
ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

№4 (658) ЛЮТИЙ 2021 Добра газета для добрих людей!

Рігден Джаппо

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

людства.
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Передплатний індекс: 

Зігрівайте один 
одному душі!

Читайте на стор. 12

Щоб мороз обпікав не 
всередині, а тільки зовні —

не шкодуйте тепла,
будь ласка.

Грійте, люди, 
один одному душі!

«Все, що ми зробили тільки для 
себе, помирає разом з нами.

Все, що ми зробили для інших і 
світу, залишається навічно».

     (Альберт Пайк)

Напуття дня

З газетою «Пантелеймон цілитель» я знайомий, коли ще 
вона виходила у вигляді брошури. Часто купував її в книж-
кових кіосках, потім став передплачувати. Газета мені при-
ваблива тим, що я знаходжу в ній відповіді на всі життєві 
питання – як по господарству, так і по здоров'ю, що найго-
ловніше.

Мої побажання від літніх людей: іноді важко розуміти 
окремі рецепти, їх склад і технологію приготування. Так, на-
приклад, квас із буряка за рецептом Болотова проти закрепів 
не вийшов. Значить, є ще якийсь секрет. Але гаразд, це не біда.

Успіхів вам, «пантелеймонівці»!

Віктор Іванович Пшеничний,
м. Бердянськ, Запорізька обл.

З ВДЯЧНІСТЮ ЗА ГАЗЕТУ

«ПАНТЕЛЕЙМОН» ДАЄ ВІДПОВІДІ НА ВСІ 
ЖИТТЄВІ ПИТАННЯ

Шановна редколегіє газети «Пантелеймон»! Вітаю вас 
з Новим 2021 роком! Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів 
у роботі та житті. Я передплатила газету українською мо-
вою, а весь час передплачувала російською. Мені 82 роки, і я 
вирішила побути українкою, бо українська мова дуже ціка-
ва, рідна.

Моє життя пройшло дуже бурхливо, залишилася самот-
ність. Це дуже важко переносити, але завдяки газеті «Панте-
леймон» відчуваєш себе ще життєздатною. Один син живе в 
Москві, там же і мої внуки, правнуки, у них свої сім'ї. Другий 
син – у Києві, у нього теж своя сім'я.

Шановна наша редакторко газети «Пантелеймон» Анно 
Хатімлянська! Дуже Вам вдячна за цю газету, за Ваш світлий 
розум. Ви допомагаєте нам, стареньким, підтримувати здо-
ров'я, виживати в такий скрутний час.

З повагою – ваша читачка Раїса Петрівна Шепель,
м. Бобровиця, Чернігівська обл.

Репортери «АЛЛАТРА 
ТБ» ставили питання жи-
телям і гостям міста: «Що 
об'єднує всіх людей вну-
трішньо, незалежно від на-
ціональності і віросповідан-
ня? Що спільного є у всіх 
нас? У якому суспільстві ви 
хотіли б жити? »

Анна, студентка, під-
креслила: «Обов'язково по-
трібно допомагати людям, 
незважаючи на те, є у тебе 
гроші чи ні. Просто ти мо-
жеш допомогти людині, яка 
поруч».

Наталія відповіла, що в 
благотворчому суспільстві 
хочуть жити всі люди, з 
якими вона спілкується, бо 
споживацький формат себе 
давно зжив. Всі хочуть жити 
дружно, всі хочуть жити в 
любові.

Віталій поділився ро-
зумінням, що всі хочуть 
жити в гармонійному світі. І 
зазначив важливий момент, 
що: «Суспільство за нас ніх-

то не побудує. А для того, 
щоб його будувати, для цьо-
го потрібно розуміти, що я 
є ось цією часткою суспіль-
ства, яка і вносить вклад у 
це будівництво. Це дія, яку 
вчиняє кожна людина. І ця 
дія випливає з внутрішнього 
світу людини».

На думку Ірини, щасли-
ве суспільство – це там, «... 
де люди посміхаються, де 
люди готові завжди допом-
огти, де люди створюють, а 
не руйнують. Таке суспіль-
ство можливе, але якщо всі 
до цього прийдуть».

Про це ж говорила і 
Олена, студентка універси-
тету: «Хотілося б, щоб люди 
стали один до одного більш 
чуйними, більш добрими, 
вміли допомагати безкори-
сливо... Якщо кожна людина 
візьметься в першу чергу за 
себе, покаже приклад своїм 
маленьким дітям, то су-
спільство може стати на-
багато кращим».

А в якому суспільстві 
хотіли б жити Ви?

АллатРа-Вісті

МИ ВСІ ХОЧЕМО ЖИТИ В ГАРМОНІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У рамках проекту «Благотворче суспільство» учасни-

ки міжнародного інтернет-телебачення «АЛЛАТРА ТБ» 
проводять соціальні опитування, мета яких – дізнатися 
думки людей, чи хочуть вони жити в благотворчому су-
спільстві і яким його бачать.
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ЦЕ ЦІКАВО

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

Звичайно, приємніше 
розповідати про те, яким ти 
був відмінником. Але є ню-
анс: студентів попередили, що 
їхні відповіді будуть порівню-
ватися з реальними атеста-
тами. У них навіть взяли на 
цей рахунок письмову згоду! 
Тобто вони знали і розуміли, 
що їхній обман обов'язково 
розкриється. Брехати не було 
ніякого сенсу. Втім, вони і 
не брехали. Вони просто так 
пам'ятали.

Це науковий факт: те, що 
ми пам'ятаємо, знаємо або ду-
маємо, залежить не від реаль-
ного стану справ, а від того, в 
яку саме гру з нами грає наш 
мозок. Він не хоче пам'ятати 
погане – і вуаля, ви цього не 
пам'ятаєте!

А як щодо наших 
знань, нашого досвіду і 
нажитих уявлень про 
світ?

Хілк Плассманн з колегами 
вирішив протестувати про-
фесійних сомельє. Вони взяли 
одне і те ж вино, розлили його 
по пляшках і відправили на 
дегустацію. На одній пляшці, 
втім, було написано, що ціна 
вина – $ 90, на іншій – $ 10. 
І що ви думаєте? Всі сомельє 
беззастережно визнали, що 
вино з пляшки за $ 90 краще, 
ніж вино за $ 10.

Ось вам і професійні на-
вички. Навіть фіктивний 
цінник здатний збити вас з 
пантелику і перевернути все 
догори дном. Ви ще дивуєтеся 
кількості лікарських помилок 
або тому, що головна причи-
на аварій і техногенних ката-
строф – людський фактор? Я б 
не став, тому що наші знання 
– це, на жаль, теж умовність. 
Нарешті, наші думки – святая 
святих! – те, що ми думаємо, 
як сприймаємо події, як ста-

вимося до інших людей... Тут, 
вважаєте, все надійно?

Психологи під керівни-
цтвом нобелівського лауреата 
Даніеля Канемана вивчили і 
це. Студентів розділили на дві 
групи: в першій всім подару-
вали по кавовій чашці з лого-
типом університету, а пред-
ставникам другої не дісталося 
нічого. Тепер щасливих воло-
дарів фірмових чашок запи-
тали: за скільки вони готові 
її продати? А тих, кому не по-
щастило з подарунком, – за 
яку суму вони готові були б 
таку чашку купити?

Ціна «продажу» відріз-
нялася від ціни «покупки» 
удвічі! Тобто, якщо ви вже во-
лодієте чимось, ця річ здаєть-
ся вам мінімум удвічі дорож-
чою, ніж ціна, яку ви готові 
за неї заплатити. Йдеться, 
повторюся, про один і той же 
предмет.

І як вам ця «логіка»? Цей, 
з дозволу сказати, «здоровий 
глузд»?

Аналогічних, подібних, 
схожих по суті експериментів 
– тисячі. Це не випадковість, 
і справа не в конкретних під-
дослідних – студентах чи со-
мельє. Справа в нас з вами, в 
тому, як ми влаштовані. Так, 
головне, в чому ми досягли 
успіху по-справжньому, – це в 
самообмані.

«Те, що ми пам'ятає-
мо, знаємо або думаємо, 
– залежить не від ре-
ального стану справ, а 
від того, в яку саме гру з 
нами грає наш мозок».

Як ви думаєте: якщо ми 
поставимо всіх цих під-
дослідних перед фактом і 
скажемо – мовляв, дивіться, 
друзі, ви зваляли дурня. Як 
вам здається, вони одразу ж 
почервоніють і погодяться? 
Мовляв, так, і справді, як же 
незручно вийшло ... Нічого 

подібного! У будь-якій подіб-
ній ситуації учасники експе-
рименту починають поясню-
вати, що їх не так зрозуміли, 
що вони не це мали на увазі і 
що треба було врахувати ще 
купу нюансів, які експери-
ментатори не врахували.

Так, ми будемо захищати 
свої помилки, свої промахи, 
свою дурість, свої помилки і 
свою позицію (будь вона хоч 
тисячу разів ідіотською і про-
грашною) до останньої краплі 
крові. І самі ж будемо в скла-
дене нами марення вірити.

Тож давайте подиви-
мося правді в очі: нам не 
потрібна правда. Ми не 
хочемо бачити себе не-
правими. Ми не хочемо, 
щоб нас тикали носом в 
протиріччя, які ми самі 
ж – з такою працею, з 
такою винахідливістю і 
пристрастю – створює-
мо.

Можливо, ви думаєте, що 
щось подібне трапляється з 
іншими, але не з вами? Ось і 
ще один випадок самообма-
ну. Це відбувається постійно 
і з усіма – з кожним із нас без 
винятку!

****
Тепер проведемо невели-

кий тест. Це важливо. Чи за-
доволені ви своїм життям?

Відповідь ніхто не записує 
і перевіряти не буде, тож не-
має потреби лукавити і вида-
вати бажане за дійсне. Просто 
зізнайтеся чесно, самі собі – 
як є...

Що ж, я виходжу з того, 
що ви – хоча б зараз – від-
повіли правду, одну тільки 
правду і нічого, крім правди. 
А оскільки немає жодної лю-
дини, яку б і справді влашто-
вувало її життя, то відповідь, 
очевидно, негативна – «ні, не 
влаштовує».

Чого гріха таїти, нам всім 
би хотілося інших результатів 
у справі, якою ми займаємося, 
інших відносин, інших вра-
жень і взагалі багато всього 
іншого. Нам хочеться, щоб 
наше життя було наповнене 
сенсом, а вона наповнене хто 
знає чим. Така правда.

Добре, друге питання: чи 
правильні ті рішення, які ви 
приймаєте, і взагалі все те, що 
ви думаєте про своє життя? 
Знову ж, відповідайте, будь 
ласка, не «в загальному», не 
«теоретично», не «дивлячись 
з якого боку подивитися», 
а прямо і чесно, як є. Якщо 
ви не страждаєте важкою 
депресією (ці хворі схильні 
вважати себе нікчемними в 
будь-яких питаннях), від-
повідь має бути позитивною. 
Ну і правда, чому б вам бути 
неправими там, де ви десять 
разів подумали і сто разів від-
міряли? Згоден.

А тепер – бінго! – ре-
зультат нашого тесту.

Перший варіант: ви збре-
хали в першому пункті – на-
справді у вас дуже круте 
життя, просто вогонь, і ви 
по-справжньому щасливі. 
Спасибі за це вашим пра-
вильним думкам і геніальним 
рішенням!

