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Шановні читачі! Ця 
історія – про довге, яскраве 
і наповнене сенсом життя. 
Саме таким видалося воно у 
видатного лікаря, який про-
жив 104 роки, людини-леген-
ди – Федора Углова.

«Краще бути собою з недоліками і 
слабиною, ніж ідеалом для інших, але 

постійно прикидатися».
(Народна мудрість)

Здрастуйте, дорогі «пантелеймонівці»! З газетою знайома 
дуже давно, батьки передплачували, коли вона ще була неве-
ликого формату. Тепер я ваш вірний передплатник вже багато 
років. Це газета Любові. Завжди починаю з колонки головного 
редактора – вона, як ключик, зачіпає струни душі. Потім вже 
читаю всі статті. Спасибі авторам, пишуть із такою теплотою 
... А вірші пронизані такою любов'ю, що не можуть залиши-
ти байдужим. Ось «Вдячна молитва» в №1 «Пантелеймона» за 
2019 рік чого варта!

Дуже подобається, що пишете висловлювання відомих ве-
ликих людей, напуття дня, вони мотивують щодня. Що мені 
було б цікаво почитати в газеті, то це статті авторства Андрія 
Лемешонка, про Силуана Афонського. Хотілося б почитати і 
уривки з передач за участі І. М. Данилова, вони нікого не зали-
шать байдужим. Дякую за газету, за вашу працю!

З повагою – Олена Миколаївна Зубко,
 м. Барвінкове, Харківська обл.

Внутрішній спокій – 
це не байдужість до жит-
тя, але байдужість до тих 
жуків-короїдів, які чекають 
того моменту, коли ти даси 
їм сигнал страху або злості, 
після якого вони почнуть 
тебе їсти ... А ти не даєш 
цього сигналу. Ти подолав 
свій страх і давно зрозумів, 
що злість – просто реакція, 
а не спосіб жити. Це повна 
байдужість до будь-яких 
ігор, в які тебе намагаються 
втягнути. Тому що твої ігри 
закінчилися в пісочниці. Це 
повна байдужість до необ-
хідності хоч щось доводити 
будь-кому, або переконува-
ти, що ти не такий, як про 
тебе подумали. Хто поду-
мав, той думав про себе, але 
не мав хоробрості визнати 
цього. Це повна байдужість 
до змагань, боротьби, мара-
фонів. Просто тому, що тобі 
не треба бути переможцем, 
який виліз зі шкіри.

Ти вже здобув пере-
могу один раз, коли зро-
зумів, що тобі не цікаво 
бути кращим за когось, 
тобі досить бути собою. 
І якщо ти щось добре ро-
биш, то грамота, що під-
тверджує це, тобі ні до 
чого ... грамоти потріб-
ні тим, кому не стільки 
важливо добре робити, 
скільки підтримувати 
ілюзію того, що ніхто 
так більше не вміє ...

Внутрішній спокій при-
ходить не з календарною 
зрілістю, а як ознака усві-
домленості ... Ти продов-
жуєш розвиватися, на-
завжди позбавляєшся суєти, 
тривоги, очікування оцінки. 
Ти сидиш під деревом свого 
нешаблонного життя і ро-
зумієш, що ось чого дійсно 
у тебе більше не буде, то це 
шаблонів. Адже спокою не 
мають ті, хто турбується, що 
не вийде точнісінько повто-
рити те, що начебто обов'яз-
кове для всіх. Не обов'язко-
ве…

Всім вам я бажаю спо-
кою!

Ліля Град

ПРИВІТАННЯ ВІД ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА 
ЗІ ЛЬВІВЩИНИ

«ЧАСТІШЕ ДАВАЙТЕ ЮРИДИЧНІ ПОРАДИ»

«ЦЕ ГАЗЕТА ЛЮБОВІ»

ВНУТРІШНІЙ СПОКІЙ
А ви зрозуміли вже, друзі мої, яка це велика цінність 

– внутрішній спокій?.. Яке безмежне задоволення – серед 
найлютіших морозів відчувати себе так, немов сидиш під 
великим і тихим деревом, пронизаний неагресивним сон-
цем, що готове до заходу?

Добрий день, шановна редакціє газети «Пантелеймон»!
Звертається до вас пенсіонер Віктор Пантелеймонович зі 

Львівщини. За іронією долі, по батькові я Пантелеймонович. 
Про вашу газету мені розповіла моя сусідка. І ось уже три роки 
передплачую видання. Як правило, на пів року, а коли закін-
чується термін, знову передплачую на пів року. Газета дуже 
цікава, все в ній пізнавальне: інформація про різні свята, по-
ради щодо лікування травами і зміцнення здоров'я.

З повагою – Віктор Хоменко, с. Шишківці, Львівська обл.

Добрий день, шановна редакціє!
Мене звати Ольга Григорівна. Мені 70 років. Дуже люблю 

ваш «Пантелеймончик». Мені подобаються всі рубрики. Тіль-
ки хотілося, щоб ви частіше давали юридичні поради.

Ваша постійна читачка Ольга Липецька, м. Київ
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ЦЕ ЦІКАВО

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

Нам здається, що ми – ре-
зультат власного свідомого 
вибору, а ми – лише випад-
кова похідна. Нас створила 
соціальна машина, яка сама 
заплуталася у власних забо-
бонах, брехні і відвертому 
невігластві. Тому кожен із нас 
відчуває, що живе не своїм 
життям. Кожен хоче бути 
кращим, ніж він є. І всі ми хо-
чемо прожити краще життя, 
але не знаємо, як.

Ми мучимося від самот-
ності і внутрішньої порож-
нечі, безглуздості власного 
існування і туги за великим. 
Ми страждаємо від відсут-
ності цілей і нереалізованих 
бажань, від власних фантазій 
і помилок. Ми страждаємо 
через інших людей. Втім, їх 
ми теж змушуємо страждати. 
Нам щиро здається, що вони 
винні у всіх наших бідах. Ми 
впевнені, що вони нас не ро-
зуміють, не люблять і не ціну-
ють. Так, ми впевнені. І рівно 
те ж саме вони думають про 
нас.

Нам дуже довго розповіда-
ли про щастя, про успіх і лю-
бов. Але ніхто не попередив, 
що радісні почуття швидко-
плинні, успіх здається таким 
тільки з боку, а всяка при-
страсть закінчується розча-
руванням.

Багато років я консуль-
тував, як кажуть у таких ви-
падках, «багатих і знамени-
тих»: зірок шоу-бізнесу та 
кіно, політиків і академіків, 
топ-менеджерів найбільших 
компаній і бізнесменів зі спи-
ску Forbes. 

Але я працював і з дітьми 
з притулків, допомагав жерт-
вам насильства, пацієнтам 
психіатричних лікарень. У 
мене на прийомі були вірую-
чі і агностики, а ще – сектан-
ти і божевільні, які вважали 
себе святими. Я лікував суї-
цидентів і злочинців, нарко-
манів і уцілілих жертв теро-
ристичних актів. Серед моїх 
пацієнтів були службовці, 
вчені, спортсмени, музикан-
ти, журналісти, водії трамвая 
...

Не знаю, куди я ще не за-
глянув як лікар, як дослідник. 
Не знаю, що могло б тепер 
мене здивувати. Це була довга 
подорож. І можливо, я погано 
шукав, але я, правда, ніде не 
знайшов щастя. Гірше того – 
я не знайшов навіть надії. Так, 
я чув безліч слів, які повинні 
були все пояснити, але я не 
бачив нікого, кому б ці слова 
допомогли.

Ми не розуміємо ні себе, 
ні світу, в якому живемо. Нас 
цьому ніколи не вчили. З по-

коління в покоління людство 
лише пристосовується до об-
ставин і улесливо бреше собі, 
створюючи міфи про «Люди-
ну», якої ніколи не було і ніко-
ли не буде. Тож, звичайно, ні-
чого не змінюється.

Нас охоплює тваринний 
страх перед власною «ко-
ролівською» голизною. І ми 
готові схилити коліно перед 
будь-якою ілюзією, тільки 
б не опинитися з правдою 
про себе віч-на-віч. Нам так 
страшно, що ми не помічаємо 
ні фактів, ні власного жаху.

Єдине, в чому людство 
й справді набило руку, – це 
самовихваляння і самови-
правдання. Поки ж воно 
прикидається страусом, со-
ром'язливо червоніє, мнеться 
в сум'ятті та «робить вигляд», 
наука підійшла до самого 
краю і заглянула в цю безод-
ню. Ми знаємо тепер, що таке 
реальність, що таке людина 
і що таке насправді наше з 
вами життя. Слабкодухих все 
це, я вважаю, не потішить. 
Але їм це завдання в будь-я-
кому випадку не по зубах.

Скажу прямо і відвер-
то: я не знаю, знайдете 
ви щастя, дізнавшись 
те, що повинні знати. 
Але без цієї правди у нас 
із вами немає жодного 
шансу. Не можна діста-
тися до мети, якщо у 
вас у руках неправильна 
мапа. І навіть шлях у 
тисячу лі починається з 
першого кроку.

***
Міфи, якими сповнена 

справжня Матриця – не кі-
ношна, а наша з вами, – дивно 
живучі. Будь-які спроби ви-
крити їх призводять лише до 
зворотного ефекту: наша віра 
у власні помилки тільки поси-
люється.

Фільм «Матриця» відтво-
рює, можливо, головний міф 
людства: мовляв, настане час 
– і прийде хтось добрий і все-
могутній, щоб врятувати нас. 
Чарівник у блакитному вер-
тольоті ...

Забавно, але ми в це віри-
мо. Кожен із нас, і ви особи-
сто. Багато хто, звичайно, 
не усвідомлюють цього, але 
вірять всі.

«Відповіда льність, 
ясна річ, на тому, хто 
робить вибір».

В основі нашої ірраціо-
нальної віри в Спасителя – 
банальний дитячий комплекс: 
коли ми були маленькими, ми 
чекали допомоги від батьків. 
Що б не трапилося, вони по-
винні були прийти і вряту-
вати нас. Тепер ми виросли, 
а рефлекс залишився – ми 
продовжуємо чекати. Ми че-
каємо невідомо чого. У моря 
погоди. Страждаємо, пережи-
ваємо і боїмося – як колись 
вночі, в тому дитячому ліжеч-
ку. Ми чекаємо позбавлення 
страждань. Чекаємо, що все 
влаштується, утвориться і на-
лагодиться. Ми віримо в цю 
фантазію, і ніщо не в силі по-
хитнути нашої віри.

Вслухайтеся: ніхто не 
прийде, не прилетить і ряту-
вати вас не буде. У вас є тіль-
ки ваше життя, і на цьому все. 
Воно триватиме скільки років 
(скільки саме, ні ви, ні я не 
знаємо), і ви проживете його 
так, як проживете. А потім в 
одну мить все зникне. Пу-ух! І 
ви помрете. Дуже коротка і не 
дуже весела подорож.

Як ви будете проживати 
це життя? Це ваш особи-
стий головний біль. Нікого, 
давайте вже відверто, це не 
цікавить. Можете журитися, 
впадати у відчай, нагадува-
ти і бити посуд. Будь ласка! 
Легше від цього не стане, і 
вашого становища це не змі-
нить.

***

Один великий російський 
філософ сказав: «Тільки дві 
речі трапляються з нами в аб-
солютній самоті: смерть і ро-
зуміння». Ми і вмираємо поо-
динці, і що-небудь зрозуміти 
можемо тільки своїм розу-
мом. Інший за нас не помре, 
інший за нас не усвідомить.

