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Народне лікування 
травами

Читайте на стор. 5

Народна медицина пропо-
нує багато методів лікування 
нирок, заснованих на вико-
ристанні трав, злаків, овоче-
вих соків та ін. 

Розглянемо деякі з них.

Два почуття нас рятують в житті –
любов і гумор. Якщо у вас є одне з двох, 
ви – щаслива людина! 
Якщо у вас є обидва, ви – непереможні!

Напуття дня

Передплатний індекс: 
90219

 Оформити передплату можно в будь-якому 
поштовому відділенні «Укрпошти»

«ГАЗЕТА МЕНІ ПРИЙШЛА В ПОСИЛЦІ»

НЕРОЗЛУЧНІ З «ПАНТЕЛЕЙМОНОМ» 
ДЕСЯТКИ РОКІВ...

Здрастуйте, шановні «пантелеймонівці»! Всі, хто причет-
ний до видання цієї чудової газети, будьте здоровими! Всім 
сил, енергії, удачі!

Я, Горшкова Анна Василівна, виписала собі бальзам Боло-
това, і в посилці була вкладена газета «Пантелеймон». Так я з 
нею і познайомилася.

Перечитала її від першої до останньої сторінки. Газета мені 
дуже сподобалася. Розумна, змістовна, корисна, цікава. Шко-
дую, що ніде раніше не зустрічала її. Попросила сина, щоб пе-
редплатив. Тому що я вже з дому не виходжу. Мені 72 роки, 
два інсульти, ноги не носять, але голова ще працює. Пропра-
цювала вчителем 44 роки, зараз на пенсії. Але газету вашу те-
пер передплачуватиму. По частинах (продовжуватиму).

Спасибі, що ви є. Зі святами вас! Здоров'я, щастя, успіхів!
Анна Василівна Горшкова, м. Київ

Добрий день! Зі святами всіх вітаю! Бажаю колективу 
редакції газети «Пантелеймон цілитель» міцного здоров'я, 
творчих успіхів, миру, благополуччя!

З газетою «Пантелеймон» я зустрілася вперше понад 20 
років тому. Мені подарували її на виставці медобладнання в 
Палаці спорту. Якийсь час я купувала її за можливості, а потім 
(ось уже як 17 років) почала передплачувати.

Завжди із задоволенням читаю кожен випуск, кожну стат-
тю. Газета несе в собі добро, зігріває і зцілює людські душі. Ба-
гато порад, рецептів із газети я застосовую в житті.

З повагою – Любов Іванівна Дардак,
м. Боярка, Львівська обл.

Здрастуйте! Колись про-
читала твоє напуття дня, 
«Пантелеймоне»: «Ось і ли-
стопад вже почався ... Спра-
ва потихеньку йде до весни 
...» Дуже сподобалося! Скіль-
ки в ньому оптимізму! А 
сьогодні з подивом дивлюся 
в свій диво-календар, а над-
ворі – мій друг, березень!!!

Як же хвацько, немов 
трійка відважна, тікає від 
нас в невідому далечінь час! 
Не встигнеш озирнутися, як 
Матінка-земля, прокинув-
шись, задзюрчить струмоч-
ками, заспіває шпаками, по-
сміхнеться чудовими очима 
проліска. І прибіжить, ви-
блискуючи босими п’яточка-
ми, в яскравому барвистому 
сарафані красуня Весна! І 
зігріє сонечком, і подарує 
кришталеву казку з буру-

льок, що капають ...
І завітає до нас, доро-

гі наші мами, бабусі, донь-
ки, панянки, в гості улю-
блене свято – 8 Березня! З 
чим я вас, мої дорогоцінні і 
незрівнянні, і вітаю! І підно-
шу вам як скромний подару-
нок свій вірш.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ЛЮБИМЫЕ!

Я хочу, чтобы вы были 
счастливы

И красивы душой и собой!
Будьте, женщины-девы, 

любимыми — 
Летом, осенью,  

в стужу и в зной!
А ещё вам, родные, желаю

Солнца, мира, 
тепла и добра.

Чтоб улыбка ваш лик 
украшала, 

А в сердечке цвела весна!
Ваши души цветут 
пусть тюльпанами,
Чтоб не знали беды 

и обмана вы никогда!