Другий варіант: ви і справ-
ді нещасливі, але це означає, 
що ви думаєте про своє жит-
тя неправильно. Те, чим ви 
керуєтеся, приймаючи рішен-
ня, – нісенітниця собача, гло-
бальний самообман і тоталь-
на ілюзія.

Фокус у тому, що 
на обидва ці питання 
не можна відповісти 
ствердно: так, я нещас-
ливий, і так, я думаю 
правильно. Ні – або те, 
або інше. Одна із ваших 
відповідей точно була не-
правильною. Третього не 
дано.

Абсурдно вважати своє 
рішення правильним, якщо 
воно зробило вас нещасним. 
Але ми ніколи так не думає-
мо! Більш того, що більш не-
щасливою стає людина, то 
з більшим запалом і жаром 
вона захищає свої переконан-
ня, свою думку і свої установ-
ки (втім, лише до моменту 
настання неминучої в таких 
випадках депресії).

Навпаки, що людина 
щасливіша, то більше 
вона схильна вважати 
свою думку приватною, 
можливо, навіть помил-
ковою і не дуже претен-
дує на те, щоб вважати-
ся правою.

Лише нещасному потрібна 
його правота, щасливий хапа-
тися за неї не буде. Причому 
саме ця жага власної «право-
ти», настільки властива всім 
нещасним, і є причиною їхніх 
нещасть.

Ось що я маю на увазі, 
коли кажу про нашу тоталь-
ну сліпоту до суперечностей 
і про жахливу небезпеку цієї 
сліпоти.

(Фрагменти з книги 
Андрія Курпатова 

«Червона таблетка. 
Подивися правді в очі!»)

«НАШІ ДУМКИ – СВЯТАЯ СВЯТИХ!»,
 АБО ПРО ІЛЮЗОРНІСТЬ ВСЯКОЇ ПРАВДИ

«Щоб проникнути в суть пересічних явищ, 
потрібен неабиякий розум».

(Альфред Норт Уайтхед)

Психолог Гаррі Бахрік з колегами провів наступний експеримент. Другокурсників універ-
ситету просили згадати їхні фінальні шкільні оцінки з математики, фізики, історії та інших 
предметів. Чи достатньо кількох років, щоб таке забути?

Ну, напевно, щось можна і не згадати: відповіді були правильними лише в 70% випадків. 
Але цікаво не це, цікавий розподіл: студенти пам'ятали про 89% своїх п'ятірок, про 69% чет-
вірок, про 51% трійок і лише про 29% двійок.
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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)

Жоден із друзів і 
сусідів не схвалив мого 
вчинку. Всі як один по-
крутили пальцем біля 
скроні зі словами: «І так 
зараз час важкий, а ти 
ще собі нахлібника в дім 
взяла!» Але я впевнена, 
що я знаю: я чиню пра-
вильно!

Раніше ми жили вчо-
тирьох: я, дві моїх доньки і 
моя мама. На жаль, 8 місяців 
тому мами не стало, і ми за-
лишилися втрьох. За ці місяці 

ми з доньками зрозуміли, що 
у нас є ще багато сил і часу, і 
ми можемо витратити їх на 
допомогу іншій людині.

Ще зі школи у мене був 
близький друг, який до 30-ти 
років, замість того, щоб побу-
дувати сім'ю і кар'єру, просто 
спився. Найсумніше, що він 
вимагав на свої п'янки пенсію 
матері. Коли вона перестала її 
давати, він просто здав її в бу-
динок престарілих, якимись 
махінаціями забравши і про-
пивши її квартиру.

Я тітку Зіну знала з дитин-
ства, як і вона мене. Раз на 
місяць з дочками заїжджа-
ли до неї в гості і привозили 
різноманітні смаколики. На 
мою ідею доньки відреагува-
ли з величезним позитивом, 
а молодша Рита, якій зараз 
4,5 року, і зовсім радісно за-
кричала: «Ура-а-а, у нас знову 
буде бабуся!!!»

Але ви навіть уяви-
ти не можете, як моїй 
пропозиції зраділа бабу-
ся Зіна! Вона так довго 
плакала від радості, що 
довелося накапати їй за-
спокійливого.

Зараз вже майже 2 місяці, 
як ми живемо з бабусею Зіною 
душа в душу. Ми всі любимо 
її, а вона – нас. Ось тільки ми 
ніяк не можемо зрозуміти, 
звідки у бабусі, якій вже йде 
восьмий десяток років, стіль-
ки енергії. Адже вона встає о 
6-ій ранку щодня, а прокидає-
мося ми під аромат свіжоспе-
чених млинців або оладок.

Записано зі слів Марії К.

Дитячий майданчик. Дві 
дівчинки гойдаються на гой-
далках і ведуть неквапливу 
світську бесіду.

– Щось давно ніякого свя-
та не було, – задумливо каже 
одна. – Шкода!

– Мені не шкода, – каже 
інша.

– Ти свята не любиш ?!

– Люблю! Дуже! У мене їх 
повно, кожен день – свято!

– Не може бути!

– Може. Ми святкуємо 
Дня народження.

– День народження, ти 
хотіла сказати.

– Дні народження ми теж 
святкуємо, але рідко, тільки 
раз на рік. А Дня народжен-
ня – кожен день. Мій тато це 
свято вигадав.

– І як ви його святкуєте?

– Дуже просто! Тато бу-
дить вранці мене і маму, ми 
всі біжимо на кухню, беремо 
склянки з водою, і тато каже 
тост: «Чудовий день сьогод-
ні народився! Нам із ним 
дуже пощастило! За Новий 
День!» І ми п'ємо воду, їмо 
мед і співаємо якусь пісню.

– А якщо день поганим 
вийде?

– Так раніше і було. А 
щойно ми стали відзначати 
це свято, майже всі дні або 
хороші, або дуже хороші. 
Рідко-рідко щось не дуже 
гарне відбувається.

– Чому ж тоді у інших лю-
дей такого свята немає?

– Тато сказав, що це свя-
то є у всіх, тільки не всі його 
помічають. Багато просто 
забули про це свято. Якщо 
хочеш, приходь в суботу до 
нас. Переночуєш, а вранці 
разом з нами посвяткуєш!

Коли тобі виповнюється 
тридцять п'ять з плюсом, всі 
друзі і знайомі починають 
делікатно так заспокоювати, 
мовляв, з роками витримка 
збільшується, і, як хорошому 
спиртному напою, це значно 
додає якості і вартості. Так, 
біс його бери, вони мають 
рацію: що більше років, то 
більша витримка.

Скільки проблем ви-
никає в житті через те, 
що не можеш почекати! 
Чи потерпіти – з цим у 
наших жінок, як правило, 
перебір (їх всепрощення 
часом і зменшити не за-
вадило б), – а ось саме по-
чекати.

Коли ти стаєш зрілою осо-
бистістю, навіть ті, кому спо-
чатку незмінно вдавалося ви-
вести тебе з себе, зазначають: 
«Ну, у тебе і витримка!». А ти 

вже не знаєш, радіти цьому, 
чи засмучуватися. Тому що, з 
одного боку, витримка – одно-
значно не ознака молодості, а, 
з іншого боку, іноді отримуєш 
неможливий кайф від того, 
що вмієш керувати собою, що 
самодисципліна – не порожнє 
слово, і ти таки можеш це.

У вашому житті, напевно, 
бувало або буває щось подібне 
... Написала одну гнівну СМС 
– хочеться ще вісім навздогін 
настрочити і все пояснити. 
Посварилася по телефону з 

кимось із близьких – розпи-
рає тут же перетелефонува-
ти і висловитися до кінця, і 
дзвонити, поки твій номер не 
заблокують. Надіслала остан-
нього прощального електрон-
ного листа, а потім – ще три 
найбільш прощальних, а че-
рез два дні – одну мирову. Зу-
пинитися б тоді ...

Припинити потік 
свідомості, коли бушу-
ють урагани в душі, дуже 
важко. Це високий клас – 
таке управління собою. 
Той, хто може в потріб-
ний момент просто ска-
зати собі: «Стоп!», одно-
значно здатний виграти 
будь-яку війну і будь-яку 
партію.

Вам вибирати, що вам до-
поможе: рахувати до десяти 
чи до ста, множити триста 
шістдесят п'ять на двісті со-

рок і сім в умі, рахувати всі 
навколишні червоні пред-
мети. Або вийти на вулицю 
і обійти свій район раз п'ят-
надцять. Або віджатися від 
підлоги п'ятдесят разів. Або 
ще купа способів, щоб приве-
сти себе до тями – до почуття 
власної гідності.

Одного разу в житті на-
стає час, коли ти розумієш, 
що твоє твоїм буде, і разом 
з цим приходить спокій. Ти 
починаєш ясно усвідомлю-
вати, що кращий вибір може 
бути далеко не тим, який доля 
тобі підкидає зараз. Що якщо 
з якогось приводу хочеться 
плакати, то це варто роби-
ти вранці, і всі листи і СМС 
надсилати вранці (якщо на 
світанку на вулиці не настане 
світанок в душі). Що за твої-
ми тридцятьма п'ятьма рока-
ми будуть і тридцять шість, і 
тридцять сім років ... І жит-
тя не зупиниться: і чоловік 
гідний зустрінеться, і діти 
народяться, і робота буде по 
серцю. Що вже про двадцять 
п'ять казати, чого вже там ко-
ней гнати?

Схоже, вміти почека-
ти – чи не головний се-
крет щастя. Не хапати 
перший-ліпший варіант, 
а взяти саме той, про 
який мріяла, не ляпнути 
перше, що спало на дум-
ку і про що пошкодуєш, 
а сказати влучно, тон-
ко і в точку – і отрима-
ти справжнє задоволен-
ня від того, що змогла 
витримати і уразити 
ціль. Тому що правильне 
рішення – така страва, 
яку найкраще подавати 
холодною.

Ви можете заперечити: «А 
як же емоційний інтелект, 
якщо свої емоції пригнічу-
вати?». Не пригнічувати, а 
усвідомлювати їх і управляти 
ними, відповідно, допомага-
ти мисленню. Рідкісні рішен-
ня, прийняті зопалу, бувають 
ефективними. Емоційний 
інтелект – це точно не істе-
рика. І найголовніше – твоя 
витримка народжує повагу до 
тебе. Це те, чого напевно вар-
то в житті вчитися.

Автор: Лілія Ахремчик

ВМІТИ ПОЧЕКАТИ – ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТ ЩАСТЯ
Пам'ятайте: мрії здійснюються в певний момент.
І цей момент називається «всьому свій час».

ПРАВДИВІ ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ
«ВСІ БЕРУТЬ ДІТЕЙ З ДИТБУДИНКУ, 

А Я ВИРІШИЛА ЗАБРАТИ ЧУЖУ БАБУСЮ
З БУДИНКУ ПРЕСТАРІЛИХ...»

КОЖЕН ДЕНЬ – СВЯТО!
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Останнім часом люди 
всерйоз почали вникати в 
питання про джерела біое-
нергії. І перші тут, звичай-
но ж, дерева, що оточують 
нас. Від них виходить ней-
мовірна благодать, сила і 
загадка. У зимову пору на 
сірому туманному тлі око-
лиць виграшно виглядає 
кора білої верби – яскрава, 
солом'яно-гірчична, тепла 

в сприйнятті нашого зору. 
Розповім, що мені вдалося 
дізнатися про лікувальні 
властивості вербової кори.

 
У давнину вважали, що 

верба відбирає нездужання 
у хворого, полегшуючи його 
стан. Тому гілочки цього де-
рева завжди були в будинку, 
в будь-який час року. 