***

Як епіграф до свого «По-
передження» я взяв слова, 
які приписують Ісусу Хри-
сту: «Істинно, істинно кажу 
вам: якщо пшеничне зерно, 
впавши в землю, не помре, 
то залишиться одне; а якщо 
помре, то принесе багато пло-
ду». Це дуже правильна дум-
ка, і не важливо, кому вона 
належить. Якщо ми хочемо 
змінитися, якщо ми хочемо 
іншого життя, – від того, яке 
у нас зараз є, доведеться від-
мовитися. Ми повинні бути 
готовими до жертви, втрати-
ти те, що маємо. У тому числі 
і самих себе.

Тисячу разів цю думку по-
вторювали буддисти і суфії, 
філософи і містики. Про це 
писали К'єркегор і Ніцше. 
Думаю, що навіть Дарвін і 
Ейнштейн із нею б погоди-
лися. Поки ми чіпляємося за 
старе, нове не прийде. Поки 
ми хочемо всидіти між двох 
стільців, наше місце – діра, 
порожнеча і ніщо.

Як сказав один мій знайо-
мий священник (дуже недур-
на, зауважу, людина): «Віра 
– це лише питання віри». Віра 
належить до тих речей, про 
які ми нічого не можемо зна-
ти. Ви або вірите, або ні – це 
питання особистого вибору. 
Тут не можна що-небудь до-
вести, а тим паче – спросту-
вати.

(Фрагменти книги Андрія 
Курпатова «Червона 
таблетка. Подивися 

правді в очі!»)

Читайте в наступному 
випуску: «Протиріччя. 
Ми не хочемо бачити 

себе неправими».

БЕЗ ЦІЄЇ ПРАВДИ У НАС ІЗ ВАМИ 
НЕМАЄ ЖОДНОГО ШАНСУ

«Навіть шлях у тисячу лі 
починається з першого кроку» 

(Лао-Цзи).
Справжній світ не такий, яким він нам здається. Ми дивимося на нього через призму 

своїх відчуттів, досвіду і абстрактних установок. І ця «призма» – лише версія подій, що від-
буваються, тоді як справжня реальність прихована від нас.

Все, що ми думаємо, відчуваємо, переживаємо, – ілюзія, своєрідна галюцинація, виро-
блена нашим мозком. Ми самі повністю обумовлені вихованням і культурою, в якій сфор-
мувалися.
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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)

Шкільні історії
Знайшла старий шкіль-

ний щоденник тата, а в ньо-
му – зауваження від вчителя: 
«На уроці біології з криками 
«Лети, пташко! Ти вільна!» 
викинув макет дятла в вік-
но». Ну, тепер зрозуміло, в 
кого я така дивна ...

***

Під час іспитів у 9-му класі 
ми з подругою спеціально 
сідали за парти в різних ря-
дах і якомога далі один від 
одного, щоб, поки одна спи-
сує зі шпаргалки, друга могла 
покликати вчителя, який хо-
див між рядами, і відволікти 
його дурними запитаннями. 
Потім навпаки. Це був наш 
секрет, його навіть одноклас-
ники не знали.

***

Напевно, кожна людина 
в школі, коли їй казали, що 
потрібно писати твір на дві 
сторінки, думала або про-
мовляла вголос: «Широкий 
почерку, настав твій час ...»

ДОБРИВО ДЛЯ РОСЛИН

Гілки новорічної ялинки стануть у на-
годі тим, хто займається садівництвом. 
Із висохлої хвої можна зробити настил 
на землю для рослин – він захищає ґрунт 
від морозів і висихання. 

Тирсу (тріски) ялинки або сосни 
можна використовувати як мульчу для 
плодових дерев. Не менш корисна хвоя 
для закладки в компостні купи – це на-
туральне добриво, яке підживлює рос-
лину і насичує ґрунт необхідними міне-
ралами.

Для кімнатних рослин можна зроби-
ти живильний настій із ялинових або 
соснових голок: заповніть трилітрову 
каструлю на третину хвойними голками 
і залийте їх окропом. Настоюйте відвар 
3–4 дні, після чого процідіть. Перед за-
стосуванням розбавте настій чистою во-
дою в пропорції 1: 2 і полийте квіти.

ХВОЙНІ СПА-ПРОЦЕДУРИ

Хвоя корисна не тільки для ґрун-
ту і рослин, а й для нашого тіла. З гілок 
ялинки або сосни (якщо голки ще щіль-
но тримаються) можна зробити віник 
для лазні: перед тим як попаритися, опу-
стіть віник в окріп на 10–20 хвилин, тоді 
голки пом'якшають. Також хвою можна 
використовувати як засіб для догляду за 
тілом та волоссям.

Заспокійливий відвар для ванни. По-
кладіть гілки сосни або ялинки на дно 
великої каструлі, залийте водою і про-
кип'ятіть пів години. Дайте відвару на-
стоятися добу, потім процідіть і додайте 
у воду, в якій збираєтеся купатися.

Ополіскувач для зміцнення волосся. 
Візьміть 1 столову ложку хвої і залий-
те склянкою окропу. Проваріть голки 
5 хвилин на середньому вогні і постав-
те настоюватися 3–4 години, після чого 

процідіть. Обполіскуйте відваром волос-
ся, масажуючи шкіру голови. Не змива-
ючи його, укутайте волосся в рушник на 
10–20 хвилин, потім змийте теплою во-
дою.

Поживна маска для обличчя. Голки 
хвої (2–3 чайні ложки) висушіть, подріб-
ніть і залийте окропом так, щоб вода по-
крила їх на 1 сантиметр. Дайте постояти 
40 хвилин і процідіть. Візьміть по 2 чайні 
ложки сиру з гіркою, вівсяного борошна 
(перемелені пластівці), гречане борошно 
(також можна змолоти гречку) і яєчний 
жовток. Додайте хвойний настій, перемі-
шайте до густої кашки і нанесіть на чисте 
обличчя на 10 хвилин. Залишки маски 
змийте теплою водою. Проводьте проце-
дуру два-три рази на тиждень.

У ДОМАШНЬОМУ ПОБУТІ

Із хвойних голок можна зробити аро-
матичний мішечок: помістіть голки ра-
зом із прянощами, лавандою і шкіркою 
цитрусових у тканинні мішечки. Повісь-
те його біля свого спального місця або на 
кухні і насолоджуйтеся заспокійливим 
ароматом.

Також стовбур ялини або сосни мож-
на розпиляти на невеликі круглі дощеч-
ки і використовувати їх як підставки для 
чашок або сковороди.

РОЗРАХОВУЄМО 
ТЕРМІНИ ПОСІВУ

Перед тим, як висівати 
насіння томата на розсаду, 
городник повинен реально 
оцінити умови, які зможе 
створити молодим рослинам. 
Якщо в господарстві є те-
плиця, накрита плівкою або 
полікарбонатом, а значить, 
розсада буде висаджена на 
грядку дуже рано (в квітні), 
насіння цілком можна посія-
ти якомога раніше (з 20 люто-
го по 15 березня).

Вирощування дорослої 
розсади томатів займає при-
близно 5–8 тижнів (2–2,5 мі-
сяці). Це дозволяє провести 
розрахунок передбачуваної 
дати посіву. Наприклад, якщо 
ви плануєте висадити томати 
на грядку в другій половині 
травня, посівну кампанію по-
трібно провести приблизно 
в середині березня. Саджан-

ці томатів готові до висад-
ки, якщо їхня висота досягла 
20–25 см і на рослинах є 6–7 
дорослих, добре розвинених 
листочків.

Для дезінфекції насіння 
традиційно використову-
ють світло-рожевий розчин 
марганцівки. Насіннєвий ма-
теріал замочують приблизно 
на 30–60 хвилин, потім про-
ціджують через ситечко і до-
бре промивають водою з-під 
крана. Потім насіння процід-
жують (не промиваючи під 
чистою водою) і висівають у 
ґрунт або поміщають у холо-
дильну шафу для загартову-
вання при знижених темпера-
турах.

ЧАС ВИСІВАТИ НАСІННЯ
До початку робіт ґрунто-

ву суміш у кожній ємності 
вирівнюють, потім добре 
зволожують. У середині гор-

щика роблять кілька ямок не 
глибше 0,5 см, у кожну з них 
укладають по одній томатній 
насінині. Відстань між насін-
ням має бути приблизно 1–2 
см. Кілька насінин висівають 
«про запас» – в будь-якому 
випадку, проклюнеться хоча б 
одна з них. Якщо благо-
получно зійдуть обидві, 
через два тижні сіянець, 
який слабший, зрізають 
манікюрними ножиця-
ми на рівні землі. Ви-
ривати зайву рослину у 
жодному разі не можна. 
Після посіву насіння 
присипають ґрунтом і 
трохи ущільнюють ру-
ками.

Борозни в ящику 
зазвичай роблять попереч-
ні, в кожній із них висівають 
тільки один сорт томата. Коли 
посівні роботи закінчені, всі 
розсадні ємності покривають 

плівкою (щоб не випарову-
валася волога) і переносять у 
тепле місце. Там вони зали-
шаються до появи перших зе-
лених «петельок».

Перші паростки про-
клюнуться приблизно через 
тиждень після того, як насін-
ня помістили в ґрунт. Якщо 
посів томатів проводять в 
об'ємний розсадний ящик, 
глибина посадкових борозен 
повинна бути 0,5 см, відстань 
між насінням у ряду – не мен-
ше 1,5–2 см.

Щойно на молодих рос-
линах сформуються дві пари 
повноцінних листочків, а ви-
сота центрального стебла до-
сягне 10–12 см, їх необхідно 

пересадити в більші ємності. 
Пікіровку проводять як у 
інші великі розсадні ящики 
(з дотриманням міжряддя не 
менше 10 см і відстані між 
сіянцями не менше 4–5 см), 
так і в окремі горщики об'є-
мом 0,5–0,7 літра.

Пікіровка з колективних 
ящиків для розсади почи-
нається з того, що ґрунт добре 
поливають. Це допоможе ви-
тягти молоденькі томати аку-
ратно, не пошкодивши корін-
ня. Потім кожен саджанець 

пересаджують у окрему 
ємність. Томат, посія-
ний в окремий горщик, 
дбайливо виймають із 
ємності разом із зем-
ляною грудкою і, не 
пошкоджуючи коріння, 
переміщують у великий 
горщик (метод перевал-
ки). Вільний простір 
між земляною ґрудкою і 
стінками нового горщи-

ка засипають ґрунтом.

Анжеліка Мануша, 
овочівник-дослідник,

м. Конотоп, Сумська обл.

ВИНЕСИ ЯЛИНКУ!
Яка користь від непотрібної ялинки?

РОЗСАДА ТОМАТІВ: 
ВІД ПОСІВУ НАСІННЯ ДО ПІКІРОВКИ РОСЛИН

У нашій країні томати – одні з найулюбленіших і затребуваних овочів. На столах вони 
з'являються не тільки в літній сезон, а й взимку – як домашні заготовки, майстерно зро-
блені запасливими господинями. Сьогодні поговоримо про вирощування розсади.

Новорічні та різдвяні свята вже по-
заду, а значить, настав час задуматися 
про те, куди подіти ялинку або сосну. 
Ми розповімо вам, як позбавитися го-
ловного новорічного символу з користю 
для всіх.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Друзі, а особливо милі 
леді! Не секрет, що з роками 
наша шия видає вік наба-
гато більше, ніж обличчя. І 
як не ховай її під кашне або 
не тонуй кремом, а якась 
в'ялість все ж проявляєть-
ся. Особливо ми це бачимо 
на власних світлинах і ві-
деокліпах, і нерідко просто 
жахаємося. Однак не варто, 
любі мої! У кожного віку – 
свої принади, погодьтеся. 
Головне – не падати духом і 
діяти з розумом.

Ділюся хорошим досві-
дом (дуже мене порадували 
результати) застосування 
обгортань для шиї з різними 
ефірними оліями.

