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під рукою.

Якщо вам цікаво з нами, 
передплачуйте на 2021 рік!

Газета без політики і тільки з добрими новинами. Корисна для здоров'я!

«Пантелеймон» — 
добра газета для
добрих людей!

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату 
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«Єдина різниця між хорошим 
і поганим днем – 
твоє ставлення до нього».

(Народна мудрість)

Напуття дня

Добрий день, шановні працівники редакції газети «Пан-
телеймон»!

З вашою газетою я познайомилася випадково рік тому, пе-
ред цим передплачувала інше видання. Моя сусідка попроси-
ла мене забирати її кореспонденцію на час її відсутності, ось 
в цей час я і почала читати газету «Пантелеймон цілитель». 
Вона мені так сподобалася, що я вирішила передплатити і собі 
на наступні роки. Вважаю, що не помилилася з вибором, адже 
газета дуже цікава і наповнена різноманітною інформацією.

Вам всім бажаю в першу чергу міцного здоров'я, натхнен-
ня в роботі, оптимізму і подальших творчих успіхів.

З повагою до всіх вас – Ніна Василівна Брага,
м. Зіньків, Полтавська обл.

Дорогі читачі! З вели-
кою радістю повідомляємо 
вам про те, що в черговий 
раз шановний Ігор Ми-
хайлович Данилов в новій 
передачі «Про що мріяли 
Пророки» простими сло-
вами, зрозумілими кожній 
людині, доносить істину. У 
нас «відкриваються очі», 
ми згадуємо... А й справді, 
ми це все ЗНАЛИ, тільки 
ось через покоління все 
затерли в нашій пам'яті. 
Згадавши все, що заповіда-
ли нам Пророки, ми цього 
більше ніколи не забудемо.

У новій передачі на ка-
налі АллатРа ТБ «Про що 

мріяли Проро-
ки» розкрива-
ються питання:

Про що мрія-
ли Пророки в 
різні часи? Жит-
тя в Любові і 
рівності, в мирі і 
справедливості, 

– про благотворче і ідеальне 
суспільство. Яку єдину Істи-
ну вони привносили в цей 
світ? Яким Пророки бачили 
світ майбутнього? Якими 
були їхні передбачення про 
Останні часи? Про що мріяв 
і про що просив у молитві 
пророк Мухаммед? Що за-
повідав людям Ісус Христос? 

Влада чи Любов: що за-
повідали пророки? Як спо-
творювалася Істина? Чому 
люди зраджують Бога і своїх 
пророків? Правда про слаб-
кості людей і жерців. Релі-
гія як організація. Релігійні 

алібі. Інструмент для кон-
тролю над людьми. Чому 
існують протиріччя в Свя-
щенних писаннях? Як відб-
увається спотворення істи-
ни і трансформація Знань 
на догоду гордині і егоїзму? 
Кому належить влада в цьо-
му світі? Кому ми молимося 
і кому ми служимо насправ-
ді? Як викорінити в собі 
слабкості?

Чому люди граються в 
релігію, граються в життя, 
але не живуть? Що таке жит-
тя? Що таке взяти на себе 
відповідальність? 

У чому цінність життя 
людини? Що таке служіння 
Богу? Що таке вищий світ? 
Любов Божа, яка веде до 
Життя.

 
E-mail: info@allatra.tv

https://allatra.tv/video/
o-chem-mechtali-proroki

З ВИБОРОМ «ПАНТЕЛЕЙМОНА» 
НЕ ПОМИЛИЛАСЯ

«ГАЗЕТУ ПРИНІС З РИБОЛОВЛІ. 
З ТОГО ЧАСУ З НЕЮ НЕ РОЗЛУЧАЮСЯ!»
Здрастуйте, шановна редакціє «Пантелеймона цілите-

ля»! Я житель Маріуполя – міста біля моря. Як рибалка-лю-
битель, прийшовши одного разу на риболовлю, я на своєму 
місці виявив газету «Пантелеймон цілитель». Це був сві-
жий номер. Читати її на риболовлі не було часу, тому взяв 
газету додому. Ось удома разом із дружиною ми її прочита-
ли від початку до кінця.

Дружина відразу дала гроші і послала мене передплатити 
газету. З того часу ми стали постійними читачами «Пантелей-
мона», тепер це наша улюблена газета. У нас є ікона святого 
Пантелеймона, і дружина завжди молиться перед нею, про-
сить здоров'я всім домочадцям.

Ми вже передплатники з багаторічним стажем, будемо й 
надалі передплачувати «Пантелеймон». Бажаю вам багато-ба-
гато передплатників, здоров'я, чистого неба і щоб не було вій-
ни. Всього вам найкращого!

Валентин Васильович Іванченко, м. Маріуполь

«ПРО ЩО МРІЯЛИ ПРОРОКИ». НОВА ПЕРЕДАЧА

Спасибі нашим 
мамам!

Читайте на стор. 3

Мoя старенька мaмa каза-
ла мені:

– Доки я живa, ми разом з 
усім розберемося. 

Все на світі можуть наші 
мами, тільки не вміють не 
старіти ....

Спасибі і низький уклін до 
землі нашим мамам за все, що 
вони для нас роблять!
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ЦЕ ЦІКАВО

«Не той великий, хто ніколи не падав, а той великий, хто падав і вставав». (Конфуцій)

НОВИНИ ОДЕЩИНИ: 85-РІЧНИЙ ЛІКАР ПОТРАПИВ 
ДО КНИГИ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ

85-річний лікар, який живе в Одеській області і працює в 
Арцизькій районній лікарні, визнаний найстарішим прак-
тикуючим хірургом України.

Лікар Володимир Теравський отри-
мав диплом Книги рекордів України 
як найстаріший в країні практикую-
чий хірург. Він також є наставником 
для молодого покоління.

Зазначимо, що трудовий стаж Во-
лодимира Теравського становить по-
над 60 років. За цей час він провів понад 15 тисяч операцій.

Джерело: trassae95.com
Як повинні проінформувати пацієнта?

Центри первинної ме-
дичної допомоги повинні:

- розміщувати інформа-
цію безпосередньо в меду-
станові, в доступному для 
пацієнтів місці;

- розміщувати інформа-
цію на сайтах і в соціальних 

мережах відповідної медустанови;
- індивідуально повідомляти телефоном або іншим спосо-

бом пацієнтів, записаних на прийом до лікаря.

Коли повідомлять про відсутність лікаря?

- відразу під час першого дня тимчасової відсутності ліка-
ря первинки, якщо це сталося через непередбачені обставини;

- не пізніше, ніж за тиждень до першого дня тимчасової 
відсутності лікаря первинки, якщо така відсутність заплано-
вана, наприклад, на час відпустки або відрядження.

НСЗУ для пацієнта

- паспорт або інший доку-
мент, що засвідчує особу;

- реєстраційний номер 
облікової картки платни-
ка податків (крім фізичних 
осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційно-
го номера облікової картки 
платника податків та пові-
домили про це відповідний 
контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті) такої 
особи та / або його представ-
ника, опікуна, піклувальни-
ка;

- посвідчення встановле-
ного зразка.

Зазначимо, що перелік 
документів не є вичерпним. 
Людина, що бажає отрима-

ти БВПД, має право подати 
будь-який інший документ, 
що підтверджує її приналеж-
ність до суб'єкта права на 
БВПД.

Наша довідка. 

БВПД включає такі види 
правових послуг: захист, 
здійснення представництва 
інтересів осіб, що мають пра-
во на безоплатну вторинну 
правову допомогу, в судах, 
інших державних органах, 
органах місцевого самовря-
дування, перед іншими осо-
бами, складання документів 
процесуального характеру 
(протоколи, повідомлення, 
пояснення, повідомлення, 
розписки, запити).

 http://napensii.ua/news

Часто кажуть, що пере-
бування на природі знімає 
стрес, виганяє поганий на-
стрій, дарує позитивні емо-
ції та інше. Однак багатьом 
природа доступна тільки у 
вигляді телекартинки. Про-
те, і від телекартинки може 
бути користь.

Дослідники з Університету 
Ексетера зробили експери-
мент з 96 добровольцями, які 
спочатку повинні були поди-
витися відео, на якому один 
діловий чоловік розповідав 
про свою роботу в компанії, 
що займається продажем 
канцелярського приладдя. 
Відео досить швидко вганяло 
глядачів в тугу, і в цей момент 
їм починали показувати відео 
про коралові рифи. Причо-
му рифи показували трьома 
способами – на телеекрані, у 
віртуальній реальності, в якій 
підводний світ можна було 
оглядати навколо себе, і ще в 
інтерактивній віртуальній ре-
альності.

У статті в Journal of 
Environmental Psychology 
йдеться, що споглядання ко-
ралових рифів рятувало від 
зневіри і туги, причому не-
залежно від того, як ці рифи 
показували. Якщо ж людина 
дивилася на природу у вір-
туальній реальності, то у неї 
не тільки зникали негативні 
емоції, але і з'являлися пози-
тивні – тобто людина не тіль-
ки позбавлявся туги, а й ста-
вала щасливішою.

Що ж, пристрої для вір-
туальних подорожей є не у 
всіх, але вже телевізор-то 
завжди можна переключити 
на якийсь канал з дикою при-
родою.

Наука і життя

Німецький журнал «Шпігель» опублікував зображення, 
на якому наочно демонструється, яка площа пустелі Сахара 
необхідна для того, щоб задовольнити потребу всього люд-
ства в електроенергії, джерелом якої стануть геліотермальні 
електростанції.

1% САХАРИ МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ
ЕЛЕКТРИКОЮ ВЕСЬ СВІТ

Квадрати на зображен-
ні наочно демонструють, на 
якій площі необхідно розмі-
стити сонячні електростан-
ції, щоб їхньої енергії виста-
чило на всі світові потреби 
сьогодення.

Якщо дивитися зліва на-
право, то великий квадрат 
– необхідна площа розташу-
вання електростанцій для 
забезпечення енергією всієї 
планети, середній квадрат 
– для забезпечення Європи, 
маленький – однієї країни 
розміром з Німеччину.

Сонячні електростанції 
термічного типу на цьому 
етапі розвитку технологій 
відрізняються більш висо-
ким ККД і низькою вартістю 
в порівнянні з фотоелектрич-
ними панелями. 

Крім того, при їхньому 
створенні використовуються 
звичні технології: параболічні 
дзеркала, що концентрують 
світло на трубках з тепло-

носієм, теплообмінник, що 
нагріває воду, а також парова 
турбіна.