Пусть вас Ангел крылом 
укрывает,

А Господь пусть оберегает 
В этот День, 

в этот час и всегда!

С Женским днём вас, люби-
мые мамы,

И дочурки, сударыни, дамы!
Поздравляю сердечно всех я!

Вас, редакторы,
милая Анна, 

С Диво-днём поздравляю, 
любя!!!

З любов'ю –
Ірина Самсоненко,

Кіровоградська обл.

ПРИЙШЛА КРАСУНЯ ВЕСНА!

Ви можете передплатити газету 
українською або російською мовами.
Корисна для вас інформація буде 
завжди під рукою.
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ЦЕ ЦІКАВО

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

Зауважимо: ваше про-
щення не всемогутнє. Якщо 
ви «не пробачили», не оче-
видно, що людина через це 
переживає, і якщо ви «про-
бачили», зовсім не обов'яз-
ково, що людині після цього 
відразу на душі полегшає. 
Люди – все-таки досить ав-
тономні істоти, і їхні пере-
живання залежать не тіль-
ки від нас, від наших слів і 
нашого ставлення, а й від 
внутрішньої позиції самої 
людини. Якщо той, хто ви-
нен, відчуває свою провину 
перед нами, то прощення 
зазвичай знижує його пере-
живання. Однак, якщо лю-
дина, яка переживає, більш 
розбирається з собою, то 
ваше прощення для неї клю-
чову роль не грає.

Проте, головні питання з 
приводу «прощення» звучать 
так: «Чи все прощати?» і «Як 
прощати?» Постараємося на 
них відповісти.

ЧИ ЗАВЖДИ ПРОЩАТИ? 
ЧИ ВСЕ ПРОЩАТИ?

Питання дуже складне, 
оскільки в ньому постійно 
плутаються два різних сенси 
– поведінковий і душевний. 
Хтось, кажучи про прощення, 
думає про свої переживання 
(«Пробачила я чи не пробачи-
ла? Зникла образа чи ні?»), а 
хтось інший – про те, як тепер 
себе поводити («Пробачити 
його? Чи в дім не пускати?»).

Можна пробачити по-
ведінково, але не душевно. 
«Ну добре, проходь!» (А в 
душі образа залишилася). 
Можна пробачити душевно, 
але не поведінково. «Я тебе 
розумію і на тебе не серджу-
ся. Але я зрозуміла, що такі 
відносини мене не влаштову-
ють. Ми розлучаємося, біль-
ше мені не телефонуй». Під-

сумок, називаємо це різними 
словами: поведінкове про-
щення і душевне прощення.

ДУШЕВНЕ ПРОЩЕННЯ

Наймудріші, найбільш 
душевно здорові люди в 
душі не прощають нікого 
–рівно тому, що нікого не 
звинувачують. Прощення – 
це зняття претензій і звину-
вачень, припинення образ і 
злості ... А навіщо починати 

претензії і звинувачення? 
Навіщо впадати в образу 
і злість? Мудрі люди цього 
не роблять, тому їм і про-
щати нікого не потрібно.

Пам'ятайте, як цьому 
вчить Дхаммапада? «Він 
образив мене, він ударив 
мене, він взяв верх наді 
мною, він забере мене». 

У тих, хто таїть в собі такі 
думки, ненависть не припи-
няється. У тих, хто НЕ таїть 
в собі таких думок, ненависть 
припиняється. Бо ніколи в 
цьому світі ненависть не при-
пиняється ненавистю, але 
відсутністю ненависті припи-
няється вона ...

Душа мудрого чиста від 
злості і образ. Але як до цьо-
го прийти? Оскільки вершин 
душевного розвитку люди 

досягають не всі і не відра-
зу, розумно поставити більш 
реалістичне завдання: не 
застрявати в своїх образах 
і звинуваченнях, прощати 
швидше і легше.