Візьміть 2 ст. ложки ми-
гдалевої, кунжутної олії 
або олії жожоба, які можна 
придбати в будь-якій аптеці. 
Нагрійте олію на водяній 
бані і нанесіть на шию. Звер-
ху покладіть шар вати або 
попередньо нагрітий руш-
ник. Залиште маску на пів 
години. Після цього про-
мокніть шию серветкою або 
змийте залишки олії теплою 
водою.

Вже після другої такої 
процедури станете поміча-
ти, як тургор шкіри на шиї 
відновлюється, шкіра стає 
еластичнішою і привабливі-
шою. А від цього і впев-
неність у собі зростає!

 А для відновлення нерво-
вої системи, особливо піс-
ля напруженого трудового 
дня, дуже хороший вітамін-
но-тонізуючий смузі. Рецепт 
простий: дві гілочки селе-
ри і два кружечка ананаса 
подрібніть зручним для вас 
способом (в блендері або за 
допомогою тертки) і випий-
те або з'їжте. Спокій настає 
відразу ж, а настрій злітає до 
планетарних висот.

Любіть себе і лелійте, до-
рогі! Світ прекрасний, а ми 
прекрасні разом із ним!

Наталія Семенчук, м. Львів

Лейтмотивом життєдіяль-
ності академіка Углова була 
любов до професії і людей. 
Він намагався допомогти 
своїм пацієнтам знайти сили 
для боротьби за життя, дбай-
ливо до нього ставитися. Сам 
пройшов крізь багато випро-
бувань долі: в 1920-і роки, бу-
дучи студентом, захворів на 
черевний тиф, довго був між 
життям і смертю. У Радянсь-
ко-фінську війну служив на 
фронті хірургом медсанбату. 
Всі 900 днів блокади Ленін-
града рятував поранених ... 
І те, що він вистояв, вижив у 
настільки нелегкі часи, – яс-
кравий доказ того, що людині 
під силу багато, в тому числі 
жити довго і щасливо, прино-
сячи користь іншим.

Вивченню питання дов-
голіття Федір Углов присвя-
тив багато часу. У своїх до-
слідженнях дійшов висновку, 
що люди, які дожили до ста 
років, в основному вмирали 
не від старості, а від різних 
захворювань, яким можна 
було б запобігти. Його думки 
на цю тему вилилися в серію 
книг: «Людина серед людей», 
«У полоні ілюзій», «Самогуб-
ці», «Людині мало століття», 
«Серце хірурга». Подібних 
книг ніколи раніше не було в 
усьому світі! Головний посил 
автора – про те, що упродовж 
життя людини найважливішу 
роль в її організмі відіграє не-
рвова система.

Углов був переконаний: 
лікарі тільки підштовхують 
хворого до зцілення, але ос-
новні дії виконує сам ор-
ганізм. І якщо людина поз-
бавлена сили духу, лікарське 
втручання навряд чи дасть 
результат.

 

На цьому терені Федір Гри-
горович вивів 12 життєвих 
принципів, які спрямовані на 
збереження нервової систе-
ми і зміцнення здоров'я. На 
перший погляд, ці постулати 
здаються простими. Хоча на-
справді це величезна праця, 
що вимагає фізичних і пси-
хологічних витрат. Адже не 
так просто розвинути в собі 

почуття самоконтролю, гар-
монії, самоаналізу і постійно 
мотивувати себе на це.

 

ПАМ'ЯТКА 
«ТВОРИ ДОБРО»

ВІД СТОЛІТНЬОГО 
ХІРУРГА:

1. Люби Батьківщину. І 
захищай її. Безрідні довго не 
живуть.

2. Люби роботу. І фізичну 
теж.

3. Умій володіти собою. Не 
падай духом за жодних обста-
вин.

4. Ніколи не пий і не кури, 
інакше марні будуть всі інші 
рекомендації.

5. Люби свою сім'ю. Умій 
відповідати за неї.

6. Збережи свою нормаль-
ну вагу, чого б це тобі не ко-
штувало. Не переїдай!

7. Будь обережним на до-
розі. Сьогодні це одне з най-
небезпечніших для життя 
місць.

8. Не бійся вчасно піти до 
лікаря.

9. Визволи своїх дітей від 
руйнуючої здоров'я музики і 
телевізійної реклами.

10. Режим праці і відпо-
чинку закладений у самій ос-
нові роботи твого тіла. Люби 
його і бережи.

11. Індивідуальне без-
смертя недосяжне, але три-
валість твого життя багато в 
чому залежить від тебе само-
го.

12. Роби добро.

Також лікар Углов да-
вав і певні поради з хар-
чування:

- відмова від алкоголю, 
оскільки немає в організмі 

жодного органу, якому він 
був би корисний;

- вживання свіжих овочів 
– не менше 600 г на добу;

- збагачення раціону про-
дуктами, що містять вітамін 
С.

Ці заходи, на думку 
академіка, запобігають 
старінню, нормалізують 
травлення, покращую-
чи тонус кишечника, і є 
чудовою профілактикою 
атеросклерозу.

Сам світило медичної на-
уки неухильно дотримувався 
цих правил і прожив довге і 
творче життя. Операції про-
водив до столітнього віку, був 
товариським і життєрадіс-
ним.

Головний заповіт Федора 
Григоровича: «Люди, любіть 
один одного!». Золоті слова 
великої Людини, яка дала 
усім зрозуміти, що в житті 
дуже багато що залежить від 
усвідомленого вибору і сили 
прагнення. 

А здоров'я – це не тільки 
стан фізичного тіла, а й си-
стема поведінки людини. Як 
вона мислить, так і будують-
ся її взаємодії з навколиш-
нім світом.

Всім міцного здоров'я і 
довгих років життя!

На основі відеоматеріалу 
каналу «Розумне здоров'я»

12 ЗАПОВІДЕЙ, ЗАВДЯКИ ЯКИМ 
ВИДАТНИЙ ЛІКАР ПРОЖИВ 104 РОКИ

Шановні читачі! Ця історія – про довге, яскраве і наповнене сенсом життя. Саме таким 
видалося воно у видатного лікаря, який прожив 104 роки, людини-легенди – Федора Угло-
ва.

Углов Федір Григорович (1904 – 2008 рр.) – радянський уче-
ний, хірург, письменник, педагог і громадський діяч, доктор ме-
дичних наук, професор сучасної серцево-судинної хірургії, ака-
демік Академії медичних наук СРСР.

Углов одним із перших у країні став робити унікальні опе-
рації на серці, легенях, судинах, черевній порожнині, включаючи 
онкологічні ... Оперував все, крім мозку.

Всього виконав 6500 операцій. Винайшов штучний клапан 
серця і способи його виготовлення, встановлення. У 1994 році 
занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш довгопракти-
куючий хірург планети.

Обгортання для шиї 
допоможуть 

приховати вік,
а селера з ананасом 

зміцнять нерви

ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ШАНОВНИЙ МИКОЛО 
МИХАЙЛОВИЧУ!

Дякуємо Вам за теплий 
відгук про газету і за те, що 
продовжуєте її читати і пе-
редплачувати. Дуже хочеть-
ся допомогти доброю пора-
дою при лікуванні недуги, 
яка Вам дошкуляє. І тут, 
думаємо, Вам буде корисно 
ознайомитися з унікальною 
методикою лікування різ-
них хвороб, у тому числі і 
трофічних виразок, що дій-
шла до наших днів із дале-
кого минулого. Це сольова 
пов'язка військового хірурга 
Щеглова.

У роки Другої Світової 
війни Іван Щеглов широко 
застосовував розчин кухон-
ної солі при ураженні кісток і 
суглобів у солдатів. На великі 
рани він накладав пухку, ряс-
но змочену сольовим розчи-

ном серветку. Через 3–4 дні 
рана ставала чистою і роже-
вою, температура опускалася 
до норми. Незадовго поране-
ний відправлявся в тил.

Історичний факт: 
У 1964 році в умовах 
поліклініки під наглядом 
досвідченого хірурга за 
6 днів сольовими пов'яз-
ками у двох хворих був 
вилікуваний хронічний 
апендицит, за 9 днів без 
розтину вилічений абсцес 
плеча, за 5–6 днів лікві-
довано бурсит колінного 
суглоба, що не піддавався 
консервативному ліку-
ванню.

За методом Щеглова со-
льовими пов'язками лікують 
багато хвороб і патологій: 
карієс, ускладнений грану-
лемою, холецистит, нефрит, 
міокардит, запальні процеси 

в легенях, суглобовий ревма-
тизм, остеомієліт, абсцеси та 
ін.

Cольова пов'язка діє ло-
кально: тільки на хворий 
орган, уражену ділянку, 
проникаючи і в глибину. 
У міру поглинання рідини 
з підшкірного шару в ньо-
го піднімається тканинна 
рідина з глибших шарів, 
захоплюючи за собою хво-
роботворне начало: мікро-
би, віруси, неорганічні ре-
човини, отрути і т.п. Таким 
чином, сольова пов'язка 
сприяє оновленню рідини 
в тканинах хворого органу 
і їх дезінфекції, а значить, 
і ліквідації патологічного 
процесу.

ЯК ПРИГОТУВАТИ 10% 
СОЛЬОВИЙ РОЗЧИН 
ДЛЯ НАКЛАДАННЯ 

ПОВ'ЯЗКИ?

В 1 літр кип'яченої теплої 
води покласти 90 г (3 ст. лож-
ки без верху) кухонної солі і 
ретельно розмішати.

Марлю скласти в 8 шарів. 
Відлити частину розчину і 
потримати в ньому марлю 
протягом 1 хвилини, щоб 
насичилася. Потім злегка 
віджати, щоб не текло, і по-
класти на хворе (уражене) 
місце. 

Прибинтувати все бин-
том, не застосовуючи поліе-
тилену і нічим не вкриваю-
чи зверху. Зробити це краще 
перед сном на ніч і витрима-
ти приблизно 10–12 годин. 
Вранці зняти. А наступної 
ночі повторити обгортання.

Курс лікування – від 7 
днів до трьох тижнів, в за-
лежності від тяжкості захво-
рювання.

ЛІКУВАННЯ СОЛЬОВИМИ ПОВ'ЯЗКАМИ
Шановна редакціє газети 

«Пантелеймон цілитель»!
Мене звати Микола Ми-

хайлович, мені 86 років, лю-
дина літня. Коли був на 12 
років молодшим, передпла-
чував вашу газету протягом 
трьох років, дуже мені вона 
подобалася. Але одного 
разу пропустив передплату 
на наступний рік, оскільки 
знаходився в лікарні. А далі 
різні матеріальні труднощі, 
теж не виходило передпла-
тити газету. Цього року, 
після такої великої перерви 
і незважаючи на матеріаль-
ні труднощі, я все ж перед-
платив «Пантелеймон ціли-
тель» на весь 2021 рік.

У цій газеті дуже цінні 
публікації, які я ретельно 
перечитую, особливо про 

лікування хвороб народними 
засобами. Роблю підшивку, а 
потім готую за запропонова-
ними рецептами ліки і вико-
ристовую в разі потреби. Ну 
а хвороб вистачає. Набряка-
ють ноги і руки, болять сугло-
би... Це не дає мені спокою ні 
вдень, ні вночі. І що я тільки 
не вживаю з ліків: гелі, вся-
кі препарати. Також роблю 
фізичні вправи, дотримую-
ся дієти, але поліпшення не 
відчуваю. Починаючи з 2018 
року і до цього часу вживаю 
«Бальзам Болотова». Треба 
було замовити гель Болотова 
«Здорові суглоби», але я не 
знав про нього раніше.

Хочу попросити ще ось 
про що. У № 21 (651) «Пан-
телеймона» за листопад 2020 
року в рубриці «Від читача 

до читача» в публікації М. 
В. Жмаченко «Зворушила 
історія хвороби» йшлося 
про лікування виразки при 
варикозі. У мене теж вираз-
ка на нозі, правда, не таких 
розмірів. Але не заживає, і це 
мене турбує. Може, з'явиться 

у вас ще рецепт, як лікувати 
трофічні виразки, опублікуй-
те найближчим часом. Буду 
дуже вдячний!

