброєю є 
Любов. Тобто Любов перема-
гає, вона не зрадить, вона не 
образить, вона не зробить зла. 

Людина, яка любить, вона 
дуже правдива по суті своїй  
щодо інших людей. Вона не 
допустить жодного злого 
вчинку, гордині, гніву, нечи-

стоти, жадібності, ліні, злості 
тощо. Тобто носій Любові, 
носій позитиву — це людина, 
яка своїм власним прикла-
дом, своїм власним життям 
демонструє ... вона випромі-
нює це тепло, цю Любов, цей 
позитив, і людина сама набли-
жається до неї.

Мирослав: Виявляє це 
світло ...

Наталя: Так, вона йде, як 
на світло! Перша порада, як 
любити інших, — любити са-
мому!

Мирослав: Перш ніж бра-
ти у Вас інтерв'ю, ми говори-
ли про те, що фільм Ви ди-
вилися, вивчаючи. Тобто Ви 
дивилися ...

Наталя: Вивчаючи, так-
так. Повторю це: я не диви-
лася цей фільм ось так всі 4 
години, тому що це не фільм, 
який дивишся, як худож-
ній. Це повинен бути фраг-
мент, його аналіз, його пере-
осмислення, його навіть десь 
втілення в життя.

Мирослав: Ми проа-
налізували, що цей фільм 
стає якоюсь такою дослід-
ницькою енциклопедією для 
кожного. Що б Ви порадили 
тим людям, які ще не бачили 
його?

Наталя: Подивитися, зви-
чайно! Зараз Ви говорили, і я 
собі так представляла фраг-

менти цього фільму, і я бачи-
ла очі тих молодих юнаків та 
дівчат! Я працюю з молоддю, 
тому навіть хвилююся, коли 
біля мене молодь. Я дуже лю-
блю молодь! Люблю молодь 
в студентських аудиторіях, 
в подорожах, на перервах. Я 
люблю цей гул, шум, все це їх 
таке живе спілкування. Я от-
римую величезне задоволен-
ня від цього. І, перш за все, 
сама рекомендуватиму пере-
глянути цей фільм. Що вже 
й роблю, оскільки ось уже 
розпочався навчальний рік. 

Це означає, що ми маємо 
можливість давати те живе 
спілкування, цей живий ре-
сурс нашої молоді, і рекомен-
дувати те, що знято нашими 
руками! Це як вирощений 
фрукт, продукт, дерево, ва-
зон. Це проект, в якому ми є 
учасниками, творцями, і ми 
причетні до нього. Існує дуже 
багато ще фільмів і книг, і ін-
шої продукції, яка необхідна, 
корисна і заслуговує на увагу. 

Але саме цей фільм реко-
мендую подивитися сучасній 
молоді і науковим співробіт-
никам, а також ученим і лю-
дям інших професій для того, 
щоб у них теж засвітилися очі 

таким вогнем, такою любов'ю, 
як горіли очі тих учасників 
соціологічного опитування, 
які представлені, повторюся, 
з 140 країн в цьому серйозно-
му, потужному, могутньому 
проекті, який надихнув, який 
надав мені віру в майбутнє і 
окрилив мене, завдяки якому 
я ще більше ціную нашу мо-
лодь. 

Я бачу, наскільки вони бе-
режуть цей Всесвіт, наскільки 
вони піклуються про нього, 
наскільки багато роблять для 
того, щоб світило Сонце, щоб 
люди посміхалися, щоб цвіли 
квіти, щоб раділи люди, щоб 
між ними панувало те, про 
що цей фільм, — панувала 
Любов! Мир, Любов, Благо-
дать! 

Дякую вам сердечно, мо-
лоді, чудові, прекрасні, пер-
спективні наші журналісти, 
наші тонкі психологи, наші 
глибинні філософи, наші 
вмілі, талановиті фахівці 
своєї справи. Спасибі вам! 
Висловлюю кращі слова за-
хоплення і вдячності!

Мирослав: Дякую Вам і 
бажаємо приємного пере-
гляду фільму.

allatra.tv

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

СУТЬ КОЖНОГО — ЛЮБОВ!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег — на листве 
пожелтевшей, 

Первый снег — у меня в волосах,
Только солнце сияет в улыбке,
Искры светлые в карих глазах.

Я не буду считать
 зимы, вёсны,

В календариках лист отрывать,
Я хочу просыпаться счастливой
И счастливой хочу засыпать.

Но зачем же считать 
мне морщинки? 

Это память
 о прожитых днях.

Я себя ощущаю любимой 
И люблю всю себя отдавать.

Первый снег — это
 грустно немного. 

Осень яркая, словно во сне.

Первый снег — 
это просто награда

За тепло, что струится 
в душе.

Т. І. Чорноброва,                                                                                                   
м. Слов'янськ

Головна погода та, що 
в душі, а не за вікном!

Добрый друг «Пантелеймон»,
как Подорожник:

В трудный час бальзам на душу льёт.
За любовь и ласку да прибудет — 

Бог и жизнь сторицею вернёт!

Творчого процвітання 
тобі, Сонячний «Панте-
леймоне», цілитель душ 
людських, на довгі роки і 
століття! Миру, здоров'я 
всім «пантелеймонівцям», Ангела Хоронителя 
і Божого благословення!

   Олена Миколаївна Корсун, с. Долина,                                                                                            
Донецька обл.
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 «Скільки ж потрібно мудрості, щоб ніколи не втрачати доброти! (М. Ебнер-Ешенбах)

ЦЕ ЦІКАВО

РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ
НЕЙРОХІРУРГ ОЛЕКСАНДР ЕБЕН ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ

(Закінчення. 
Початок на стор.1)

Я не заздрив тим, хто вірив 
у те, що Ісус був більше, ніж 
просто хороша людина, по-
терпіла від суспільства. Я гли-
боко співчував тим, хто вірив 
у те, що десь там є Бог, який 
істинно любить нас. Насправ-
ді, я заздрив тому почуттю 
безпеки, яке давала цим лю-
дям їхня віра.

 КОЛИ МОЗОК 
ВІДКЛЮЧИВСЯ

Рано вранці чотири роки 
тому я прокинувся з най-
сильнішим головним болем. 
Лікарі вирішили, що я яки-
мось чином заразився дуже 
рідкісним захворюванням — 
бактеріальним менінгітом, 
який в основному атакує но-
вонароджених. Бактерії E. coli 
проникли в мою спинномоз-
кову рідину і пожирали мій 
мозок.

 Коли я прибув до відділен-
ня невідкладної допомоги, 
мої шанси на те, що я житиму, 
а не лежатиму овочем, були 
вкрай низькими. Невдовзі 
вони знизилися практично до 
нуля.

Сім днів я лежав у глибокій 
комі, моє тіло не реагувало на 
подразники, а мозок не функ-
ціонував. Потім, уранці сьо-
мого дня, коли лікарі вирішу-
вали, чи варто продовжувати 
лікування, мої очі відкрили-
ся...

Наукового пояснення тому 
факту, що поки моє тіло було 
в комі, мій розум і мій вну-
трішній світ були живі-здо-
рові, немає. У той час як ней-
рони кори головного мозку 
були переможені бактеріями, 
моя свідомість вирушила в 
інший, куди більший, Всесвіт 
— вимір, який я собі навіть не 
міг уявити і який мій докома-
тозний розум вважав за кра-
ще б назвати «нереальним».

Але цей вимір, той самий, 

описаний незліченною кіль-
кістю людей, які пережили 
клінічну смерть та інші мі-
стичні стани, існує. Він є, і те, 
що я побачив і дізнався, бук-
вально відкрило мені новий 
світ: світ, у якому ми пред-
ставляємо собою набагато 
більше, ніж просто мозок і 
тіло, і де смерть — це не за-
гасання свідомості, а скоріше 
глава великої і вельми пози-
тивної подорожі.

 Всі основні аргументи 
проти досвіду перебування 
в потойбічному світі ґрунту-
ються на тому, що ці події є 
результатом «несправності» 
КГМ.

Однак свій же досвід я пе-
режив при повністю непра-
цюючій корі. Згідно з сучас-
ним медичним розумінням 
мозку і розуму, я ніяк не міг 
випробувати навіть віддалену 
подібність того, що мені дове-
лося пережити ...

МІСТИЧНА ЖІНКА
На початку своїх пригод я 

був у хмарах. Великих, пухна-
стих, рожево-білих, що плив-
ли по синьо-чорному небу. 
Високо-високо над хмарами 
летіла зграя прозорих мерех-
тливих істот, які залишали за 
собою довгі сліди, як у літаків.

Птахи? Ангели? Ці слова 
спливли пізніше, коли я запи-
сував свої спогади. Але жодне 
з цих слів не зможе описати 
тих істот. Вони просто відріз-
нялися від усього, що було на 
цій планеті. Вони були більш 
просунутими. Вищою фор-
мою життя ...

Зверху долинув звук, не-
мов співав прекрасний хор, 
і я подумав: «Це від них?». 
Пізніше, думаючи про це, я 
дійшов висновку, що звук на-
родився з радості цих істот, 
що виросли разом, — вони 
просто не могли стримувати 
її. Звук був відчутним і майже 
матеріальним, як дощ, який 
ви відчуваєте на вашій шкірі, 
не промокаючи при цьому до 

кісток. Більшу частину моєї 
подорожі хтось перебував зі 
мною поруч.

Жінка. Вона була молодою, 
і я в деталях пам'ятаю, як вона 
виглядала. У неї були високі 
вилиці і темно-сині очі. Золо-
тисто-русяві коси обрамляли 
її прекрасне обличчя. Вона 
подивилася на мене таким 
поглядом, що, якби ви опини-
лися під ним хоча б на п'ять 
секунд, все ваше життя на-
повнилося б сенсом незалеж-
но від того, що ви пережили.

Вона говорила зі мною без 
слів. Її слова проходили крізь 
мене, як вітер, і я відразу зро-
зумів, що це правда. Я знав 
це так само, як і те, що навко-
лишній  світ реальний.

Її повідомлення складало-
ся з трьох пропозицій, і якби 
мені довелося перекласти їх 
на земну мову, вони означали 
б наступне: «Тебе завжди лю-
блять і піклуються про тебе, 
дорогий. Тобі нічого боятися. 
Немає нічого такого, що ти б 
міг зробити неправильно».