Одразу попереджаємо – всі 
ці методи працюють тільки 
для тих людей, які зі своїми 
почуттями хоч якось справ-
лятися вміють і розумом ко-
ристуються. Якщо ж ви живе-
те в іншій філософії і для вас 
подібні питання розумним 
чином вирішувати неможли-
во, ви віддаєте перевагу звер-
татися до свого несвідомого і 
розмовляти зі своїми почут-
тями, то у вас ситуація важча.

ПОВЕДІНКОВЕ 
ПРОЩЕННЯ 

Якщо ж говорити не про 
душу, не про переживання, 
а про поведінку, то тут си-
туація виявляється зовсім 
іншою.

Якщо у вас людина пе-
репрошує за якусь дрібни-
цю (типу: «Вибачте, що я 
вас ненавмисно штовхнув»), 
то можна і потрібно тут же 
пробачити її і сміливо розра-
ховувати, що ця людина на-
магатиметься вас більше не 

штовхати. 

Підсумок: за дрібни-
ці виховані люди про-
щають легко. Якщо ж 
ідеться не про дрібниці, 
тут питання стає більш 
важким. Важливо зро-
зуміти: «прощення» або 
«непрощення» – це тіль-
ки інструмент впливу, 
який в деяких випадках 
працює, а в деяких ні.

Деяким людям вза-
галі що-небудь прощати 
марно, тому що, прощай 
їх чи не прощай, це не 
змінить нічого. Це, на-
приклад, чоловіки-алко-

голіки, або чоловіки-гуляки 
за своєю життєвою філосо-
фією, це дівчата, які люблять 
тільки легке життя і не знай-
омі з тим, що таке совість ... 
Список продовжите самі. 

Для них попросити виба-
чення – не означає нічого, як 
і ваше «прощення» або «не 
прощення». Якщо тверезий 
він просив вибачення, а зав-
тра знову приходить п'яний, 
швидше за все, прощати це 

не можна. Прощення не по-
винне ставати великодушним 
приученням до безкарності. 
До таких людей можна стави-
тися тільки як до стихійного 
лиха, або як до диких тварин, 
де працює тільки намордник 
або дресирування. 

З ними за можливості кра-
ще справи не мати зовсім, а 
якщо вже зв'язалися, то про-
сто намагатися мінімізувати 
від них шкоду. Усе.

А КОЛИ МУДРІ ЛЮДИ 
ОБОВ'ЯЗКОВО 
ПРОЩАЮТЬ?

У тих випадках, якщо сер-
дитися вже недоцільно. Дійс-
но, якщо продовжувати пре-
тензії і образи вже безглуздо, 
якщо все одно цим нічого не 
доб'єшся, то – навіщо? Об-
рази і злість бруднять душу. 
Вчіться тримати свою душу 
чистою!

Ще раз повторимо голов-
ну думку статті: прощати – 
це красиво і благородно. А 
ще краще – не потрапляти 

в ситуації, коли доводиться 
прощати, оскільки прощен-
ня передбачає, що людина 
перед вами винна. Але наві-
що ви її звинувачуєте? Му-
дріше жити – в принципі 
без звинувачень, приймаю-
чи людей і ситуації такими, 
якими вони є, приймаючи 
потрібні (в тому числі за не-
обхідності жорсткі) рішення 
з приводу людей і ситуацій, 
але – без образ і звинува-
чень. Просто у справі. Тоді і 
прощати нікого не треба.

А що ви думаєте з цього 
приводу? Який досвід ваш?

Автор: М. І. Козлов

ЧОМУ МУДРІ ЛЮДИ НЕ ПРОЩАЮТЬ НІКОМУ, 
А ВИМОГЛИВІ – НЕ ВСІМ І НЕ ВІДРАЗУ? 14 березня – 

Прощена неділяПрощення – зняття претензій і звинувачень, припинення образ і 
злості убік раніше винного. Прощення – це мир. Це мир для себе і оголо-
шення миру для того, на кого ви сердилися.

Прощення – це не 
виправдання і пояснення 

поведінки людини, 
це зміна свого ставлення

 до минулого у бік спокою.

Образа – це прояв 
себелюбства і гордині. 

Всепрощення – 
це теж прояв гордині.

 «Я настільки духовний, 
великий і мудрий, що прощу, 
кого завгодно з цих людей,

які не знають світла істини».