Микола Пухальський,
м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.

«Розкажіть, будь ласка, 
про ягоду гумі: про лікуваль-
ні властивості і протипока-
зання, агротехніку вирощу-
вання. Інформації є багато, 
але вона суперечлива.

Ірина Іванівна,
хутір Буда, 
Чигиринський р-н, 
Черкаська обл.»

ШАНОВНА ІРИНО 
ІВАНІВНО! 

Про цю ягоду дійсно ба-
гато різної інформації, тому 
утвердитися в чомусь кон-
кретному або переконатися 
в дієвості цілющих власти-
востей рослини можна тіль-
ки на власному досвіді або 
ж проконсультувавшись 
із тими, хто гумі вирощує і 
вживає.

Думаємо, вам буде цікаво 
поспілкуватися на цю тему з 
експертами нашої газети «Ро-
зумне господарство». Якщо 
ви ще не знайомі з виданням, 
можете оформити на нього 
передплату і підтримувати 
зв'язок із тими, хто займаєть-
ся рослинництвом, писати до 
редакції, ставити запитання, 
ділитися також своїми знан-
нями.

(Продовження читайте 
на стор. 7)

НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ ЦІКАВА ЯГОДА 

ГУМІ

* Рекомендується застосовувати пов'язку з сольовим розчином концентрації саме 10%, не більше.
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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)

Сік чорної редьки можна вживати 
всередину або робити з нього компреси 
на хворі місця.

Засіб для очищення 
і протинабряку: пити 
по 1/3 склянки соку 
чорної редьки через 
годину після їди (добре 
додавати трохи меду, 

він активує терапевтичну дію редьки). 
Процедуру можна буде здіснювати 1–2 
рази на рік.

Для компресів: взяти по 
200 мл соку редьки і стільки ж 
горілки, додати 1 ст. ложку гір-
чиці і перемішати. Змащувати 
хворі суглоби або прикладати 
компрес (скільки витримаєте).

Японці протягом 
століть використовува-
ли ефективні альтерна-
тивні методи лікування, 
і сьогодні ми покажемо 
один із них, який займає 
всього 5 хвилин!

Джин Шин Джитсу 
(Jin shin Jitsu) – старо-
давня форма японського 
цілющого мистецтва, яка 
відновлює емоційний ба-
ланс за допомогою сти-
муляції певних точок на 
пальцях.

Цілющий ефект засно-
ваний на переконанні, що 
кожен палець пов'язаний 
із двома органами тіла, а 
стимуляція правильних 
точок на них покращує 
фізичне та емоційне здо-
ров'я.

Ця ефективна 5-хви-
линна лікувальна проце-
дура пропонує дивовижні 
переваги в разі численних 
захворювань.

Щоб зцілити певний 
внутрішній орган, треба 
взяти відповідний па-
лець іншою рукою і міцно 
стискати його протягом 
3–5 хвилин.

 Дихайте глибоко і по-
тім масажуйте всі пальці 
обома руками близько 3 
хвилин.

Ось які органи пов'я-
зані з пальцями:

 
ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ

Пов'язаний: шлунок і 
селезінка.

Емоції: депресія і зане-
покоєння.

Загальні симптоми: 
проблеми зі шкірою, не-
рвозність, головний біль, 
біль у шлунку.

ВКАЗІВНИЙ ПАЛЕЦЬ
Пов'язаний: нирки і 

сечовий міхур.
Емоції: страх, замі-

шання, розчарування.
Загальні симптоми: 

зубний біль, м'язові болі, 
болі в спині, проблеми з 
травленням.

СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ
Пов'язаний: печінка і 

жовчний міхур.
Емоції: гнів, невизна-

ченість, дратівливість.

Загальні симптоми: 
головний біль, втома, 
проблеми з кровообігом, 
менструальний біль.

БЕЗІМЕННИЙ 
ПАЛЕЦЬ

Пов'язаний: легені і 
товста кишка.

Емоції: печаль, страх, 
негатив.

Загальні симптоми: 
проблеми з травленням і 
диханням, шкірні захво-
рювання.

МІЗИНЕЦЬ
Пов'язаний: серце і 

тонкий кишечник.
Емоції: занепокоєння, 

нервозність, відсутність 
впевненості в собі.

Загальні симптоми: 
проблеми з кістками, сер-
цеві захворювання, біль у 
горлі.

 
Джерело: BINOKL

Коли людина 
стає старшою, різ-
номанітність киш-
кової мікробіоти 
зменшується.

«У дослідженні вчені хоті-
ли краще зрозуміти, як зміни 
кишкової мікробіоти вплива-
ють на зниження когнітив-
них функцій, пов'язаних із 
віком. Для цього перорально 
вводили аллілсульфід 24-мі-
сячним мишам, що відповідає 
віку людей від 56 до 69 років. 

Потім вони порівняли цих 
мишей з мишами чотирьох- і 
24-місячного віку, які не от-
римували дієтичної добавки 
з аллілсульфідом», – пише ви-

дання Health.News.
Дослідники побачи-

ли, що у більш старих 
мишей, які отримували 
з'єднання з часником, 
спостерігалася краща 
довгострокова і корот-

кочасна пам'ять, а також більш 
здорові кишкові бактерії в 
порівнянні зі старшими мишами, 
які не отримували препарату. У 
дворічних мишей, які не отриму-
вали сполук часнику, також була 
порушена просторова пам'ять.

Крім часнику, є багато інших 
спецій, які можуть підвищити 
функцію мозку. До них належать 
куркума, орегано, чебрець, роз-
марин, шавлія, чорний перець, ко-
риця, гвоздика, мускатний горіх і 
базилік.

uarp.org/ru/news/1574344146

Експерт розповів, що со-
баки можуть відчути па-
тологічні зміни в організмі 
людини, оскільки володіють 
неймовірним нюхом. Полозов 
нагадав, що існують численні 
дослідження, в яких ці твари-
ни показували неймовірні ре-
зультати з виявлення онко-
логії і метаболічних змін.  

 
«Собаки відчувають специфіч-

ні запахи не тільки в виділеннях 
людини, але і в повітрі», – сказав 
біолог.

«Коронавірус вже веде якусь 
діяльність, яку собака, по ідеї, 
здатна вловити навіть у повітрі, 
що видихається. Тобто за допо-
могою собак ми могли б виявля-
ти хворого задовго до того, як це 
зроблять тепловізори», – підкрес-
лив експерт.

Однак, додав Полозов, твари-
нам потрібні потужні кінологічні 
методики тренування, щоб навчи-
тися шукати і визначати наявність 
коронавіруса. За його словами, в 
Британії вже почали тренувати 
собак для виявлення заражених 
туристів у аеропортах.

«Ідея може здатися екзотич-
ною. Але зараз вченим не можна 
дозволити собі бездіяльності, бо-
ятися здатися наївними, озира-
тися на те, як тебе сприйме про-
фесійне співтовариство. На це 
просто немає часу», – підкреслив 
біолог, зазначивши, що будь-яка 
нерішучість коштуватиме тисяч 
життів.

Джерело: LIMON.POSTIMEES

СУГЛОБИ І ЛІМФУ ОЧИСТИТЬ
ЧОРНА РЕДЬКА

Мало хто знає, що вагомою гідністю чорної редьки є здатність очищати 
зчленування кісток скелета від скупчення солей, а також купірувати хвороб-
ливі відчуття в них.

 Коренеплід активно виводить токсичні речовини з організму, чистить лім-
фу, бронхи, печінку і нирки, пригнічує і провокує загибель патогенних мікро-
організмів, а також сприяє ліквідації набряків (за рахунок свого сечогінного 
ефекту) і допомагає нормалізувати підвищений кров'яний тиск.

НАШ МЕДЛІКБЕЗ КОЖЕН ПАЛЕЦЬ ПОВ'ЯЗАНИЙ 
З ДВОМА ОРГАНАМИ:  

ЯПОНСЬКИЙ МЕТОД САМОЗЦІЛЕННЯ ЗА 5 ХВИЛИН

ЕКСПЕРТ РОЗПОВІВ, ЧОМУ СОБАКИ ЧУЮТЬ 
КОРОНАВІРУС КРАЩЕ ЗА ПРИЛАДИ

Собаки відчувають специфічні запахи не тільки в виділеннях лю-
дини, але і в повітрі, тому з їхньою допомогою можна буде виявити 
хворого на коронавірус задовго до того, як хворобу визначать при-
лади, заявив молекулярний біолог, біохакер Станіслав Полозов.

ВЧЕНІ: ЧАСНИК ПОКРАЩУЄ ПАМ'ЯТЬ 
У ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Недавнє дослідження, проведене вченими з Університету Луїсвіл-
ля (США), показало, що з'єднання в часнику, зване аллілсульфідом, 
може допомогти запобігти втраті пам'яті, пов'язаної з віком. Зокре-
ма, з'єднання допомагає протидіяти віковим змінам кишкових бак-
терій, пов'язаних із проблемами пам'яті.

ДОБРА ПОРАДА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ

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

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

До такого стану може дій-
ти людина, якій доводилося 
відчувати такі почуття і ста-
ни, як відчуженість, винність, 
сором, страхи, складність 
спілкування, недостатність 
поваги до себе, пригнічен-
ня бажань, відмова від мрії, 
значущі втрати, моральні та 
фізичні травми, відсутність 
підтримки, низька самооцін-
ка, перенесення на себе від-
повідальності і провини за 
конфлікти батьків.

Вирішити цю психоло-
гічну проблему, яка спри-
чиняє фізичні зміни, мож-
на, навчившись вираженню 
своїх емоцій, в тому числі, 
які викликали розчаруван-
ня світом, злість, обурен-
ня. Вчитися розлучатися з 
ними. Пригнічення їх у собі 
призводить до накопичення 
і блокування відчуття пози-
тивних емоцій і можливості 

отримання їх ззовні. Таке від-
сторонення себе від потоку 
життя перекриває і кров'яний 
потік. Крім того, слід вчитися 
приймати себе і інших.

   
Тут важливо розуміти, що 

неприйняття з'являється че-
рез потребу бути хорошими, 
подобатися оточуючим. Коли 
ви для близьких хочете бути 
хорошими – це зрозуміло, але 
потреба подобатися абсолют-
но всім призводить до втрати 
себе.

Проведіть ретельний пере-
перегляд ваших (чи ваших?) 
переконань, критеріїв хоро-
шої людини, дружини / чо-
ловіка, матері / батька, дочки 

/ сина, співробітника, друга і 
т. д. Частина з них відпаде вже 
після усвідомлення. З іншими 
доведеться попрацювати.

Щоб відстежити стан не-
прийняття, перебувайте в 
повній усвідомленості прак-
тично увесь час. Постійно 
ставте собі запитання: «А я 
саме це зараз хочу робити?», 
«Це піде мені на користь?».

Придивіться до дітей: як 
вони люблять себе, радіють 
своїм маленьким досягнен-
ням. Коли дитина тільки 
вчиться ходити, вона не осуд-
жує себе за те, що впала. Вона 
приймає себе в цей момент. 
Це любов до себе і тоталь-
не прийняття в чистому ви-
гляді. Що молодша дитина, 
то більше вона себе приймає 
і любить. Маленькі діти ще не 
втратили почуття безумовно 
любити себе і все, що їх ото-
чує.

 
А все тому, що вони не 

живуть минулим і не жи-
вуть майбутнім. Вони по-
глинені цим моментом. 
Тож будьте і ви справж-
німи і живіть тут і зараз, 
радісно і здорово!