Її слова викликали в мені 
величезне почуття полег-
шення. Немов мені пояснили 
правила гри, в яку я грав усе 
життя, не розуміючи їх. «Ми 
покажемо тобі багато всього, 
— продовжила жінка. — Але 
потім ти повернешся». Піс-
ля цього у мене залишилося 
тільки одне запитання: «По-
вернуся куди?»

Дув теплий вітер на кшталт 
того, який буває літнього дня. 
Чудовий бриз. Він змінив все 
навколо, немов навколишній 
світ зазвучав на октаву вище 
і набув більш високих вібра-
цій. Хоча я міг говорити, я по-
чав ставити вітру запитання 
мовчки: «Де я перебуваю? Хто 
я? Чому я тут?».

Щоразу, коли я беззвучно 
ставив свої запитання, від-
повідь надходила моменталь-
но у вигляді вибуху світла, 
кольору, любові і краси, що 
проходять крізь мене хвиля-

ми. Що важливо, ці вибухи не 
«затикали» мене, а відповіда-
ли, але так, щоб уникнути 
слів — я безпосередньо брав 
думки.

Не так, як це відбувається 
на Землі, — смутно і абстрак-
тно. Ці думки були твердими 
і швидкими, гарячими, як 
вогонь, і мокрими, як вода. 
І щойно я прийняв їх, мит-
тєво і без особливих зусиль 
зрозумів концепції, на усві-
домлення яких у своєму зви-
чайному житті я б витратив 
кілька років.

Я продовжував рухатися 
вперед і опинився біля входу 
в порожнечу, абсолютно тем-
ну, нескінченну за розміром, 
але неймовірно заспокійливу. 
Незважаючи на чорноту, вона 
була переповнена світлом, 
яке, здавалося, виходило від 
сяючої кулі, що я відчував по-
руч із собою.

Він був немов переклада-
чем між мною і навколишнім 
світом. Та жінка, з якою ми гу-
ляли по крилу метелика, вела 
мене за допомогою цієї кулі.

ПОСМЕРТНИЙ ДОСВІД
Я прекрасно знаю, наскіль-

ки незвично і відверто ней-
мовірно все це звучить. Якби 
хтось, навіть лікар, розповів 
мені таку історію, я був би 
впевнений, що він перебуває 
в полоні якихось помилок. 
Але те, що трапилося зі мною, 
було далеко не маренням. Це 
було так само реально, як 
будь-яка подія в моєму жит-
ті — як день весілля і народ-
ження двох моїх синів. Те, що 
трапилося зі мною, вимагає 
пояснення.

Сучасна фізика говорить 
нам, що Всесвіт єдиний і не-

подільний. Хоча ми, здається, 
живемо в світі поділів і від-
мінностей, фізика говорить 
нам, що кожен об'єкт і подія у 
Всесвіті зіткані з інших об'єк-
тів і подій. Істинного поділу 
не існує. До того, як я пере-
жив свій досвід, ці ідеї були 
абстракціями.

Сьогодні ж вони є реалія-
ми. Всесвіт визначається не 
тільки єдністю, а й (тепер я 
знаю це) любов'ю. Коли я від-
чув себе краще, я спробував 
розповісти іншим про свій 
досвід, але їхньою реакцією 
була ввічлива недовіра. Од-
ним із небагатьох місць, де я 
не зіткнувся з такою пробле-
мою, стала церква.

Увійшовши туди вперше 
після коми, я подивився на 
все іншими очима. Кольори 
вітражів нагадали мені про 
іскристі красою пейзажі, які 
я бачив у вищому світі, а баси 
органу — про думки і емоції, 
які я там пережив.

І найголовніше — зобра-
ження Ісуса, що ділиться 
хлібом зі своїми учнями, — 
пробудило в мені пам'ять про 
слова, які супроводжували 
всю мою подорож: що Бог 
любить мене беззастережно, 
піклується про нас так, як жо-
ден батько про свою дитину.

Я, як і раніше, лікар і лю-
дина науки. Але на глибин-
ному рівні я дуже відрізняю-
ся від тієї людини, якою був 
раніше, тому що побачив цю 
нову картину реальності. І, 
можете повірити мені, кожен 
етап роботи, яку доведеться 
виконати нам і нашим нащад-
кам, вартий цього.

Журнал «Реінкарнаціоніка»
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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.

Як показала практика, 
мовчання допомагає не тіль-
ки врівноважити душевний 
стан при психологічних стре-
сах, у конфліктних ситуаціях, 
але і поліпшити само-
почуття хворих, що 
страждають на брон-
хіальну астму, на грип, 
виразкову хворобу 
шлунка, які перенесли 
інфаркт або інсульт.

Звичайно, для 
зцілення з допомогою 
активного мовчан-
ня найкраще поїхати 
туди, де не буде можливості 
з будь-ким розмовляти, ди-
витися телевізор, слухати 
радіо, читати газети. В таких 
умовах, коли єдиним спів-

розмовником залишається 
природа, людина змушена 
зайнятися собою. При цьому 
важливо налаштувати себе на 
добрі думки і світлі почуття. 

Навіть трьох днів мовчазної 
бездіяльності досить для оз-
доровлення організму. Ну а 
місяць добровільного саміт-
ництва допоможе вирішити 

більшість проблем — як вну-
трішніх, так і зовнішніх.

Адже ще в давнину було 
знайдено засіб проти душев-
ного розладу  —мовчання. У 
VI столітті до н. е. серед умов 
вступу до школи грецького 
мислителя Піфагора було і 
таке: не вимовити жодного 

слова протягом п'я-
ти років. Витрима-
ти випробування 
міг не кожен. Пі-
фагор вважав, що 
мовчання — вищий 
стан духу. 

Так і ченці, 
відлюдниками йду-
чи в ліси, пустелі, 
гори і роками пере-
буваючи в мовчан-

ні, ні в чому не суперечили 
навколишньому світу, навпа-
ки, — занурювалися в нього, 
і душі їхні знаходили спокій і 
гармонію.

1При ударі 
нігтя по-

трібно відразу 
прикласти до 
нього марлю, 
п о п е р е д н ь о 
складену вдвічі. 
Потім занурте 
палець у воду з льодом і по-
тримайте його так близько 
п'яти хвилин. Повторюйте 
процедуру кожні 15 хвилин 
протягом години.

2Обробіть хворий ніготь 
йодом, щоб не потра-

пила інфекція, і обробіть па-
лець цілком. Від удару ніготь 

може почорніти, 
щоб уникнути цьо-
го, накладіть на 
забій йодну сітку, 
а після накладіть 
тісну пов'язку.

3Біль при 
ударі добре 

знімає оцет. Розбавте в од-
ному літрі води дві столові 
ложки оцту або дві чайні 
ложки есенції. Намочіть у 
цьому розчині тканину і по-
кладіть її на забій. Робіть ці 
процедури кілька разів на 
день — і все мине через кіль-
ка днів.

МОВЧАННЯ ЛІКУЄ
Мовчання — такий цікавий предмет, що про нього мож-

на говорити годинами. Наприклад, психологи стверджу-
ють, що відоме прислів'я «Мовчання — золото» має і медич-
не підтвердження.

ЯКЩО ЗАБИЛИ НІГОТЬ



5 №23 (605), 2018  panteleymon.comЦIЛИТЕЛЬ

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

За статистикою, кількість 
травм узимку зростає майже 
вдвічі. Тож як же поводити 
себе при ожеледі, щоб уник-
нути неприємностей?

 
ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО 

СПОСОБИ 
ПЕРЕСУВАННЯ 

ПО ЛЬОДУ

Літнім і хворим людям в 
ожеледь взагалі не варто ви-
ходити на вулицю, але сидіти 
вдома вдається не всім. Якщо 
вам доведеться пересуватися 
по слизькій поверхні, прислу-
хайтеся до порад:

• Не поспішайте. Краще 
вийти наперед і навіть запіз-
нитися, ніж отримати трав-
му. Ідіть по вулиці повільно, 
уважно дивлячись під ноги і 
вибираючи найменш слизькі 
місця.

• Пересуваючись по льоду, 
трохи зігніть ноги в колінах. 
Наступайте на всю стопу. Хо-
дити по слизькому асфальту 
навшпиньки або на п'ятах 
дуже небезпечно.

• Якщо ви змушені йти 
по поверхні замерзлої ка-

люжі або крижаної доріжки, 
пересувайте ноги дрібними 
легкими рухами, майже не 
відриваючи стопи від землі. 
Це особливо важливо, коли 
слизькі ділянки ховаються 
під свіжим снігом або під від-
талою сніжною «кашею». 

• Якщо ви ходите з палич-
кою, подбайте про те, щоб її 
нижній кінець був оснащений 
надійною гумовою наклад-
кою.

• Не тримайте руки в ки-
шенях, вони повинні бути 

вільними — так простіше 
утримати рівновагу, якщо ви 
послизнетесь. І не намагай-
теся робити щось на ходу: 
надягати рукавиці, говорити 
по телефону — так ви знизите 
ризик випадкового падіння.

• До речі, не виходьте в 
ожеледь з дому без мобільно-
го телефону. Занесіть в його 
список номера близьких лю-
дей, «швидкої допомоги» і 
служби порятунку, щоб мати 
можливість отримати під-
тримку в складній ситуації.

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЮ 
БЕЗПЕКУ НА ВУЛИЦІ
• Будьте обережними при 

переході вулиці. Якщо ви 
послизнетеся на проїжджій 
частині, то не тільки отримає-
те травми від падіння, але і 
спровокуєте ДТП.

• Намагайтеся не прохо-
дити під карнизами будинків 
і поблизу високих будинків. 
Сніг, що накопичився на 
дахах, може впасти вниз, 
завдавши вам серйозних 
пошкоджень.

• Звертайте увагу на елек-
тропроводи. При ожеледі 
вони часто покриваються 
крижаною кіркою і провиса-
ють або обриваються під її 
вагою, що загрожує уражен-
ням перехожих електричним 
струмом. Помітивши дроти, 
що низько висять, негайно за-
телефонуйте до рятувальної 
служби.

ПАДАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
• Відчувши втрату рівно-

ваги, намагайтеся присісти 
— чим менша висота падіння, 
тим легша травма.

• Пересувайтеся по слизь-
кій поверхні, трохи нахилив-
шись вперед. Тоді в момент 
падіння буде простіше згру-
пуватися, і контакт з землею 
вийде більш м'яким.