 Гординя може приймати різні 
форми, тож перевірте: чи не 

зневажливо ви судите про тих, хто 
висот духовності і всепрощення 

поки не досягнув?

Ви не можете «пробачити» того, кого в принципі 
не можете покарати.  

Пробачити можна тільки того, над ким ви маєте 
владу прощати і можете вибрати: карати його чи 

милувати.  

Наприклад, дитині, яка провинилася, ви можете 
пробачити, а президенту Обамі, що розбомбив 

Ірак, – ні. Президенту США ані жарко, ані холодно від 
того, що ви на нього спершу «ображалися», а потім 

«пробачили і сповнилися гармонії».  

Ну, тобто, втішити себе, не злитися і не ображатися на 
те, що хтось сильний і владний вас образив, – можна, 
і це, можливо, принесе полегшення. Але це точно не 

можна назвати прощенням, а тільки самозаспокоєння 
або самонавіюванням.
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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)

– Ти не зможеш, мій друже, 
– сказав Фелліні. – Це немож-
ливо зробити.

Гуерра знизав плечима.
– Якщо ти готовий роз-

лучитися з 12 доларами, Фе-
деріко, давай укладемо парі: 
завтра я принесу тобі такий 
сценарій.

– Домовилися, Тоні, 12 до-
ларів мені зараз будуть не за-
йвими.

І вони посперечалися.
Фелліні був упевнений, 

що перемога і 12 доларів вже 
у нього в кишені. І він був 
близький до цього. Згодом 
Гуерра зізнавався, що ввечері 
у нього стався напад паніки – 
він ніяк не міг написати сце-
нарій десятисекундного філь-
му.

Завдання здавалося 
нездійсненним. Згідно з умо-
вами суперечки, фільм пови-
нен був бути повноцінним: із 
зав'язкою, кульмінацією і нес-
подіваною розв'язкою. Але як 
укласти все це в 10 секунд?!

Лише до ночі сценариста 
осінило.

– Ти приніс 12 доларів, 
Тоні? – дивлячись на трохи 
пом'яте після безсонної ночі 
обличчя друга, запитав Фел-
ліні.

– Не квапся, Федеріко. Я 
приніс сценарій.

І Тоніно Гуерра простягнув 
своєму другові листок. 

Федеріко розгорнув 
папірець і прочитав 

наступне:
«Жінка дивиться телеві-

зор. На екрані – трансляція 
старту ракети. Йде зворотний 
відлік: 10 ... 9 ... 8 ... Ми бачи-
мо її обличчя, на якому відби-
вається буря переживань. На 
останніх секундах вона бере 
телефон, набирає номер: 7 ... 6 

... 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 – і зі стар-
том ракети вимовляє в труб-
ку: «Приїжджай, він полетів!»

Прочитавши сценарій, 
Фелліні мовчки витягнув га-
манець і відрахував своєму 
другові 12 доларів.

Сценарій, запропонова-
ний Гуерра, – це абсолютно 
повноцінне кіно, справжня 
комедійна драма в дусі італій-
ських фільмів 50 – 60 років. 
Ми бачимо на екрані тільки 
один персонаж – жінку, але, 
по суті, у фільмі три діючі 
особи: вона, чоловік-рогоно-
сець, що вирушив до зірок, і 
щасливий коханець.

Зворотний відлік до стар-
ту ракети надає фільму ди-
наміки, своєрідного саспенсу. 
Розв'язка несподівана і абсо-
лютно геніальна.

Ось що таке справжня 
майстерність ... Втім, чому ди-
вуватися: Гуерра ж!

Якось хлопець упізнав 
свого вчителя з молодших 
класів у перехожому. Він 
підійшов до старого і запи-
тав:

– Ви мене не пам'ятаєте? Я 
був вашим учнем.

– Так, я пам'ятаю тебе 
третьокласником. А чим ти 
зараз займаєшься?

– Я викладаю. Ви так впли-
нули на мене, що я теж захотів 
виховувати учнів.

– Це правда? Дозволь мені 
поцікавитися, в чому ж вира-
зився мій вплив? 