За матеріалами: 
kluchimasterstva.ru

Швидше за все, у Вас про-
яви так званого міалгічно-
го синдрому. Біль у м'язах 
(міалгія) може виникнути 
несподівано і часто турбує 
людину навіть у стані спокою. 
При цьому больові відчуття 
різного характеру (тягнучі, 
ниючі, що тиснуть) можуть 
локалізуватися як на одній 
ділянці тіла, так і відразу на 
декількох.

ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ
М'язовий біль такого роду 

може бути викликаний різ-
ними причинами і часто є 
супутнім симптомом інших 
хвороб: ревматоїдного ар-
триту, радикуліту, червоної 
вовчанки, патологічних змін 
хребта (кіфоз, сколіоз, остео-
хондроз), порушення обміну 
речовин, ендокринних пато-
логій. Нерідко біль у м'язах 
виступає наслідком недоліко-
ваних вірусних та інфекцій-
них захворювань (наприклад, 
грипу, ГРВІ, герпесу).

Спровокувати розви-
ток міалгічного синдрому 
можуть і надмірне фізичне 

навантаження (підйом ван-
тажів), вікові зміни, спазм 
або здавлювання м'язів, різні 
травми (удари, переломи, 
розтягнення зв'язок), а також 
депресія або хронічний стрес, 
безсоння. Іноді міалгію спри-
чиняє сильне переохолоджен-
ня організму.

ЩО РОБИТИ?
Якщо ви підозрюєте у 

себе міалгію, потрібно звер-
нутися до сімейного лікаря 
або невропатолога, але та-
кож можуть знадобитися 
консультації ревматолога, 
інфекціоніста, ендокриноло-
га, психотерапевта та інших 
фахівців. 

Також вам потрібно пере-
глянути свій спосіб життя: 
не піддавайте організм над-
мірним фізичним і психое-
моційним навантаженням, 
приділіть особливу увагу змі-
цненню м'язів спини і шиї, 
уникайте протягів і не пу-
скайте на самоплив застуди.

Ірина Лебединець, 
napensii.ua

(Продовження. Початок 
див. на стор. 5)

 
Гумі, або лох багатоквіт-

ковий – ягідний кущ, най-
ближчий родич обліпихи. 
Ягода поширена в основ-
ному на Далекому Сході, 
в Японії, Китаї, Північній 
Кореї.

В Україні гумі мало де 
зустрічається. Хоча для 
вирощування в наших 
садах, як повідомляють 
фахівці, ця рослина дуже 
підходить: невибаглива 
в догляді, стійка до зи-
мових холодів, перено-
сить затінення і добре 
розмножується.

Кущі гумі краще висад-
жувати ранньої весни чи 
пізньої осені, коли ґрунт 
добре насичений вологою. 
Вони не вимагають обрізки, 

не хворіють, не пошкоджу-
ються шкідниками і не вима-
гають витрат на захист. Кра-
щими сортами вважаються 
Кунашир, Парамушир, Цуна, 
Шикотан, Південний.

У плодоношення гумі 
вступає на третій рік посад-
ки. Дозрівання відбувається 
неодночасно, урожай збира-
ють у кілька етапів.

Рослина цінна тим, що її 
плоди і листя насичені ве-
ликим вітамінним комплек-
сом і корисними біологічно 
активними речовинами, а 
також діють загальнозміц-
нювально, протизапально, 
тонізуюче, попереджають 
розвиток склерозу, роблять 

позитивний вплив на крово-
носну систему, лікують сер-
цево-судинні захворювання 
і допомагають позбутися 
проблем зі шлунком. Японці 
вважають гумі плодами дов-
голіття і молодості.

З огляду на досвід вжи-
вання плодів і численні до-
слідження, вдалося з'ясува-
ти, що ягоди гумі не несуть 
шкоди організму. Однак не 
варто вживати їх у занадто 
великій кількості – надлишок 
вітамінів може нашкодити 
навіть здоровому організму.

Сподіваємося, ця ін-
формація була корисною 
для Вас, шановна Іри-
но Іванівно! У наступ-
них випусках газети ми 
розповімо про лікувальні 
та кулінарні рецепти із 
застосуванням ягід гумі.

ПСИХОСОМАТИЧНІ ПРИЧИНИ 
ПРОБЛЕМ ІЗ КРОВ'Ю

МІАЛГІЯ: 
БІЛЬ БЕЗ ВИДИМОЇ ПРИЧИНИ

«Підкажіть, чому може бути постійний, блукаючий біль 
у м'язах, у спині або шиї? Особливо це проявляється після 

зміни погоди.
І. В. Кузьменко»

ЦІКАВА ЯГОДА 

ГУМІ

НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ

Основною із них є негативне (усвідомлене або фонове) 
сприйняття життя, бажання виключити себе з поточних 
обставин, відгородитися від їхньої ворожості. Витоки цьо-
го можуть лежати в дитинстві або сформуватися в процесі 
дорослішання.
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

Наша читачка Віра Іванівна Волконська з міста 
Лозова, що на Харківщині, просить опублікувати ре-

цепти бюджетних страв, які можна приготувати в домашніх умовах. Зокрема це шпроти з 
мойви, халва, торти «Медовик» і «Наполеон».

«Все життя пропрацювала в садочку, – повідомляє Віра Іванівна. – Пенсія маленька, тому 
самі вигадуємо, що готувати. Хочеться чогось смачненького».

З радістю виконуємо Ваше прохання, Віро Іванівно! Дякуємо, що читаєте і передплачуєте 
газету. Рецепти будемо розміщувати по одному або по кілька. Дякуємо за розуміння. Готуйте і 
насолоджуйтеся!

ДОМАШНІ ШПРОТИ

На прохання читачів

Рецепти шпрот домаш-
нього приготування є різні і 
з різних видів риби: салака, 
мойва, кілька чи хамса. Добре 
для цього підходить свіжомо-
рожена мойва. Готувати не-
складно: жодного копчення і 
консервів. Але смак – справж-
ній, шпротний! Пальчики 
оближеш!

Інгредієнти: мойва – 1 кг; 
цибулиння – 2 жмені; сіль – 1 
ст. ложка; цукор – 1 ч. лож-
ка; олія – 3/4 склянки; чайна 
заварка (міцна) – заварити 
3–4 пакетика або 4–5 ч. л. в 
1 склянці окропу; 6 шт. лав-
рових листочків; чорний або 
запашний перець – 6–7 горо-
шин.

Буде потрібна каструля 
середніх розмірів з кришкою, 
яка щільно закривається, або 

ж мультиварка.

Як приготувати

Почистити рибу, відрізати 
хвіст, великі плавники і голо-
ву (з боку спинки, від низу до 
верху, але не до кінця, щоб ра-
зом із головою витягнути ну-
трощі). Очищену рибу укла-
сти в друшляк і промити під 
холодною водою.

Тепер заварюємо чорний 
чай (без ароматизаторів та 
інших добавок), щоб вийшла 
1 склянка густої заварки без 
чаїнок (вона забарвить рибу в 
правильний колір). Лушпин-
ня цибулі промиваємо у воді.

На дно каструлі укладає-
мо лавровий лист, перець і 
лушпиння цибулі. Зверху ша-
рами треба укласти мойву. У 

склянці з заваркою розмішує-
мо сіль і цукор. З'єднуємо за-
варку з олією. Заливаємо цією 
сумішшю рибу. Ставимо ка-
струлю на плиту.

Щойно закипить, змен-
шуємо вогонь до мініму-
му. Накриваємо кришкою і 
тушкуємо 1,5 години. Якщо 
кришка щільно закрита, вода 
не википає.

Готовій рибі треба дати 
охолонути. Перекласти шпро-
ти в інший посуд і подати на 
стіл.

Джерело: © AmAmAm.ru

Інгредієнти: яйця курячі 
– 2 шт., цукор – 1 склянка, 
борошно – 2 склянки, мед – 
2 ст. ложки, маргарин – 125 г, 
сода – половина чайної лож-
ки.

Для крему: сметана (15% 
жирності) – 400 г, цукор – 1 
склянка.

ПРИГОТУВАННЯ:

Розігріваємо духовку до 
220 градусів. Маргарин пе-
ремішуємо з цукром. Додає-
мо мед, потім – яйця і зби-
ваємо все. Додаємо просіяне 
борошно і соду, погашену 
оцтом. Замішуємо густе ті-
сто. Його треба розподіляти 
по формі за допомогою лож-
ки.

Випікаємо корж у фор-
мі, змащеній маслом, 10 
хвилин. Потім накриваємо 
форму фольгою і випікаємо 
ще 10 хвилин. Готовність пе-
ревіряємо зубочисткою.

Для крему сметану змі-
шуємо з цукром.

У коржа зрізаємо боки, рі-
жемо на 2 частини. Остуджу-
вати корж не потрібно.

Викладаємо першу ча-
стину в форму і поливаємо 
половиною крему. Він  стіка-
тиме, так і повинно бути. 
Стікає, повертаємо на місце. 
Накриваємо другим коржем 
і виливаємо залишок крему.

Кілька хвилин поливаємо 
кремом, що витікає, і зали-
шаємо просочитися. Потім 
ставимо в холодильник на 
8 годин, тоді отримаєте дій-
сно смачний і ніжний «Ме-
довик». Із залишків коржа 
робимо крихту і нею прикра-
шаємо торт.

Приємного чаювання!

– Уперше про мексикан-
ський гарбуз Піпіан із Ту-
спана (Pipian From Tuxpan) я 
розповів у 2016 році, – каже 
Руслан. – Тоді багато хто за-
цікавився цим гарбузом. Всі 
ці чотири роки я вирощував 
Піпіан, спостерігав за ним, 
вивчав його корисні власти-
вості, як він росте в наших 
екстремальних умовах і радує 
прекрасним урожаєм.

РЕКОРДСМЕН ЗА 
ВМІСТОМ ЗАЛІЗА

У плодах гарбуза 
Піпіан міститься бага-
то каротину, пектину, 

кальцію, калію, фосфору, 
солей міді, вітамінів С, 
групи В, вітаміну D. А за 
вмістом заліза він заслу-
говує на звання чемпіона 
серед всіх існуючих гарб-
узів, тому цей гарбуз до-
бре вживати тим, хто 
страждає на анемію.

Свіжовичавлений сік 
вживають для лікуван-
ня нирок – по пів склян-
ки 2 рази на день. А ще 
такий сік дає заспокій-
ливий ефект, покращує 
сон, допомагає при серце-
во-судинних захворюван-
нях. Пити його потрібно 
теж по половині склянки 
за пів години до їди. Ко-
рисно буде розвести його 
будь-яким овочевим або 
фруктовим соком.

Поряд з лікувальними 
властивостями ще одна пе-
ревага цього гарбуза – від-
мінні смакові якості, конста-
тує овочівник. І оскільки це 
зимовий вид гарбуза, який 
зберігається від 1 року до 3 
років, то з яскравих плодів 
можна готувати велику кіль-
кість смачних і корисних 
страв: супи, запіканки, пюре, 
оладки, салати, десерти, цука-
ти. Оригінальні ласощі – сма-
жене насіння Піпіана, у нього 
незвичайний горіхово-тро-
пічний смак. Також із нього 
готують вишуканий соус.

МАЯНСЬКИЙ СОУС ВІД 
РУСЛАНА ДУХОВА

Для його приготування 
беремо 4 помідори, 1 зубчик 
часнику, 2 гострих перці і 1 

склянку сирого очищеного 
насіння Піпіана.

На розігрітій сковороді і 
на слабкому вогні обсмажує-
мо насіння до золотистого 
відтінку. Після обсмажуван-
ня його треба зняти і відкла-
сти.

На тій же сковорідці аку-
ратно обсмажуємо очищені 
від шкірки помідори разом 
із гострим перцем. Остигле 
насіння гарбуза треба пере-
молоти в кавомолці, після 
чого поступово додавати в 
кашку з помідорів і перцю. А 
наостанок покласти часник і 
зелень. Соус виходить густий 
і «на ура» смакує з м'ясом і з 
картоплею.