У народній медицині 
вербу (кору, суцвіття, ли-
стя) широко застосовують 
при неврозах і невралгії, 
ревматизмі, подагрі, засту-
ді, гастритах, запальних за-
хворюваннях кишечника, 

жовтяниці, захворюваннях 
печінки і селезінки, сечо-
вивідних шляхів. Особливо 
цінна кора верби. Маззю з її 
порошку лікують рани, ви-
разки. Відваром полощуть 
ротову порожнину при ан-
гіні, стоматиті, гінгівіті, па-
родонтозі, миють голову при 
випаданні волосся (в поєд-
нанні з корінням лопуха).

Ванни з кори допомагають 
при варикозі і тромбофлебіті. 
Приготувати таку цілющу 
ванну не складно. На відро 
води буде потрібно 250 г кори 
верби. Кору проварити хви-
лин 15, остудити до темпе-

ратури 37 ° С і робити теплі 
ножні ванни протягом пів 
години. Потім бажано надіти 
щільні або компресійні пан-
чохи. Робити це до поліпшен-
ня кровообігу в кінцівках.

При онімінні пальців, бо-
лях у ділянці шиї, радикуліті 
п'ють легкий чай з кори вер-

би. Для його приготування 
потрібно всього 1 чайну лож-
ку дрібно нарізаної кори на 
1 склянку окропу. Закрити 
кришкою і настояти до охо-
лодження. Вживати по 1 ст. 
ложці 4–5 разів на день.

Надіслала Олена Дударенко, 
м. Лубни

Крейдоїди так 
пояснюють свою 
незвичайну пристрасть:

- «Крейда містить кальцій, 
який корисний для нашого 
організму, адже він – осно-
ва кісткової будови. До того 
ж крейда нормалізує вміст 
заліза в крові і добре впливає 
на зубну емаль, запобігаючи 
карієсу. А ще він допомагає 
людям, що страждають через 
печію».

- «Є м'яка вершкова крей-
да, яка відразу розчиняєть-
ся в роті, перетворюючись 
на кашку, має запах бетону і 
штукатурки. 

Є тверда крейда з запахом 
дощу, яка важко відкушуєть-
ся, а при розжовуванні пере-
творюється на крупиночки. Є 
крейда з вкрапленнями глини 
– для гурманів».

- «Я не розумію, чому 
має бути соромно їсти кре-
йду, якщо це те, що нам дає 
природа. Люди їдять крейду 
з давніх-давен. Коли ще не 
було зубних паст, шампунів, 
ліків, наші предки використо-
вували крейду для цих цілей 
і додавали її в їжу. Саме тому 

наші бабусі і дідусі такі міцні і 
витривалі».

Розберемося, чи можна 
вважати крейдоїдіння кори-
сним або нешкідливим захо-
пленням, і чи є йому альтер-
натива.

Основні причини, 
при яких людині 
хочеться їсти крейду:

1) Природна нестача 
кальцію в організмі. У ва-
гітних жінок (кальцій актив-
но йде на побудову скелета 
майбутньої дитини), у дітей в 
фазі активного зростання.

2) Патологічний дефіцит 
кальцію. Кальцій може не за-
своюватися в організмі: при 
важких патологіях печінки і 
при нестачі вітамінів C, D, E. 
Дефіцит кальцію стає причи-
ною ламкості волосся, розша-
рування нігтьових пластин, 
руйнування зубів, виникнен-
ня судом.

3) Хвороби щитовидної 
залози. Деякі ендокринні по-
рушення провокують швидке 
виведення кальцію з організ-
му, що призводить до розвит-
ку остеопорозу.

4) Хвороби кишечника, 
мальабсорбція. Втрата од-
нієї або багатьох поживних 

речовин, що надходять до 
травного тракту, обумовлена 
недостатністю їхнього всмок-
тування в тонкій кишці.

5) Психозалежність. Лю-
дина з психологічними про-
блемами іноді хоче щось по-
гризти. Це її заспокоює, і вона 
може з'їсти навіть 1 кг крейди 
на день, що стає причиною 
різних захворювань.

Слід зазначити, що 
дієтологи при дефіциті 
кальцію в організмі ре-
комендують заповнюва-
ти його, включивши до 
раціону харчування рибу 
всіх сортів, сир, шпинат, 
морську капусту, напої з 
шипшини, твердий сир, 
горіхи, зелень. Дуже ко-

рисні також висівки, 
всілякі крупи, кисломо-
лочні продукти.

Що стосується крейди. 
Доказова медицина скептич-
но ставиться до відомостей 
про наявність позитивних 
ефектів від її вживання. Коли 
крейда починає контактува-
ти з кислотним середовищем 
шлунка, вона перетворюєть-
ся на подобу гашеного вапна, 
яка вкрай негативно впливає 
на слизову оболонку органів 
травлення. 

Кальцій, що надходить із 
крейди, відкладається в нир-
ках і легенях, підшлунковій 
залозі, що може призвести 
до панкреатиту. Якщо крей-
ду їсти упродовж тривалого 
часу, може розвинутися цу-
кровий діабет, вапнування 
судин, утворення каменів у 
нирках. Все це нерідко спри-
чиняє серцево-судинні захво-
рювання.

Лікарі попереджають, 
що зловживання крейдою 
може призвести до важ-
ких порушень, утворен-
ня в організмі каменів і 
великих проблем із нир-
ками:

«Ця тема з крейдою не 
зараз з'явилася – вона була 
актуальною завжди. Просто 

раніше любителі крейди не 
могли зібратися в одному міс-
ці через відсутність Інтерне-
ту. Людям, у яких є потреба 
у вживанні крейди, потрібно 
звернутися до лікаря. У них 
напевно щось не збалансова-
но: щитовидна залоза, висо-
кий стрес, надмірна вага або 
інше. 

Ажіотаж із крей-
доїдінням – це недостат-
ність інформування і 
дефіцит медичного впли-
ву. Цим споживачам по-
трібна інша терапія, і 
це ніяк не крейда. Каль-
цій добре засвоюється 
тільки в тому випадку, 
коли він потрапляє до 
організму з додатковими 
сприятливими речовина-
ми, а той кальцій, який 
видобувають у кар'єрах, 
не оптимальний для за-
своєння. Ризик порушен-
ня обміну речовин буде 
100 відсотків».

(Продовження читайте 
на стор. 5)

«БІЛА ГАРЯЧКА». ЧОМУ ЛЮДИ ЇДЯТЬ КРЕЙДУ?
Любителі крейди кілограмами замовляють товар в інтернет-магазинах, а потім в тематичних групах обмінюються вра-

женнями, якого сорту крейда їм подобається найбільше. Відео, на яких люди їдять крейду, набирають сотні тисяч пере-
глядів і коментарів.

Кора верби 
додасть сили
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ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Для усунення дефіциту 
кальцію в організмі лікарі 
рекомендують спеціалізо-
вані препарати з великим 
вмістом кальцію і вітамін-
ними комплексами. Прове-
демо простий аналіз.

Корисна копалина – крей-
да – добувається в кар'єрах. 
Верхні зрізи породи викори-
стовуються для виготовлення 
будівельних сумішей, шкіль-
ної крейди, а нижні мож-
на їсти. У них немає сміття, 
шкідливих компонентів, які 
могли потрапити з ґрунту.

У складі природної 
речовини є:

- карбонат кальцію (98%);
- оксиди заліза та інших 

металів;
- карбонат магнію.

Цікаво, що більшість пре-
паратів кальцію містять саме 
карбонат кальцію. Таким чи-
ном, купуючи такий кальцій 
в аптеці, ви отримуєте все 
ту ж крейду, але збагачену 
вітамінами – «крейда для гур-
манів».

То що ж? Невже не-
має способу заповнити 
нестачу кальцію краще, 
ніж їсти крейду або тов-
чену яєчну шкаралупу, 
загризаючи все яблуком з 
медом?

Щоб знайти відповідь на 
це питання, розглянемо про-
блему дефіциту кальцію в 
організмі ширше. Вона стала 
особливо актуальною в зв'яз-
ку з введенням пастеризації 
молочних продуктів на про-
мисловому рівні.

Генетично головне джере-
ло кальцію для ссавців – це 
молоко, де кальцій знахо-
диться в комплексі з аміно-

кислотами і білковими фер-
ментами, що забезпечує його 
хорошу засвоюваність. При 
обробці високою темпера-
турою білки денатурують, і 
кальцій з цього джерела стає 
менш доступним для людсь-
кого організму.

За останніми даними, на 
всмоктування кальцію в ки-
шечнику також може серйоз-
но впливати пальмова олія, 
яка утворює з ним нерозчин-
ні з'єднання. 

Щодня людина втрачає 
800–1200 мг кальцію на вну-
трішні потреби – залуження, 
синтез гормонів, скорочення 
м'язового волокна і передачу 
нервових імпульсів, проце-
си згортання крові. Кальцій 
виступає каталізатором цілої 
низки біохімічних процесів. 
Цю втрату потрібно компен-
сувати.

За відсутності надходжен-
ня з їжею буде використову-
ватися внутрішнє джерело 
кальцію – кістки скелета. Іони 
кальцію вимиваються в кров, 
в кістках при цьому утворю-
ються дефекти і порожнини. 
Рівень кальцію в крові зали-
шається нормальним і не ві-
дображає справжньої пробле-
ми його дефіциту.

 

Таким чином, якщо ви зда-
ли аналіз крові, і рівень каль-
цію в сироватці в нормі, це не 
гарантія його дефіциту в тка-
нинах. Об'єктивну інформа-
цію можуть дати рентген, КТ, 
МРТ або денситометрія, що 
визначають стан структури 
кісткової тканини. 

Показником дефіциту 
кальцію також є наявність 
кальцинатів. Їхня поява 
пов'язана з тим, що кальцій, 
який вимивається з кісток, не 
може повністю утилізуватися.

Зараз на ринку представ-
лено безліч препаратів каль-
цію різних виробників в 
різному ціновому діапазоні. 
Кальцій в них міститься в 
різних з'єднаннях. Найбільш 
дешеві засоби містять глюко-
нат кальцію, карбонат каль-
цію, цитрат і фосфат кальцію. 
Кальцій в такій формі має 
низьку біодоступність. Люд-
ський організм засвоює з них 
не більше 30–50% кальцію, 
решта осідає у внутрішніх 
органах і стінках судин. Такі 
препарати не рекомендується 
вживати тривалий час. Навіть 
при складному переломі лікар 
призначить курс лікування 
таким кальцієм не довше ніж 
2–3 місяці. В іншому випад-
ку може розвинутися атеро-
склероз, підвищиться тиск, 
можуть утворитися камені в 
нирках, зубний камінь.

Найбільш біодоступ-
ним визнаний гідрокси-
апатит кальцію. Такі 
сполуки в основному от-
римують із джерела жи-
вого походження – кіст-
кової тканини великої 
рогатої худоби.

Гідроксиапатит кальцію 
– основна мінеральна скла-
дова кісток і зубної емалі. 
Його навчилися синтезувати 
штучно і використовують у 
травматології та ортопедії як 
наповнювач кістки і покриття 
імплантатів. У стоматології – 
як елемент, який зміцнює зуб-
ну емаль.