– Ви справді не пам'ятаєте? 
Дозвольте мені нагадати це в 
вашій пам'яті. Якось мій одно-
класник прийшов у клас з го-
динником на руці, який йому 
подарували батьки. Він його 
зняв і поклав до ящика парти. 
Я завжди мріяв мати такий 
годинник. Я не втримався і 
вирішив забрати. Незабаром 
той хлопчик підійшов до вас 
в сльозах і поскаржився на 
крадіжку. Ви обвели всіх по-

глядом і сказали: «Той, хто за-
брав годинник, що належать 
цьому хлопчику, будь ласка, 
поверніть його».

Мені стало дуже соромно, 
але мені не хотілося розлуча-
тися з годинником, тож я не 
зізнався. Ви попрямували до 
дверей, замкнули їх і веліли 
нам усім вишикуватися уз-
довж стіни, попередивши: «Я 
повинен перевірити всі ваші 
кишені за однієї умови, що ви 
всі закриєте очі».

– Ми послухалися, і я від-
чув, що це був найганебніший 
момент у моєму житті. Ви ру-
халися від учня до учня, від 
кишені до кишені. Коли діста-
ли годинник з моєї кишені, 
ви продовжували рухатися 
до кінця ряду. Потім сказали: 
«Діти, все в порядку. Ви мо-
жете відкрити очі і поверну-
тися до своїх парт».

Ви повернули годинник 
власнику і не сказали більше 
ні слова з приводу цього ін-
циденту. Так того дня ви вря-

тували мою честь і мою душу. 
Ви не заплямували мене як 
злодія, брехуна, нікчемну ди-
тину. Ви навіть не спромогли-
ся поговорити зі мною про 
цей епізод. Згодом я зрозумів, 
чому: як істинний вчитель, 
ви не захотіли заплямувати 
гідність юного, ще не сфор-
мованого учня. Тому я став 
педагогом.

Обоє замовкли під вра-
женням цієї історії. Потім мо-
лодий педагог запитав:

– Якщо ви мене впізнали 
сьогодні, то чи не нагадувало 
вам моє ім'я про той епізод?  

Старий учитель відповів:  – 
Справа в тому, що я перевіряв 
кишені теж з закритими очи-
ма.

Справжній учитель – це не 
той, хто постійно виховує 
тебе, а той, хто допомагає 

тобі стати собою.

Михайло Свєтлов

Проста практика допом-
оже не відкладати домашні 
справи на потім і знизити 
тривожність.

Щодня після ранкової мо-
литви ченці буддистів про-
тягом 20 хвилин займаються 
прибиранням. Одні підміта-
ють, інші миють посуд, треті 
чистять вікна. Поки звучить 
звичайно, ми всі так приби-
раємо. Різниця ось у чому.

Коли відведений час 
виходить, монахи 

зупиняються, навіть якщо 
не доробили роботи.

Просто їхня мета не в тому, 
щоб усунути накопичені за-
вали або позбутися безладу 
на кухонному столі. Вони ро-
блять прибирання заради са-
мого процесу і ставляться до 
нього як до виду медитації. 
Такий підхід стане в нагоді і 
за стінами монастиря.

Зазвичай ми сприймаємо 
свої обов'язки, в тому числі 
домашні, як джерело стресу. 
Якщо змінити ставлення, ви-
конувати їх буде легше. Плюс 
це принесе користь нашій 

психіці.
За даними досліджень, 

тривожність і негативні емо-
ції знижуються завдяки «ме-
дитативному миттю посуду», 
коли ми повністю зосеред-
жені на процесі, а не думаємо 
про минуле чи майбутнє. При 
такому підході вже не здаєть-
ся, що домашні справи заби-
рають багато часу.

Метод прибирання буд-
дистських ченців може допо-
могти навіть тим, хто далекий 
від медитації. Більшості з нас 
важко змусити себе взятися 
за справу, яка нам не подо-
бається, наприклад, прибрати 
у ванній. Але якщо пообіцяти 
собі, що зупинишся через 20 
або навіть 10 хвилин, поча-
ти прибирання буде легше. І 
цілком можливо, після закін-
чення встановленого часу ви 
вирішите не перериватися, а 
довести справу до кінця.