І якщо вас зацікавив 
гарбуз Піпіан із Туспана, 

Руслан Духов готовий 
поділитися цим сортом і 
вислати його всім бажа-
ючим безкоштовно. Для 
отримання насіння звер-
тайтеся за адресою: вул. 
Тюркіна, 41, с. Мішурин 
Ріг, Верхньодніпровський 
р-н, Дніпропетровська 
обл., 51610. І не забудьте 
вкласти конверт зі зво-
ротною адресою.

На основі матеріалу з сайту 
napensii.ua

ПРОСТИЙ «МЕДОВИК»

ПІПІАН: СМАЧНИЙ ГАРБУЗ, ЩО ПРОДОВЖУЄ МОЛОДІСТЬОвочівник рекомендує

Овочівник із Дніпропетровської області Руслан Духов стверджує, що такий гарбуз по-
винен рости на кожному городі. Плоди його порадують не тільки своєю красою, але і допо-
можуть забути про багато недуг.



9№3 (657), 2021 panteleymon.com
ЦIЛИТЕЛЬ

 

БОГ Є ЛЮБОВ 

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

Відповідає Протоієрей 
Андрій Лемешонок

Відповідь: Все залежить 
від внутрішнього стану лю-
дини, від того, навіщо вона 
викладає ту чи іншу світлину, 
яку мету переслідує. Якщо 
людина хоче привернути до 
себе увагу, якщо вона хоче 
виглядати краще, ніж є нас-

правді, мати шанувальників, 
то, напевно, це не дуже пра-
вильно, гординю розвиває. А 
якщо світлина зі змістом, має 
якесь значення, розкриває 

внутрішні, духовні якості, – 
це нормально.

Фото носить ілюстра-
тивний характер.

ВІДПОВІДАЄ ДУХІВНИК ОБИТЕЛІ

ЧИ НЕ ГРІХ ПУБЛІКУВАТИ СВОЇ СВІТЛИНИ В СОЦМЕРЕЖАХ?

Запитання: «Допоможіть, будь ласка, розібратися: публікація особистих світлин в 
соціальних мережах є гріхом (марнославство, гординя)? Чи тільки в певних випадках (і в 
яких випадках це гріх, а в яких ні)?

 Ксенія»

У той час жив у Єрусалимі 
праведний старець Симеон. 
Йому було одкровення, що 
він не помре, поки не поба-
чить Христа Спасителя. За 
навіюванням з небес благоче-
стивий старець прийшов до 
храму в той час, коли Пресвя-
та Богородиця і праведний 
Йосип принесли туди Немов-
ля Ісуса, щоб виконати за-
конний обряд. Богоприємець 
Симеон взяв Богонемовля на 
руки і, благословивши Бога, 
прорік пророцтво про Спаси-
теля світу: «Нині відпускаєш 
раба Твого, Владико, по слову 
Твоєму з миром, бо побачили 
очі мої порятунок Твій, який 
Ти приготував перед всіма 
народами, світло на просвіту 
язичникам і славу народу 
Твого Ізраїля»(Лк. 2, 29 – 32). 
Пресвятій Діві праведний 
Симеон сказав: «Се лежить 
Сей на падіння й на повстан-
ня багатьох в Ізраїлі і на знак 

сперечання, і Тобі Самій же 
зброя пройде душу, та відкри-
ються помисли багатьох сер-
дець! (Лк. 2, 35).

Із подією Стрітення Го-
споднього пов'язана ікона 
Пресвятої Богородиці, імено-
вана «Пом'якшення злих сер-
дець», або «Симеонове проре-
чення».

МОЛИТВИ
Тропар Стрітення 
Господнього, глас 1-й
Радуйся, Благодатная Бо-

городице Дево,/ из Тебе бо 
возсия Солнце Правды, Хри-
стос Бог наш,/ просвещаяй 
сущия во тьме./ Веселися и 
ты, старче праведный,/ прие-
мый во объятия Свободителя 
душ наших,// дарующаго нам 
воскресение.

ВЕЛИЧАННЯ СТРІТЕННЯ 
ГОСПОДНЬОГО

Величаем тя,/ Живодавче 
Христе,/ и чтим Пречистую 
Матерь Твою,/ Еюже по зако-
ну ныне// пренеслся еси в храм 
Господень.

ЦИТАТИ:
Архієпископ Лука (Во-

йно-Ясенецький). Слово в 
день Стрітення Господ-
нього

«У світі, в глибокому ду-
шевному мирі пішов у віч-

ність святий Симеон Бого-
приємець після 300-річного 
життя в очікуванні виконан-
ня пророцтва Ісаїна:« Се Діва 
в утробі зачне, і Сина поро-
дить, і назовуть ім'я Йому 
Еммануїл, єже є сказаємо: «З 
нами Бог» .

А навіщо ви тепер постій-
но чуєте цю молитву? Чому 
вона, як ніяка інша, повто-
рюється на кожній вечірні?

Потім і для того, щоб пам'я-
тали про годину смертну, щоб 
пам'ятали, що і вам належить 
померти в такому глибокому 
мирі, як помер святий Симе-
он Богоприємець ...

...Якщо хочете, щоб на вас 
справдилися слова молитви 
Симеона, якщо хочете мати 
відвагу в годину смертну, по-
вторити його молитву і ска-
зати: «нині відпускаєш раба 

Твого, Владико, за словом 
Твоїм із миром», – якщо цьо-
го хочете, то підіть за Хри-
стом, взявши ярмо Його на 
себе, навчаючись від Нього, 
бо Він лагідний і смиренний 
серцем».

1953 рік.

Феофан Затворник. 
Слово на Стрітення Го-
споднє

«...Ми всі покликані не до 
уявного тільки подання цьо-
го блаженства, а до дійсного 
його відчуття, тому що всі по-
кликані мати і носити в собі 
Господа і зникати в Ньому 
усіма силами свого духу. 

І ось, коли досягнемо ми 
цього стану, тоді і наше бла-
женство не нижче буде бла-
женства тих, котрі брали 
участь у Стрітенні Господньо-
му...»

(Текст пісні – Ольга,
Дмитро, Валерій)

А в стольном граде в Киеве
Звонят в колокола.

То славят имя
Святого Агапита.

Слыл лекарем 
он безмездным,

Прост и мудр был в речах.
Звали: «Лечец от Бога» —
Творящего благо в делах.

И шли отовсюду к Святому
И воин, и князь, и купец.

И добр был к люду 
он простому,

Робели лишь вор и скупец.

Истинной веры пламя
Пробудило многих 

в тот век,
Почтить его светлую 

память
Идут уже тысячу лет.

И ныне молитвы возносят 

Люди, идя на Свет Божьей 
Любви.

Кто искренне с Верою 
просит,

Обрящет спасенье души...

И вот ты стоишь на пороге
У перекрестья времён.

Насколько ты чист 
перед Богом?

Насколько ты верой силён?

... Поки ти 
жива, люди-
но, у тебе є 
шанс вимо-
лити вічність 
у Любові 
Божої для 
душі своєї. І 
поки у тебе є 

цей ШАНС, йди до Агапіта 
в Святий тиждень (25.02 – 
02.03) та моли перед Духом 
Святим тільки про свою 
душу.

ПІСНЯ ПРО АГАПІТА ПЕЧЕРСЬКОГО

15 ЛЮТОГО – СТРІТЕННЯ ГОСПОДА БОГА 
І СПАСА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА

У свято Стрітення Господнього Церква згадує важливу подію в земному житті Господа 
нашого Ісуса Христа (Лк. 2,22 – 40). У 40-й день по народженню Богонемовля було прине-
сене до Єрусалимського храму – центр релігійного життя богообраного народу. За Законом 
Мойсея (Лев. 12) жінці, яка народила немовля чоловічої статі, упродовж 40 днів було забо-
ронено входити до храму Божого. Після цього терміну мати приходила до храму із немов-
лям, щоб принести Господу вдячну й очисну жертву. Пресвята Діва, Матір Божа, не мала 
потреби в очищенні, бо не пізнавши чоловіка народила Джерело чистоти і святості, але по 
глибокому смиренню Вона підкорилася розпорядженню закона.
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

Добрий день, шановна 
редакціє газети «Пантелей-
мон»! Спасибі вам за газету.

Трохи про себе, як сповідь. 
Мені 86 років, 43 роки про-
жила в Грузії, в місті Тбілісі. 
З 1956 року почала ходити до 
храму Олександра Невського. 
Одного разу з подругою Ва-
лею пішли освятити паски. 
Мама її прихворіла і не могла 
піти до церкви, приготувала 
нам, і ми пішли. Освятили, але 
мені потрібно було три свічки 
додому купити. Одну свічку 
поставила в храмі, і поки пів 
свічі не згоріло, стояла і милу-
валася храмом, його красою.

Мама Валі була віруючою, 
і мені хотілося у них бувати. 
Виходячи з храму, я зустріла 
свого начальника. Він мене 
привітав: «Христос Воскрес!». 
Я мовчу, злякалася. Він каже: 
«Ганнусю, йди. Ти мене не ба-
чила, я тебе теж». Я ще про-
працювала три роки, поки не 
вийшла заміж. Іноді сама за-
ходила до храму, купила собі 
«Православний молитовник».

У 1956 році мені ви-
повнився 21 рік. Але я була 
комсомолкою. Як ви знаєте, 

тоді забороняли ходити до 
храму. Я молитви читала на 
роботі, вдома мені говорили, 
що мене виженуть з роботи. 
Боялася, бо жила в гуртожит-
ку. У 1958 році вийшла заміж, 
але виявилося, що чоловік не 
хрещений. Великих зусиль 
мені знадобилося, щоб його 
перехрестити, я вже була на 
6-му місяці вагітності.

Я сама з великої родини 
– чотири брата і нас дві се-
стри. Батьки жили в Гребінці 
Полтавської області. Дідусь і 
бабуся їздили на свята в Пи-
рятин. З 1995 року ми переї-
хали до Кременчука. Нашим 
наставником був отець В'я-
чеслав, він і повінчав нас із 
чоловіком. Оскільки мій чо-
ловік був осетином, то нам з 
дітьми довелося виїхати. Діти 
наші – обидва сини – вінчані, 
а дочка живе в Польщі, като-
лицької віри. Але я за них усіх 
молюся. У Польщі теж є храм 
Олександра Невського, я там 
бувала.

Зараз живу одна, але з 
Богом у душі. Поруч – храм 
«Пантелеймона», це в Кре-
менчуці Полтавської області. 
У мене там духовний отець 

Сергій, людина від Бога. Мо-
лодий, але ми всі його по-
важаємо, будуємо ще храм. 
Влітку часто ходжу до церкви, 
але зараз через карантин бою-
ся. Хоча йти 15 хвилин. Сама 
я хвора, ходжу з паличками ...

Газету вашу передплатив 
мені внук на 6 місяців. Читаю 
її від початку і до кінця, все 
мені тут подобається. Тільки 
ось хочу попросити давати 
більше рецептів для лікуван-
ня нирок і печінки травами. У 
мене вони болять, та й сугло-
би теж. Ходити важко, ось із 
паличками і переміщаюся.

Часто сповідаюся, прича-
щаюся, читаю молитви, ба-
гато знаю їх напам'ять, цим 
і живу. Діти живуть окремо, 
допомагають, але не хочу до 
них іти жити, адже тут поруч 
мій храм.

Газету чекаю з нетерпін-
ням, читаю сама і даю почита-
ти іншим. Потроху син допо-
магає. Старший син загинув 
у автокатастрофі в 2004 році. 
Ось і згадала своє життя ... Ба-
гато написала і ще багато чого 
можна написати.

Ганна Данилівна,
м. Кременчук, 

Полтавська обл.