Пустеля Сахара, 
здається, створена для 
розвитку сонячної енер-
гетики – великі просто-
ри, безхмарний, сонячний 
і сухий клімат.

До того ж, можна припу-
стити, що створювана на ве-
личезних територіях тінь і 
конденсація вологи на мета-
левих конструкціях можуть 
призвести до зміни мізерних 
пустельних екосистем і, як 
наслідок, збільшення біоріз-
номаніття. Ще рік тому цей 
проєкт виглядав науковою 
фантастикою. Але зараз, коли 
енергетики Німеччини до-
повідають, що 25% енергії 
вони отримують з поновлю-
ваних джерел, прєект пере-
творення, здавалося б, най-
більш непотрібних земель 
планети на енергетичний 
Клондайк бачиться питанням 
найближчого часу!

ПРИРОДА В 
ТЕЛЕВІЗОРІ

Телепередачі про природу 
допомагають не сумувати

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ЗАХВОРІВ. 
ЩО РОБИТИ?

 У пацієнтів часто виникає питання, куди звертатися за 
медичною допомогою, якщо сімейний лікар захворів.

Первинну медичну допомогу пацієнт може отримати не-
залежно від того, хворіє лікар, з яким у нього підписано де-
кларацію, чи ні. Медичні послуги надаються безперервно, 
відповідно до режиму роботи медустанови. Це означає, що 
за відсутності сімейного лікаря буде призначений інший 
лікар.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОВИНЕН НАДАТИ ВЕТЕРАН 
ВІЙНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 

ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ?

Щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу 
(БВПП) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», повинні надати наступні документи:
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ЦЕ ЦІКАВО

«Життя на 10% складається з того, що з нами відбувається, а 90% з того, як ми на це реагуємо». (Джон Максвелл)

Мoя мaмa казала мені, 
віддаючи до музичної шко-
ли:

– Гpa в клacики у двopі 
зaкінчитьcя чepeз кілька 
років, a музика і мyзикaльний 
cлyx залишаться назавжди.

Мoя мaмa казала мені, 
проводжаючи до бaлeтної 
шкoли:

– Ти нe обов'язково cтaнеш 
бaлepинoю, але пpaвильнa по-
става дoдає cили xapaктepу і 
10 cантиметрів до зpocту.

Мoя мaмa казала мені в 
юнocті:

– Любити – цe пpeкpacнo, 
але перш за все слід навчити-
ся і взяти за правило любити 
ceбе.

Мoя мaмa казала мені, 
коли я навчалася в інcтитyті:

– Bізьми пляшку xopoшо-
го винa і пpocтo пoгoвopи c 
тими, хтo тeбе нe любить. Ти 
дізнаєшся багато правди про 
себе.

Мoя мaмa казала 
мені, кoли я плaкaлa:

– У будь-яких ви-
падках роби висновки 
і пам'ятай: від смутку 
– paнні мopщини.

Мoя мaмa казала 
мені під час розлучення:

– Помилятися – цe 
нopмaльнo, головне – pобoтa 
нaд помилками. А пpямo за-
раз тобі потрібно викинути 
це пальто і купити нове.

Мoя мaмa казала мені:
– Нe віддавай останнє, не 

бери в борг – щоб не потрапи-
ти в залежність від когось. І в 
житті не сподівайся ні на кого 
– pозраховуй тільки нa ceбе.

Я знаю, щo нe завжди булa 
ідeaльнoю дoчкою, але мoя 
мaмa завжди казала мені:

– Я пишаюся тoбoю, до-
нечко, ти y мeня найкраща!

Мoя старенька мaмa каза-
ла мені:

– Доки я живa, ми разом з 
усім розберемося. Але колись 
тобі доведеться шукати вихід 
із ситуацій і приймати рішен-
ня самостійно – без мене.

Все на світі можуть наші 
мами, тільки не вміють не 
старіти....

Спасибі і низький уклін 
до землі нашим мамам за все, 
що вони для нас роблять!

Хвилинка гумору

Від фрезерувальника
до академіка

Перший запис у трудовій 
книжці Івана Дмитровича з'я-
вився в жовтні 1950-го, коли 
закінчивши 8 класів, хлопчи-
на вступив до Свердловсько-
го ремісничого училища при 
заводі «Уралмаш». Там він два 
роки навчався і одночасно 
працював зуборізом-фрезе-
рувальником в цеху, де ви-
готовляли великі деталі для 
крокуючих екскаваторів. 

Потім було навчання в 
Уральському політехнічному 
інституті і 17 років роботи за 
фахом «металург-доменщик» 
на заводі в Нижньому Тагілі 
(з них 10 років – у доменно-
му цеху!). Там же, щиро захо-
плений методами вдоскона-
лення роботи промислового 
підприємства, Іван Падерін в 
1974-му захистив кандидатсь-
ку дисертацію.

З Дніпропетровськом 
життя талановитого вченого 
пов'язане з 80-х років мину-
лого століття. Саме тоді Іван 
Дмитрович пройшов за кон-

курсом на посаду старшо-
го наукового співробітника 
одного з дніпропетровських 
НДІ, отримав в обласному 
центрі квартиру. А з 90-х і до 
цього дня Іван Падерін викла-
дає в Дніпропетровській дер-
жавній фінансовій академії (з 
2015-го – Університет митної 
справи та фінансів), де і захи-
стив докторську дисертацію, 
став професором, а пізніше 
був обраний академіком Ака-
демії економічних наук Украї-
ни.

Іван Дмитрович досі 
читає лекції п'ятикурс-
никам і магістрам, ке-
рує аспірантами. На-
весні 2020-го відповідно 
до вимог часу наш герой 
перейшов на дистанцій-
не викладання і освоїв 
платформу Zoom.

Дякую батькам
і природі

Дивлячись на стрункого, 
підтягнутого Івана Падеріна, 
який до цього часу приїжд-
жає на засідання кафедри за 
кермом власного автомобіля, 

важко повірити, що професо-
ру вже 86. Звичайно, що ото-
чуючі постійно цікавляться: в 
чому ж секрет його активного 
довголіття?

– Немає в мене ніяких 
особливих секретів, хіба що 
з генетикою пощастило, – 
розводить руками Іван Дми-
трович (до речі, в особистому 
спілкуванні вченого виріз-
няє дивовижна скромність, 
– прим. автора). – Я родом із 
села на Уралі, нас у батьків 
було шестеро, плюс велике 
господарство, город. І тато, 
і мама були дуже працьовти-
ими, витривалими, худень-
кими. Батько – ще й зростом 
майже два метри! Жили ми 
бідно, але дружно, круглий 
рік на свіжому повітрі: ліс, 
річка, риболовля. Про взут-
тя згадували тільки взимку, 

та й то – у нас, дітей, ча-
сто була одна пара теплого 
взуття на всіх. Пам'ятаю, 
сестра пішла восени до шко-
ли, а мені теж так хотілося 
вчитися, що я побіг слідом 
за нею по захололій землі бо-
соніж, символічно «гріючись» 
на ганках хат по шляху. І 
навіть застуди не підхопив. 
Упевнений, що саме природ-
ний гарт і вроджений запас 
міцності виручають мене до 
цього дня.

Щоб бути у формі, в 
молодості Іван Падерін 
займався спортом – ли-
жами і боротьбою. Крім 
того, він не курить, ви-
пиває чарку тільки у свя-
та, намагається дотри-
муватися помірності в 
їжі.

Щасливим бути, 
а не здаватися

Але, на мій погляд, голов-
ний секрет Івана Дмитровича 
навіть не стільки в хорошій 
фізичній формі, скільки в на-
явності справжньої внутріш-
ньої гармонії – дуже важли-
вого і потрібного стану, якого 
вдається досягти далеко не 
кожному.

Наш герой відбувся в про-
фесії, щасливий в особистому 
житті (з дружиною Аллою 
Анатоліївною у них дуже те-
плі, зворушливі стосунки, 
загальні смаки та інтереси), 

його люблять і поважають 
друзі, колеги, студенти. Важ-
ливо й те, що професор, за 
його власним визнанням, 
відчуває неминущий і щирий 
інтерес до всього нового – в 
науці, техніці, економіці, і це 
завжди змушує його розвива-
тися, рухатися вперед. Навіть 
зараз Іван Падерін далекий 
від думки спочивати на лав-
рах, у нього багато професій-
них і творчих планів. 

Так, рік тому він написав 
і видав книгу «Завод мій рід-
ний дім: спогади», де деталь-
но описує один із періодів 
своєї біографії.

– Я вважаю себе щасли-
вою людиною, бо все життя 
займаюся тим, що мені по-
добається, – каже Іван Дми-
трович. – Ще я ніколи нікому 
не заздрю і радію успіхам 
оточуючих, тому не нажив 
собі ворогів. 

Тим, хто хоче до моїх 
років зберегти енергійність 
і активність, також раджу 
обов'язково мати хобі, за-
хоплення. У моєму випадку 
це любов до театру, де я, до 
речі, і познайомився зі своєю 
дружиною, читання класич-
ної та історичної літера-
тури, догляд за садом. Тож 
любіть життя в усіх його 
проявах, і воно відплатить 
вам взаємністю.

Ірина Лебединець, napensii.ua

Коли моєму брату було 
років сім, стояв він з батька-
ми на ринку, допомагав про-
давати черешню.

Підходить дідусь, питає:
– Почім?
Брат відповідає:
– Десять.
Дідусь поцікавився:
– А чому так дешево?
Реакція була миттєвою:
– Дванадцять!

***

– Коли ж ви зі мною по-
граєтесь? тато з роботи – 
відразу за телевізор. А мама 
– пані яка! – відразу прати 
почала.

СПАСИБІ НАШИМ МАМАМ!
Мoя мaмa казала мені мaлeнькій:
– Нe бyдь жaдібнoю і уcім ділиcя з дpyзями. Але завжди запам’ято-

вуй тиx, хтo пpиxoдить до тeбe тільки зa цукерками. Це не друзі.
Мoя мaмa казала мені, проводжаючи до шкoли:
– Учиcь, дитинко, добре, щоб потім робити тільки те, щo ти xoчeш, 

a нe те, щo тільки й мoжeш.