• Падаючи вперед, трішки 
зігніть руки — це допоможе 
уникнути травмування верх-
ніх кінцівок.

• Якщо вийшло так, що ви 
падаєте на спину, не підстав-
ляйте руки під тіло, інакше 
перелом кісток рук майже не-
минучий.

• Упавши, не намагайте-
ся відразу піднятися, а хоча 
б приблизно оцініть тяж-
кість отриманих ушкоджень. 
Відчувши запаморочення, 
гострий біль в голові, спині 
або шиї, не вставайте взагалі. 
Викличте «швидку» або по-
просіть про це перехожих.

У зимові холоди всім треба 
бути особливо обережними 
та передбачливими. Розум-
но підійшовши до сезонних 
ризиків, ми позбавимо себе 
серйозних проблем, а лікарів, 
які теж заслужили на святко-
вий відпочинок, — зайвої ро-
боти.

 Джерело: neboleem.net

РЕКЛАМА--------------

РЕКЛАМА--------------

ПІДПРИЄМСТВО ПРОПОНУЄ 
Порошок з гарбуза від за-

порів та цук рового діабету; 
порошок з винограду від тиска, 
відновлення після інсультів і 
інфарктів та інше.

Поспішайте! Знижка на  
порошки тільки до 15 січня!

Ціна на 2,5 місяця прийому
  250 грн 

зі знижкою 190 грн
(економія -  60 грн)

Телефонуйте: 
(068) 8672862 або (066) 1148240 

 0661148240@ukr.net
www.pulveris-eco.com.ua

Не є лікарським засобом

ОДУЖАННЯ ПІСЛЯ 
ІНСУЛЬТУ

Ось ці 5 компонентів чаю:

1. КУРКУМА
Лікувальні властивості 

куркуми досить попу-
лярні зараз. З'єднання 
куркумін зменшує за-
палення, бореться з ра-
ком і сприяє здоров'ю 
серця.

2. ІМБИР
Допомагає вирішити 

проблеми, пов'язані з 
травленням і мігренню. 
Він також наділений проти-
запальними властивостями і 
допомагає боротися навіть зі 
смертельними захворювання-
ми.

3. КОРИЦЯ
В азіатських країнах ця 

пряність широко використо-

вується для зниження рів-
ня цукру в крові і лікування 
вірусних інфекцій, таких як 
застуда, грип і кашель.

4. КАРДАМОН

Увага! Якщо ви хочете за-
побігти утворенню тромбів 
природним чином, то тільки 
за допомогою кардамону. Цей 
засіб допомагає тримати стін-
ки артерій чистими і сприяє 

правильній циркуляції крові 
в організмі. Він також допо-
магає усунути відходи з ор-
ганізму через нирки.

5. МЕД

Найкорисніша їжа на пла-
неті. Мед надає чаю приємно-
го смаку і є джерелом енергії 
для організму, зміцнює імун-

ну систему.

ПРИГОТУВАННЯ 
ЧУДО-ЧАЮ:

Візьміть 500 мл води 
і закип'ятіть на повіль-
ному вогні. Додайте 
по 1/2 ст. ложки імби-
ру і кориці в кип'яче-
ну воду. Потім — 1/6 
чайної ложки куркуми 

і щіпку кардамону, все добре 
розмішайте.

Уварюють чай протягом 
5—10 хвилин. Потім поцідити 
і додати 1 ч. ложку меду.

Випивайте щодня вранці, і 
ви залишатиметеся здорови-
ми завжди!

Адже він сприяє:
• Подоланню паралічу
• Відновленю руху, мовлення та 
    пам’яті
• Подоланню шуму в голові, голово-
    кружіння та запаморочення
• Відновлення роботи серцевого
    м’яза
• Подоланню ішемії, стенокардії,
    аритмії
• Стабілізує тиск

• Сприяє профілактиці інсульту та
    інфаркту

При придбанні комплексу  
«АТЕРОФАРМ» препарат для віднов-
лення зору, допомога при катаракті 
та глаукоми у подарунок. 

Придбати комплекс або детальніше 
про нього дізнатися можна за тел.

 (044) 209 25 45
 (095) 632 26 45

Інсульт - це катастрофа, 
з якою можливо та необхід-
но боротися. Саме це робить 
комп лекс «АТЕРОФАРМ».

ОБЕРЕЖНО, СЛИЗЬКО!
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРИ ОЖЕЛЕДІ

Новий рік на порозі. Нас чекають довгі і насичені вихідні. Хтось збирається поїхати в 
гості до родичів, хтось — сходити в театр або прийняти гостей у себе, хтось — погуляти 
з дітьми по засніженому лісі і т. д. Всі мріють відпочити і весело провести час. Однак є і 
зворотний бік новорічних розваг: значно збільшується робоче навантаження у хірургів і 
травматологів.

СУПЕР-ЧАЙ ВІД 50 ХВОРОБ
Цей дивовижний чай лікує понад 50 хвороб, він здатний 

вбивати паразитів і очищає організм від шлаків!
Ці інгредієнти допоможуть запобігти багатьох захворю-

вань, таких як інфекції, запальні процеси, недоумство, рак 
і т.д.

Представлена інфор-
мація на сторінках про 

здоров'я носить ознайомлю-
вальний і просвітницький 
характер і не призначена 
для самодіагностики або са-
молікування. 

Вибір і призначення лікар-
ських препаратів, методів 
лікування, а також контроль 
за їх застосуванням може 
здійснювати тільки лікар. 
Обов'язково проконсультуй-
теся з фахівцем.

!
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ 
НЕДОСТАТНОСТІ 

НАДНИРКОВОЇ ЗАЛОЗИ
 
- По 100 г листя кропиви 

і споришу; 75 г трави пікуль-
ника (будь-якого виду), 50 
г хвоща і 40 г слані цетрарії 
ісландської. 2 ст. ложки 
суміші залити 0,5 л води, ва-
рити 10 хвилин. Пити по 75 г 
через 2 години після їди.

- 4 ст. ложки листя білої 
або чорної шовковиці вари-
ти 20 хвилин в 1 л води. Пити 
замість води.

КОМПЛЕКСНЕ
 ЛІКУВАННЯ 

ГІПОФУНКЦІЇ 
НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ

а) Сироп із ягід шовковиці 
пити по 1 ст. ложці 3 рази на 
день за 20 хвилин до їди.

б) Через 10 хвилин випити 
75 грамів відвару трав: по 50 
г парила (репешок), соснових 
бруньок, листків волоського 
горіха, рутки, лабазника, пи-
жма і 150 г чорничного листа. 
2 ст. ложки суміші варити 15 
хвилин в 0,5 л води.

в) Виключити з раціону 
всі бобові, сушені овочі, горі-
хи, какао, чай, шоколад.

Перед обідом і вечерею 
з'їдати по 1—2 головки пече-
ної в духовці цибулі з цукром 
(медом) без хліба та інших 
продуктів. Побільше вжива-

ти печених яблук, включати в 
салати більше петрушки.

г) Курсами постійно роби-
ти масаж хребта.
АДДІСОНОВА ХВОРОБА 

(«БРОНЗОВА»)

 Взяти 5 штук волоських 
горіхів (подрібнити разом зі 
шкаралупою), по 2 cт. ложки 
коренів кропиви і насіння 
вівса. Все залити 1,5 л води, 
кип'ятити 15 хвилин. Зняти 
з вогню і відразу додати 5 ст. 
ложок суміші: листя шовко-
виці — 100 г, 1 лимон (розрі-
зати на 4 частини і вийняти 
насіння) і по 50 г хвої сосни, 
цетрарії ісландської, рутки і 

лабазника. Варити ще 15 хви-
лин. Пити по 75 г через 2 го-
дини після їди.

ПУХЛИНИ 
НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ

 Вранці, вдень і ввечері 
(завжди за 30 хвилин до їди) 
вжити 1 ст. ложку сиропу з 
алое деревовидного.

Листя алое беруть з рос-
лини не молодшої трьох-п'я-
ти років, тримають його 
10—12 днів на нижній полиці 
холодильника при темпера-
турі 6—8 °C. Потім  потрібно 
подрібнити, віджати сік. Пе-
ред цим рослину не поливати 
один тиждень.

Склад сиропу: сік алое — 

300 г, вино червоне натураль-
не — 3 л, мед бджолиний — 
2,5 кг, коріння подрібнене (по 
10 г кожного): аїру, алтея, ге-
рані криваво-червоної, лопу-
ха, кульбаби, цикорію; трави 
подрібненої (по 15 г кожної): 

будри, рутки, конюшини чер-
воної, звіробою, суниці, зо-
лотушника (золотої різки), 
льнянки, медунки, репешка, 
підмаренника справжнього і 
чіпкого, глухої кропиви.

Приготування: Все зміша-
ти і варити на водяній бані 
1 годину (помішуючи) під 
кришкою в емальованому 
посуді. Потім настояти 3 дні. 
Процідити, віджати (вичавки 
настояти на воді, вживати, як 
воду, чай). Зберігати в темно-
му і холодному місці.

ФІТОТЕРАПІЯ ДЛЯ 
НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ

Надмірне виділення 
кортикостероїдів спостері-
гається при пухлинах кори 
надниркових залоз або при 
збільшенні їхнього розміру 
(гіперплазії), пов'язаному з 
підвищенням функції гіпо-
фіза. Іноді це призводить до 
розвитку гіперкортицизму, 
який характеризується над-
мірним відкладенням жиру 
на тулубі (типу «галіфе», 
«рейтузів»), зміною форми 
обличчя, появою на шкірі 
смуг розтягнення, гнійничко-
вих висипань, підвищенням 
артеріального тиску, ламкі-
стю кісток, порушенням об-
міну вуглеводів, припинен-
ням менструацій у жінок і 
зниженням статевого потягу 
у чоловіків. Автор упевне-
ний, що вітіліго (білі плями 
на шкірі) теж виникає не без 
участі наднирників.

При недостатньому ви-
діленні гормонів кори над-
ниркових залоз розвиваєть-
ся Аддісонова хвороба. Вона 
проявляється схудненням, 
бронзовим забарвленням 
шкіри, зниженням артеріаль-
ного тиску, розладами з боку 
шлунково-кишкового тракту, 
порушенням водно-сольово-
го та інших обмінів. У хворих 
Аддісоновою хворобою по-
рушуються пристосувальні 
і захисні реакції, тому вони 
схильні до інфекційних за-
хворювань.