Цього року знову вирі-
шила взяти участь в перед-
платному конкурсі. І виси-
лаю ксерокопії квитанцій 
на передплату газети «Пан-
телеймон цілитель» на 2021 
рік.

Трішки про себе. У груд-
ні 2018 року я брала участь 
у конкурсі і надсилала вам 
ксерокопії квитанцій на пе-
редплату газети «Пантелей-
мон цілитель» на 2019 рік. На 
початку 2019 року подивила-
ся на свій золотий хрестик, 
який мені подарував чоловік 
Микола у 2000 році на день 
народження, коли мені було 
50 років. Мене вразило те, що 

цей хрестик змінив колір – 
став червоно-рожевим.

Моя менша дочка Олеч-
ка працює в школі, викладає 
хімію. Я її попросила, щоб 
вона відмила цей колір хіміч-
ними препаратами, але не 
вийшло. Він таким і залишив-
ся, вже 2 роки червоно-ро-
жевий. Іноді показую цей 
хрестик своїм знайомим, але 
вони не можуть дати з цього 
приводу жодних пояснень.

Маючи книги письменни-
ці Анастасії Нових (7 томів 
«Сенсей. Споконвічний Шам-
бали» і «АллатРа») і ті знання 
Духовного розвитку, які дані 

в цих книгах, я розумію, чому 
цей золотий хрестик став 
червоно-рожевого кольору, 
і дуже радію цьому ... Велике 
спасибі за ці знання духов-
ного розвитку. І це мене теж 
радує ...

Цього року діти привезли 
новий телефон, і у мене з'я-
вилася можливість через Ін-
тернет дивитися передачі за 
участі Ігоря Михайловича Да-
нилова. Велике спасибі вам за 
все те, що ви для нас робите.

У мене є велике прохан-
ня: будь ласка, надрукуйте у 
вашій газеті, як можна виве-
сти сухий мозоль на пальці 
ноги, і ще – з лівого ока те-
чуть сльози вже кілька років. 
Понад 15 років на цьому оці 
робили операцію – катаракту, 
бачу добре.

Заздалегідь вам буду дуже 
вдячна.

З повагою – ваша читачка 
Ольга, Харківська обл.

Мені 84 роки і 17 днів. Жив 
звичайним життям: сім'я, ро-
бота, все, як у всіх. І раптом в 
1997 році померла дружина, з 
якою прожив 38 років, разом 
виростили дочку і сина. Діти 
виросли і роз'їхалися по ко-
лишньому Союзу, а я продов-
жував жити один.

Через два роки почав но-
чами бігати по 4–5 разів до 
туалету. «Завітав» простатит. 
Із цього часу став постійним 
відвідувачем аптек. Але ні 
краплі, ні таблетки – нічого 
не допомагало. Потім з'явив-
ся «Простамол», з ним прий-
шло деяке полегшення. Після, 
здавалося, невеликої травми 
почало пухнути одне «яєчко». 
Прошу вибачити за такі под-
робиці і назву. Але так вже ми, 
люди, влаштовані: ось я знаю 
пристрій не одного десятка 
автомобілів і тракторів, на 
яких пропрацював 53 роки, а 
власних органів не знаємо, як 
правильно називати.

Отже, з'явилася пухлина, 
порадили прикладати капусту. 
Пухлина зійшла, але ненадов-
го, і вже капуста не допомага-
ла. І ось диво! (Кажуть, чудес 
не буває. Ні, бувають). Трапи-
лася мені на очі книга «Друге 
серце чоловіка». Ознайомився 
і відразу замовив «Альфа Му-

скус екстракт». Замовив спо-
чатку один флакон, а потім – 
ще один. І диво сталося. Мені 
консультанти радили 4 флако-
на на курс, замовив ще 2, за-
кріпив диво. Пухлина зникла. 
Тепер я вірю в дива.

У одній із посилок отри-
мав рекламні буклети на газе-
ти «Пантелеймон» і «Розумне 
господарство». Передплатив 
«Пантелеймон». І тисячу разів 
дякую вам за те, що ви є. У 
вашому виданні є душа, якої 
не вистачає в багатьох засо-
бах масової інформації. Ваше 
видання лікує і тіло, і душу. 
Воно доступне людям будь-я-
кого віку, чого не скажеш про 
нинішні ЗМІ, в яких основна 
тема – податки, тарифи, вибо-
ри.

Спасибі зам за все, що 
друкуєте. У вас немає таких 
публікацій, які можна пропу-
стити, все читається від по-
чатку до кінця. Думаю, серед 
ваших читачів немає байду-
жих людей.

Щастя, радості і здоров'я 
вам і вашим родинам в Ново-
му 2021 році! Сподіваюся, ще 
на одне диво – вирішив взяти 
участь у конкурсі.
Микола Іванович Чередниченко,

с. Шевченкове, Броварський 
р-н, Київська обл.

Якось ішов по дорозі мудрець, милувався красою світу і 
радів життю. Раптом помітив він нещасного чоловіка, який 
згорбився під непосильною ношею.

– Навіщо ти прирікаєш 
себе на такі страждання? – за-
питав мудрець.

– Я страждаю для щастя 
своїх дітей і онуків, – відповів 
чоловік. – Мій прадід все 
життя страждав для щастя 
діда, дід страждав для щастя мого батька, батько страждав для 
мого щастя, і я страждатиму все своє життя, тільки щоб мої 
діти і внуки стали щасливими.

– А чи був хоча б хтось щасливий у твоїй родині? – запитав 
мудрець.

– Ні, але мої діти і внуки обов'язково будуть щасливими! – 
відповів нещасний чоловік.

– Неписьменний не навчить читати, а кроту не виховати 
орла! – сказав мудрець. – Навчися спочатку сам бути щас-
ливим, тоді і зрозумієш, як зробити щасливими своїх дітей і 
онуків!

ПОДЯКА ЗА ЗНАННЯ 
ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ

Шановна редакціє газети «Пантелеймон цілитель»! Вітаю 
вас усіх із новорічними та різдвяними святами! Бажаю всьо-
го лише найкращого в житті і в благородній вашій праці!

ПРИТЧА ПРО НАУКУ БУТИ ЩАСЛИВИМ

«ТИСЯЧУ РАЗІВ ДЯКУЮ ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ВИ Є!»

Здрастуй, шановний «Пантелеймоне цілителю» і увесь 
колектив, що створює це диво! Я ваш читач, можна сказати, 
молодий, стаж мій – один рік, передплатив і на наступний 
рік. Прийшов до цього випадково, як каже прислів'я: «Не 
було б щастя, та нещастя допомогло».ЛИСТ-СПОВІДЬ: ПРО ЖИТТЯ, 

ДОЛЮ І ХРАМ ДУШІ
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

Поки її не прочитаю 2–3 
рази від початку і до кінця, 
ніколи не відкладаю до іншої 
преси, щоб потім прочита-
ти ... Яким би не був у мене 
приготований смачний обід 
або вечеря, але коли поверта-
юся з роботи додому, перше, 
що зроблю , – це перегляну, 
перечитаю найцікавіші для 
мене статті, забувши, що тре-
ба ж пообідати чи повечеря-
ти. Навіть не сідаю за стіл, 
а стоячи читаю цілу годину, 
щоб більше встигнути дізна-
тися. А вже після обіду або 
ввечері перечитую, виписую 
в спеціальний блокнот те, що 
мені обов'язково треба взяти 
з цього номера газети, який 
матеріал, на якій сторінці він 
знаходиться.

Роблю ксерокопії, дарую 
окремі статті своїм родичам, 
друзям, колегам. Часто прий-
маю подяки від них за те, що 

даю їм такі цікаві статті, необ-
хідні відомості з вашої газети. 
Тим друзям, особливо пенсіо-
нерам, які не можуть перед-
платити самі цю газету через 
матеріальні труднощі, я даю 
почитати свою. І вони також 
дуже вдячні мені за це.

Кілька років поспіль пе-
редплачую «Пантелеймон» 
своїм друзям на 3–6 місяців. 
Ось і на 2021 рік передпла-
тила вже газету на 3 місяці 
(поки що) і надсилаю вам 
ксерокопії передплатних 
квитанцій для наступних 
одержувачів:

1) Ірина Олександрівна 
Машковська, моя 49-річна 
дочка, викладач медичного 
коледжу, сама виховує си-
на-інваліда 2 групи.

2) Валентина Іванівна 
Шевченко, пенсіонерка, ко-
лишній викладач школи, теж 
сама виховує сина-інваліда.

3) Надія Іванівна Чев-
ноха (перепрошуємо, якщо 
допустили помилку у пріз-
вищі, почерк нерозбірливий 
– прим. ред.), пенсіонерка, в 
минулому вчителька україн-
ської мови і літератури, при 
нагоді пише і дарує мені свої 
вірші.

Сама вашу газету перед-
плачую давно. Познайомила-
ся з нею через газетний кіоск, 
який знаходиться перед моїм 
будинком. Подобається те-
матика газети, яка дає мож-
ливість поповнити різнобічні 
знання. Особливо мені подо-
баються історична і духовна 
тематики, інформація про 
втрачену цивілізацію, про 
справжню радість у житті, 
про медицину. Цікавими є й 
розповіді про долі людей – 
такі пізнавальні, навчальні... 
І це все подається так про-
фесійно, душевно... 

Ще дуже подобаються на-
прикінці кожної сторінки га-
зети крилаті вислови мудрих 
людей ... І те, що ви знаходи-
те місце для кулінарних ре-
цептів, віршів ...

Минулого 2020 року ви 

відзначили мене в конкурсі 
передплатників газети «Пан-
телеймон». І треба ж так 
вгадати, щоб подарунок-на-
города відповідала моїм упо-
добанням: книга «Атлантида 
– еліта в пошуках безсмертя», 
«Свідомість і особистість. Від 
завідомо мертвого до вічно 
Живого», «Друге серце чо-
ловіка. Простатит – не вирок». 

І ще три роки тому отримала 
від вас грошову премію в сумі 
300 гривень. І саме тоді, коли 
я після травми перебувала 3 
місяці на лікарняному. Як же 
це було доречно!

Дуже вдячна вам за вашу 
працю, за те, що надихаєте на 
добро, на віру в щасливе май-
бутнє! Сердечно дякую!

З повагою Антоніна Іванівна 
Машковська,

м. Біла Церква, Київська обл.

Давно не передплачува-
ла газет, крім «ЗОЖ». Так 
хворію, що не ходжу, сиджу 
на дивані 1,5 року, а хворію з 
2011 року. Раніше хоча б раз 
на тиждень виходила, а зараз 
ноги не ходять, та й інші хво-
роби тиснуть: артрит, артроз, 
остеохондроз, тромбофлебіт, 
анемія, знижений тиск, бо-
лять шлунок і кишечник. 
Продукція Болотова мене 
підкріплює. Я так думаю, що 
з Божою допомогою і за допо-
могою інших предметів буде 
можливість пересуватися. 
Чоловік мій займається всім 
по дому. Вашу газету буду за 
можливості передплачувати і 
спілкуватися з людьми.

Сусіди по городу і по дому 
у мене непогані. Я живу в ко-
оперативному будинку. Один 
сусід недавно купив поруч 

квартиру, але й з колишніми 
сусідами я дружила. Інший 
сусід – поряд, молодий, він 
із Західної України, чуйний і 
доброзичливий, завжди нам 
допомагає, щедрий, та й ми з 
ним ділимося.

Газета «Пантелеймон» 
дуже цікава і повчальна. У 
ній відображені всі сторони 
життя. Дуже вдячна за вашу 
невтомну працю. Пишіть 
і розміщуйте всі новини: і 
хороше, і погане, адже без 
поганого доброго не буває. 
Хваліть Господа, прославляй-
те Його, бо Він благ.

Мир всім і Божого благо-
словення!