70 РОКІВ СТАЖУ – І ЖОДНОГО ЛІКАРНЯНОГО
 Сімдесят років, за мірками людського життя, – серйозний ювілей, який символізує 

зрілість, мудрість і солідний досвід. А тепер уявіть, що ці роки означають не вік людини, 
а її трудовий стаж. Саме така унікальна трудова біографія у 86-річного дніпрянина Івана 
Падеріна – доктора економічних наук, професора кафедри підприємництва та економіки 
підприємств Університету митної справи та фінансів, академіка Академії економічних наук 
України. Але що подвійно дивно – за сім десятків років роботи наш герой жодного разу не 
брав лікарняного листа.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Вчіться більше сміятися. Як на мене, сміх так само святий, як і молитва». (Ошо)

ТЕМА НОМЕРА

Добрий день! Хочу поді-
литися досвідом застосу-
вання скипидарної мазі, 
про яку зараз чомусь при-
забули. 

Адже в роки нашого 
дитинства мами натира-
ли груди хворим малюкам, 
особливо при сухому «гав-
каючому» кашлі, саме цією 
маззю з характерним терп-
ким запахом.

Засіб просто чарівний, 
оскільки наділений потуж-
ним зігрівальним ефектом. 
Після нанесення на шкіру 
не палить і не щипає, а дає 
тепло і заспокоює напади 
кашлю. Причому прогрів 
йде всередину, тобто ефект 
у мазі такий же, як і про-
грівання в фізкабінеті.

Вся сила цієї мазі в її дію-
чій речовині – скипидарі. 
Отримують його зі смоли 
хвойних дерев: ялини, со-
сни, кедра. Крім зігрівальної 
дії, скипидар живиці – ще й 
відмінний антисептик, бак-
терицидний агент і дезін-
фектант.

Ось такий цілющий дар 
дає нам природа. Будемо ж 
їй за це вдячними!

Надіслала Зоя Прокопенко, 
м. Суми

Увага! Ця інформація з 
описом практичного досві-
ду носить лише ознайом-
лювальний характер. При 
самостійному застосуванні 
лікарських препаратів реко-
мендується консультація з 
сімейним лікарем.

ЯКОЮ БУВАЄ 
ПНЕВМОНІЯ?

Хвороба досить небезпеч-
на, оскільки її буває складно 
діагностувати, а розвивається 
вона дуже швидко. До того ж 
існує кілька видів захворю-
вання, і для кожного з них по-
трібна своя терапія.

ЗАРАЗ ВІДОМІ 
ПНЕВМОНІЇ:

• Тотальні – повністю за-
хоплюють обидві легені.

• Односторонні – запален-
ня локалізується в одній ле-
гені.

• Двосторонні – запальні 
вогнища в обох легенях.

• Зливні – спочатку утво-
рюються окремі осередки, по-
тім зливаються в один.

• Крупозна – з ураженням 
окремих часток легенів.

• Осередкові – з погіршен-
ням структури деяких діля-
нок легені.

• Сегментарні – захоплю-
ють один або кілька сегментів.

• Інтерстиціальні – спри-
чинені атиповими фактора-
ми.

Точно визначити кон-
кретний вид ураження 
дихальної системи мож-
ливо тільки за допомо-
гою рентгена і КТ.

За типом збудника пнев-
монії бувають вірусними, бак-
теріальними та грибковими. 
В основному зараження відб-
увається через повітря, в яке 
при кашлі та чханні потра-
пляє безліч мікроорганізмів. 
Спричинити захворювання 
здатні грибки, стрептококи і 

стафілококи, віруси, гельмін-
ти. Зустрічаються і змішані 
форми: вірусно-бактерійні 
або грибково-вірусні. Остан-
нім часом до них додалося 
нове поняття: коронавірусна 
пневмонія.

Непрямими причинами 

пневмонії можуть стати ос-
лаблення організму в резуль-
таті ГРВІ, переохолодження, 
стресу. При зниженні захис-
них сил збудника захворю-
вання простіше вражає леге-
неві тканини. Пневмонії, що 
розвинулися як самостійні 
захворювання, називають 
первинними. Запалення, що 
є ускладненням інших пато-
логій, – вторинними. Особли-
во небезпечна безсимптомна 
пневмонія, яка часто вини-
кає на тлі зараження коро-
навірусів.

ОЗНАКИ ПНЕВМОНІЇ

Прогнози і швидкість 
одужання залежать від своє-
часної діагностики та розпо-
чатого лікування. Тому важ-
ливо знати, як визначити 
пневмонію в домашніх умо-
вах. Спочатку симптоми мо-
жуть бути схожими з грипом 
або застудою, але тривають 
вони довше.

СИМПТОМАМИ 
ПНЕВМОНІЇ МОЖУТЬ 

БУТИ:
• Біль у ділянці грудної 

клітини при кашлі і диханні.

• Задишка, плутане дихан-
ня навіть при невеликих на-
вантаженнях.

• Постійна втома.
• Кашель із мокротою.
• Втрата апетиту.
• Зниження фізичної ак-

тивності та біль у м'язах.
• Підвищення температу-

ри тіла до 39–40 ° С;

У людей похилого віку з 
ослабленим імунітетом мож-
ливе зниження температури, 
вони відчувають занепад сил. 
Для бактеріальної пневмонії 
характерні посилене потови-
ділення, почастішання пуль-
су, синюватий відтінок нігтів 
і губ. 

Захворювання може су-
проводжуватися відчуттям 
нестачі повітря. У дітей стар-
ше 7 років ознаки пневмонії 
схожі з дорослими.

ЯК РОЗПІЗНАТИ
ХВОРОБУ?

Особливо важливо ро-
зуміти, як визначити пнев-
монію самостійно, з урахуван-
ням поширення COVID-19. 
Інфекція спричиняє серйозне 
враження легеневої тканини.

ОЗНАКИ ПНЕВМОНІЇ 
ПРИ КОРОНАВІРУСІ:
• Висока температура про-

тягом 4–5 днів.
• Кашель з відділенням 

гнійної мокроти.
• Підвищення температу-

ри на початку захворювання, 
поступове її зниження і чер-
гове зростання до високих 
показників.

• Закладення носа, іноді з 
втратою нюху.

• Головний біль.
Один із найдієвіших спо-

собів визначення пневмонії 
без рентгена – зіставити кіль-
ка наявних симптомів. Біль-
шість із них характерні і для 
грипу, і для ГРВІ, але, напри-
клад, поєднання першіння в 
горлі, сухого кашлю з висо-
кою температурою з великою 
часткою ймовірності вказує 
на розвиток пневмонії.

 
При появі подібних оз-

нак у жодному разі не мож-
на намагатися вилікуватися 
в домашніх умовах. Це може 
призвести до небезпечних на-
слідків, тому необхідно яко-
мога швидше звернутися до 
лікаря.

Джерело: beurer-belarus.by

Призабута
скипидарна мазь – 
швидка і безпечна 

допомога

ПНЕВМОНІЯ: 
ЯК ВИЗНАЧИТИ ЇЇ ОЗНАКИ 

САМОСТІЙНО
Пневмонією або запаленням легень називають інфекційне захворю-

вання, при якому уражаються альвеоли легень. Це невеликі пухирці, 
розташовані на відгалуженнях бронхів і пов'язані капілярами з крово-
носною системою. У нормі кисень потрапляє через бронхи в альвеоли, а 
потім – у кров. При інфекційному ураженні бульбашки збільшуються в 
розмірах, заповнюючись гноєм або рідиною. Відповідно, надходження 
кисню в організм скорочується.

ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ЧАС ЗДОРОВ'Я

«Кожна мить життя божественна тим, що вона ніколи більше не повториться». (Мудрість)

Можливо, деяким допо-
може зігрітися досвід вели-
кого композитора Моцарта, 
який жив у ХVIII столітті. 
У нього були часи, коли він 
ледь зводив кінці з кінцями. 
Тоді, щоб зігрітися в холод-
ній хаті, Вольфганг Амадей 
танцював зі своєю дружи-
ною Констанцією.

 

ЯК НЕ МОЖНА ГРІТИСЯ?
Дехто намагається зігріти-

ся спиртним. Однак людина 
в стані сп'яніння відчуває 
оманливе тепло, вона не кон-
тролює себе. У такому випад-
ку легко отримати переохо-
лодження або обмороження, 
захворіти ГРЗ.

У холод не можна курити 
– нікотин негативно позна-
чається на стінках судин, що 

посилює згубний вплив холо-
ду на організм.

ЯК ГРІТИСЯ МОЖНА?

У холодні дні важливо под-
бати про меню для підтримки 
балансу тепла в організмі. Це 
повинна бути їжа, яка при-
скорює метаболізм і підсилює 
термогенез.

 
У свій зимовий раціон 

додайте імбир і зелений 

чай, овочі та фрукти, 
цільнозернові крупи, 
рибу, кисломолочні про-
дукти.

На сніданок краще подати 
кашу з вершковим маслом, 
омлет або сирну запіканку. 
Корисна при цьому і кава. Ко-
феїн прискорить обмінні про-
цеси, що дасть нам тепло.

У обід вживайте гарячі 
страви: суп, курячий бульй-
он із зеленню, борщ, солянку. 
Ідеальні в боротьбі з холодом 
продукти, що містять поліне-
насичені жирні кислоти Оме-

га-3. Їх багато в рибі: лососі, 
оселедці, скумбрії, сардині, а 
також у рослинній їжі: авока-
до, волоських горіхах, насінні 
льону, мигдалі.

Ефективними для зі-
грівання вважаються і не-
великі перекуси. Особливо 
підійде для цього банан. У 
ньому міститься магній, який 
нормалізує роботу щито-
видки і надниркових залоз, а 
вони відповідають за термо-
регуляцію організму. Багатий 

фрукт і залізом, що покращує 
кровопостачання і підтримує 
нормальну температуру тіла.

З солодощів узимку краще 
віддати перевагу чорному шо-
коладу.

ЯК ЗІГРІТИ ЗАХОЛОЛІ 
НОГИ?

 
Насамперед, потрібно зня-

ти холодні і, можливо, мо-
крі колготки або шкарпетки. 
Ноги занурити в гарячу воду 
з додаванням щіпки морської 
солі. Швидше зігрітися до-
поможе крем із зігрівальним 
ефектом.

© Shkolazhizni.ru,  
mysports-hit.ru

ЯК ЗІГРІТИСЯ В ХОЛОДИ?
Зігрітися в холоди – питання актуальне, адже мерзнуть всі. Особливо, якщо доводить-

ся довго перебувати на вулиці, або ж у приміщенні недостатньо тепло. Способів зігрітися 
є чимало. Важливо лише знати, які з них ефективні і корисні для організму, а які можуть 
нашкодити.