Біокальцій Tiens – 
гідроксиапатит з при-
родного біологічного 
джерела – хребців вели-
кої рогатої худоби. Його 
головна особливість 
у тому, що завдяки 
спеціальному комплексу з 
амінокислот і ферментів 
кальцій потрапляє в кров 
лише у вигляді вільного 
іона. Адже тільки іонізо-
ваний кальцій фізіологіч-
но активний.

Цитрати, фосфати, карбо-
нати кальцію лише частково 

засвоюються в іонізованому 
вигляді, але також потрапля-
ють у кров у вигляді сполук. 
Такі сполуки майже не вико-
ристовуються в процесах об-
міну і з часом зашлаковують 
організм. Таким чином, каль-
цинати з'являються і як прояв 
остеопорозу, і при тривалому 
вживанні неоптимальних со-
лей кальцію.

На відміну від більшості 
інших сполук кальцію, 
гідроксиапатит практично 
повністю засвоюється і його 
можна вживати постійно, як 
їжу. Вагітна жінка може вжи-
вати такий кальцій упродовж 
всієї вагітності, отримуючи 
тільки користь (нормально 
розвивається кісткова си-
стема дитини, і у майбутньої 
мами не формується остео-
пороз, зберігаються здоро-
вими зуби). Вона може його 
вживати, поки годує груддю, і 
дитина завжди отримає свою 
норму.

Такий кальцій позитивно 
впливає не тільки на кісткову 
тканину. Він також може до-
помогти вирішити проблеми 
нервової системи, згортання 
крові і зменшити симптоми 
дерматиту, бронхіальної аст-
ми.

Кальцій бере участь у 
синтезі гормонів. І люди-
на з цукровим діабетом 2 
типу, вживаючи гідрок-
сиапатит кальцію поряд 
з іншими препаратами, 
поступово уникає залеж-
ності від інсуліну, або 
доза останнього може 
бути знижена.

Як не парадоксально, три-
вале вживання якісного пре-
парату кальцію сприяє виве-
денню кальцієвих відкладень 
із внутрішніх органів і по-
рожнин. Це відбувається за 

рахунок нормалізації обміну 
речовин.

Поміркуйте, будь 
ласка, над такою си-
туацією. Молода жін-
ка зі скаргами на біль і 
обмеження руху в та-
зостегновому суглобі 
звертається до клініки. 
Їй ставлять діагнози 
– остеопороз, артроз. 
Призначають препара-
ти на основі карбонату 
кальцію, дають рекомен-
дації по збагаченню дієти 
продуктами з вмістом 
кальцію. Незважаючи на 
це, через рік суглоб дово-
диться замінити.

Для профілактики осте-
опорозу рекомендований 
той же препарат кальцію. 
Через 3 роки жінка змушена 
була звернутися до кардіоло-
га. Діагнози – атеросклероз, 
гіпертонія, аритмія, кальци-
ноз клапана аорти. У призна-
ченій терапії 7 фармакологіч-
них препаратів. Частина з них 
працює на зниження тиску 
і пульсу, частина – для про-
філактики тромбоутворення. 

Доказова медицина, 
пропонуючи цю терапев-
тичну програму, чесно 
попереджає про побічні 
ефекти через токсич-
ність препаратів для 
центральної нервової 
системи і органів виве-
дення – печінки і нирок. 
Повністю виключений 
кальцій (як можлива при-
чина проблем). На тлі 
терапії додалися запамо-
рочення, головний біль і 
нудота. І!!! Біль в іншому 
тазостегновому суглобі.

Проблема, як бачимо, по-
силилася в рази. І тут, і в ін-
ших випадках буде потрібна 
терапія з використанням на-
турального гідроксиапатиту 
кальцію в складі Біокальцію 
Tiens. 

Замовити препарат 
і отримати консультацію 

щодо його застосування 
можна телефоном:

(096) 522-26-69

*н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

ми

(Продовження. Початок – на стор. 4.)

«БІЛА ГАРЯЧКА». ЧОМУ ЛЮДИ ЇДЯТЬ КРЕЙДУ?
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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)

В Японії гумі вважають 
рослиною довгожителів, і 
плоди її вживають без об-
межень. У цих ягодах вчені 
виявили антиоксиданти, 
також вони містять більше 
вітаміну С, ніж апельсини і 
чорна смородина. Причому 
аскорбінової кислоти бага-
то не тільки в плодах, а й в 
листі ягідника.

Ягоди лоха багатоквіт-
кового насичують організм 
вітамінами і мінералами, 
допомагають при шлунко-
во-кишкових розладах, сти-
мулюють кровообіг, діють 
загальнозміцнювально і 
тонізуюче. Застосування 
гумі сприяє стимуляції моз-
кової активності, поліпшен-
ню транспортування 
кисню в крові, виведенню хо-

лестерину, зміцненню кіст-
кових тканин, нормалізації 
водно-сольового балансу. 

Часте вживання ягід в 
їжу благотворно впливає на 
роботу серцево-судинної і 
травної систем. Спостері-
гається поліпшення ста-
ну шкіри, нігтів і волосся, 
попереджається розвиток 
шкірних патологій.

Енергетична цінність лоха 
багатоквіткового становить 
34 ккал на 100 грамів.

Рецепти 
на основі 
рослини гумі

Відвар із ягід 
(антипаразитарний засіб)

Взяти 2 ст. л. свіжих плодів 
і залити 1 склянкою гарячої 
води. Витримати на водяній 
бані пів години. Коли охо-
лоне, процідити і долити ще 
1 склянку теплої кип'яченої 
води. Пити по 30 г до їди 4 
рази на день. Зберігати в хо-
лодильнику не більше 2-х діб.

Відвар листя рослини для 
лікування застуди, 

ревматизму і подагри

1 ст. л. сировини залити 1 
склянкою окропу. Настоюва-
ти до охолодження, вживати 
по пів склянки тричі на день. 

Засіб для загоєння ран

2 ст. л. ягід залити 1 склян-
кою води і прокип'ятити 5 
хвилин. Дати настоятися 2 
години, процідити і застосо-
вувати для промивання ран. 

Для прискорення загоєн-
ня (трофічні виразки, заку-
порки) використовують по-
рошок із сухого листя гумі 
(як присипку).

Відомі факти, що в 
народній медицині гумі 
застосовують і при ліку-
ванні раку, через вміст у 
кущі лікопіну і вітаміну 
С, Е, які допомагають 
впоратися з серйозною 
недугою.

Не рекомендується вжи-
вання ягід гумі тільки в разі 
індивідуальної непереноси-
мості. При цукровому діабеті 
слід обмежити їхню кількість. 
Інших протипоказань щодо 
східної ягоди не виявлено.

Джерела: zid.com.ua, 
glav-dacha.ru

Така вже природа 
людини, що в складні 
моменти життя, і осо-
бливо при різних захво-
рюваннях, вона волає 
до Бога, молиться про 
зцілення. І добре, коли 
це допомагає. Але все ж 
захворювання рідко самі 
зникають, тому необ-
хідна терапія спеціаль-
но призначеними для 
цього препаратами.

У разі лікування і про-
філактики простатиту, аде-
номи передміхурової залози 
добре себе зарекомендував 
на практиці натуральний 
засіб на чистому боброво-
му струмені «АЛЬФА МУ-
СКУС». Його основні вла-
стивості: повне позбавлення 
проблем із простатою; від-

новлення статевої функції; 
налагодження сечовипу-
скання; підвищення імуніте-
ту, вбиває шкідливі бактерії 
і стафілококи; нормалізує 
гормональний баланс в ор-
ганізмі і забезпечує його 
енергією.

Ефективність «АЛЬФА 
МУСКУСУ» підтверджена 
дослідженнями в Інституті 
екогігієни і токсикології ім. 
Л. І. Медведя ДП МОЗ Украї-
ни. Препарат має сертифіка-
ти якості, а також медалі Па-

рацельса від Європейської 
академії природничих наук.

Безкоштовну консуль-
тацію фахівців з приводу 
застосування «АЛЬФА МУ-
СКУСУ» і оформлення до-
ставки можна отримати те-
лефонами: (044) 333-66-92; 
(050) 848-97-89; (067) 854-
90-60; (093) 253-42-03.

Що стосується молитов, 
то їх дуже багато. І якщо мо-
литися щиро, всією душею, 
то «По вірі вашій нехай буде 
вам» (Мф. 9:29). Хворі зазви-
чай моляться перед іконою 
святого Пантелеймона.

Молитва святому 
великомученику
і цілителю 
Пантелеймону 
від всяких недуг

О, великий угодниче Хри-
стов, страстотерпче и вра-
чу многомилостивый Панте-
леймоне! 

Умилосердись надо мной, 
грешным рабом Божиим 
(имя), услыши стенание и 
вопль мой, умилостиви Не-
беснаго, Верховнаго Врача 
душ и телес наших, Христа 
Бога нашего, да дарует ми ис-
целение от жестокаго гнету-
щаго мя недуга. 

Приими недостойное мо-
ление грешнейшаго паче всех 

человек. Посети мя благо-
датным посещением. Не воз-
гнушайся греховных язв моих, 
помажи их елеем милости 
твоей и исцели мя; да здрав 
сущи душею и телом, оста-
ток дней моих, при помощи 
благодати Божией, возмогу 
провести в покаянии и уго-
ждении Богу, и сподоблюся 
восприяти благий конец жи-
вота моего. 

Ей, угодниче Божий! Умоли 
Христа Бога, да дарует ми 
предстательством твоим 
здравие тела и спасение души 
моей. Аминь.

ЯГОДА ГУМІ: ЦІЛЮЩІ ВЛАСТИВОСТІ
Шановні читачі! На прохання Ірини Іванівни з хутора Буди, що на Черкащині, про-

довжуємо висвітлювати тему про цікаву ягоду гумі. У попередньому випуску газети ми 
розповіли, звідки до нас прийшла ця рослина і як її виростити у себе в саду. Цього разу 
дізнавайтеся про цілющі властивості лоха багатоквіткового (гумі). Рецепти заготовок цієї 
вітамінної ягоди читайте на сторінці 8.

ЯК СОБІ ДОПОМОГТИ ПРИ ХВОРОБАХ
Володимир Вікторович Орловський з села Надлак Кіровоградської області в своєму 

листі просить: «Опублікуйте молитви від різних болячок. Докучають аденома простати, 
сліпота і глухота».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ

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

КОРИСНО ЗНАТИ

Говорити, що холестерин 
шкодить здоров'ю, – непра-
вильно. Холестерин, який 
міститься у нашій крові, при-
носить багато користі для 
здоров'я. 

Зокрема, він сприяє ство-
ренню нових клітин. Коли 
лікарі говорять про підви-
щений холестерин, зазвичай 

мають на увазі той факт, що 
в крові міститься забагато 
холестерину з ліпопротеїнів 
низької щільності (ЛПНЩ).

Тип ЛПНЩ – це шкідлива 
форма холестерину. Цей тип 
виявляється тоді, коли холе-
стеринові бляшки налипають 
у місцях пошкоджень на вну-
трішніх стінках артерій, і їхнє 
скупчення сприяє закупорю-
ванню просвіту. Такий стан 
погіршує потік крові і достав-
ку кисню до тканин і органів, 
що в свою чергу підвищує 
ризик розвитку серцево-су-
динних захворювань. Процес 
накопичення холестерино-

вих бляшок іноді проходить 
безсимптомно. Але в деяких 
випадках про цей процес сиг-
налізують болі в потилиці.