Ганна Іванівна Федунець,
м. Бориспіль, Київська обл.

Дітки зі своїми батьками живуть у місті Жовті Води. Але ка-
рантин у школі та садочку «погнав» їх у село до бабусі і дідуся. 
Тут поблизу будинку протікає річка з такою назвою, як і село, 
– Саксагань.

Коронавирус в городе, в селе теперь живём
И песенку весёлую мы бабушке поём.

У бабушки, у бабушки и вишни покрупней, 
У бабушки, у бабушки и пирожки вкусней.
У бабушки, у бабушки нам дышится легко,

Потому что реченька совсем недалеко.
Мы к реченьке спускаемся, там дедушка сидит — 

Карасиков и плиточек умеет он ловить.
Нам с дедушкой на плотике приятно посидеть,
Вдали на белых лебедей так хочется смотреть.

И с дедушкой, и с дедушкой мы верные друзья.
Ой, дедушка, ой, дедушка, для нас ты, как броня.

И с дедушкой, и с дедушкой нам весело, тепло.
И усики красивые на личке у него.

Когда же мы голодные на кухню забежим,
Что мамой приготовлено, немедля всё съедим.
Здесь, во дворе, с собачкой мы можем поиграть.

У бабушки, у бабушки нам интересно жить.
Мы бабушку и дедушку всегда будем любить! 

З повагою, Ганна Таран

✓ Сліпі люди усміхаються, 
незважаючи на те, що ніколи 
не бачили усмішки. Просто це 
є природною реакцією люди-
ни.

✓ Усмішка заразлива. При 
вигляді усміхненої людини ми 
мимоволі починаємо усміха-
тися і самі – так уже влашто-
ваний наш організм.

✓ 20 раз на день усміхаєть-
ся в середньому доросла лю-
дина, тоді як діти здатні роз-
пливатися в усмішці до 300 
разів на добу.

✓ Справжню усмішку під-
робити неможливо. Щира ус-
мішка піднімає куточки губ 
угору, а звичайна, яку ви кон-
тролюєте, відтягує їх в сторо-
ни. Щира усмішка триває в 
середньому 4 секунди.

✓ Необхідність усміхати-
ся фальшиво погано позна-
чається на здоров'ї і призво-
дить до депресії, підвищеного 
артеріального тиску, імунних 
розладів.

✓ Науково доведено, що 
усмішка зменшує кількість 
таких гормонів стресу в на-
шій крові, як кортизол, адре-
налін і дофамін. Коли ми 
усміхаємося, наш організм 
виробляє ендорфін, який заз-
вичай називають гормоном 
щастя. Цікавий факт: цей 
гормон виробляється навіть 
тоді, коли ми самі себе зму-
шуємо усміхатися, саме тому 
ми самі можемо генерувати 
поліпшення настрою і виро-
блення гормону щастя.

Сподіваємося, що у вас 
сьогодні знайдеться деся-
ток-два приводів усміхну-
тися! І нехай так буде кожен 
день!

ФАКТИ ПРО УСМІШКУ, 
ПРО ЯКІ ВИ НЕ ЗНАЛИ!

ГАЗЕТА ВИРУЧАЄ В ЖИТТІ І ДОДАЄ СИЛ  
З вашою газетою я познайомилася 3 місяці тому, коли по-

чала використовувати продукцію Болотова. Разом із нею от-
римала дві газети. Ознайомившись з ними, наступного дня 
передплатила їх у комплекті – так порадили ваші співробіт-
ники, якраз на 4 місяці до кінця року. Обидві газети дуже 
сподобалися. Я нарешті знайшла Божих людей і буду з ними 
спілкуватися. Мені цього місяця вже виповниться 83 роки.

БІЛЯ СІЛЬСЬКОЇ РІЧКИ ПРИСПІВУЮЧИ ...
Дорогі мої «пантелеймонівці»! Шановні працівники ре-

дакції і всі читачі! Надсилаю вам пісеньку, якою хочу бабу-
сям і дідусям нагадати про онуків, правнуків – може, вони 
живуть віддалено і приходять не так часто, як стареньким 
хотілося б. Ось і я своїм правнукам, з якими зустрічаюся у 
вихідні, склала такі рядки. Мотив взяла з пісні, яку співала 
ще  онукам.

ЩИРА ПОДЯКА 
ВІД ПОСТІЙНОЇ ПЕРЕДПЛАТНИЦІ

Здрастуйте, шановна редакціє газети «Пантелеймон ці-
литель»! Хочу подякувати вам за таку змістовну, душевну, 
різнобічну, пізнавальну газету, яка стала для мене настіль-
ною. 
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БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПIЛЬСТВО

 allatraunites.com Телефонуйте з 10:00 до 18:00 (понеділок – п'ятниця)

У більшості сімей бать-
ківство займає набагато 
більше часу і уваги пари, 
ніж шлюб. Народилася пер-
ша дитина – звалилася ціла 
купа обов'язків, не до шлю-
бу поки. Потім – друга ди-
тина, потім – школа, гуртки, 
іпотека і т.д.

Так і виходить, що дві ко-
лись найближчі одна одній 
душі стають просто комбай-
нами, які вирішують сімей-
но-побутові питання. А з 
відходом дітей із сім'ї ці два 
біороботи несподівано для 
себе розуміють, що їхні функ-
ції більше не потрібні. Вони 
усвідомлюють, що вони – 
сусіди один одному: живуть 
разом, але між ними прірва в 
розумінні, інтересах і близь-
кості.

Хтось пробує зблизитися. 
Але це незвично, страшно, 
боляче. А якщо за всі ці роки 
ще й накопичили багато об-

раз і претензій, то стає дуже 
непросто. Начебто і час разом 
проводили, переживали різні 
події, як то кажуть, були і в 
горі, і радості, але розуміння, 
навіщо зараз бути разом, не-
має.

У молодості кохання про-
являється в словах: «Я хочу 

мати з тобою дітей». Зріле ж 
кохання, де є близькість, го-
ворить: «Я хочу зустріти з то-
бою старість». 

Коли, можливо, не буде 
вже цього вогню пристрасті, 
божевільних вчинків і яскра-
вих подій. Коли жаркий во-
гонь закоханості і пристрасті 

зміниться тихим світлом 
лампадки в серці. Коли по-
мовчати удвох буде набагато 
цінніше, ніж обговорити поб-
утові питання. Коли тримати 
в руках його долоню буде цін-
ніше, ніж випробувати спіль-
ний оргазм. 

Коли дивитися в її очі буде 
цінніше, ніж бачити її наготу. 
Коли в слова «ти мій герой» 
вона вкладає більше, ніж 
комплімент. Коли в зірвані 
квіти на ранковій прогулянці 
він вкладає більше, ніж ко-
хання. Коли в ранковій каві 
важливіше не те, скільки ло-
жок кави і цукру було покла-
дено, а скільки усмішок було 
під час її приготування.

Але цей стан не приходить 
просто з роками. Цеглинки 
такої близькості закладають-
ся в кожному дні, коли крім 
батьківства ви усвідомлено 
залишаєте місце для вашого 
шлюбу, де є тільки ви і нікого 
більше. Простір і час, в якому 
ви відкриваєте один одно-
го, радієте і розчаровуєтеся, 
мрієте і втілюєте, довіряєте і 
прощаєте.

Озирніться прямо за-
раз, «куди» ви живете? 
У якому майбутньому ви 
як пара опинитеся? Що 
ви разом робите сьогод-
ні, щоб бути в благопо-
лучному завтра?

Ставити такі питання 
собі корисно, як мінімум, 
для того, щоб ясно побачити 
перспективи своєї пари. По-
чати зближуватися ніколи 
не пізно, але краще раніше, 
ніж пізніше.

Ірина С.

Затримується елек-
тричка хвилин на двад-
цять. На пероні всі 
замерзлі і злі ... Після 
роботи, додому хочеть-
ся, чекаємо. Ніхто не 
оголошує, коли поїзд 
прийде, типу «чекайте 
інформації».

Нарешті електричка 
приїжджає, всі похму-
ро вантажаться, сидять 
насуплені, чекають від-
правлення. І тут влітає 
до вагону захеканий 
рум'яний хлопець із тор-
том, перев'язаним стріч-
кою, і кричить у телефон: 

«Ти уявляєш, сьогодні 
самий фантастичний 
день у житті! Я біг вже 
просто за інерцією, в 
розпачі, я запізнювався 
страшно! А вона стоїть, 
чекає мене! Я їду! Я до 
тебе встигаю! Ура ж?!»

І ми всі почали усмі-
хатися, розслабилися, 
ніби ми всі навмисне че-
кали на пероні, щоб він 
встиг до неї зі своїм тор-
том. Їдемо ось, посміхає-
мося, торт веземо.

© Віра Хітєєва

 Рокамболь ще не настіль-
ки популярний серед україн-
ських овочівників, тому зараз 
його вирощують одиниці. 
Виправити цю ситуацію на-
магається Володимир Ме-
режко, засновник «Клубу ви-
робників рокамболя».

Першу головку гігантсь-
кого часнику фермер привіз 
із Флориди – купив за $ 6,5 і 
розмножив його. Хоча опти-
мальні умови для вирощу-
вання рокамболя в південних 
областях України, але Воло-
димир Мережко вирощує 

його в Київській області, в 
селі Баришівка.

– Рокамболь – це причас-
никова цибуля. Від цибулі 
він узяв вагу, а від часнику 
– вид і смак. Там більше ци-
булі. Якщо додати при сма-
женнні те все, що печеться, 
такий букет розкриє, дуже 
ароматний, неймовірний. 
Люди раз спробують і потім 
не зможуть відмовитися. На 
відміну від зимових сортів 
часнику, рокамболь прекрас-
но зберігається – практично 
всю зиму, до квітня, може 
похвалитися високою вро-
жайністю – приблизно у 3–4 
рази вище, ніж врожайність 
традиційних сортів часнику. 
Вага кожної головки складає 
від 250 до 450 грамів, – зазна-
чив фермер.

Джерело: kurkul.com

ВАША ЖИЗНЬ — 
ЭТО БЛЮДО ВАШЕ!

Чтобы жизнь моя стала слаще,
Притрушу её добротой…

Мне не нужно злобы пропащей…
Мне не надо лести пустой…
Это блюдо у всех с рожденья

Вызывает то смех, то стресс…
Бутерброды из сожаленья
И обиды, как лишний вес…

Только жизнь — это наше блюдо…
Пусть порою горчит в груди,

Но важна не цена посуды,
Важно то, что на вкус внутри…

Если жизнь подсыпала перца,
Не спешите другим солить…
Чтобы было красивым сердце,

Нужно верить, ценить, любить…
Если жизнь была горьковатой,

Вы добавьте улыбок свет.
Пусть надежда со вкусом мяты

Ваши души хранит от бед…
Жизнь порой, как без масла каша…

А бывает, как суп с лапшой…
Ваша жизнь — это блюдо ваше,

Так готовьте его с душой!

(Ірина Самаріна-Лабіринт)

ДУШЕВНА ІСТОРІЯ З ЖИТТЯКИЇВСЬКИЙ ФЕРМЕР ВИРОЩУЄ
ГІГАНТСЬКИЙ ЧАСНИК, ЯКИЙ ДОСЯГАЄ 

ВАГИ ДО 450 ГРАМІВ

СІМЕЙНА КРИЗА, ПРО ЯКУ РІДКО ГОВОРЯТЬ
Про цю родинну кризу рідко говорять. Все частіше доводиться чути про зради, алко-

голізм і аб’юз.
Між тим на моїй практиці ця криза входить в ТОП-5 найбільш стресових для сім'ї. Вона 

приходить тихо і непомітно, але б'є в саме серце сімейної системи. Я кажу про дорослішання 
дітей і коли вони йдуть із батьківської сім'ї. Чому ця ситуація є кризовою для пари?