1) ВПРАВА 
«СТІЙКА БІЛЯ СТІНИ»

Намагайтеся максимально 
близько триматися до стіни 
всім тілом, але не прогинаю-
чись у спині. При цьому по-
трібно торкатися стіни п'я-
тами, куприком і плечима. 
Після того, як ви відійдете від 
стіни, вас буде супроводжува-

ти прекрасне відчуття рівної 
постави.

2) «ПЛАНКА»
 
Вправа виконується з по-

чаткової позиції віджимань. 
Лікті повинні бути зігнуті під 
прямим кутом і перебувати 
на одній лінії з плечима. Ваше 
тіло повинно являти собою 
одну пряму лінію. Вагу тіла 

необхідно утримувати на лік-
тях і пальцях ніг, рівномірно 
розподіляючи її по точках 
опори. У такій позі протрима-
тися якомога довше, напру-
жуючи м'язи преса, спини, ніг 
і сідниць. Слідкуйте, щоб не 
було прогину в попереку.

«Планка» зміцнює м'язи 
спини, які і будуть підтриму-
вати вашу поставу.

3) ВПРАВА «КІШКА»
 

Стоячи рачки, робіть 
повільні згинання і вигинан-
ня спини. Потім ляжте на під-
логу, прямі руки витягніть за 
головою. 

Тягніться ногами в один 
бік, а руками і верхівкою го-
лови – в інший. Цією вправою 
ви розтягує своє тіло, тренує-
те спину і всі м'язи тіла.

Нерідко на стан опор-
но-рухового апарату впли-
вають емоційні чинники. 
М'язова напруга, тремтіння в 

тілі, скутість – все це наслідок 
будь-яких тривожних ситуа-

цій, які переживає 
людина. 

І не завжди 
вплив відбуваєть-
ся ззовні. Здебіль-
шого ми заганяємо 
себе в глухий кут 
своїми ж думками, 
хворими фантазія-
ми.

   
Відчули себе 

недобре, підко-
шуються ноги, холод у 
спині і дістають похмурі 
думки? Терміново вжи-
вайте заходів! 

Думайте інакше, і ін-
тенсивність таких ре-
акцій знизиться. Проду-
куйте в собі світлі емоції, 
це дозволить відчувати 
себе завжди здоровими і 
благополучними.

На основі матеріалів каналу 
«Розумне здоров'я»

ТРИ ВПРАВИ ДЛЯ РІВНОЇ І ЗДОРОВОЇ СПИНИ
Як відомо, рівний хребет – це запорука здоров'я людини в будь-якому віці. Загальна 

життєздатність багато в чому залежить від стану саме хребта, адже він визначає силу і ви-
тривалість тіла, здоров'я внутрішніх органів.

При деформаційних явищах, таких як сколіоз, кіфоз, лордоз, застосовується техніка ко-
рекції спини, що складається всього з трьох вправ. Вона дозволяє усунути нервові затискачі 
в хребті, сприяє зміцненню м'язового корсета і регулює поставу. При цьому поліпшується 
кровотік, дихати стає легко, а докучливі болі поступово слабшають і зникають.

СТАНЕ В НАГОДІ КОЖНОМУ
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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.!

«Найздоровіші і найкрасивіші люди — це ті, яких нічого не дратує». (Мудрість)

Видатний вчений і лікар 
Микола Амосов визнавав, 
що рух — це здоров’я. Безу-
мовно, він мав рацію! І зима 
— не привід відмовлятися 
від фізичних навантажень. 
Хіба ж не чудово зібратися з 
друзями у вихідний, пограти 
в хокей або просто покатати-
ся на санчатах. 

Свіже зимове повітря та 
активні рухи покращують 
настрій і, звісно ж, підтри-
мують здоров'я. Наші м’язи 
й суглоби мають бути гото-
вими до подібних наванта-
жень, щоб ненароком не от-
римати серйозної травми.

Особливо актуально це у 
старшому віці, коли людина 
навіть після звичайної про-
гулянки починає відчувати 
дискомфорт, біль у суглобах 
та хребті. 

Багато хто скаржиться на 
те, що у всьому винен вік, але 
з цим точно не погодишся, бо 
і у старшому віці можна віль-
но займатись спортом. Якщо 
забезпечити належну допом-
огу своїм суглобам, звичайно.

Тисячі кроків щодня, сот-
ні відпрацьованих годин що-
тижня, а інколи й надважкі 
навантаження на спину — так 
протягом всього життя. Тому 
як би ми не хотіли, але наші 
суглоби починають зношу-
ватись. Вони дають про себе 
знати дискомфортом, хруско-
том, болем у колінах, попере-
ку й ліктях. Усе тому, що су-
глоби мають певний ресурс, 
який треба підтримувати і 
максимально поповнювати.

Що відбувається безпо-
середньо всередині суглоба? 
Якщо не заглиблюватись в 
деталі, кожен суглоб — це 
кістка, хрящ, що до неї при-
лягає, а також простір між 
хрящами суглоба, заповне-
ний рідиною. Хрящ за своєю 
структурою подібний до 
губки, під час руху він вбирає 
і вивільняє рідину. Так він 
зволожується. 

Часто трапляється, що 
через нестачу необхідних ре-
човин, кількість цієї рідини 
зменшується, поверхня хря-
ща починає стиратись, руй-
нуватись. Саме тому з віком 
все частіше болять суглоби в 
колінах, розвивається артрит, 
артроз, і одного ранку людина 
не може піднятись з ліжка.

Якщо людина не має над-
мірної ваги, вдосталь рухаєть-
ся і не піддає суглоби великим 
навантаженням, процес зно-
шення суглобів відбувається 
поступово та повільно. Проте 
біль стає помітнішим, а обме-
ження рухів більш значним, 
коли людина травмується, 
набирає зайві кіло, постійно 
підіймає щось важке, непра-

вильно займається бігом чи 
іншим видом спорту.

На щастя, компанія Тієнс 
подбала про наші суглоби і 
випустила продукт для здо-
рового та повноцінного руху 
– дієтичну добавку з екстрак-
том глюкозаміну та агаріка 
Tiens Flexi.

Дієтична добавка 
Tiens Flexi — це джерело 
найнеобхідніших речо-
вин, важливих для нор-
мального функціонуван-
ня суглобів. Продукт 
містить тільки шість 
компонентів, але саме 
вони здатні сповільнити 
розвиток різних патоло-
гічних процесів у сугло-
бах, підтримуючи їхню 
нормальну роботу.

Здорові суглоби навіть у 
поважному віці — це мож-
ливо. Один із секретів — за-
безпечення організму такими 
речовинами як глюкозамін 
і хондроітин. Це складники 
кожного хряща тіла людини, 
що містяться в хрящовій тка-
нині живих істот та організмі 
морських тварин. 

Ці дві речовини беруть 
участь в обмінних процесах, 
один із яких — відновлення 
суглобового хряща. Глюко-
замін, хондроїтин, гіалуроно-
ва кислота — якісні органічні 
будівельні матеріали. Це ті 
«цеглинки», які здатні відбу-
дувати пошкоджений хрящ 
навіть після складних травм.

Якщо організм отримує 
глюкозамін та хондроїтин 
додатково, то суглоби руй-
нуються значно менше. Це 
важливо, адже вони майже не 
надходять з їжею.

Їх поєднання зменшує 
больові відчуття та запален-
ня, дає змогу зберегти об’єм 
рухів, властивий здоровим 
суглобам. Хіба не цього ми 
прагнемо?

Глюкозамін уповільнює 
активність ферментів, що 
руйнують хрящ. Він сти-
мулює утворення гіалуроно-
вої кислоти, яка допомагає 
утримувати воду в суглобовій 
рідині, змащує суглоби, жи-
вить хрящі, робить їх гнучки-
ми, пружними, стійкими до 
навантажень.

Крім цих безперечно важ-
ливих речовин, дієтична 
добавка Tiens Flexi містить 
екстракт агаріка бразилійсь-
кого, куркумін та екстракт 
кігтя диявола. Вони надов-
го знімають біль та запальні 
процеси у суглобах.

Корінь куркуми, багатий 
на куркумін, має протиза-
пальну і антиоксидантну дію. 
Його традиційно викори-
стовують як засіб для покра-
щення травлення, адже він 
стимулює вироблення шлун-
кового соку і має жовчогінну 
дію. Водночас корінь куркуми 
пришвидшує розщеплення 
жирів, зміцнює імунну си-
стему, підтримує міцність су-
глобів і кісток.

Екстракт кігтя диявола 
покращує апетит, допома-
гає впоратися з розладами 
травного тракту, запорами та 
колітом. Речовина знадобить-
ся також у боротьбі з про-
студними недугами, артри-
том, головним болем і болем 
у суглобах. 

Вона стимулює синтез 
гіалуронової кислоти, пер-
шочергове завдання якої — 
утримувати в хрящі воду. До 
речі, екстракт кігтя дияво-
ла часто застосовують для 
прискорення загоєння ран і 
опіків, відновлення пошкод-
жених шкірних покривів. Це 
гіпоалергенний компонент.

Ще одним активним ком-
понентом дієтичної добавки 
є екстракт агаріка бразилій-
ського. Цей відомий на Сході 
гриб містить чимало вітамінів 
й мінералів (фосфор, калій, 
магній, кальцій, залізо). Важ-
ливо, що агарік містить бе-
та-глюкан, потрібний для змі-
цнення імунітету. 

Агарік бразилійський 
ремінералізує кістки та сугло-
би, діє протизапально. Його 
також використовують для 
профілактики захворювань 
кишківника, шлунка, нирок, 
хвороб лімфи та крові.

Дієтична добавка 
Tiens Flexi це комплекс-
ний засіб, що містить 
хондроітин, глюкозамін, 
екстракт агаріка бра-
зилійського і гіалуронову 
кислоту. Продукт допо-
магає зберегти суглоби в 
хорошому стані, попри 
вік та інші фактори.

З Tiens Flexi ви можете не 
відмовлятися від приємних 
фізичних навантажень, бо ж 
зима — найкращий час для 
веселощів і зміцнення імуні-
тету. Насолоджуйтесь нею 
сповна!

Замовити Tiens Flexi
можна телефоном: 

(096) 522-26-69. 
Пересилка Новою 

та УкрПоштою.

АКТИВНІ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ 
З TIENS FLEXI

Санки, лижі, ковзани або, можливо, сноуборд – який би з цих зимових видів спорту ви 
не вибрали, вам точно знадобляться здорові кістки і суглоби.