Мозкова речовина над-
ниркових залоз виробляє 
два гормони — адреналін і 
норадреналін. Діючи на не-
рвові закінчення, вони ре-
гулюють функцію серцево-су-
динної системи, впливають 
на обмін — перш за все, ву-
глеводів, беруть участь у при-
стосувальних реакціях.

Надмірне виділення цих 
гормонів спостерігається 
при пухлині, так званій хро-

мафіномі. Для неї характерні 
приступи різкого підвищен-
ня артеріального тиску. На 
тлі нормального або дещо 
підвищеного тиску можуть 
спостерігатися кризи з підйо-
мами до дуже високих цифр.

Ослаблені наднирники — 
такий хворий слабкий, ціа-
нозний, з холодними руками 
і ногами, поганим травлен-
ням і закрепами.

Худі — люди з надактив-
ною щитовидною залозою і 
слабкими або малоактивни-
ми залозами (рівняння ак-
тивності виглядає так: гіпо-
фіз — 75; щитовидка — 100; 
наднирники — 50).

Підхльостують і виснажу-
ють наднирники антибіотики 
і преднізолон (провокує утво-
рення гіперглікемії у хворих 
на тиреотоксикоз, аж до цу-
крового діабету III типу).

Ослаблені наднирни-
ки можуть бути відновлені 
вживанням сирих курячих 
жовтків (від домашньої 
птиці) і домашнім сиром, 
домашнім молоком за умо-
ви «розкислення жовчі» 
шляхом зниження її токсич-
ності. А це чищення, чищен-
ня, чищення ...

Коли артеріальна кров мі-
стить ненормальну кількість 
нечистот, що утворилися в 
результаті неправильного 
харчування, нирки потребу-
ють екстракисню. Щоб під-
силити функцію виділення 
нирок, екстракисень поста-
чається залозами. Природа 
мудро розмістила ці залози 
біля нирок так, щоб їхня вну-
трішня секреція могла поста-
чати кисень швидше з метою 

попередити будь-яку напругу 
в процесах, що мають місце в 
глобулах нирки.

Абсолютно неприйнятна 
дієта «цивілізованої» людини 
задає наддодаткову роботу 
його наднирникам.

Таким чином, важко пра-
цюючі наднирники допома-
гають полегшити виділення 
непридатних продуктів через 
нирки. Але! Це супердодатко-
ве навантаження сильно по-
слаблює наднирники (скільки 
нас — синіх, дохлих, мерзнуть 
навіть у хутряних рукавичках 
і в чоботях!) І вкорочує наше 
і без того несолодке і недовге 
життя.

Анатолій Васильович 
Маловічко,                                                                                                       

ECONETUA

ЯК ДОПОМОГТИ ВИСНАЖЕНИМ НАДНИРНИКАМ
ПОРАДИ ВІДОМОГО НАТУРОПАТА

Кора надниркових залоз виробляє близько 50 різних гормонів, з них 8 мають виражену 
біологічну дію; загальна їхня назва — кортикостероїди. Вони активно впливають на обмін-
ні процеси в організмі, але головне їхнє значення в тому, що з їхньою допомогою організм 
адаптується до постійних змін навколишнього середовища.

НАРОДНА ФІТОТЕРАПІЯ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Світло — воно в людині. І навколишній світ людини освітлюється її власним, внутрішнім світлом ».(Анхель де Куатьє)

Представлена інформація на сторінках про здоров'я носить ознайомлювальний і просвітницький характер і не призначена для самодіагностики або самолікування. Вибір і призначення 
лікарських препаратів, методів лікування, а також контроль за їх застосуванням може здійснювати тільки лікар. Обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем.!

ЧИМ КОРИСНІ
МАНДАРИНИ?

Лише один їхній вигляд 
піднімає настрій. Адже дав-
но доведено вплив кольору 
на людину. А тут таке чудове 
поєднання яскравості і со-
нячності. А який неперевер-
шений аромат виливає со-
нячний плід! Кажуть, якщо 
з яких-небудь причин не 
можна вживати мандарини, 
можна тримати їх у вазі на 
столі. Щоб домогтися мак-
симального запаху, поколіть 
шкірку мандаринів голкою. 
Цей запах позитивно впливає 
на нервову систему, «гасить» 
дратівливість, покращує сон і 
стимулює пам'ять.

Як і у всієї цитрусової 
«рідні», в мандарині містить-
ся величезна частка вітаміну 
С. Також ці фрукти багаті на 
вітаміни А, D, К, Р, Е, вітамі-
ни групи В, в них ціла табли-
ця мікро- і макроелементів: 
калій, магній, кальцій, каро-
тин, рутин, кислоти та ефір-
ні олії, фітонциди, глікозиди, 
синефрин.

 Синефрин — природ-
ний алкалоїд органічного 
походження, розчинний 
у воді. Зазвичай вико-
ристовується як жи-
роспалювальний і сти-
мулюючий засіб. Його дія 
схожа на ендогенний гор-
мон адреналін. Йому при-
писують такі якості: 
покращує метаболізм; 
джерело енергії; підвищує 

концентрацію 
уваги; приту-
плює відчуття 
голоду і знижує 
апетит; сприяє 
збільшенню те-
плогенеза.

У мандаринів 
багато корисних 
властивостей, про-
те відразу попере-
димо, що частина 
з них прихована 
не в м'якоті плодів, а в шкір-
ці. Тому якщо неподалік від 
вас ростуть мандаринові де-
рева, то вам доступні всі ба-
гатства цього фрукта. Решті 
ж доведеться задовольнятися 
користю, укладеною в м'якоті 
і білих перегородках ман-
даринів, бо перед тривалим 
транспортуванням шкірку 
плодів обробляють хіміката-
ми.

МАНДАРИНИ ЗДАТНІ 
НА ТАКІ «ПОДВИГИ»:
 Антиоксидантні власти-

вості та профілактика рако-
вих захворювань. Мандарини 

забезпечують нас 80% добо-
вого споживання вітаміну С, 
який володіє потужними 
антиоксидантними власти-
востями, що допомагає кон-
тролювати кількість вільних 
радикалів в організмі. Ман-
даринова дієта може знизи-
ти ризик виникнення раку 
шлунка, печінки, горла.

 Профілактика серце-
во-судинних захворювань. 
Калій і кальцій відіграють 
життєво важливу роль у стані 
крові. Споживання калію, 
особливо коли він надходить 
в організм із фруктів і овочів, 

наприклад, манда-
ринів або бананів, 
допомагає запобіг-
ти гіпертонії. Каль-
цій бере участь у 
процесі згортання 
крові. Це сприяє 
профілактиці сер-
цево-судинних за-
хворювань.

 Ефективний 
засіб для ліку-
вання бронхіту 

і астми. Завдяки вмісту фе-
нолікової амінокислоти (си-
нефрина) цей плід діє проти-
набряково і протизастійно на 
бронхіальні шляхи. Відвар із 
сухою мандариновою шкір-
кою в співвідношенні 1:10 ко-
рисний при лікуванні кашлю, 
бронхів і виводить мокроту.

 Вбивають мікроби. Ман-
дарини можна використову-
вати для грибкової профілак-
тики нігтів і застосовувати в 
боротьбі з такою недугою, як 
кандидоз. Також помаранчеві 

фрукти підвищують захисні 
сили організму, допомагають 
боротися з патогенними бак-
теріями і вірусами, можуть 
виступати в ролі природного 
жарознижувального (головне 
при цьому — пити достатньо 
води).

 Виводять холестерин, 
спалюють жири, знижують 
цукор у крові. Мандарини до-
бре нормалізують метаболізм, 
покращують травлення і за-
безпечують їжею симбіотич-
ну мікрофлору кишечника. 
Прискорюють спалювання 
жирової тканини (спортсме-
ни навіть «сушать» м'язи за 
допомогою мандаринів).

 Для того, щоб знизити 
цукор у крові (глікемічний 
індекс нижче 50), потрібно 
щодня пити відвар з манда-
риновою шкірки.

 Мандарини мають і се-
чогінний ефект, що сприяє 
зняттю набряків і виведен-
ню відходів життєдіяльності 
патогенних бактерій при за-
пальних процесах.

 Мандарин проти рахіту. 
Вітамін D, що міститься в 
плоді, допомагає в боротьбі 
із захворюванням рахітного 
типу. Таким чином, мандарин 
корисний вагітним жінкам і 
маленьким дітям.

www.vedamost.info

Довідку від лікаря, ре-
цепт, історію хвороби те-
пер можна буде отримувати 
онлайн. У Міністерстві 
охорони здоров'я повідо-
мили, що ця задача стане 
пріоритетною в 2019 році.

Відзначається, що в 
2019 році через Національ-
ну службу здоров'я Украї-
ни буде здійснюватися: 
відшкодування вартості 
лікарських засобів для 
лікування окремих захворю-
вань; пілотний проект з ре-

алізації державних гарантій 
медобслуговування насе-
лення за програмою медич-

них гарантій для вторинної 
(спеціалізованої) медичної 

допомоги в Полтавській об-
ласті на умовах співфінансу-
вання з місцевих бюджетів.

До електронної си-
стеми охорони здоров'я 
eHealth підключено по-
над тисячу медичних 
установ України. Основ-
не завдання системи — 
збирати дані про лікар-
ні, лікарів і пацієнтів. 
Повноцінно система 
eHealth повинна запра-
цювати в 2020-му.

Джерело: facenews.ua

- Щоб уникнути проблем з 
вухами, в холодну пору року 
обов'язково носіть шапку і 
намагайтеся не переохолод-
жуватися в цілому.

- Якщо ви любите відвіду-
вати басейн або сауну, уни-
кайте попадання в вуха хло-
рованої води і не виходьте на 
вулицю з вологим волоссям.

- Уважно ставтеся до ліку-
вання простудних захворю-
вань (особливо небезпечний 

недолікований нежить), не 
переносьте їх «на ногах».

- Важливо також всіляко 
зміцнювати імунітет: загар-
товуватися, спати не менше 
8 годин на добу, стежити за 
збалансованістю раціону, 
бути фізично активним.

- Крім того, якщо у вас є 
схильність до отиту, намагай-
теся підтримувати в спальні 
температуру до +20 градусів, 
а перед сном обов'язково 
провітрювати кімнату.