Медики розповідають, що 
коли холестеринові відкла-
дення сприяють закупорці 
судин у ділянці навколо го-
лови, це може спричинити 
неприємний стан диском-
форту, болю в потилиці. Його 
почастішання – це серйозний 
привід звернутися по медич-
ну допомогу і пройти всі не-
обхідні обстеження.

Медики попереджають, 
що якщо ніяк не боротися з 
підвищеним холестерином, 
то це може призвести до ро-
зриву кровоносних судин і 
інсульту.

Джерело napensii.ua/news

Вилочкова залоза, яка 
знаходиться в центрі груд-
ної клітини, ще називається 
«точка щастя».

Ця залоза допомагає ней-
тралізувати негативну енер-
гію, посилити імунну систе-
му, підтримати здоров'я, вона 
виступає своєрідним міст-
ком між мозком і тілом. Під 
час стресу вилочкова залоза 
стискається, що призводить 
до зниження життєвої енергії 
і може навіть спричинити де-
які серйозні захворювання.

Простукування, поглад-
жування, масаж цієї точки 
дуже ефективні для підняття 
ваших енергетичних вібрацій 
на вищий рівень.

Як стимулювати 
вилочкову залозу?
Це можна робити легким 

постукуванням по грудній 
клітці кулаком, як Тарзан. 
Можна простукувати цю 
ділянку тіла пальцями. Роби-
ти так приблизно протягом 20 
секунд і глибоко дихати при 
цьому.

Коли ваша вилочкова за-
лоза активізується, ви зразу 
це відчуєте – почнете відчува-
ти «мурашки по тілу», прилив 
сил, навіть сплеск позитив-
них емоцій.

Якщо у вас часті напади 
тривоги, паніки, стресу, не 
полінуйтеся простимулювати 
«точку щастя» і «активувати» 
її, щоб повернути собі жит-
тєвий баланс.

ДОБРИЙ ВІДГУК

Якось лікаря Крістіа-
на Барнарда запросили на 
ранчо до президента США, 
яким на той час був Лін-
дон Джонсон. Барнард тоді 
перебував у зеніті світової 
слави – він був першим у 
світі лікарем, який здійснив 
пересадку серця і зробив 
потім таких операцій без-
ліч.

Тоді, в процесі бесі-
ди, президент Джонсон 
поцікавився, скільки 
ж всього знаменитий 
хірург врятував жит-
тів. Лікар Барнард 
уважно подивився на 
президента. «Одне, – 
сказав він і трохи згодом 
повторив: – Я врятував 
одне життя!»

І почав розповідати зди-
вованому Джонсону про те, 
як давним-давно, на початку 
своєї лікарської кар'єри, його 
терміново викликали на фер-
му за сотню кілометрів від 
Кейптауна.

– Мене запросили до вми-
раючого від пневмонії фер-
мера, він був без свідомості, 
його трясло в лихоманці, 
ситуація була критичною. 
Я вирішив залишитися з 
ним до ранку, намагаючись 
наявними у мене засобами 
домогтися позитивного ре-
зультату. Але до середини 
ночі поліпшення так і не на-
стало. Тоді дружина хворо-
го, бачачи, що лікування не 
дало ефекту, запитала мене, 
чи не час випробувати пе-
ревірений спосіб, до якого в 
подібних ситуаціях вдають-
ся місцеві знахарі. 
Спосіб полягав у 
тому, що різали 
козу, а її шкурою 
обмотували груди 
хворого.

«Чи не час, 
лікарю, різати 
козу?» – поцікави-
лася вона. «Знаєте, 
– сказав я, – давай-
те почекаємо ще 

трохи». Вже дуже було при-
кро, витративши на навчан-
ня стільки років, користува-
тися таким диким способом. 
Замість цього я вирішив про-
довжувати лікування.

Під ранок температура у 
фермера спала, він отямив-
ся, а ще через деякий час, 
переконавшись, що стан ста-
білізувався, я попрощався з 
господарями.

На галявині біля будинку 
прив'язана мотузкою до кіл-
ка паслася коза. «Коза, сьо-
годні я врятував тобі життя!» 
– кинув я, проходячи повз. 
То був рідкісний випадок, 
пане президенте, коли сказа-
не не було перебільшенням!

https://aborigenarbata.
livejournal.com

БІЛЬ У ПОТИЛИЦІ СИГНАЛІЗУЄ 
ПРО ПІДВИЩЕНИЙ ХОЛЕСТЕРИН

ШУКАЄМО «ТОЧКУ ЩАСТЯ»!

ВРЯТОВАНЕ 
ЖИТТЯ

НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ

Часті хворобливі відчуття в ділянці потилиці можуть по-
переджати про підвищений рівень холестерину в крові.

І ось син привіз нам ки-
тайські дієтичні добавки: чай 
«Тяньши», «Дайджест нату-
рал», «Кордіцепс», «Цинк», 
«Цілющі капсули», «Біо-
кальцій», «Хітозан», «Flexi», 
«Холікан». Починаючи з лип-
ня 2020 року, ми їх брали. Але 
трохи в меншій кількості, ніж 
рекомендовано в інструкціях. 

Уже через місяць відчули, 
що у нас з'явилася сила. Ми 
могли тепер 1 годину працю-
вати, а 10 хвилин відпочива-
ти. У вересні викопали карто-
плю, моркву, буряк.

Підготували на зиму го-
род, обробили дерева, посія-

ли на зиму моркву, посадили 
часник, цибулю. У місто по-
вернулися сильнішими і здо-
ровішими, ніж були навесні.

Тиск не скаче, як раніше: то 
до 180, то 60. Немає аритмії. 
Сподіваємося, що цієї весни 
повторимо курс цих дієтич-
них добавок. І потім зможемо 
ще вдосталь попрацювати на 
дачі, обробити город.

P.S. Прочитали в Інтернеті, 
що цинк полегшує перебіг 
хвороби в разі вірусу.

Замовити продукцію 
Тяньши можна телефоном: 
(096) 522-26-69.

ПРО КИТАЙСЬКІ ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ
Мене звуть Володимир, я і моя дружина Ольга разом на 

двох прожили вже 180 років.
Коронавірус змусив нас на літо оселитися на дачі, подалі 

від людей. Тут доводилося трудитися, але сил не було. Хви-
лин 10 працюєш – годину відпочиваєш. Постійно перевіря-
ли тиск і пульс.
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

ГОТУЄМО САЛАТ «МІМОЗА»До свята 8 Березня У скарбничку рецептів літніх заготовок

Рецепт #1 — 
з cиром
Інгредієнти: 3 шт. 

яєць, cир твердий – 60 
г, мacло вершкове – 50 г, 
рибні консерви – 1 бан-
ка, майонез – 80 г, цибуля 
ріпчаста – 1 шт., мелений 
чорний перець – за сма-
ком.

Cпoсіб приготування:
Жовтки варених яєць 

відділяємо від білків. Біл-
ки тремо в окрему таpіл-
ку, пoвeрх них трохи на-
носимо майонезу. Звеpху 
– подрібнену рибну кон-
серву. Пoвepx неї – дрібно 
нарізану цибулю.

Потім тремо вершковe 
мaслo і рівнoміpно його 
розподіляємо поверх 
шару з рибою і цибу-
лею. Дoдаємо майoнeз на 
маcло, щоб пoвністю його 
накpити. Додаємо тер-

тий cиp і завершуємо вcе 
тертим жовтком. Прикра-
шаємо гілочками зелені.

 

Peцепт #2 — 
з вершковим
маcлом
Інгредієнти: сардини 

в олії – 1 банка, майонез 
– 250 г, курячі яйця – 4 
штуки, цибуля – 1 штука, 
вершкове масло – 100 г, 
морква – 2 штуки, карто-
пля – 2 штуки.

Послідовність шарів 
така, в якій вкaзaні 
прoдyкти (всі шари аку-
ратно змащувати май-

онезом, не вдавлюючи 
ложкою). При цьому яйця 
треба розділити: спочат-
ку натерти білки (поверх 
сардин із майонезом), а 
наприкінці приготування 
салату прикрасити його 
тертими жовтками.

Peцепт #3 — 
з кapтоплею
Інгредієнти: 1 бaнка 

рибниx кoнcервів в олії, 
4 каpтoплини, 3–4 мopко-
вини, 4 яйця, 2 цибулини, 
мaйонeз за смаком, зелень 
кpопу.

У цьому варіанті біль-
ше овочів – картоплі, 
моркви та цибулі. Якщо 
майонез взяти нежирний, 
салатний (30%), то страва 
вийде досить дієтичною. 
Добре доповнює смак та-
кого салату свіжий кріп.

Готуйте з любов'ю, спо-
живайте з радістю!

СКЛАД ТОРТА:

Для коржів: 250 г маргари-
ну, 1 ч. л. оцту, 500 г борошна, 
250 мл води.

Для вершкового крему: 
750 мл молока, 3 жовтки, 225 
г цукру, 40 г борошна, ваніль, 
300 мл вершків для збивання, 
20 г желатину.

Для малинового крему: 
600 г замороженої малини, 
300 г цукру, 10 г яблучного 
пектину.

ГОТУЄМО:

1. Випікання коржів. Мар-
гарин перетерти з борошном 
на дрібну крихту. У воду до-
дати оцет і замісити туге ті-
сто (воду влити поступово, 
може піти більше або менше). 

Тісто розділити на 11 
частин, загорнути в 
харчову плівку і по-
класти в холодильник 
на 2 години.

Випекти 11 коржів, 
тонко розкачуючи ті-
сто і перекладаючи на 
деко за допомогою ка-
чалки. Щоб коржі не 
так надувалися, робіть 
невеликі надрізи но-
жем.

2. Варимо вершковий 
крем. 750 мл молока постави-
ти на вогонь. У тій каструлі, 
де будете варити крем, збити 
жовтки з 75 г цукру до світ-
ло-жовтої маси, додати бо-
рошно і вінчиком ретельно 
вимішати.

Коли молоко закипіло, 
потроху вливаємо його в 
яєчно-борошняну масу, ре-
тельно вимішуючи, поки не 
ввільємо все молоко (Увага! 
Ллємо гаряче молоко в холод-
ну яєчно-борошняну суміш – 
ніяких грудочок не буде, не 
хвилюйтеся). Поставити на 
помірний вогонь і, довівши 

до кипіння, потримати 3–4 
хвилини. Крем залишити 
охолоджуватися, періо-
дично помішуючи, щоб не 
утворювалася кірочка.

Желатин розчинити в 
150 мл води і охолодити 
до кімнатної температури 
(робити це, коли заварний 
крем вже охолов). 

Коли желатин такий, як 
треба, починаємо збивати 
вершки з 150 г цукру до стій-
кості. Потім додати заварний 
крем, вимішати і, не припи-
няючи збивати, ввести тон-
кою цівкою желатин. Добре 
розмішати.

3. Для малинового крему 
засипте малину цукром, по-
ставте на середній вогонь, 
доведіть до кипіння, варіть 20 
хвилин. Протріть через сито, 
щоб зникли кісточки, повер-
ніть у каструлю і варіть ще 10 
хвилин.

Змішайте пектин із цу-
кром, що залишився, і посип-
те цією сумішшю поверхню 
малинової маси. Перемішай-
те вінчиком і варіть до загу-
стіння приблизно 3 хвилини. 
Повністю остудіть.

Коржі збирайте в торт, 
змащуючи їх по черзі вершко-
вим і малиновим кремами.

Останній шар не змащуй-
те. Покладіть на торт прес 
і залиште на 2 години в хо-
лодильнику. Після змастіть 
верх торта масляним кремом, 
посипте крихтою, а перед по-
дачею прикрасьте малиною.