*н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

ми



7№2 (656), 2021 panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Ваша думка є першопричиною зародження ваших життєвих обставин». (А. Нових)

ДОБРА ПОРАДА

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ

- У першу чергу треба зна-
ти, що таблетки запивають 
лише звичайною водою. Не 
використовуйте мінералку, 
оскільки вона перешкоджає 
всмоктуванню деяких речо-
вин препарату, чай посла-
блює його дію, а ось грейп-
фрутовий сік підсилює дію 
ліків у 4 рази.

- Якщо в ін-
струкції препара-
ту не вказано, за 
скільки часу до 
їди його вживати, 
тоді робіть це не 
менше ніж за пів 
години до їди.

- Не можна 
ліки вживати од-
ночасно. Якщо 
вам потрібно ви-
пити їх в один і 
той же час, ви-

користовуйте інтервал між 
прийомом 15–20 хвилин.

- Препарати необхідно 
вживати суворо за інструк-
цією, не ігноруючи правил. 
Уважно потрібно ознайоми-
тися з дозуванням і протипо-
казаннями, щоб не нашкоди-
ти здоров'ю.

- У більшості випадків си-
ропи містять барвники, під-
силювачі смаку та аромати-
затори, тому краще вибрати 
альтернативні ліки.

- Купуючи мазі та гелі для 
усунення болю в суглобах або 
спині, потрібно пам'ятати, що 
їх не просто наносять на бо-
люче місце, але і втирають у 
шкіру протягом 5 хвилин.

- Не рекомендується пити 
воду і їсти протягом 15–20 
хвилин після того, як ви роз-
смоктали таблетку, пастилку 
або льодяник.

- Якщо в інструкції пре-
парату зазначено, що його 
потрібно вживати 3 рази на 
день, то це не вранці, в обід і 
ввечері, а з інтервалом у 8 го-
дин.

Джерело:  PENSIYA.LIFE

Мило дігтярне зараз ку-
пити не складно. І хоча воно 
не дуже смачно пахне, та й 
за кольором не дуже гарне, 
зате корисних властивостей 
у гігієнічного засобу не злі-
чити.

 Якщо у вас є свербіж, 
шкірний дерматит, то дігтяр-

не мило зніме запалення, і загоєння наростів відбуватиметься 
швидше.

 При появі лупи фахівці рекомендують мити голову діг-
тярним милом. Воно добре допомагає від себореї. Можна 
також придбати дігтярний шампунь, але після його застосу-
вання потрібно обполіскувати волосся кондиціонером, щоб 
можна було розчесати шевелюру.

 Якщо страждаєте від акне, використання дігтярного 
мила убезпечить появу прищів або зменшить їхню кількість. 
Шкіра очиститься і не буде жирного блиску.

 Допомагає таке мило і при молочниці. Бореться з гриб-
ком кандида.

Як пояснюють фахівці, 
такий біль може негативно 
позначитися на житті і за-
важати активності. Про це 
повідомляє видання «Жіно-
чий світ» з посиланням на 
NDTV.

Лікар Санджай Агарвал 
пояснив, що одна з причин 
болю в суглобах – це нестача 
вітаміну D.

«Упродовж зими, коли 
температура повітря низь-
ка, можуть виникати м'язові 
спазми. Суглоби також сти-
каються, тому суглоб, який 

вже був вражений, по-
чинає хворіти. Іншою 
причиною є недостат-
ній рівень вітаміну D. 
Узимку, як правило, 
тіло не отримує до-
статньо сонячного 
світла. Це призводить 
до зменшення виро-
блення вітаміну D, і 
як результат – ви мо-

жете відчувати біль у м'язах і 
суглобах», – назвав причини 
фахівець.

Також медики стверджу-
ють, що екстремальні темпе-
ратури повітря сильно впли-
вають на суглоби, оскільки 
порушується кровообіг у тка-
нинах.

«Узимку спостерігається 
падіння температури і баро-
метричного тиску, що впли-
ває на суглоби. Це призводить 
до набряку хряща і оболонки 

суглоба, підвищеної чутли-
вості рецепторів болю в су-
глобах, стягнутості зв'язок і 
м'язів, зниження рухливості 
суглобів. Все це збільшує ри-
зик болю в суглобах, а також 
скутість і обмеження рухли-
вості, особливо після три-
валого відпочинку, як уран-
ці після сну», – додав лікар 
Ашиш Джайн.

Фахівці зазначають, 
що розширити судини і 
полегшити біль допомо-
же тепло. Для цього мож-
на випити гарячий напій 
або прийняти теплий 
душ. Також допоможуть 
грілка або легка зарядка.

Медики радять одягати-
ся по погоді, збалансовано 
харчуватися, підтримувати 
необхідний рівень вологи в 
організмі і регулярно викону-
вати фізичні вправи.

Джерело: uarp.org/ru

Для початку розберемо, 
що таке синдром зап'ястного 
каналу (карпальний тунель-
ний синдром). Кистьовий 
тунель – вузький прохід на 
долоні зап'ястя руки, що скла-
дається з кісток і зв'язок. 

Серединний нерв, керую-
чий чутливістю і рухом вели-
кого пальця, а також вказівно-
го, середнього і безіменного, 
проходить якраз через вказа-
ний прохід разом із сухожил-
лями до пальців. Якщо нерв 
цей стискається, з'являється 
оніміння, поколювання, слаб-
кість або хворобливі відчуття 
в руці. Це і є синдром зап'яст-
ного каналу (СЗК).

Захворювання прийнято 
вважати професійним у лю-
дей, які здійснюють моно-
тонні згинально-розгинальні 
рухи кисті. Це, наприклад, 
сурдоперекладачі, мотогон-
щики, піаністи, оператори 
ПК, музиканти, фасувальни-
ки та інші.

Представниці слабкої статі 
більше схильні до СЗК. Також 
ймовірність недуги можуть 
збільшити такі захворювання 
як цукровий діабет, подагра, 
гіпотиреоз, артрит, вагітність, 
розтягнення зап'ястя.

Конкретного способу за-
побігти цьому синдрому не-
має, але для профілактики 
рекомендовані: правильна 
постава, регулярне протягу-
вання руки і зап'ястя, пере-
починок під час роботи, в ці 
моменти треба струшувати 
руки і ноги, міняти положен-
ня тіла.

Джерело: uarp.org.ru

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ 
ПРЕПАРАТІВ

Багато людей займаються самоліку-
ванням і при купівлі ліків не особливо 
уважно читають їхню інструкцію. Але 
ефективність препаратів залежить від 
їхнього правильного прийому, тому вар-
то ознайомитися з декількома важливи-
ми правилами.

БІЛЬ У СУГЛОБАХ ВЗИМКУ: 
МЕДИКИ НАЗВАЛИ ПРИЧИНИ І РОЗПОВІЛИ СПОСІБ 

ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
Узимку багато людей починають відчувати болі в сугло-

бах і м'язах, і найсильніше страждають літні люди. Часто та-
кий біль пов'язаний з артритом, але існують і інші причини.

СИНДРОМ ЗАП'ЯСТНОГО КАНАЛУ. 
У ЧОМУ ПРИЧИНА І ЯК ЛІКУВАТИ?

ДІГТЯРНЕ МИЛО ПРИ ПРОБЛЕМАХ ЗІ ШКІРОЮ

«Протягом дня помітила, що не слухаються кисті рук: 
випадає гребінець з рук, важко навіть тримати чашку за 
вушко ... Мені 45 років, інвалідності не маю. Знайомий лікар 
припустила, що це може бути синдром зап'ястного каналу. 
Підкажіть, з чим це пов'язано і як усунути «неполадку»?

Катерина, м. Лубни, Полтавська обл.»

КОРИСНО ЗНАТИ
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

«Думати, що хтось інший може зробити тебе щасливим або нещасним, — просто смішно». (Будда)

Що знадобиться з продук-
тів: молочна сироватка – 250 
мл, сіль – 1,5 ч. л., цукор – 1 ст. 
л., пшеничне борошно – 500 г, 
дріжджі – 1,5 ч. л., соняшни-
кова олія – 6 ст. л., часник – 2 
зубчики, пучок зелені, вода – 
4 ст. л.

Змішайте теплу сироватку 
з 1 ч. л. солі і цукром. Порцій-
но додайте просіяне борош-
но і дріжджі, замісіть тісто. 
Вам може знадобитися трохи 
більше або менше борошна.

Коли тісто почне тримати 
форму, влийте 2 ст. л. соняш-
никової олії і вмісіть у тісто. 
Воно має бути м'яким і трохи 
липнути до рук.

Змастіть миску соняшни-
ковою олією, помістіть в неї 
тісто, накрийте рушником 
або плівкою і залиште на 40 
хвилин. Потім обімніть тісто і 
залиште ще на 15 хвилин.

Сформуйте частину тіста в 
ковбаску і розріжте її на шма-
точки. Змастіть деко олією або 

застеліть пергаментом, 
викладіть балабушки 
і дайте підійти 10 хви-
лин. Випікайте в розі-
грітій до 200 ° С духов-
ці протягом 20 хвилин.

До 4 ст. л. соняшни-
кової олії додайте сіль, 

подрібнену зелень, вичавіть 
часник і перемішайте. Ще га-
рячі булочки полийте спочат-
ку окропом, потім – часнико-
вою заправкою.

Дуже гарні балабушки до 
наваристого борщу.

Ольга Малюта, sovkusom.ru

Вітамінні вишуканості

Варто спробувати!Страви з дитинства завжди самі запам'ятовують-
ся. Моя бабуся часто готувала свої фірмові балабуш-
ки з часниковою заправкою. Аромат свіжої випічки 
наганяв апетит так, що дітлахи уминали їжу за оби-
дві щоки. Я вирішила згадати дитинство і сама при-

готувала балабушки, як приблизно робила їх моя бабуся.

ЧАСНИКОВІ БАЛАБУШКИ 
ЗА РЕЦЕПТОМ МОЄЇ БАБУСІ

АНАНАСОВО-БАНАНОВИЙ СОPБЕТ

ВЕРШКОВИЙ РИС ІЗ КАРАМЕЛІЗОВАНИМИ 
ЗИМОВИМИ ФРУКТАМИ

Інгредієнти: 2 склянки 
відвареного рису, 500 мл 
вершків жирністю 20–22%, 
3 яєчних жовтки, 100 г цу-
кру.

Для карамелізованих 
фруктів: 80 г вершкового 
масла, 150 г цукру, 1 кис-
ло-солодке яблуко, 1 неве-
лика міцна груша, 2 банани, 
100 г журавлини, 1 паличка 
кориці, 2 зірочки бад’яна, 
2–4 шт. кардамону.