НОВОВВЕДЕННЯ МЕДРЕФОРМИ ЛІКАР-ОНЛАЙН: ЯКІ МЕДИЧНІ ДОКУМЕНТИ 
МОЖНА ТЕПЕР ОТРИМАТИ  ВДОМА

У ВАС СХИЛЬНІСТЬ ДО ОТИТУ? 
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ:

ПОМАРАНЧЕВА РАДІСТЬ — МАНДАРИН
Ароматні помаранчеві сонечка зі смаком дитинства — мандарини, користь яких цілком 

очевидна. Ці фрукти незамінні взимку, адже в них стільки вітаміну С! А ще мандаринки 
легко піднімають настрій і підвищують життєвий тонус.

У всіх нас запах мандаринів, як правило, асоціюється з настанням Нового року. Напевно 
більшість пам'ятають, як батьки для великої родини купували цілий мішок мандаринів, і 
до свят ховали його разом із цукерками в якомусь затишному місці. І в переддень свята під 
ялинку кладуть подарунки з цукерками, а поряд ставлять вазу з ароматними екзотами.

Цю статтю якраз і хочемо присвятити цьому яскравому фрукту, що викликає радість.
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

СМАКОЛИКИ НА 
ШПАЗІ

Додайте фарб — і ву-
аля: просто шикарна 
сервіровка!

 А в бекон можна за-
горнути навіть морквину, 
і вийде смачно.

Наріжте паличка-
ми селеру, 
морквину, 
д о д а й т е 
соус — ось 
вам і кори-
сна закуска 
для будь-я-
кого прий-
ому.

 
РОЛИ РУЛЯТЬ!

З солоним огірочком і 
шинкою в лаваші.

 

ЧЕРВОНА РИБА + 
СИР

Рецепт простий: зна-
добиться лаваш, шматок 
слабосоленої риби і соус. 
Соус можна зробити як 
із сиру, так і зі сметани з 
зеленню.

МІНІ-ПІЦИ ЗА 15 
ХВИЛИН

 
Підійде як дріжджове 

тісто, так і листкове.

Що знадобиться: кефір — 
300 мл, сметана — 75 г, май-
онез — 75 г, борошно — 700 г, 
яйця — 3 шт., олія — 50 мл, 
цукор — 100 г, сіль —1 ч. л., 
дріжджі сухі — 1 ст. л., со-
сиски — 10 шт. (для начин-
ки), перець чорний горошком 
(для очок). Для змазування: 
томатна паста — 1 ст. л., 
майонез — 2 ст. л, молоко — 
3 ст. л.

Етапи приготування:
ПРИГОТУВАННЯ ТІСТА:

З'єднати яйця, цукор і 
олію. Додати сметану і май-
онез. Влити в тісто кефір або 
молоко. Додати сухі дріжджі, 
борошно і замісити тісто.

Коли тісто підніметься, 
трохи обім’яти його. Розді-
лити на шматочки. Кожен 
розкачати смужкою. Ширина 
смужки повинна відповідати 
довжині сосиски без відріза-
них країв.

Всі компоненти разом для 
змазування. Обмазати суміш-
шю смужки кулінарної пенз-
ликом.

ФОРМУВАННЯ 
ПИРІЖКІВ:

 У сосисок відрізати краї 
з двох боків. У шматочка, що 
залишився, з одного боку со-
ломинкою для коктейлю вирі-
зати 2 дірочки. Це «п'ятачок».

Загорнути сосиску руле-
том в обмазану смужку тіста. 
Поставити вертикально.

З відрізаних країв сосиски 
зробити вуха, а «очі» — з го-
рошин чорного перцю (род-
зинок, чорносливу, маслин).

   
ВИКЛАСТИ НА ДЕКО, 

ВИСТЕЛЕНЕ 
ПЕРГАМЕНТОМ.

Пиріжки змастити яєчним 
жовтком. Випікати 15—20 
хвилин у духовці, розігрітій 
до 180 ° C. Точний час запікан-
ня залежить від конкретної 
духовки.

Смачного!

Що стосується рецептів 
приготування, тут кейк-попси 
діляться на наступні види:

• Традиційні — тістечка, 
приготовані за допомогою 
крему (або ж згущеного моло-
ка, варення, горіхової пасти) і 
бісквітних крихт.

• Зернові — дуже незви-
чайний варіант, що вимагає 
незвичайних інгредієнтів: 
для його приготування ви-
користовуються повітряний 
рис (можна додавати також 
будь-які горіхи) і маршмелоу 
— помісі цукру, розведеного у 
воді желатину, сиропу і глюко-
зи.

• У вигляді печива — на 
паличку насаджується зви-
чайнісіньке печиво, до того, 
як його консистенція стає 
твердою, а його поверхня при-
крашається кольоровою при-
сипкою, глазур'ю, шоколадом, 
цукровою пудрою, какао та 

іншими смаколиками.
Протикаємо отриману 

кульку-основу трубочкою або 
спеціальною паличкою. Го-
туємо покриття для нашого 
маленького тортика. Потім 
ставимо на підставку і приби-
раємо в холодильник.

Як підставка для кейк-
попса можуть бути: шматок 
пінопласту, банка з сипучим 
наповнювачем, стрічками, ба-
тон або торт. Подавати на стіл 
можна в такій підставці, гор-
щику з наповнювачем або на 
блюді.

Пробуйте, фантазуйте, 
діліться ідеями і рецептами!

ПАМ'ЯТКА ПО СПЕЦІЯХ: 
КУДИ ЩО ДОДАВАТИ
 У кожної господині, яка поважає себе, 

на кухні є не одна баночка зі спеціями, а 
часом їхня кількість обчислюється десятка-
ми ... Як не заплутатися і згадати, що з чим 
поєднується найкраще? Саме для цього і 
призначена наша пам'ятка.

ДЛЯ М'ЯСА: червоний, чорний, запаш-
ний перець або гвоздика, майоран, чебрець, 
кмин, куркума, цибуля, орегано.

ДЛЯ ПТИЦІ: чебрець, майоран, розма-
рин, шавлія, чебрець, базилік.

ДЛЯ РИБИ: лавровий лист, білий перець, 
імбир, запашний перець, цибуля, коріандр, 
перець чилі, гірчиця, кріп, чебрець.

ДЛЯ ГРИЛЯ: червоний перець, запаш-
ний перець, кардамон, чебрець, майоран, 
мускатний горіх і мускатний цвіт, кмин, ім-
бир, перець чилі.

ДЛЯ ДИЧИНИ: чебрець, материнка зви-
чайна, запашний перець і червоний, ялівець.

ДЛЯ РАГУ: червоний перець, імбир, кур-
кума, коріандр, гірчиця, кардамон, кмин, 
чорний перець і запашний, мускатний горіх, 
гвоздика.

ДЛЯ КАПУСТИ: коріандр, фенхель, ку-
мин, насіння чорної гірчиці.

ДЛЯ КАРТОПЛІ: коріандр, куркума.
ДЛЯ БОБІВ: кумин, асафетида, імбир.

ПРОСТІ І СИТНІ ЗАКУСКИ НА НОВИЙ РІК НАШВИДКОРУЧ, 
ЯКИМИ МОЖНА ЗДИВУВАТИ ГОСТЕЙ

До Нового року залишилося не так багато часу, тож час уже налаштовуватися на святкову вечерю! Якщо 
вам набридли горезвісні нарізки і тарталетки, то цей матеріал для вас. Тут представлені оригінальні і смач-
ні способи зробити святковий стіл різноманітнішим.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

ЕФЕКТНІ ПИРІЖКИ «ХРЮШІ»
Ось що треба пекти на рік Свині. Просто, а як класно ви-

глядає! Таких кумедних «поросят» можна приготувати і на 
дитяче свято. Успіх гарантований.

ЧАРИ НА ПАЛИЧЦІ — КЕЙК-ПОПСИ

З назвою «кейк-попс» стикався далеко не кожен, навіть 
якщо йдеться про професійних кондитерів. Однак це солод-
кі ласощі підійдуть для святкових столів, як ніщо інше.
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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

Ігор Михайлович: Чому 
люди і знаходяться в пошу-
ку, чому ходять по колу? У 
чому сама причина? У свідо-
мості. У тому, що насправді 
ними керує диявол. А диявол 
завжди говорить одне: «По-
кажи». Але навіть коли йому 
показують, він говорить: «Не 
вірю». Давайте згадаємо, ну 
про пророка Мухаммеда, 
коли він прийшов і почав рід-
ним розповідати, його брат 
що сказав?

Тетяна: Що навіть якщо ти 
і покажеш мені чудо, то я тобі 
не повірю.

Ігор Михайлович: Будь-я-
ке чудо, я тобі не повірю. Ну 
хіба не так? Давайте згадаємо 
Ісуса Христа, Його перебу-
вання тут. Чудеса творилися, 
скажімо так, від його при-
сутності. Але хіба йому люди 
вірили? Хтось скаже: «Віри-
ли». Якщо б вірили, не зрадили 
б і не відмовлялися від нього. 
Хіба не так? Найвірніші його 
учні. Було ж таке? Було. Якщо 
б люди вірили, вони б не бого-
хулили на нього, не кидали б 
в нього каміння. Хіба не так? 
Так. А все чому? Порожні все-
редині. Свідомість управляє. 
А коли управляє людиною 
свідомість, людина порожня 
усередині. І ось якраз ті, хто 

пережив досвід зіткнення 
з Богом, наповнився хоча б 
трішки цим ... ну найбільшим 
даром, який може відчути лю-
дина, природно, що вона зна-
ходиться в пошуку. Природ-
но, що вона прислухається. 
Але тут якраз і стає між лю-
диною і Богом як посередник 
диявол. І це так. 

Я маю на увазі 
свідомість людську. 
Немає більш най-
лютішого ворога 
на шляху до Бога. 
А чим керуються 
люди? Свідомістю, 
досвідом. Без цьо-
го в тривимірності 
жити не можна. Це 
теж правильно. Ми один од-
ного не побачимо і нічого не 
сприймемо, все зникне без 
свідомості. Але до Бога з її до-

помогою не прийдеш ніколи, 
тому що для свідомості Світ 
Духовний —згубний. Тому 
вона зробить все, щоб людину 
туди не пустити. 

Адже людина не розумом 
усвідомлює, що Бог є, а ду-
ховно сприймає, внутрішньо, 
на рівні, як кажуть, Душі. Ну 
не Душі, звичайно, а на рівні 
Особистості.