Салат «Мімоза» викликає приємні спогади з дитинства, коли мама чи бабуся 
готували його на святковий стіл. Зовнішній вигляд і аромат цієї страви відразу 
створював особливий настрій.

Часи змінилися, а відчуття залишилися! Тож давайте порадуємо своїх домо-
чадців цим кулінарним шедевром з далекого доброго минулого. До вашої уваги 
– класичні і дуже смачні варіанти самого восьмиберезневого салату.

ВАРЕННЯ З ЯГІД ГУМІ З КІСТОЧКОЮ

«НАПОЛЕОН» З МАЛИНОВИМ ПРОШАРКОМНа прохання читачів

За ініціативи читачки Віри Волконської публікуємо рецепти бюджетних смачних страв, 
які можна приготувати в домашніх умовах. Одна з таких – улюблений багатьма торт «На-
полеон». Особливість цього рецепту в тому, що незначну приторність цих ласощів згладжу-
ють фруктові нотки з ніжною кислинкою.

З ягідок гумі готують смач-
не варення на зиму. На 1,2 кг 
плодів потрібно 1,2 кг цукру і 
240 мл води.

У сотейнику з'єднуємо цукор 
і воду. Постійно помішуючи, до-
водимо суміш до кипіння. Прова-
рюємо сироп на повільному вогні 
4–5 хвилин.

Плоди гумі перебираємо і про-
миваємо. Додаємо їх у сироп, пе-
ремішуємо і даємо закипіти, зні-
маючи пінку. Варимо не більше 2 
хвилин.

Знімаємо ємність із вогню. 
Залишаємо масу настоюватися 8 
годин. Потім знову ставимо со-
тейник на вогонь, проварюємо 2 
хвилини. Ще даємо настоятися 8 
годин. І третій раз проварюємо 
варення 5 хвилин і відразу ж роз-
кладаємо в стерилізовані банки. 
Закручуємо і ставимо на збері-
гання.

ЗАГОТІВЛЯ НА ЗИМУ БЕЗ 
ВАРІННЯ 

Гумі, які не піддавалися тер-
мічній обробці, вважаються най-
більш корисними, оскільки збері-
гають свої первинні властивості.

Підготовлені плоди засипати 
цукром (1: 1), гарненько перемі-
шати і розім'яти. Готову масу 
розкласти по банках, закрити 
капроновими або металевими 
кришками і поставити в холо-
дильник.

КОМПОТ ІЗ ГУМІ 

Для приготування вітамінного 
напою знадобиться: 1 кг ягід гумі, 
500 мл води, 250 г цукру.

Плоди перебираємо, миємо й 
розкладаємо в стерилізовані бан-
ки. Змішавши воду і цукор, готує-
мо сироп.

Заливаємо ягоди в банках га-
рячим сиропом. Закручуємо ком-
пот і ставимо на зберігання в про-
холодне напівтемне місце.
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БОГ Є ЛЮБОВ 

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

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА
В БЕРЕЗНІ 2021 РОКУ

• З 1 по 7 березня – М’ясопустна седмиця.
• 6 березня – Вселенська м’ясопустна, поминальна субота.
• 7 березня – Тиждень про страшний суд (м’ясопустна).

• З 8 по 14 березня – Масниця (сирна седмиця). Суцільна сед-
миця, без м'яса.

• 14 березня – Прощена неділя (останній день Масниці).
• 14 березня – Заговини нa Великий піст. Тиждень Сиропус-
ний. Спогад Адамового вигнання.
• 14 березня – День пам'яті преподобної мучениці Євдокії і му-
чеників Нестора і Тривімія.

• З 15 березня по 1 травня – Великий піст.
• 22 березня – Свято 40 мучеників Севастійських.
• 22 березня – Починається 2-а седмиця Великого посту.
• 27 березня – Батьківська субота. Поминання покійних.
• 27 березня – Святкування Федорівської ікoни Божої Матері.
• 30 березня – День пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Бо-
жого.

І як же ти в цьому нагадуєш 
мені Поліанну (дівчинку з од-
нойменного кінофільму)! Ця 
чарівна великоока дівчинка 
так мріяла, щоб їй (сирітці, що 
залишилася без мами, а потім 
– і без тата) подарували нову 
ляльку. Але, на жаль, замість 
ляльки їй піднесли ... милиці! 
Однак і тут малеча знайшла 
привід для радості. Поліанна 
щиро пораділа тому, що мили-
ці їй не знадобляться!

Дівчинка, якій ох як несо-
лодко жилося у холодної, не-
мов Снігова Королева, тітки, 
вміла радіти сама і надихала 
всіх, хто опинявся поруч з 
нею. І ти, «Пантелеймоне», як і 
ця чудова дівчинка, надихаєш 
нас не сумувати, не вішати ніс, 
а проганяти погані думки і 
посміхатися навіть тоді, коли 
душа болить, а серце плаче.

А ще завдяки тобі і Ага-
пітові Печерському я дізнала-
ся, що піклуватися потрібно 
перш за все не про земні бла-

га, а про спасіння своєї душі! 
Спасибі вам, дорога редакціє, 
що вислали мені три екзем-
пляри з портретом цього ве-
ликого святого! 

Два я вручила своїм най-
кращим подругам і цим по-
дарувала їм велику радість, 
а один портрет поставила на 
свій письмовий стіл. І тепер 
Агапіт завжди зі мною. Іноді 
він своїми живими срібля-
сто-сірими очима, здається, 
заглядає мені в саму душу. 

А часом виникає відчут-
тя, що його погляд спрямо-
ваний в небо! У його ясних 
проникливих очах стільки 
доброти, любові і співчуття, 
що хочеться посекретничати 
і розповісти йому про найпо-
таємніше! (Тому що знаю: та-
кий зрозуміє і не засудить!..) 
Іноді спалахує непереборне 
бажання – притиснути образ 
до себе, до свого серця. І коли 
я це роблю, відступають ку-
дись печаль і смуток.

«Отче мій Істинний, 
на Тебе Єдиного уповаю 

і молю Тебе, Господи, 
лише про спасіння душі 

своєї!»  

Цю молитву Агапіта я чи-
таю тепер щодня. О, як би 
хотілося 25 лютого схилитися 
до твоїх мощей, Безкорисли-
вий Лікарю Київської Русі, 
великий монах Києво-Печер-
ської Лаври! 

Дякую вам, дорогі редак-
тори! Ви подарували мені 
справжній скарб!

 З любов'ю – 
Ірина Самсоненко,

 Кіровоградська обл.

Всі повинні пробачити один одного
Протоієрей Віталій Головатенко:

Масниця (Масляна) – це стара народна традиція, адапто-
вана православною церквою. І головний зміст цього масно-
го тижня – заклик пробачити всіх і кожного. Заради цього 
взаємного прощення збирається і млинцева трапеза, коли всі 
сидять за столом однією великою родиною.

Щодо сімейних традицій ... Справа в тому, що моя роди-
на – це я і кіт. Він теж любить млинці, особливо зі сметаною.

Головне – читати правило і Євангеліє
Протоієрей Олександр Борисов:

У нас в родині ніяк особливо Масницю не відзначають. 
Тому що це – час приготування до посту, а не якогось особ-
ливого загулу. Можливо, млинчики кілька разів спечемо.

Взагалі мені здається, що уявлення про Масницю як про 
широке гуляння далеке від християнського змісту цього свя-
та. Цього тижня слід починати готуватися до посту – обов'яз-
ково читати молитви (вранці і ввечері) і Євангеліє.

Потрібно доробити всі незакінчені справи
Ієрей Валерій Степанов:

Якщо говорити про «святкування Масниці», то треба 
пам'ятати, що це швидше низка обмежень. Якщо у вас зали-
шилися якісь справи, їх треба доробити і вступити в піст у 
мирі, спокої, без почуття, що ти комусь щось недодав, що не 
поговорив, що не зустрівся. У той же час я спокійно ставлюся 
до різних народних гулянь на честь цього свята. Завдяки їм 
навіть люди, далекі від церковного ритму, мають можливість 
дізнатися про цей час, щось запитати, долучитися до нього.

«Дух Святий є Любов
 і насолода Душі ... І хто 

пізнав Бога Духом Святим, 
той ненаситно день і ніч 
рветься до Живого Бога».

(З фільму «СВІДОМІСТЬ І
 ОСОБИСТІСТЬ. ВІД ЗАВІДОМО 

МЕРТВОГО ДО ВІЧНО ЖИВОГО»)

СТЯЖАННЯ 
БЛАГОДАТІ

БОЖОЇ
«Мета земного життя – 

стяжання Духа Святого», 
– говорить преподобний Се-
рафим. Бо благодать Духа 
Святого робить очищення, 
освячення і перетворення 
людського єства. Для цього 
однієї волі людської недо-
статньо, але і без зусиль з її 
боку благодать не робить по-
рятунку людини: необхідна 
співпраця (синергізм) – як 

людської волі, так і благо-
даті Божої. Остання починає 
діяти з моменту вступу под-
вижника на шлях покаяння і 
правильного подвигу і, подіб-
на до закваски в тісті, почи-
нає проникати у все людське 
єство, очищає, перетворює 
його. Христос сказав: «З чим 
порівняю Я Божеє Царство? 
Подібне до розчину, в який 
жінка, взявши, поклала в три 
мірки борошна, поки не вкис-
ло все» (Лк. 13, 20-21).

Про такі дії благо-
даті в наступних словах 
оповідає Макарій Єги-
петський: «Благодать 
безперестану співприб-
уває, вкорінюється і діє, 
як закваска, в людині, і 
це співприбуваюче в лю-
дині робиться чимось 
ніби природним, ніби єди-
ною з нею сутністю».

«Ніяка приємність зем-
них пахощів не може бути 
порівняна з тими пахоща-
ми, які ми тепер відчуваємо, 
тому що нас тепер оточують 
пахощі Святого Духа. 

Зауважте ж, ваша Бо-
голюбов, адже ви сказали 
мені, що кругом нас тепло, 
як в лазні, а дивіться-но, 
адже ні на вас, ні на мені сніг 
не тане і під нами також. То-
бто, теплота ця не в повітрі, 
а в нас самих. 

Саме вона і є тією самою 
теплотою, про яку Дух Свя-
тий словами молитви зму-
шує нас кричати до Господа: 
«Теплотою Духу Твого Свя-
того зігрій мене».

Фрагменти з книги 
Преподобного Серафима 
Саровського «Стяжання 

Духа святого»

ЯК ПРОВОДЯТЬ МАСНИЦЮ В 
СІМ'ЯХ СВЯЩЕННИКІВ?

«АГАПІТ ПЕЧЕРСЬКИЙ — ДОТИК НЕБЕСНОЇ РУКИ
ДО СЕРЦЯ ЧИТАЧА»

Здрастуйте, дорогі редактори дивно доброї і духовно бага-
тої газети!

Кожен твій номер, «Пантелеймоне», це дотик Небесної 
руки до серця читача. Ти допомагаєш знаходити в усьому, що 
нас оточує, привід для радості!

Священники про сімейні традиції і головне значення Масниці
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

ПІДСУМКИ
КОНКУРСУ-2021

 Головний приз – курс 
на місяць «БАЛЬЗАМУ БО-
ЛОТОВА» і «АЛЬФА МУС-
КУСУ ЕКСТРАКТУ» (БО-
БРОВИЙ СТРУМІНЬ ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ») – 

отримує Гнатюк І. В.,
Дніпропетровська обл.