Однією з найцінніших порад, 
які я отримав в житті, 

була від діда. 

Мені було років 7 і у мене 
щось трапилося. Вже не 
пам'ятаю, що, але я стояв, 
плакав і скаржився дідусеві 
на якусь несправедливість.

Він уважно слухав, а тоді 
сказав: «Ти почав часто скар-
житися. Ти знаєш, що таке 
книга скарг?»

Я сказав, що ні. Тоді він 
повів мене в магазин і попро-
сив дати нам «Книгу скарг». 
І сказав, що люди сюди пи-
шуть скарги. «Ти хочеш ста-
ти такою ж книгою, повною 
скарг?» Далі він сказав мені, 
щоб я пообіцяв йому не пере-
творити своє життя на книгу 

скарг, а ще він сказав, щоб я 
перестав нити через дрібниці.

Діда я дуже люблю і по-
важаю, хоча його немає вже 
давно. Його всі в окрузі пова-
жали. Дуже вольовий, добрий 
і справедливий. Він багато 
працював, навіть будучи ста-
рим. Ми, діти, бачили його 
праці і який він сам. Не пам'я-
таю, щоб він кричав або дра-
тувався на нас, онуків, а нас 
була ціла зграя.

Коли я виріс, то почав 
читати книжки на тему пра-
вославного виховання своїх 
дітей. Тому, коли зустрічаю 
фрази, які зустрічалися в 
книжках, по-новому їх осмис-
люю: «Духовна робота над со-
бою – це одночасно і робота 
над нашим ближнім, тому що 
добрий приклад говорить сам 
за себе» (старець Паїсій Свя-
тогорець).

Мій дід просто жив і пра-
цював. Прикладу не показу-
вав. Він просто жив, а ми, 
діти, дивилися на нього і про-
сто любили.

Зв'язок поколінь, швидше 
за все, так і виглядає. Від дідів 
– до онуків.

«ВИ МЕНЕ НЕ ПАМ'ЯТАЙТЕ? Я БУВ ВАШИМ УЧНЕМ...» ГЕНІАЛЬНИЙ МЕТОД ПРИБИРАННЯ, ЯКИЙ ВАРТО 
ПЕРЕЙНЯТИ У БУДДИСТСЬКИХ ЧЕНЦІВ

МУДРА ПОРАДА МОГО ДІДА, ЯКА ДОПОМОГЛА 
МЕНІ В ДИТИНСТВІ ВИХОВАТИ СИЛУ ВОЛІ

ФЕЛЛІНІ ПОСПЕРЕЧАВСЯ З ДРУГОМ, ЩО ТОЙ НЕ ЗМОЖЕ
ПРИДУМАТИ ФІЛЬМ ТРИВАЛІСТЮ 10 СЕКУНД ...

Знаменитий сценарист Тоніно Гуерра і великий Федеріко Фелліні були друзями. Одним із 
хрестоматійних прикладів майстерності Гуерра стала його суперечка з Фелліні. Режисер не 
повірив, що його друг-сценарист зможе написати сценарій повноцінного короткометраж-
ного фільму тривалістю 10 секунд.
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Здрастуйте! Хочу поді-
литися з читачами «Панте-
леймона» цікавими рецеп-
тами, які я застосовую для 
профілактики подагри і в 
разі, коли дістають головні 
болі. Благо, що ці прості за-
соби завжди є під рукою.

ВІД ПОДАГРИ
Приготуйте компрес із 

меду і солі (в рівних пропор-
ціях, приблизно по 1 сто-
ловій ложці). 

Накладіть на марлю і 
накрийте на кілька годин 
ділянку ураженого суглоба 
(краще перед сном). Курс – 
10 днів.

ГЕРАНЬ ПРИ 
ГОЛОВНОМУ БОЛЮ

Коли сильна мігрень, ря-
тує аромат герані запашної. 
Треба вдихати його по 15–20 
хвилин щодня. Також можна 
взяти листки герані, трохи 
пом'яти їх у долоні і закласти 
в вуха. 

Або приготувати витяж-
ку з 2 чайних ложок подріб-
неного кореневища герані 
(попередньо потримати на 
холоді), змішати з 400 мл 
води, настоювати 8 –10 го-
дин. Проціджений настій 
вживати 5–6 разів на добу по 
одній чашці.