Тетяна: Ось Ви зараз ска-
зали про те, що свідомість є, 
ну можна сказати, посередни-
ком між людиною і Богом ...

Ігор Михайлович: Між 
Особистістю і Богом, якщо 
правильно.

Тетяна: ... між Особисті-
стю і Богом. Виходить, що лю-
дина навіть не знає, хто такий 
диявол всередині неї, як він 
діє ...

Ігор Михайлович: Зви-
чайно, не знає. А ось запита-

ти: хто знає, хто такий 
диявол? Що вимальо-
вує свідомість?

Тетяна: Тобто про-
сто, так, сама зіткнула-
ся ...

Ігор Михайлович: 
Якась така мавпоподіб-
на з хвостом і з рогами, 
яка бігає і щось тво-

рить. Ну можна подивитися 
на диявола, будь-хто може 
подивитися — у дзеркало. Це 
матерія. Це матеріальне. Це 
наші думки. Це і є все те, що 
належить дияволу. А чи мож-
на в дзеркалі побачити люди-
ну? Ні, неможливо. Людина 
як особистість — це духовна 
складова. А це не матерія. У 
жодному разі. І не матерія 
ж іде в Царство Боже, як ка-
жуть, а от якраз Дух — те, що 
набуває безсмертя, але збері-
гає індивідуальність.

(З передачі «Про Духовну 
благодать». Дивіться повну 

версію на «АЛЛАТРА ТВ»)

МОЛИТВА ... БОГ ... ЛЮБОВ!
... Внутрішня молитва — це діалог з Богом. Виявляється, 

що Бог завжди розмовляє з людиною?
Ігор Михайлович: Він розмовляє з людиною. Але він не 

розмовляє з Сатаною. І це треба знати. І різниця тут, друзі, 
величезна. Коли від свідомості свої бажання ви озвучуєте з 
претензіями до Бога, вас не чує. Коли ви в печалі, в скорботі 
про втрату або ще про щось, вас не чує. Бо це все витівки 
Сатани. Бог — це радість. Бог — це Любов. У Світі Духов-
ному не може бути печалі, просто її немає. І це правда. Це 
завжди радість всередині, і де б не була людина, і що б із нею 
не трапилося.

Але ж ікона називається 
«Несподівана Радість». А раз 
несподівана, значить, нежда-
на, негадана, як сніг на голову, 
як золота купюра на дорозі, як 
подарунок. 

Так, радості несподівані, 
несподівані дуже прикраша-
ють наше життя. Іноді буває, зі 
стану затяжного, виснажливої 
депресії нас здатний визволи-
ти навіть нежданий дзвінок 
хорошої людини.

— Як я хочу тебе бачити, — 
скаже хороша людина, — мені 
так треба з тобою зустрітися.

І —чудеса! Занудство наше 
(все не так, все не так) момен-
тально виявиться сплюндро-
ваним здоровим бажанням 
відсунути штори, підійти 
до дзеркала ... Несподівана 
радість легким кроком прой-
шлася по важкій душі, така 
маленька, така несподівана 
радість ...

Як важливо виховати в 
собі обов'язковість по відно-
шенню до такої радості. Вона 
— в подяці. Не забути сказати 
«спасибі». Адже, отримуючи 
подарунок, навіть найбільш 
невихований з нас хоча б 
тихенько та мовить «спасибі». 
А радість несподівана — пода-
рунок духовний. Дяка за нього 

— в молитві.
Якщо вдивитися в наше 

життя пильніше, ми легко 
знайдемо в ній багато при-
водів для трагічної радості. 
Життя зіткане з маленьких 
радостей, половина з яких не-
сподіванки, стільки приводів 
до вдячності. Інша справа, що 
немає у нас навички. Просити, 
благати, плакати перед іконою 
ми вміємо. Закортить, враз 
навчимося, а от дякувати ... 
Давайте вчитися дякувати. І 
дітей вчити. Адже дітям ця на-
ука така необхідна по життю.

Ікона «Несподівана Ра -
дість» вчить нас вдячного 

життя. Перед ликом Пресвятої 
Богородиці треба зрадіти не-
сподівано, що прийнятий, що 
тепер перед тобою широкий 
простір і необмежені можли-
вості. Пам'ятайте, в акафісті: 
«Радуйся, несподівану радість 
вірним Даруюча»? А не тим, 
хто на довгому марафоні від 
гріха до гріха раптом робить 
зигзаг убік ікони і на всякий 
випадок застигає перед нею в 
хвилинній паузі. Вірні ті, хто 
показав свою вірність і спра-
вою, і словом, і ненавистю до 
гріха, і молитвою. Допоможи 
нам, «Несподівана радість», 
наблизитися до вірних. Дай 
нам сили і напоумлення.

РІЗДВО 
ПРЕСВЯТОЇ 

БОГОРОДИЦІ

На асфальте лужицы,
Каштаны на земле,

Я иду по улице 
Будто бы во сне.

Осень рыжей кошкою 
Опять ко мне пришла,

Нет в душе покоя,
Мне вовсе не до сна.

Листья снова падают,
Шуршат со всех сторон, 

Вдалеке услышала 
Колокольный звон.
Подошла поближе,

В храме — не пройти:
Праздничная служба 

Правится, поди.
Божья Матерь славится,

Ей поёт народ.
Праздник светлый, 

радостный
Чту я каждый год.

Свечи тихо плавятся,
Лики все молчат,

Лишь молитвы нужные, 
Важные звучат.

Побывала в храме:
С чистою душой 

Вышла я на улицу — 
Взгляд совсем другой. 
Снова осень чудная 

С праздником пришла, 
В душу к нам согласие, 

Радость принесла.

Т. І. Чорноброва,
 м. Слов’янськ

СВЯТКУВАННЯ НА ЧЕСТЬ ІКОНИ
 БОЖОЇ МАТЕРІ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» 

22 ГРУДНЯ
«Несподівана радість» — ікона, що закликає нас до пра-

ці. Труда духовного, молитовного. Результати тієї праці 
з'являться, ох, не відразу. Їх нам намивати і намивати. Адже 
не дарма молитовний труд називають подвигом. «Працюй 
і молись», — вчили древні подвижники. Завжди працюй і 
завжди молися.

Богородиця — це є Найбільший Дух.
Що таке любов? 

Любов — це і є Богородиця!
(З фільму «Свідомість і Особистість ...»)

ЧОМУ ЛЮДИ І ЗНАХОДЯТЬСЯ В ПОШУКУ, ЧОМУ 
ХОДЯТЬ ПО КОЛУ? У ЧОМУ САМА ПРИЧИНА? 
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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)

Дорогі добрі люди доброї 
газети, здрастуйте!

Та обставина, що стала-
ся в моєму житті цього літа, 
ще раз навела мене на думку, 
що в світі нашому багато хо-
роших, добрих людей, гото-
вих подати руку допомоги 
іншому. Газету «Пантелей-
мон» №12 (квітень) з моєю 
заміткою «Люблю життя», 
яку надсилала на конкурс 
«Розтопимо лід теплом сер-
дець», я ніяк не могла діста-
ти. Тоді ще не передплачу-
вала, а в сусідки передплата 
була на три місяці. У селі теж 
ніхто не отримував.

І ось на початку липня 
онук вносить і вручає мені в 
руки листа. Спочатку поду-
мала, що помилка. Адже від-
правник мені зовсім незнай-
омий. Коли відкрила конверт 
і прочитала листа, була дуже 
здивована і схвильована. Лю-
бов Олексіївна Рухляда, чи-
тачка «Пантелеймона» з міста 
Токмака Запорізької області, 
тепло дякує мені за замітку, 
яка нагадала їй про маму, про 
бабусю, висловила бажання 
подарувати мені передплату 
на газету. Але в цей час я вже 
передплатила на півроку. Ну 
ось, здавалося, навіщо людині 
такий клопіт? У листі був но-

мер мобільного, і я попроси-
ла Любов Олексіївну вислати 
мені ту мою замітку. І напере-
додні мого Дня народження я 
отримую поштою весь номер 
газети. Моїй радості не було 
меж, це був найкращий по-
дарунок на моє свято. Велике 
спасибі Вам, моя дорога добра 
людино, за те, що зробили 
мені такий сюрприз. Тепер ми 
друзі, обмінюємося телефон-
ними дзвінками.

А вам, працівники газети, 
я від щирого серця вдячна за 
посилочку. Уже вживаю цей 
чудодійний «Бальзам Болото-
ва».

Зовсім недавно ми свят-
кували День вчителя. Всім 
пенсіонерам-вчителям, ве-
теранам педагогічної праці 
шлю теплі побажання міцно-
го здоров'я, бадьорості духу, 
найкращих земних благ. У 
подарунок надсилаю вірш 
про школу, про учнів, про 
той прекрасний час роботи з 
ними.

Давно ушла на пенсию,
Но школою живу.

О ней я вспоминаю, 
О ней всегда пишу.

Саксаганская средняя школа
Мне была в радость.
Да забрала её у меня

Неизбежная старость.

Туда я по утрам
На крыльях летела,
Знания детям несла,
Сил своих не жалела.

Разошлись мои ученики
По своим путям.

И мне теперь в школу 
Не надо идти по утрам.
Зовут в школу и сегодня:

Встречи и волнения.
Но никто уже не спросит

О моём стремлении.
А мне бы хоть разок,
Всего лишь на часок

С журналами в класс зайти
К ребятам на урок.

Нехай мої добрі слова бу-
дуть найкращими ліками 
(дуже сподобалася стаття в 
газеті №18 під такою назво-
ю-заголовком) для всіх людей 
похилого віку.

З повагою, Анна 
Олександрівна Таран,

 с. Саксагань,
 Дніпропетровська область

ЩОБ ДОПОМОГТИ

На згадку про покійну се-
стру Ольгу (була лікарем), яку 
не змогла врятувати тради-
ційна медицина.

Запрошую людей 
чуйних, правдивих, з 
відповідними знаннями 
та досвідом (практика 
усвідомленого самоза-
побігання і самопозбав-
лення від онконедуги) 
до участі в створенні 
Природно-оздоровчого 
Дому на базі сільської 
садиби (174 га) з садом, ягід-
никами, квітами, книгами, го-
родом, лісовим сінокосом.