 15 флаконів «БАЛЬЗА-
МУ БОЛОТОВА» знайшли 
своїх власників:

Остроухов В. Д., 
                          Донецька обл.
Щебетун В. Т., Сумська обл.
Скрипка Г. В., Київська обл.
Шиліна Н. Х., м. Суми.
Деркульський В. Р., 
                         Запорізька обл.
Квич С. С., м. Львів.
Григоренко М. П., 
                              Київська обл.
Біляк О. В., Харківська обл.
Новак Р. Г., Житомирська обл.
Іванченко В. В., м. Маріуполь.
Седякова А. А., 
          Івано-Франківська обл.
Сологуб Н. М., м Ужгород.
Зубрицька І. Д., 
                           Львівська обл.
Приймак Н. А., Одеська обл.
Караван М. О., 
                     Хмельницька обл.

 20 флаконів «ФЕР-
МЕНТУ ЧЕБРЕЦЮ» роз'ї-
дуться в різні області Украї-
ни:

Жмаченко М. В., 
                     Житомирська обл.
Лагертєєв А. Е., 
                          Харківська обл.
Кононенко І. Г., 
                           Черкаська обл.
Самсоненко І. М., 
                   Кіровоградська обл.

Толочко О. Ю., м. Київ.
Колінчук І. Л., Вінницька обл.
Віпна І. Д., Черкаська обл.
Коротенко В. В., м. Київ.
Махініч М. І., Київська обл.
Співак Г. В., м Суми.

Таран Г. О., 
            Дніпропетровська обл.
Дармограй Н. П., м Київ.
Калинчук В., 
                       Чернівецька обл.
Григоренко Г. О., 
                      Закарпатська обл.

Савчук Г. С. Волинська обл.
Боженко О. І., м. Черкаси.
Дорош І. Г., м. Львів
Бездудний П. П., 
                         Полтавська обл.
Рибак Л. А., м. Одесса.
Резніченко В. О., 
                           Луганська обл.

 20 флаконів «ФЕР-
МЕНТУ ЧИСТОТІЛУ» допо-
можуть бути здоровішими 
таким передплатникам:

Ковалишин І. Г., 
                            Львівська обл.
Маловічко Л. М., м. Суми.
Коваленко П. А., 
           Дніпропетровська обл.
Чередніченко М. І., 
                              Київська обл.
Лащенко І. І., Чернігівська обл.
Калініченко Г. В., Одеська обл.
Кельдер Т. Л., м. Запоріжжя.
Липецька О. Г., м. Київ.
Зубко О. М., Харківська обл.
Гусейнова Г. Е., Волинська обл.
Яременко Б. О., Черкаська обл.
Дігтяр Е. Г., Полтавська обл.
Коротина С. О., 
                     м. Хмельницький.
Саїк Г. І., Львівська обл.
Медвідь А. Г., м. Тернопіль
Тулупова В. О., м Київ.
Бурдо П. Т., Вінницька обл.
Брага Н. В., Полтавська обл.
Онищенко В. В., м. Маріуполь.
Явор І. Б., 
            Дніпропетровська обл.

 20 флаконів «ФЕР-
МЕНТУ ЖОВТУШНИКА» 
отримують:

Дардак Л. І., Київська обл.
Кривенцова Н. М., 
                               Сумська обл.
Крижалко Р. З., м. Київ.

Лавриненко О. М., 
                                  м. Чернігів;
Умша М. В., Волинська обл.
Салюк В. І., Черкаська обл.
Пшеничний В. І., 
                            м. Бердянськ.
Коновалов В. В., 
                         Херсонська обл.
Мірошниченко В. М.,
                           Львівська обл.
Дем'янчук П. А., м. Вінниця.
Зайцева Г. С., м. Запоріжжя.
Корольчук Л. А., 
                          Рівненська обл.
Кузьмич Л. В., 
                     Хмельницька обл.
Цимбаліста А. К., м. Львів
Стремоухова І. М., 
                             Київська обл.
Поздеєв В. О., м. Херсон.
Пацюк В. Ф., Волинська обл.
Сукачова М. П., Київська обл.

Чернецький М. В., 
                       Чернігівська обл.
Хоменко В. П., Львівська обл.

 20 штук ГЕЛЮ БОЛО-
ТОВА «ЗДОРОВІ СУГЛО-
БИ» допоможуть легше ру-
хатися нашим читачам:

Бочкарьова С. П., 
                      Миколаївська обл.
Дмитров В. М., м. Київ.
Одіянов А. П., Вінницька обл.
Маланчук Л. А., м. Харків.
Бочкарникова С. В., 
                            Луганська обл.
Іванова Г. В., 
                    Миколаївська обл.

Семиволос О. О., 
                           Запорізька обл.
Горшкова Г. В., м. Київ.
Швардак П. С., 
                      Закарпатська обл.
Соловей Г. П., м. Одеса.
Підлісна В. Г., Донецька обл.
Янковський В. В., 
                             Донецька обл.
Машковська А. І., 
                             Київська обл.
Прус Р. П., м. Запоріжжя.
Швець Г. Д., м. Кременчук.
Озеров, Н. П., м., Харків
Баглай М. І., Київська обл.
Хазан Р. І., Київська обл.
Семиволос Л. В., 
                            Черкаська обл.
Коргіна В. М., 
                     Житомирська обл.

Від щирого серця вітає-
мо! Всім щиро бажаємо здо-
ров'я, любові, розуміння і, 
звичайно, перемоги в черго-
вих конкурсах.

З любов'ю – колектив редакції 
газети «Пантелеймон»

УВАГА! У деяких листах 
не вказані номери теле-
фонів, і ми не можемо наді-
слати посилки таким призе-
рам:

Біляк О. В., Харківська обл.
Калинчук В., 
                      Чернівецька обл.
Дігтяр Е. Г., Полтавська обл.
Дем'янчук П. А., м. Вінниця.

Велике прохання повідо-
мити редакції ваші номери 
телефонів!

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
 (068)-990-77-37; 
 (066) 202-63-92

СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! Шановні друзі! Ми дякуємо всім читачам, всім передплатникам і конкурсантам газети «Пан-
телеймон». З радістю повідомляємо вам, що підсумки конкурсу підбиті! Спасибі вам, дорогі од-
нодумці, що ви з нами. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, миру, добра і головне – істинної 
ЛЮБОВІ!

***
Сколько в жизни дорог!

И падения есть, 
есть и взлёты,

И дорожки крутые, которые 
трудно пройти,

И удачи, победы, дерзания, 
сердца полёты.

А дорожку счастливую хочет-
ся очень пройти!

И куда б мы не шли, с нами в 
радостях, с нами в невзгодах
Ангел добрый, которого Бог 

при крещении даёт.

Если в жизни случается 
страшная вдруг непогода,

Он поддержит, хранит и ти-
хонько беду отведёт.

Я тебя попрошу, будь со мной, 
моя Нина святая,

Помолись обо мне, поддержи и 
меня защити!

Ангел мой дорогой! Мой хра-
нитель, тихонько летая,

Всё плохое, всё злое, всё чёрное 
прочь отведи!

***

Весь этот мир, 
что зол и грешен,
Кто же простит 
и кто утешит?

Кто строго нас судить 
придёт?

И в милосердии сердечном,
И в доброте, в любви

 к нам вечной,
Кто каждую слезу утрёт?

Ты — Отче мой, 
Господь бессмертный,

И Сын — Иисус, 
спаситель верный,

И благодатный Дух Святой.

Ніна Георгіївна Коржова,
Бориспільский р-н, 

Київська обл.

ВЗГЛЯД
Такие есть прекрасные глаза,

Чей взгляд запомнится надолго,
В них светится сама душа,

Сиянье это не бывает ложно.

Мы часто доверяем им,
И любим, и ласкаем взглядом,

Как хорошо, 
когда они повсюду

С вами рядом.

Глаза Иисуса пусть всегда
Дорогу жизни 

вашей освещают,
Звездою путеводной 

светят вам,
Все горести, 

невзгоды побеждая!

Серпень 2003 р.
Е.Ф. Волинченко, м. Київ
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

В особливий простір пере-
ходиш, коли читаєш і відчу-
ваєш наскільки ми насправді 
близькі, і відстань лише за-
гострює відчуття і допомагає 
створити образ найкращих 
рис кожного у цей непростий 
час. Потрібно тримати цей 
образ, відчуваючи реальність, 
вона значно ширша і глибша, 
аніж ми можемо це собі уяви-
ти. Тут простір сердець! Ось і 
Господнє: «Над усе, що лише 
стережеться, серце своє стере-
жи…» (Притч. 4:23)

Прибрати все, що за-
важає нам, мати пра-
вильний погляд на події 
і простір, що обираємо, 
всі завали свідомості, за-
нуреної у суєтний світ, 
усвідомити і врівноважи-
ти себе у часі, що даний 
нам, як мить. Кожен наш 
крок визначає майбут-
ній. Чи усвідомлюємо ми 
це? Всі наші складності і 
випробування саме в цій 
площині власних запи-
тань-відповідей. 

Звісно, ми розуміємо, що 
це світогляд, відчуваємо, що 
саме в ньому наші здобутки 
або невдачі, радість бути тут і 
зараз, і близькість страждань 
у відстороненості від Боже-
ственних істин, у неготовності 
пізнати освітлений нам «путь, 
і істину, і життя, щоб відчути 

реальність Творця (Ів.14:6). 
Ми погоджуємось з тим, що 
не можемо охопити, збагну-
ти всієї сукупності незмінно-
го ряду причин і наслідків, і 
саме тому чинимо правильно, 
або… як завжди.

Вічний вибір. У цьому 
світогляд. Який він? Саме 
світогляд через пізнання 
несе в собі здатність ба-
чити духовними очима, 
дає шанс повернутися до 
витоків, допомагає не за-
блукати у власних стеж-
ках.

Спільнота утворюється із 
одиниць. Це процес. Ми на-
зиваємо його ментальністю. 
Власне в цьому – фундамент 
і будівля – свідомість і дух 
одиниць. Кількість однодум-
ців обмежена багатьма, але не 
більшістю, і визначена тим са-
мим законом причино-наслід-
кового зв’язку, як і безмежною 
кількістю інших законів жит-
тя. Їх потрібно знати. Щоб не 
дробитися, але єднатись у гід-
ну спільноту. Тут родинність, 
як і сказано: «Ми і рій Його». 
(Діян.17:28)

Все до роздумів наших і в 
образ сердець: «Царство Боже 
всередині вас» (Лк. 17:21). «Без 
одкровень з вишини народ 
неприборканий», – вносять 
ясність Священні Писання. І 

якщо ні, – вступають в силу 
закони інші, низького рівня, 
натовпу в тому числі. 

«Все поруч – сонце й небо, 
Вода і дерево життя…»

Кожен із нас є посудиною 
Божою, як пише книга-книг 
– Біблія. Чим наповняємо, 
якою є вода цінностей наших, 
що споживаємо, яким є во-
доспад вподобань наших, що 
переливається через край? 
Все дійсно поруч і потрібно 
визначитись, щоб обирати 
правильно, для того, щоб ви-
являти, дарувати світу чистий 
простір сердець – наповнень 
наших.

І ось насторога Творця, 
пророками людськими: «Дві 
речі лихі Мій народ учинив: 
кинули Мене, джерело живої 
води, щоб собі подовбати во-
дозбори, поламані, що води 
не тримають…» (Ерем.2:13).