Приготування:
Змішайте в сотейнику 

рис і вершки. Доведіть на 
помірному вогні до кипін-
ня, зменшіть вогонь і варіть 
10 –12 хвилин.

Поки рис вариться, при-
готуйте до карамелізації 
фрукти. Яблука та груші 
наріжте тонкими скибочка-
ми, банани – кружечками.

У просторій сковороді 
розтопіть масло, додавши 

розщеплену навпіл паличку 
кориці, бадьян і розколоті 
коробочки кардамону. Рів-
ним шаром насипте цукор і 
розкладіть скибочки яблука 
і груші, бажано в один шар.

Збільште вогонь до се-
реднього і готуйте без 
помішування приблизно 5 
хвилин, поки фрукти не ста-
нуть золотистими з одного 
боку. Переверніть фрукти і 
готуйте ще 5 хвилин.

Додайте банани і журав-
лину, готуйте ще 2–3 хви-
лини, поки журавлина не 
почне лопатися. Зніміть із 
плити.

У мисці розітріть жовт-
ки з цукром. Розмішуючи 
вінчиком, додайте части-
ну рису з вершками. Пе-
рекладіть суміш до сотей-
ника з рисом і готуйте на 
повільному вогні, постійно 
перемішуючи вінчиком, до 
загусання, 5 хвилин.

Розкладіть рис по таріл-
ках, зверху викладіть фрук-
ти, полийте сиропом.

Смачного!

Інгредієнти: ананас і ба-
нан – по 1 штуці, цукор – 1 ст. 
ложка.

Готуємо:
Ананас очистити від шкір-

ки і серцевини. З банана зня-

ти шкірку. Нарізати фрукти 
на великі сегменти. Всі ін-
гредієнти покласти в блендер. 
Збивати до однорідної маси 
кілька хвилин.

Готове пюре перелити в 
форму для заморозки. Покла-
сти в морозильну камеру на 
5 годин. Через годину після 
заморожування сорбет необ-
хідно розмішати.

Ананасово-банановий со-
рбет перед подачею вийняти 
з морозильника і залишити 
при кімнатній температурі 
5–10 хвилин. Прикрасити на 
свій розсуд.

Слава діжонськой гірчиці 
переступила межі Франції. 
Королі Франції вимагали її до 
свого столу (Луї XI носив ба-
ночку з собою, якщо був за-
прошений на обід до когось), 

Герцог Бургундський брав із 
собою істотний запас, виру-
шаючи на чергову війну, Папа 
римський мав свого власного 
виробника.

Гірчицю знали ще в ста-
родавньому Китаї 3000 років 
тому, стародавні греки і рим-
ляни використовували її як 
ліки. Аристотель у своїх за-
писках радив обмазувати 
птицю перед приготуванням 

гірчицею. Пліній приписував 
мазати гірчицею укуси змій 
і скорпіонів. Рабле описував 
бенкет Гаргантюа і Пантагрю-
еля з гірчицею на столі. 

До XIX століття гірчицю в 
свіжому вигляді купували до 
столу щодня, а коли з'явили-
ся консервуючі засоби, стали 
купувати в банках. Найві-
доміша гірчиця – «Maille», 
яка існує в Діжоні з 1747 року.

У французькій 
кухні діжонську гір-
чицю використову-
ють для приготу-
вання різних соусів, 
салатних заправок, 
а також подають до 
смаженого м'яса. У 
французькій кухні 
навіть існує термін Dijonnaise 
– Діжонез, яким називають 
страви, що містять діжонську 
гірчицю або подаються з гір-
чичним соусом.

 
Сьогодні більше полови-

ни виробництва гірчиці в 
світі припадає на діжонську. 
Рецепт приготування суворо 
охороняється законом. Відо-
мо, що для її приготування 

використовують зер-
на сарептської гір-
чиці, воду, біле вино, 
сіль, оцет, лимонну 
кислоту і корінь. Є 
кілька різновидів та-
кої гірчиці: звичайна, 
з зеленим перцем, з 
білим вином. Це кла-

сична приправа до стейку і 
м'яса, запеченого на грилі. 
Гостра гірчиця відмінно під-
ходить до легкої їжі, а також 
для салатних заправок, соусів 
і щоб надати іншого смаку 
майонезу.

У Франції випускається 
понад 20 сортів дижонської 
гірчиці, найпопулярніший – 
гірчиця з білим вином.

izuminka.net

Щоб у будинку пахло щастям

Рисовий пудинг – відмінна страва для ледачого снідан-
ку або ситного полудня. Хоча і на десерт він теж підійде, 
тільки подайте порції поменше.

За вікнами зима, а у нас у будинку – тропічний настрій, 
який забезпечить це ніжне й ароматне фруктове частування.

ДІЖОНСЬКА ГІРЧИЦЯ

Діжонська гірчиця – найбільш відомий сорт французької гірчиці в світі. Саме в місті 
Діжон, прославленому завдяки високій якості виробленої тут гірчиці, в 1634 році був впер-
ше затверджений Статут виробника гірчиці. Для її приготування порошок з очищеного на-
сіння чорної гірчиці розводять не водою або оцтом, а Верджусом (verjus) – кислим соком 
незрілого винограду або білим вином.

Страва з історією
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БОГ Є ЛЮБОВ 

«Глибинні почуття — це і є особлива мова, відмінна від людської». (Анастасія Нових)

Відповідає 
Протоієрей 
Андрій Лемешонок

Коли людина приходить 
до Бога і починає перегля-
дати все своє життя, вини-
кає багато труднощів, багато 
спокус, випробувань. Але це 
не означає, що все змінилося 
на гірше, навпаки, у нас з'яв-
ляється надія. Гріх починає 
проявлятися. Адже ми його 
часто не бачимо, і тільки тоді, 
коли з'являється світло лю-
бові Божої, ми починаємо 

бачити і себе, і ближнього 
свого, і якісь речі, яких ми 
раніше не помічали.

Тому тут не треба бути ма-
лодушним, не треба опускати 
руки, треба йти на сповідь, 
до Причастя, треба молитися 
і з Божою допомогою воцер-
ковлятися, ставати церков-

ною православною людиною. 
Труднощі були і будуть, але 
хто витерпить до кінця вря-
тований буде (пор.: Мф. 10: 
22). 

Тож уперед і ні кроку на-
зад! Ми йдемо за Христом – 
шлях вузький, але це шлях до 
нового життя, до того життя, 
в якому немає гріха.

ВІДПОВІДАЄ ДУХІВНИК ОБИТЕЛІ

ЯК ВИСТОЯТИ В ДУХОВНІЙ БОРОТЬБІ?
ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА

 В ЛЮТОМУ 2021 РОКУ

• 6 лютого – День пам'яті Блаженної Ксенії Петербурзької.
• 7 лютого – Святого Григорія Богослова. 
    Священномученика Володимира, митрополита Київського.
• 9 лютого – Перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.
• 12 лютого – Собор Вселенських учителів і святителів 
    Василя Великого, Григоpія Богослова і Іоанна Златоуста.
• 15 лютого – Стрітення Господа Ісуса Христа.
• 21 лютого – Неділя про митаря і фарисея.
• 25 лютого – Іверської ікони Божої Матері.
• 28 лютого – Неділя про блудного сина.

Пробігши по мокрому 
снігу, Таня, розрум’янилась, 
увійшла до приміщення, на-
повненого запахом ліків, 
підійшла до прилавка і по-
бачила аптекаря, який стояв 
осторонь і розмовляв з яки-
мось чоловіком. Вона терпля-
че чекала, коли він зверне на 
неї увагу, але безуспішно, – 
аптекар був дуже захоплений 
своєю бесідою з іншим відві-
дувачем.

Простоявши досить дов-
го, Таня провела чобітком по 
лінолеуму, роблячи скрип і 
намагаючись привернути до 
себе увагу. Але це не допом-
огло.

Тоді вона прочистила гор-

ло, зобразивши найстрашні-
ший звук, який могла, але і це 
не допомогло. Знявши з себе 
рукавиці, які залишилися 
висіти на гумці, протягнутій 
під штучною шубкою, вона 
витягла з-за пазухи банку з 
дріб'язком, відкрутила криш-
ку і висипала монетки на 
скляний прилавок. І це спра-
цювало.

Незадоволений аптекар 
обернувся на шум і запитав 
трохи роздратованим тоном:

– І що тобі треба?
І продовжив, не чекаючи 

відповіді:
– Я розмовляю зі своїм 

братом зі столиці, якого вже 
не бачив сто років!

– А я хочу поговорити про 
свого брата, – сказала Таня з 
такими ж роздратованими 
нотками. – Він дуже, дуже 
хворий, і я хочу купити чудо!

– Що, що? – запитав її ап-
текар.

– Його звуть Андрійко. У 
нього щось погане росте в го-
лові, і мама сказала, що тіль-
ки диво врятує його. Скажіть, 
скільки коштує диво?

– Ми тут чудесами не 
торгуємо, дівчинко. Ви-
бач, але я не можу тобі 
допомогти, – сказав ап-
текар, трохи пом'як-
шивши голос.

– Послухайте, у мене є 
гроші заплатити за це. І якщо 
цього не буде достатньо, я 
знайду ще. Скажіть тільки, 
скільки це коштує!

Брат аптекаря, солідний, 
добре одягнений чоловік, на-
хилився і запитав маленьку 
дівчинку:

– Що за диво потрібно 
твоєму братові?

– Я не знаю, – відповіла 

Таня. – Мама каже, що він 
дуже хворий, і тільки диво 
може допомогти. Потрібна 
операція, а у тата немає гро-
шей. Я подумала, що, може, 
вистачить моїх.

– Скільки ж у тебе грошей? 
– запитав чоловік.

– Тридцять рублів і трид-
цять копійок! – відповіла 
Таня, помітно підвищивши 
голос. – Це все, що у мене є, 
але якщо треба, я дістану ще.

– Що за чудовий збіг! 
– посміхнувся чоловік. – 
Тридцять рублів і трид-
цять копійок – це точна 
ціна за диво для малень-
ких братиків.

Він склав її дріб’язок в 
одну руку, а іншою – взяв її за 
рукавицю і сказав:

– Відведи мене, де ти жи-
веш. Я хочу побачити твого 
брата і познайомитися з твої-
ми батьками. Ми подивимо-
ся, чи у мене є диво, яке тобі 
потрібне.