Садиба знаходиться на 
горі південного схилу біля 

лугу і лісу, звідки видно все 
село, нагадує колиску-сад, 
оточений лісом, за яким да-
леко синіють вершини Кар-
пат — на заході, а на сході 

поблискують на сонці сусідні 
села і поле.

Через село проходить го-
ловна автотраса, неподалік є 

церква, дитячий садок, шко-
ла, клуб, магазини, автоза-
правка, готель, ресторан, а та-
кож адміністративна будівля 
сільради, ФАП, стоматологіч-

ний кабінет, бібліотека, 
пошта, зал для урочистих 
подій.

Є джерела з цілющою 
водою і ставки, а ліси за-
чаровують квітами, ва-
блять до себе грибами, 
ягодами, свіжістю.

Тел .: (096) 714-23-75, 
з 18:00 до 19:00. Адреса в 

редакції.

Парасковія Іванівна Курилюк, 
біолог-фізіолог, 79 років
Івано-Франківська обл.

Добрий день, дорога моя 
газето!

Яке щастя, що є таке ви-
дання, і є такі люди, які ро-
блять газету доброю і щирою.

Газета «Пантелеймон ці-
литель», як вірна подруга: з 
нею можна поділитися своїми 
думками, прочитати поради, 
які так необхідні в нашому 
житті, і завжди знайти щось 
хороше для душі. І я дякую 
долі, що на своєму життєво-
му шляху зустріла таку гарну 
газету.

Часто на думку спадають 
слова Великого Кобзаря: «У 
кожного своя доля і свій шлях 
широкий ...» Наша земля — це 
велика дорога, а ми всі йдемо 
по ній, і у кожного своя доля, 
своя стежка. Ми, люди, ма-
ленькі піщинки в цьому вели-
кому світі, і кожному світить 
своя зірочка з неба.

Кожен день, коли проки-
даюся, я дякую Богові за свою 
долю, за кожен прожитий 
день.

А цей невеликий вірш на-
писала в роздумах про життя 
і про те, хто ми в цьому вели-
кому світі.

У КОЖНОГО СВОЯ ДОЛЯ
Ми — маленькі піщинки 

у великому світі,
Омиті дощами і сонцем 

загріті,
І вітри женуть нас 

по стежинці життя,
І у кожної піщинки 

є стежка своя.
Вітер нас підганяє, 

і ми летимо.
А куди і для чого — не скаже 

ніхто!

Просто день новий буде, 
і треба летіть,

Якщо не злетиш, 
пропадеш ти навік.

Оглянись, подивись, скільки 
нас у цім світі,

І всі дуже хочуть під сонцем 
пожити.

Але часто в житті нас 
змітає з стежинки,

І на стежку летять уже нові 
піщинки.

І спішать, щоб пожити 
на білому світі,

Але нам усім треба одне 
зрозуміти,

Що так побудоване
наше життя:

Доля є в кожного, 
але тільки своя.

Валентина Михайлевська,
м. Київ

Добрий день, моя дорога 
редакціє газети «Пантелей-
мон» і, звичайно ж, пані Ха-
тимлянська!

Я дуже вдячна вам за книгу 
Анастасії Нових, яку прочи-
тала від кірочки до кірочки. 
Велике спасибі! Я давно не от-
римувала такого задоволення 
від читання книги. А вашу 
газету завжди чекаю з нетер-
пінням, вона мені приносить 
велику радість, про це навіть 
знає листоноша і завжди при-
носить мені її вчасно. Спасибі 
вам!!!

 С НОВЫМ ГОДОМ! 
С Новым годом, мои дорогие, 

Я желаю вам радости, 
счастья, 

Чтобы не было в жизни 
ненастья, 

Чтоб дни осени были такие,
Как весенние зорьки цветные, 

Чтоб любовь в них 
и радость были,

Как весною надежда жила!
Не беда — появились сединки, 

На лице под глазами — 
морщинки.

И сердечко спокойнее бьётся, 
Да нога невзначай 
спотыкнётся…

Мы поднимем бокал за весну
И за летние длинные ночи, 

По пути — за любимые очи!
Мы поднимем бокал, 

как всегда, 
За друзей, что нам в жизни 

встречались.
Дни весны безвозвратно 
промчались — не беда!

Мы поднимем бокал 
за сегодняшний день 

И за осени нашей 
прохладную тень,
И за всех, и за вся. 

С Новым годом, друзья!
(Б. И. Н.)

ЯК БАГАТО В СВІТІ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!

ПІДТРИМАЙТЕ ДОБРУ ІДЕЮ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГА!
Шановна редакціє газети «Пантелеймон цілитель»! Дуже вас прошу надрукувати моє 

звернення до читачів. Може, знайдуться люди, які мене зрозуміють і підтримають добру 
ідею для загального блага.

«У КОЖНОГО СВОЯ ДОЛЯ, 
СВОЯ СТЕЖКА»

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

Отже, якщо сумувати на 
самоті на Новий рік не вхо-
дить у ваші плани, спробуй-
те штучно створити у себе 
відчуття свята. Тут спра-
цює «ефект зараження», так, 
як тоді, коли ми починає-
мо спеціально сміятися над 
несмішним жартом, потім — 
над ситуацією, а в фіналі вже 
сміємося абсолютно щиро. 
Це, до речі, можна використо-
вувати навіть не на Новий рік.

І ще одна хороша порада — 
подихайте свіжим повітрям в 
найближчому парку. Недав-

ні дослідження показали, що 
фізичні вправи допомагають 
полегшити депресію (і особ-
ливо під час свят). Крім того, 
вправи запускають вироблен-
ня ендорфінів, тож ви напев-
не відчуватимете себе краще.

І останнє, мабуть, най-
важливіше: Новорічна ніч — 
це справжній сплеск добрих 

почуттів, любові. Людина 
ніколи не буває одна — Бог 
завжди поруч. Влаштуйте 
собі в цю ніч справжнє ду-
ховне свято. Можна розсла-
битися і виконати практику 
«Квітка лотоса» — відчути 
любов, подякувати Богові (як 
умієте, головне — від Душі) за 
все (але ж є за що!). І скільки 
витримає фізичне тіло, бути в 

цій практиці, поки не засне-
те. Повірте, такий досвід буде 
безцінним для вас, і якщо зга-
дати приказку «Як зустрінеш 
Новий рік, так його і прове-
деш», то що може бути краще, 
ніж провести наступний рік 
в любові і вдячності до Бога, 
а значить, по-справжньому 
щасливою людиною!

З новим роком!

На початку цього року 
ми ставили собі за мету зро-
бити його ОСОБЛИВИМ. І 
... о, браво! Хорошим почат-
ком для успішного і плідного 
устремління до особливостей 
став щирий і чесний діалог. 
Від нього і будемо відштовху-
ватися.

Як сонечку нелегко проби-
тися крізь осінню негоду, щоб 
подарувати людям ще трішки 
тепла і радості, так неймовір-
но важко духовному знайти 
благодатний ґрунт у нескін-
ченному потоці негативу. Еко-
номічні труднощі сковують 
можливості людей, призем-
ляють свідомість, обмежують 
бажання. Всі ми це розуміє-
мо, розуміємо і час, в якому 
живемо. Господь випробовує 
кожного з нас, вчить терпін-
ню і витримці, збагачує му-
дрістю відокремлювати зерно 
від полови, наближає до Себе.

Луною відгукується духов-
не бездоріжжя попередніх по-
колінь. Ми намагаємося зро-
зуміти пройдений нами шлях, 

переосмислити, навчитися 
чомусь новому. Про такий 
етап у народі кажуть дуже 
влучно: «Не доведи, Господи, 
народитися під час змін».

Шановні мої, любі друзі! 
Ми все пройдемо з вами з 
честю. Просвітлені світлом 
«Пантелеймона», навчені 
новим і глибоким знанням 
про себе і життя, скріплені 
і об'єднані надією на до-
помогу Божу, ми вибрали 
той твердий шлях, який не 
приносить печалі. Будемо 
сподіватися на Бога, бо Його 
цінності вічні, справжні, як і 
Його обітниці.

Дороги, які долаємо ми з 
вами сьогодні, зроблять нас 
сильнішими, подарують нам 
мудрість, довготерпіння, ми-
лосердя і любов Божу. Хто 
вкусить плід цей, вже ніко-
ли не стане шукати кращого. 
Наше з вами СВЯТО ще по-
переду! А сьогодні подякуємо 
Творцю за все: що живі і здо-
рові, що двічі на місяць у наші 
будинки приходить хороший 

наш друг «Пантелеймон», 
щоб обдарувати нас добрими 
новинами, корисними знан-
нями, заспокоїти наші стом-
лені тривогою душі, напоїти 
надією, що все хороше ми но-
симо в собі всередині. Це ве-
лике одкровення від «Панте-
леймончика» для нас. Давайте 
цінувати «сьогодні» — це час, 
відведений нам Господом для 
зустрічі з Собою.

Окреме спасибі поважній 
редколегії за прекрасну ідею 
дарувати тим, кого любимо, 
передплату на «Пантелей-
мон цілитель». Це корисне і 
здорове дає щастя багатьом 
людям. У наше життя ор-
ганічно приходить об’єдну-
юча нас ЛЮБОВ. Спасибі 
вам за все. Ми вас любимо і 
цінуємо. Тримаймось!!!

Є ще й четверта причи-
на для цього листа. Це мої 
суб'єктивні міркування на 
тему «Самотність». Хочу за-
хистити мою вірну подружку 
і рятівницю. Просту і склад-
ну. Далеку і близьку, вразливу 

і доброзичливу нашу знайому 
незнайомку. Вона нікого не 
обділяє своєю увагою. Жінка 
і самотність — сестри-близ-
нюки, з'єднані Божої пупови-
ною.

Життєвий досвід подару-
вав мені цілий калейдоскоп 
образів, почуттів і плодів 
самотності. Природна, на-
туральна, багатогранна, ця 
пані-таємниця приречена не-
сти в собі одночасно добро і 
зло, біль і радість, зцілення і 
руйнування, світло і темряву. 
Як ніхто інший, вона володіє 
чарами трансформації нега-
тиву в позитив і навпаки. Для 
мене самотність — це Божий 
дар, посланий Небом для ос-
мислення себе і життя, це міс-
це зустрічі Неба і Землі, це час 
і простір, де наше «Я» зустрі-
чається зі своїм Творцем.