Всім здоров'я і благопо-
луччя!

Надіслала Ольга Горчак, 
Миколаївська обл.

Дослідники стверджу-
ють, що ключову роль у пи-
танні довголіття відіграє 
абсолютно не генетика і не 
кошти підтримки молодості. 
Обумовлює швидкість на-
шого старіння саме мозок.

ПРО СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІК 
 
Саме він визначає зовніш-

ність і поведінку кожного з 
нас, і повністю залежить від 
процесів головного мозку. Ще 
на початку XIX століття чо-
ловік або жінка в 35–40 років 
вважалися глибоко старими. 
Через велику кількість ін-
формації і більшу зайнятість 
людство в цілому стало жити 
довше, а значить, настав час 
визнати зміни у віковій кла-
сифікації.

ВООЗ визначила нові 
вікові межі: сьогодні мо-
лодість триває від 25 до 44 
років. Тож у 40 років жінки – 
ще дівчата, а не другий сорт, 
як багато хто любить пожар-
тувати. Далі від 44 до 60 років 
сучасна людина перебуває 
в середньому віці, від 60 до 
75 років – у літньому, і тіль-
ки у віці 75–90 років настає 
старість. Тих, кому понад 90 
років, називають довгожите-
лями.

СТАРІННЯ ЛЮДИНИ 
ОБУМОВЛЕНЕ

ВПЛИВОМ ЇЇ МОЗКУ
 
Але все ж не всім вдаєть-

ся зберегти молоде тіло і об-
личчя в ті ж 40 років, а вже 
тим паче – в 50 і 60. Зали-
шатися молодими душею і 
тілом у зрілому віці в першу 
чергу заважає наша психо-
логія, внутрішні установки і 
ставлення до життя. Від них 
залежить і зовнішня краса. 
Основна гіпотеза, на дослід-

ження в галузі якої витрачені 
мільярди доларів, говорить: 
швидкість нашого старіння 
залежить саме від мозку.

Це легко доводиться. На 
початку життя наш мозок 
дуже зайнятий пізнанням 
світу, себе, наповненням 
знань і різними висновками. 
Отже, весь організм включе-
ний в ці процеси і працює на 
межі можливостей. Але щой-
но світ стає нецікавим, щойно 
перестаємо пізнавати, роз-
ширювати свої компетенції, 
навчатися, тут же починаєть-
ся старість. 

Наш мозок і організм біль-
ше не працюють активно. До 
речі, звідси ж і різні хвороби 
за типом Альцгеймера.

Психологічне старіння 
важливо вчасно помітити. 

І тут є 3 основних його 
показники.

1) Ставлення до часу

Тільки-но у вас з'являєть-
ся відчуття того, що 
всі кращі події в житті 
вже були, а для чогось 
ще вже час минув, то 
ви почали старіти. 
Психологічно стара 
людина живе спогада-
ми, молода – планами.

Песимізм, відчуття без-
надійності, відсутність 
планів, нескінченне переме-

лювання спогадів – все це 
показники психологічної ста-
рості і каталізатори біологіч-
ної. Адже не дарма в Америці 
люди після 60 років вступа-
ють до інститутів, ходять на 
різні курси. Все нове сприяє 
роботі мозку і оптимістично-
му настрою. А значить – мо-
лодості.

2) Обмеження
Психологічна старість без-

посередньо пов'язана з жалі-
стю до себе: «У свої 50 я вже 
не можу робити те, що робила 
в 20 років. Я вже не дозволю 
собі робити сальто або так і 
не стрибну з парашутом». 

З віком, зрозуміло, ми ста-
вимо собі все більше обме-
жень, що пов'язано з фізични-
ми даними і відповідальністю 
(діти, співробітники). Але з 
кожним періодом життя від-
криваються нові можливості. 
Якщо важко робити щось фі-
зично, можна почати більше 
розвивати творчі здібності.

Вивчайте нові мови, за-
ймайтеся пішим туризмом, 
відвідуйте нові країни, ор-
ганізовуйте різні заходи. І 
багато 20-річних не зможуть 
скласти вам конкуренції. Не 

обмежуйте себе, а шукайте 
можливості.