Добре одягнений чо-
ловік виявився відомим ней-

рохірургом Федоровим зі 
столичної клініки. Він зробив 
Таниному братові безкоштов-
ну операцію, і минуло зовсім 
небагато часу, коли Андрійко 
знову опинився вдома абсо-
лютно здоровим.

Щасливі мати і батько си-
діли і говорили про той ди-
вовижний збіг обставин, які 
привели їх до такої радості.

– Цей хірург був справж-
нім дивом! – шепотіла мама. 
– Я навіть не можу собі уяви-
ти, скільки б це могло кошту-
вати...

Таня посміхалася. Вона 
точно знала, скільки коштує 
це диво... Тридцять рублів і 
тридцять копійок... Плюс віра 
маленької сестрички.

о. Олексій

Вопрос: «Здравствуйте! Жизнь у меня нелёгкая. Заму-
жем, двое детей. Работаю медсестрой. Начала молиться, 
пошла к Богу, и стало всё наперекос идти: с мужем ругаемся, 
у детей проблемы. Я борюсь, стараюсь. Помогите, пожа-
луйста.                                                                                     Людмила»

«ЦІНА ДИВА»
Маленька Таня увійшла в свою спальню, витягла з по-

таємного місця в шафі банку з-під варення, відкрутила 
кришку і висипала на ліжко монетки, які їй вдалося зібрати 
за довгий час. Вона ретельно перерахувала їх раз, потім дру-
гий, потім і третій. Сума була та ж. Помилки бути не могло. 
Акуратно поклавши монети назад, вона міцно закрутила 
банку і, непомітно вибігши з будинку, побігла до централь-
ної аптеки їхнього невеликого містечка, що була за шість 
кварталів від будинку.
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

2021
2021 рік Бика можна вва-
жати синонімом року 
працьовитості, дисци-
пліни і великих резуль-
татів від хорошої робо-
ти. Бик – це важливий і 
благородний персонаж, а 
тому терпіти не може 
хвастощів, брехні і гри 
на публіку.

ЗИМНИЙ ЛЕС

Зимний лес — дивный лес,
Полон сказок и чудес.

Там снежинки в Новый год
Кружат, вьюжат хоровод.

А зайчата увидали —
И вприпрыжку прибежали.

Здесь лисички — 
две сестрички:

Хвостиками машут,
«Барыню» пляшут.

Дятел в дерево стучит,
Словно песенка журчит:

«Приходите все сюда, 
Будут танцы до утра!»

Так плясали и кружили, 
Что медведя разбудили.

Вылез, смотрит, не поймёт:
Что здесь делает народ?

Даже волк и тигр забыли,
Что с козлёнком не дружили.

Тут и Дедушка Мороз
Всем подарочки привез.

Смех и радость всюду,
Только верь 
ты в чудо!

ЗИМА

В белоснежном покрывале
Все леса, поля.

Спит земля — она устала, 
Отдохнуть пора.

Мишка спит в своей берлоге,
Зайчик — под сосной.

Гордый зубр под снегом ищет
Корм себе съестной.

ПТИЦЫ ЗИМОЙ

Снег искрится, серебрится
Во дворе — зима.

Нелегко сейчас синицам,
Для них голодная пора.

Папа кормушку смастерил,
Гвоздем к дереву прибил.
Покормлю всех птичек я 

Перед школою с утра.

СВЯТОСЛАВ

Святослав провалился 
в сугроб, 

А по-другому он не мог.
Это так интересно и весело!

Ух, какие кучугуры
зима накуролесила!

 В. А. Шматько

Добрый человек — как подорожник:
В трудный час бальзам 

на душу льёт.
За любовь и ласку — да прибудет!

Бог и жизнь сторицею вернёт!

Прийміть від мене ці поетичні 
рядки (етюди, замальовки) про бо-
жественну красу нашої чарівно-каз-
кової природи. Доторкніться душею 
до прекрасного!

ОСТАНОВИСЬ, ПРЕКРАСНОЕ 
МГНОВЕНИЕ!
Утро раннее…

Ворона к луже с дерева слетела, 
Поскользнулась и присела.

— Нет водицы! Сплошной лёд! —
Клювом лёд она долбёт…

***
ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Луна окропила цветом бронзовым 

окрестности и поля…
Сияет в магическом блеске в подта-

явших льдинках земля…
Деревьев воздушные тени в танце 

волшебном парят,
Мелодии зимней ночи — чарующей, 

тайной — манят.

24.02.1997 р.
***

Хрустальный бокал небосвода 
Искрится алой зарёй.

Пьёт ветер волшебные грёзы,

Хмелея от встречи с 
зимой.

***
Солнцем каждая веточка 

Ярко освещена,
Словно тепло последнее 

Хочет вобрать она.

Ветер о веточки бьётся,
Лучик пытаясь 

схватить…
Тихим звоночком смеётся

Солнышка светлая нить…
***

Сквозь прозрачный завес облаков 
Глядит золотая луна.

В небесный ажур лёгкой ткани
Ночь звёздную россыпь вплела…

***
ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Ночь позвала к себе 
в гости метелицу…

Вместе пели и пряли куделицу. 
Шаль вязали ажуром — 
пушистую, снежную…

Утру под ноги слали 
с ласкою нежною…

***
Плачет слезами хрустальными

Морозная тихая ночь…
Вторит луна ей печальная, 

Кутаясь в облаке грёз…

Ветер, свернувшись калачиком,
В зарослях поросли спит…

Лишь кое-где, как нечаянно,
Веткой Морозко скрипит.

***
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождественская ночь — 
морозная и снежная…

Облака прозрачные, 
лёгкий белый пух…

Яркие звёзды — серебристо-нежные —
Рождение Христа притихли, ждут...

А на рассвете тонкий месяц
К Востоку трепетно приник.
Бледнее синь, звезда сияет...
Христос родился! Час велик!

У колыбели Дева-Мария 
На Сына с нежностью глядит…
Шар солнца, огненный и яркий,

Любовью в вечности парит!
Христос родился! Час велик!

Дякую вам всім, мої сонячні 
«пантелеймонівці», промінчики 
ніжні! Я вас всіх люблю!

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

Донецька обл.

«Ніколи не сподівай-
ся, що зміниться хтось 
інший. Зміни завжди 
потрібно починати з 
самого себе».

(Ошо)

ЧАРІВНІСТЬ ЗИМИ
Здрастуйте, дорога редакціє газети «Пантелеймон ці-

литель» і всі її читачі! Ось і настала біла зима, яка вкрила 
своїм м'яким, іскристим покривалом все навколо. Особливо 
наш погляд привертають сосни і ялини. А давайте з вами 
побуваємо зараз у зимовому лісі і подивимося, що там від-
бувається...

«ДОТОРКНІТЬСЯ ДУШЕЮ ДО ПРЕКРАСНОГО!»
Дорогі мої «пантелеймонівці»! З Новим роком та Різдвом Христовим вас! Здоров'я, 

миру, виконання заповітних бажань! Божої благодаті і Ангела-хранителя вам всім і 
сім'ям вашим на довгі роки і століття! Колективу – творчого натхнення і процвітання.

Хочу подякувати за теплі слова Ірині Самсоненко. Вона – сонечко ясне, торкнулася 
моєї душі своїм промінцем, і стрепенулося серце моє назустріч до неї такими рядками 
подяки.
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

І ще інша передача «Ал-
латРа – Новини», де запи-
тували у всіх людей, в яко-
му суспільстві вони хотіли 
б жити, і висвітлювалося 
вісім основ Благотворчого 
суспільства:

1. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Життя Людини є найви-
щою цінністю. Життя будь-я-
кої Людини потрібно берегти, 
як своє власне. Мета суспіль-
ства – забезпечити і гаранту-
вати цінність життя кожної 
людини. Немає і не може бути 
нічого більш цінного, ніж 
життя Людини. Якщо цінною 
є одна Людина, значить, цінні 
всі Люди!

2. СВОБОДА ЛЮДИНИ

Кожен із нас від народжен-
ня наділяється правом бути 
Людиною. Всі Люди народ-
жуються вільними і рівни-
ми. Кожен має право вибору. 
Не може бути ніхто і ніщо на 
Землі вище над Людиною, її 
свободою і правами. Здійс-
нення прав і свобод Людини 
не повинне порушувати пра-
ва і свободи інших людей.

3. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ

Ніхто і ніщо в суспільстві 
не має права створювати за-
грози для життя і свободи 
Людини!

Кожній Людині гарантова-
не безкоштовне забезпечення 
основних життєво необхід-
них потреб, включаючи їжу, 
житло, медичне обслугову-
вання, освіту і повне соціаль-
не забезпечення.

Наукова, виробнича і тех-
нологічна діяльність суспіль-
ства повинні бути спрямовані 
лише на поліпшення якості 
життя людини.

Гарантована економічна 
стабільність: відсутність ін-
фляції і криз, стабільні і рівні 

ціни по всьому світу, єдина 
грошова одиниця, фіксоване 
мінімальне оподаткування 
або відсутність такого.

Безпека Людини і суспіль-
ства від будь-яких погроз 
забезпечується єдиною за-
гальносвітовою службою по 
боротьбі з надзвичайними 
ситуаціями.

4. ПРОЗОРІСТЬ ТА
 ВІДКРИТІСТЬ 

ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВСІХ

Кожна Людина має право 
на отримання достовірної ін-
формації про рух і розподіл 
суспільних коштів. Кожній 
Людині доступна інформація 
про статус виконання рішень 
суспільства.

ЗМІ належать лише су-
спільству і відображають ін-
формацію правдиво, відкрито 
і чесно.

5. БЛАГОТВОРЧА
ІДЕОЛОГІЯ

Ідеологія повинна бути 
спрямована на популяриза-
цію кращих людських яко-
стей і припинення всього, що 
спрямоване проти Людини. 
Головним пріоритетом є лю-
дяність, високі духовно-мо-
ральні устремління Людини, 
гуманність, сумлінність, взає-
моповага і зміцнення дружби.

Створення умов для ро-
звитку і виховання Людини 

з великої літери, плекання в 
кожній Людині і суспільстві 
морально-етичних цінностей.

Заборона пропаганди 
насильства, критики, осу-
ду будь-якої форми поділу, 
агресії, прояву антилюдяно-
сті.

6. РОЗВИТОК 
ОСОБИСТОСТІ

Кожна людина в Благо-
творчому суспільстві має 
право на всебічний розвиток 
і самореалізацію.