Темна-претемна сторона 
самітниці може стати свідком 
і ареною поєдинку життя і 

смерті.
Як нікому, мені знайома її 

руйнівна сила. Творець Неба 
і Землі і всього сущого на ній 
забезпечив багатошаровий 
захист Свого творіння.

Інстинкт самозбереження 
дозволяє цій незваній гості 
господарювати на нашій те-
риторії до певного моменту, 
потім в силу вступає Її Велич-
ність — Божа ЛЮБОВ. Вона 
захищає нас від усіх ворогів 
наших, вчить недругів пере-
творювати на друзів, робити 
їх своїми союзниками.

«Пантелеймончик» нага-
дав нам, як великий Бернард 
Шоу характеризував самот-
ність: «Вміти співіснувати з 
самотністю і отримувати від 
неї задоволення — великий 
дар». Попросимо ж у Госпо-
да милості з вірою і любов'ю. 
«Божа рука не збідніє для чад 
Своїх, чого б вони не попро-
сили», — так говорить Біблія. 
Все легко в присутності Його.

Ось і дісталися ми до бере-
га, де відкривається нам про-
ста і знайома ще з дитинства 
істина: «Без Бога ні до поро-
га».

З повагою, Раїса Дмитрівна 
Костиря,

смт Бабинці,
Київська обл.

***
Якщо ми щодня будемо 

ділитися хоча б маленькою 
частинкою тепла з тими, 

кого зустрічаємо на своєму 
шляху, зима стане набагато 

теплішою. Для всіх.
***

Найнебезпечніша зимова 
хвороба — недообіймання. 
Зміцнюйте свій імунітет — 

обіймайтеся!
***

Не скаржіться на холод 
навколишнього світу, якщо 

сам не вклав у нього ані 
краплі тепла ...

***
«Найхолоднішої зими я 

дізнався, що всередині мене 
непереможне літо» 

(Альбер Камю)Якщо Новий рік ми зустрічаємо з надією
на щось нове, а ви вперто все робите

по-старому, який ви закладаєте
фундамет на майбутнє?

ЯК ВИЖИТИ НА НОВИЙ РІК, ЯКЩО ВИ САМОТНІ?
Як підняти собі настрій в подібній ситуації? «Самотні люди не повинні намагатися пе-

режити свята, їм варто використовувати цей час, щоб удосконалювати себе», — говорить 
професор філософії і експерт у галузі психології відносин Пол Хокемейер. Експерт додає, 
що на самому елементарному рівні Новий рік — це період оновлення, відродження. Тобто 
спочатку вам треба прийняти рішення, що сумувати ви не будете, незважаючи ні на що (як 
мінімум це шкідливо для здоров'я).

«НАШЕ З ВАМИ СВЯТО ЩЕ ПОПЕРЕДУ!»
Добрий день, шановна Анно і весь колектив!
Написати вам сьогодні мене спонукали кілька причин. Перша з них — звичка і бажання 

підтримати тих, кому нелегко. Друга — це любов до «Пантелеймончика» і його творців. Ну і 
третьою причиною є відчуття, що задля перемоги нам всім конче необхідні спільні зусилля, 
їх об'єднання та усвідомлення того, як ми потрібні один одному, наскільки важливо бути 
щирими і відкритими, тобто СПРАВЖНІМИ, адже від цього залежить наш успіх.
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«СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ. 
ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»!

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

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

ВУ пошуках роботи бух-
галтерка перелопатила весь 
Інтернет, але їй не щастило: 
то вона не підходила за віком, 
то пропонували 
працювати за копій-
ки. Ганна Іванівна 
була повністю за-
нурена в пошук за-
собів для існування, 
і схаменулася, коли 
їй зателефонувала 
подруга Катерина 
і привітала з като-
лицьким Різдвом, 
а також нагадала, 
що чекає її у себе 31 
грудня. Традиція зустрічати 
Новий рік разом з подругами 
склалася років двадцять тому. 
У Ганни Іванівни їх було дві: 
Катерина, з якою вона гралася 
ще в дитячому садку, і Віроч-
ка, з якою познайомилася в 
середній школі.

До новорічних свят зали-
шалося менше тижня, а у Ган-
ни Іванівни не було заготов-
лено ще жодного подарунка, 
та й грошей «кіт наплакав». 
Що робити? Відмовитися — 
неможливо. Необхідно термі-
ново щось придумати.

Ганна Іванівна думала за-
лишок дня і всю ніч. Вранці 
згадала, що нещодавно натра-
пила на сайт «Народні май-
стрині». Вона несподівано 
зацікавилася слов'янськими 
оберегами. Ляльки в різноко-
льорових хусточках і строка-
тих спідницях радували око. 
Ганна витратила години дві 
дорогоцінного часу і замість 
того, щоб шукати роботу, 
розглядала ці маленькі витво-
ри мистецтва. Особливо при-
вернула її увагу лялька Долі. 
Як з'ясувалося, виготовити 
ляльку було нескладно.

Жінка відклала всі справи 

і залізла на самий верх вби-
ральні, де роками припада-
ли пилом давно куплені, але 
так і не затребувані тканини. 

Дістала два відрізу яскравого 
ситцю і взялася до роботи. І 
так захопилася, що не поміти-
ла, як настав вечір. Три лялеч-
ки були готові, на диво ошат-
ні і красиві — дві дівчинки і 
хлопчик для Семена, чоловіка 
Каті.

Наступного дня Ганна по-
шила для них подарункові 
мішечки і задумалася: а чи 
не зробити таку ж щасливу 
лялечку для себе? Сам про-
цес виготовлення ляльок за-
хоплював її так, що вона за-
бувала про час і справді була 
щасливою.

Катерина добре готувала. 
Вона вміла з простого салату 
зробити що-небудь особливе, 
а вже тушковане м'ясо і пиро-
ги були такі, що навіть Віроч-
ка, яка вічно сидить на дієті, 
не могла встояти.

Ганна Іванівна допомагала 
Катерині на кухні. Прийшла 
Віра і представила їм свого 
кузена, який приїхав зі столи-
ці. Звали його Анатолієм, він 
виявився милим співрозмов-
ником і запропонував свою 
допомогу жінкам у приготу-
ванні святкової вечері. Коли 

куранти в телевізорі пробили 
дванадцять разів, Семен (на 
правах господаря) відкрив 
пляшку шампанського і на-

повнив келихи.

Прийшов час 
подарунків. Ган-
на Іванівна, трохи 
ніяковіючи, вручи-
ла своїм друзям по 
ляльці на щастя, а 
Анатолію віддала 
свою — в червоній 
спідниці і з рудим 
волоссям.

Анатолій довго 
розглядав виріб:

— Самі робили?
— Сама, — ще більше знія-

ковіла Ганна.
— То у вас талант. Вчили-

ся?
— Ні. Це перші мої лялеч-

ки.
— Тоді пропоную вам міс-

це викладача у мене в май-
стерні. Майстер-клас вести-
мете, оплата хороша.

Ганна зовсім розгубилася:
— Та я ось це тільки і зро-

била.
— Уперше, без ниток і гол-

ки. Краса! — примовляв Ана-
толій, розглядаючи лялечку 
своєї сестри.

 А коли він дійшов до по-
дарунка Семену, захопленню 
його не було меж. Виявився 
він художником, закоханим у 
народні промисли і мав свою 
майстерню і велику клієнту-
ру.

Через два тижні Ганна 
Іванівна почала займатися 
тим, що їй завжди подобало-
ся, отримала довгоочікува-
ну роботу. Ось такі бувають 
цікаві новорічні історії.

Автор: Ольга Шпильова
Джерело: https://shkolazhizni.
ru/prozazhizni/articles/75131
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МОЇЙ ПОДРУЖЦІ-
СЕСТРИЧЦІ — КАТЕРИНІ 

ІВАНІВНІ ДУДНИК!

Вперше ми познайомили-
ся на порозі школи, куди нас 
привели наші мами. З тих пір 
шкільна дружба переросла в 
вірну дружбу на довгі роки!

Катруся — світла, добра 
людина, любляча матуся, ба-
буся і прабабуся, яка дуже 
любить своїх рідних і близь-
ких. Проживає вона біля гори 
Карачун, в селі Зелений Гай. 
Вона просто обожнює при-
роду і розчиняється душею 
в божественній красі лісу, 
луків, квітів, щедро обда-
ровуючи онуків і правнуків 
цією любов'ю до прекрасного. 
Трудові дні у неї починають-
ся зі світанку: поспішає вона 
напоїти козиним молочком 
своїх онуків і побажати в мо-
литвах всім здоров'я і миру.

Свої поетичні рядки я хочу 
подарувати своїй подружці, 
вони якнайкраще характери-
зують прекрасне трудове сіль-
ське життя моєї Катрусі:

Ранним утром с молитвой 
встречаю рассветы,

После дня трудового ровожаю 
закаты,

Обожаю дожди и дружу  
вольным ветром,.

Меня сводят с ума вьюги  
снегопады.

Моя сельская жизнь 
вся ронизана цветом,

Дивным светом небесным, 
самоцветами рос,

Лунный жемчуг росы в сонных 
травах долины,

Лесной шёпот ручья в кронах 
россыпи звёзд.

Я купаюсь в красе мне 
арованной дивною жизнью

И хочу поделиться со всеми 
заветной мечтой:

Чтобы каждый сумел 
оторваться от будничной 

жизни —
И, сливаясь с прекрасным, 

ощутил мирозданья покой!

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

Донецька обл.

ЩО МОЖЕ ЛЯЛЬКА ЩАСТЯ?
НОВОРІЧНА ІСТОРІЯ

Ганна Іванівна вже четвертий місяць сиділа без роботи. Вона була бухгалтером зі ста-
жем, але, незважаючи на це, її скоротили одну з перших. Було це на початку осені, а зараз 
ішов уже грудень, наближався Новий рік.

«СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ. 
ВІД ЗАВІДОМО МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»!

Дорогі друзі! Повідомляємо з вели-
кою радістю, що вийшла книга «Сві-
домість і Особистість. Від завідомо 
мертвого до вічно Живого» під ре-
дакцією Анастасії Нових. Це жива 
розмова з Ігорем Михайловичем Да-
ниловим. Це жива книга. Це початок 
глобальних подій, які неминуче ро-
звиватимуться далі. Це наслідок того, 
що сталося 21 грудня 2012 року. Це на-
ступний крок після книги «АллатРа».

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