Потенційно ми всі – на-
род Божий, за визначенням, 
генетично, але чи свідомо, і 
якою мірою, якщо так? Бог 
звертається особисто до 
кожного із закликом почути 
голос його, щоб чути один 
одного; навчитися від Нього, 
щоб утворити спільноту од-
нодумців, однодумців Йому. 
В цьому просторі і двоєдина 
заповідь Христа – возлюбіть! 

Ось і праця сердець, але ра-
зом з ним.

Насправді, неможливо ут-
ворити свідомість, очікувану 
Ним, без Нього. Він – слово. 
Бог явив себе Словом, пере-
давши в віках Євангельську 
правду свою будь-кому, бо всі 
ми – одне, частина Цілого – 
Величної і Всеперемагаючої 
реальності його… І це треба 
лише приймати!

Цей вірш нагадав про себе 
сам і дарується за вібрацією 
сердець:

Є простір неба, 
мелодією скрипаля!

Умиротворюється слово, 
переливається у спів — 

лише приймати!

Із Джерела води живої пісню 
брати, роздавати, 

Не мірою розливати 
в долоні світу.

Все омивати! Лише 
прийняти!

Струмками віри рани 
оживляти, лікувати — 

Зневіру, сум, біду, 
прощання жаль, і біль 
Замружених сердець… 

Лише прийняти!
Небо-Слово, диво поруч!

Дякую Вам за все, що ви 
робите.  Здоров’я міцного, 
щастя земного, успіхів і нат-
хнення у всіх починаннях і 
продовженнях!

Володимир Поляков, 
м. Володимир-Волинський, 

Волинська обл.

Беручи до рук газету, я 
завжди чіпляюся поглядом за 
слова Рігдена Джаппо: «Гід-
ний поваги той, хто живе і діє 
заради своєї душі і духовно-
го майбутнього всього люд-
ства». Наш «Пантелеймон» 
якраз живе і діє заради наших 
душ. Він їх зцілює, висвітлює 
їм шлях в майбутнє дійсно 
світлим променем у всепог-
линаючій імлі байдужості і 
бездуховності.

Дякую газеті. Вона гідна 
величезної поваги, пошани 
і любові. Я завжди з нетер-
пінням її чекаю. Одного разу 
влітку «Пантелеймон» до 
мене чомусь не дійшов. Силь-
но засмутившись (бо і на цен-
тральному відділенні пошти 
газету не застала), я написала 
в редакцію. На мій превели-
кий подив і радість, я дуже 
швидко отримала потрібний 
мені випуск.

...Відчуваю руку га-
зетярів на пульсі на-
шого часу, журналіст-
ське вміння формувати 
громадську думку саме 
в плані доброти і мило-
сердя. Це дійсно добра 
газета для добрих людей, 
адже в її основі – свята 
доброта.

Вітаю творців газети і її 
читачів з Новоліттям! Ба-

жаю, щоб і надалі в кожно-
му номері панували Любов і 
Щастя, міцніли Віра і Надія, 
благодатними плодами нали-
валися Добро і Милосердя. 
І нехай колоситься газетна 
нива урожаєм цікавих тем і 
нових читачів.

Передплативши газету 
«Пантелеймон», надсилаю до 
редакції свій абонемент на 
передплату і сподіваюся на 
участь у конкурсі «Щастя в 
кожен дім».

З любов'ю і повагою Марія 
Олександрівна Караван,

м. Славута, 
Хмельницька обл.

Що особисто вам може 
дати доброзичливе ставлен-
ня до інших людей? Вну-
трішнє відчуття тепла, мо-
ральне задоволення?

Все це, швидше за все, 
правда, але вчені з ново-
го дослідницького центру 
кажуть, що у доброти є 
і набагато потужніший 
ефект: вона може про-
довжити вам життя.

1. Було доведено, що 
біохімічно доброта збільшує 
рівень природних опіоїдів 
в головному мозку, завдя-
ки чому зростає рівень до-
фаміну.

2. Бути добрим – означає, 
збільшувати рівень окситоци-
ну, який корисний для серця і 
серцево-судинної системи.

3. Доброта приводить до 
вироблення ендорфіну, який 
є нашим природним знебо-
лювальним засобом.

4. «Доброта в словах ство-
рює впевненість. Доброта в 
мисленні створює глибину. 
Доброта в даруванні створює 
любов». (Лао-цзи)

5. Дослідження показали, 
що акти доброти знижують 
артеріальний тиск.

6. «Доброта – це мова, яку 
глухий може чути, а сліпий – 
бачити». (Марк Твен)

7. Дослідження показали, 
що доброта є заразною, ство-
рюючи відповідні вібрації, що 
поширюються від одержувача 
до одержувача.

8. Доброта – це думки, по-
чуття і переконання, які асо-
ціюються з діями, які прино-
сять користь іншим людям. 
При цьому користь іншим 
виступає саме кінцевим ре-
зультатом, а не засобом до-
сягнення чогось ще.

З ВДЯЧНІСТЮ ГАЗЕТІ-ЦІЛИТЕЛЬЦІ
Люблю газету «Пантелеймон»! Я з нею, як то кажуть, від початку і до кінця. Ціную її 

глибокий і мудрий зміст, радію за авторів публікацій, знаючи, з якою теплотою, людяністю 
і увагою ставиться редакція газети, зокрема її редактор Анна Хатімлянська, до кожного з 
них.

РОЗДУМИ ПРО ВИБІР ШЛЯХУ ІСТИННОГО
Здрастуйте, друзі, шановна редакціє газети «Пантелеймон цілитель», всі, хто  до неї до-

тичний! Ви насправді зцілюєте! Своїми можливостями, відповідальністю, душевними і 
професійними множинами. Ви зрошуєте, множите можливе, в тому числі і в наших вібра-
ціях…

8 ФАКТІВ ПРО 
СПРАВЖНЮ ДОБРОТУ
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БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПIЛЬСТВО

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

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 
(14 ЛЮТОГО) ВІТАЄМО 
АНАСТАСІЮ ГНАТІВНУ 

ДОЛГОПОЛОВУ,  
дитячого лікаря-кардіо-

лога з м. Бахмут. 

Вона незвичайний, тала-
новитий лікар від Бога, який 
рятує ніжні сердечка діточок 
і обдаровує їх здоров'ям!

Ці рядки віршовані я да-
рую їй:

В День Святого Валентина 
В мир пришла Анастасия — 
С нежной Ангельской Душой, 

С удивительной судьбой!
Свет, талант и вдохновенье — 

Богом данный ей венец. 

Кардиолог-врач. 
Лечение детских 

маленьких сердец!

В трудный миг, 
жизни касаясь

Ангельской своей Душой, 

Боль c детских 
сердец снимаешь,

Даришь жизнь, любовь, 
покой.

Дай, тебе Господь здоровья
Сотни детских душ спасти,

Божьего благословенья,
Сил, энергии в пути!

Рядом в светлый день твой 
нежный — 

Святой Ангел — Валентин.

Он охапку роз прекрасных 
С благодарностью вручил!

И с тобой незримо — 
Детки все, спасённые тобой.
Вот оно — земное счастье,
В душе — радость и покой!

Вас всіх, мої «пантелей-
монівці», я вітаю з Днем 
Святого Валентина! І нехай 
в сім'ях ваших панують лю-
бов, здоров'я, мир, благопо-
луччя! Божої благодаті вам і 
вашим родинам!

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

Донецька обл.

***Будемо знайомі!***

Здрастуйте, шановна редакціє улюбленої газети!

Спасибі вам за цікаві статті. Дуже прошу вас розмі-
стити це оголошення. Я впевнена, що його прочитають 
порядні чоловіки.

Симпатична жінка, 47 років, розлучена. Бажаю познай-
омитися з чоловіком, 45–55 років, для щасливого сімейного 
життя. Шкідливих звичок не маю. Чекаю листа або теле-
фонного повідомлення від хорошої порядної людини. Мій 
телефон: 097-366-67-61. Адреса для листів: Тетяна Марущак, 
вул. Берегового, 56, с. Красносілка, Бершадський р-н, Вінни-
цька обл., 24421. 

Дякую і до побачення!
Тетяна

1. Почніть по-справжньому слухати інших (замість 
того, щоб відразу формулювати відповідь у голові).

2. На грубість відповідайте добротою. Наприклад, якщо 
хтось роздратовано з вами розмовляє, дайте відповідь 
дружелюбно: «Складний день сьогодні?».

3. Постарайтеся залучити в компанію або в справу ко-
гось, хто стоїть осторонь. Це допоможе людині підняти са-
мооцінку. Багатьох все життя ніхто не помічає і нікуди не 
запрошує, і це обезлюднює.

4. Дія / реакція. Навчіться помічати за собою черствість 
і усвідомте, що ваші зачеплені почуття – аж ніяк не голов-
не. Коли вас щось дратує, вдихніть глибше, відступіть на 
крок назад і подивіться на речі свіжим поглядом.

ГРЕЙТЕ, ЛЮДИ, 
ДРУГ ДРУГУ ДУШИ!

 
Штормовое предупреждение —

Сорок градусов 
зимней стужи!

Опасайтесь обморожения,
Грейте, люди, 

друг другу души!

Чем сумеете: 
словом, действием,

Сладким чаем, добром, 
приветом.

Холода — равнодушия 
следствие,

Нежелание делиться светом.

Берегите от замерзания
Душ прозрачную 

невесомость,

Исполняйте легко желания
Ваших близких, 

друзей, знакомых.

Чтоб мороз обжигал 
безжалостно
Не внутри, 

а только снаружи,
Не жалейте тепла, 

пожалуйста.
Грейте, люди, 

друг другу души!

Добрий день, редакціє газети «Пантелеймон»! Дуже 
задоволена, що передплатила вашу газету.  

ХОЧУ ПРИВІТАТИ СВОГО ЧОЛОВІКА – 
ПАВЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА КОСТІНА 

З 60-РІЧЧЯМ (26.02.2021 р.)!

Працівникам редак-
ції бажаю процвітання 
і успіху, богатирського 
здоров'я та довголіття. 
І ще попрошу публіку-
вати більше порад з 
кулінарії, догляду за по-
судом і одягом.

З повагою – Віра
Іванівна Волконська,

м. Лозова, 
Харківська обл.

УСМІХНІТЬСЯ!

Люблю співати у ванній, 
але тільки тоді, коли батьків 
немає вдома, оскільки мій спів 
більше схожий на виття хво-
рої собаки.

Так ось, стою якось під ду-
шем, співаю. Забула, що всі 
рідні вдома. Коли вийшла з 
ванної кімнати, перед собою 
в коридорі побачила батьків і 
сестру, які сиділи на стільцях 
і аплодували мені. Тато навіть 
штучні квіти десь знайшов.

***
Стоїмо з донькою в мага-

зині. Їй тоді три роки було. 
На ній – біла шубка, пухнаста 
шапка, унти з бісером. Очі ве-
ликі-великі, щічки від морозу 
горять.

Обертаюся на пхикання 
хлопчика років п'яти: «Мамо, 
я таку дівчинку хочу! Таку 
гарну треба! Я без неї жити не 
зможу!»

Посміялися з його мамою. 
Дітлахи познайомилися, ви-
росли. Цього року одружу-
ються.

ЯК ЖИТИ ДОБРІШИМИ
«Добрі поради» від фахівця з доброти 
Габріелли Ван Ріж