Освіта повинна бути без-
платною і однаково доступ-
ною для всіх. Створення умов 
і розширення можливостей 
для реалізації Людиною своїх 
творчих здібностей і обдару-
вань.

7. СПРАВЕДЛИВІСТЬ І 
РІВНІСТЬ

Всі природні ресурси 
належать Людині і чесно 
розподіляються між усіма 
людьми. Не допускається мо-
нополізація ресурсів і їхнє 
нераціональне використан-
ня. Ці ресурси справедливо 
розподіляються між жителя-
ми всієї Землі.

Людині гарантується пра-
цевлаштування за її бажання. 
Оплата праці за ідентичну по-
саду, спеціальність, професію 
повинна бути однаковою по 
всьому світу.

Кожен має право на при-
ватну власність і доходи, 
однак в межах встановлено-
го суспільством розміру ка-
піталізації індивіда.

8. САМОВРЯДУВАННЯ 
СУСПІЛЬСТВА

Поняття «влада» в Благо-
творчому суспільстві відсут-
ня, оскільки відповідальність 
за суспільство в цілому, його 
розвиток, умови життя і гар-
монійний лад лежить на кож-
ній Людині.

Кожна Людина має пра-
во брати участь в управлінні 
справами Благотворчого су-
спільства і в прийнятті за-
конів на поліпшення життя 
Людини.

Рішення суспільно важли-
вих, соціально значущих, еко-
номічних питань, що впли-
вають на зміну якості життя 
Людини, виноситься на все-
народне обговорення і голо-
сування (референдум).

І ще ось, наприклад, в Індії 
вже на всіх телеканалах по-
казують програми «АллатРа 
ТБ» і про 8 засад Благотвор-
чого суспільства. 

Можна нам всім працю-
вати разом і приєднуватися 
до цих основ, щоб поширю-
вати по всьому світу. Адже 
одне людство, одне життя, і 
ми повинні бути разом і дуже 
радіти цьому!

Щира подяка Богу, Миру 
Духовному, Святому Духу за 
турботу про нас, людей всієї 
планети, за цінні знання, 
за допомогу вберегти нашу 
планету і зберегти мир на 
Землі! Величезне спасибі за 
любов, доброту, терпіння! 
Дякую за вашу роботу!

З любов'ю – 
Тетяна Віталіївна,

м. Біла Церква, Київська обл.

Жінка їде роздратована в 
тролейбусі і думає:

– Пасажири – хами і 
грубіяни. Чоловік – п'яна 
скотина. Діти – двієчники 
і хулігани. А я – така бідна і 
нещасна...

За спиною у неї стоїть ан-
гел-хранитель з блокнотиком 
і все записує по пунктиках: 
«1. Пасажири – хами і грубія-
ни. 2. Чоловік – п'яна скоти-
на... і т. д. »

Потім перечитав і заду-
мався:

– І навіщо їй це потрібно? 
Але якщо замовляє, будемо 
виконувати...

«Я ХОЧУ ЖИТИ В БЛАГОТВОРЧОМУ СУСПІЛЬСТВІ!»
Здрастуй, добра газето для добрих людей «Пантелеймон цілитель»!
Ми живемо в цю епоху глобальних змін. Люди відчувають, що настав час взяти від-

повідальність за своє життя і життя всього суспільства. По всьому світу озвучуються ідеї, 
яким може бути майбутнє нашого суспільства, майбутнє і вибір – за нами, разом ми може-
мо багато чого. Про це йдеться в передачі на «АллатРа ТБ» «Разом ми можемо багато чого. 
Символи та основи Благотворчого суспільства». Мені все дуже сподобалося в цій передачі, 
із задоволенням подивилася її.

Притчі – справжнє 
мистецтво слів потра-
пляти прямо в серце. Їх 
корисно час від часу пере-
читувати і замислюва-
тися про найважливіше.

Кожна людина – 
рішення чиєїсь 

проблеми
– Кожна людина на Землі 

– це рішення чиєїсь пробле-
ми, – сказала якось моя мудра 
бабуся.

Я дуже здивувалася її сло-
вам.

– Ти – рішення чиєїсь про-
блеми, – повторила вона.

І пояснила:
– Дар, який даний тобі, 

може бути не потрібним усім, 
але він, безумовно, просто 
необхідний комусь – твоя 
посмішка, твоя любов, твоя 
сила.

Що замовляєш, 
те і отримуєш...
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БОГ СВОИХ 
НЕ ОСТАВЛЯЕТ

Бог своих не оставляет,
Он своих ведёт за руку.

Порой тяжко так бывает —
Богу больше верь, чем другу.

Бог с тобой идёт так близко,
Бог тебя оберегает…

Если пал ты слишком низко,
Бог тебя опять спасает.

Бог тебе всегда поможет,
Просто верь ему вслепую.

Пусть тебя 
сомненья гложат,

Пусть в тебе вулкан бушует,
Пусть весь мир 

тебя оставил,
Пусть родные отвернулись…

Бог — Он выше всяких пра-
вил,

Бог — Он ждёт, чтоб мы 
проснулись.

Чтобы вновь подняли в небо
Верой полные молитвы,

Чтобы шли по жизни смело,
Чтоб добром мы были сыты.

Чтоб плохое отлетало
(Не притягивалось даже),

Чтоб любви 
на всех хватало, —

День другого с Богом краше.

Ну и пусть ты «не по моде»,
Пусть тебя все осуждают,

Не ведись людской 
остроте —

Бог своих не оставляет.

Бог своих ведёт за руку,
Он о верном «сыне» помнит.
Богу больше верь, чем другу,

С Ним тебя ничто 
не сломит!

(Катюша Савельєва)

Човняр перевозив мандрівника на ін-
ший берег в дуже красивому човні. По-
дорожній зазначив, що човняр відмінно 
справляється зі своїм ремеслом. І раптом 
він помітив якісь написи на веслах: на од-
ному було написано «думай», а на другому 
– «роби».

– Хороший ти човняр, – сказав мандрів-
ник. – А навіщо такі написи на веслах?

– Дивись, – посміхаючись, сказав човняр і 
почав гребти тільки одним веслом з написом 
«думай» (човен почав кружляти на одному 
місці). – Бувало, я думав про щось, розмір-
ковував, будував плани, але нічого не робив, 
і користі це не приносило. Я просто кружляв 
на одному місці, як цей човен.

Човняр перестав гребти одним веслом і 
почав гребти іншим, вже з написом «роби». 

Човен почав кружляти, але вже в інший бік.

– Бувало, я кидався в іншу крайність, пра-
цював бездумно, без планів, без знань, бага-
то сил і часу витрачав, намагався побільше 
зробити, але в підсумку... теж кружляв на 
місці. 

Ось і зробив напис на веслах, – продов-
жив човняр. – Для того, що на кожен помах 
лівого весла повинен бути помах правого, 
щоб рухатися вперед і не топтатися на місці.

«Нещасним або щасливим людину ро-
блять тільки її думки, а не зовнішні обста-
вини. Керуючи своїми думками, вона управ-
ляє своїм щастям».

(Фрідріх Вільгельм Ніцше)

ТИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПЕРЕД СВОЇМ СЕРЦЕМ
... Якщо ти справжній – в своїй радості, в своїх сльозах, у своєму танці, – рано чи пізно 

знайдуться люди, які почнуть тебе розуміти, які, можливо, навіть приєднаються до карава-
ну.

Я сам почав шлях один, 
потім стали приходити люди, 
і тепер це всесвітній караван! 
Я нікого не запрошував; я 
просто робив те, що відчував, 
що приходило з серця.

Я відповідальний пе-
ред своїм серцем, ні пе-
ред ким іншим у цьому 
світі. Так само і ти від-
повідальний лише перед 
власним єством. Не йди 
проти нього, тому що 
йти проти нього – зна-
чить вчинити самогуб-
ство, зруйнувати себе. 
Що ти виграєш?

Навіть якщо люди тебе 
шануватимуть, вважатимуть 
дуже тверезим, респектабель-
ним, шанованою людиною, 
ніщо з цього не живитиме 

твою істоту. Ніщо з цього не 
дасть тобі прозріння в життя 
і його безмірну красу.

Скільки мільйонів 
людей жило до тебе на 
цій Землі? Ти навіть не 
знаєш їхніх імен; жили 
вони чи ні, вже не важли-
во. Були святі і грішни-
ки, були дуже шановані 
люди, були всілякі екс-
центрики, божевільні, 
але всі вони зникли – і 
навіть сліду від них не 
залишилося на Землі.

Єдиною твоєю турбо-
тою має бути плекання і за-
хист якостей, які ти можеш 
взяти з собою, коли смерть 
зруйнує твоє тіло, твій роз-
ум, тому що лише ці якості 
будуть твоїми супутниками. 

Лише це справжні цінності, 
і лише люди, які досягли їх, 
по-справжньому живуть – 
вони, і тільки вони; інші тіль-
ки прикидаються, що живуть.

Саме по собі життя – це не 
завжди життя. Подивися на 
своє життя. Чи можеш ти на-
звати його благословенням? 
Чи можеш ти назвати його 
вівтарем, даром існування? 
Хотів би ти, щоб воно було 
тобі дане знову і знову?

Не слухайся священних 
писань – слухай своє серце. 
Ось єдина заповідь, яку я 
можу наказати: слухай уваж-
но, дуже свідомо, і ти ніколи 
не помилишся. І, слухаючи 
серце, ти ніколи не будеш 
розщеплений. Слухаючи своє 
серце, ти почнеш рухатися в 
правильному напрямку, ніко-

ли навіть не замислюючись 
про те, правильний він чи ні.

Всім мистецтвом 
нового людства буде се-
крет слухання серця: сві-
домо, пильно, уважно. І, 
слідуючи йому, йди, куди 
б воно тебе не привело. 

Так, іноді воно приведе 
тебе в небезпеку – але тоді 
згадай: небезпеки потрібні, 

щоб зробити тебе зрілим. 
Іноді воно змусить тебе за-
блукати – але знову згадай: ці 
помилки є частиною зростан-
ня. Багато разів ти впадеш 
– піднімися знову, тому що 
саме так людина набирається 
сил: падаючи і знову підводя-
чись. Саме так людина стає 
інтегрованою, цілісною.

(З книги Ошо «Хоробрість. 
Радість жити, ризикуючи»)

«Результат вибору подіб-
ний до води, яка приймає фор-
му тієї чи іншої посудини».

(Анастасія Нових
«АллатРа»)

ДВА ВЕСЛА