3) Емоційна 
стабільність
Сучасною наукою і тися-

чолітньою мудрістю доведе-
но, що вдячні і щасливі люди 
живуть довше і виглядають 
красивіше. Стабільна психіка 
– запорука молодості.

Людина, яка вміє спокійно 
адаптуватися до змін і прохо-
дить труднощі, вміє не брати 
все занадто близько до серця 
і не зациклюватися на про-
блемі, завжди буде більш мо-
лодою. У життєрадісних лю-
дей по-іншому утворюються 
лицьові складки, у них мен-
ше старечих зморшок і вони 
більш привабливі зовні.

Бачити хороше, мати по-
чуття гумору і дякувати жит-
тю за кожен прожитий день 
– запорука психологічної мо-
лодості. Це пов'язано з цілою 
низкою гормональних та ней-
рохімічних процесів, які відб-
уваються в мозку.

Розвивайтеся, радійте, 
незважаючи ні на що, а 

головне – не прив'язуйтеся 
до року народження 

в паспорті! 

Багато людей перестають 
працювати над собою лише 

тому, що в 50, наприклад, 
так не годиться робити 

чи пізно вже. Це ваше 
життя, ваші емоції, ваше 
тіло, врешті-решт. Ніхто 

не має права вам у чомусь 
дорікати.

https://mirkrasoty.life/

Всі вже давно усвідомили, що так званий паспортний вік не має нічого спільного з біо-
логічним. У жінок це простежується найкраще. Ви напевно помічали, що деякі жінки в 30 
вже виглядають на 50, а деякі 60-річні можуть сміливо змагатися в привабливості з дівча-
тами років 25-ти. Але чому ж так відбувається?

СПОВІЛЬНЮВАЧІ СТАРІННЯ: 
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СИГНАЛУ МОЗКУ Допомагають 

прості засоби, 
які завжди є під 

рукою

ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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Застосування лікарських 
рослин при хворобах нирок, 

сечо-і жовчовивідних 
шляхів засноване на 

їхній протизапальній, 
дезінтоксикаційній, 

бактерицидній, 
сечогінній, кровоспинній і 

антикоагулянтній дії.  

Трави нормалізують ка-
пілярну проникність нир-
кових клубочків і усувають 
застій сечі, наслідком якого 
може бути утворення кон-
крементів. Діуретична їхня 
дія не супроводжується істот-
ним виведенням з сечею іонів 
калію, як буває при медика-
ментозному лікуванні. 

Крім того, при цьо-
му посилюється се-
креція потових за-
лоз, поліпшується 
робота шлунково-киш-
кового тракту, в тому 
числі печінки і жовчного 
міхура. Водні витяжки 
з лікарських рослин мо-
жуть стимулююче впли-
вати на весь організм, 
заспокоюючи нервову си-
стему і покращуючи об-
мін речовин.

Народна медицина про-
понує багато методів ліку-
вання нирок, заснованих на 
використанні трав, злаків, 
овочевих соків та ін. 

Розглянемо деякі з них.

- Перемішайте 50 г насін-
ня льону, 20 г листя кропиви, 
20 г листя берези, 10 г листя 

суниці, залийте 1 л окропу, 
дайте постояти 1 годину. На-
стій вживайте по 100 мл за пів 
години до їди 4 рази на день.

- 1 ст. ложку листя брусни-
ці залити 1 склянкою окропу, 
після чого настоювати 1 годи-
ну. Відвар процідити і пити 
по 2 ст. ложки кожні 6 годин.

- Безсмертник, корінь ре-
веню, деревій взяти в однако-
вих пропорціях, подрібнити і 
перемішати. Взяти 1 ст. ложку 
трави, заварити в термосі 1 
склянкою окропу, дати посто-
яти 1 годину. Настій вживати 
по пів склянки 2 рази на день.

- Бруньки осики (10 г) за-
лити горілкою (100 мл), від-
ставити в прохолодне темне 
місце на 2 тижні. Процідити 
настойку і вживати по 30 кра-
пель (з водою) 3 рази на день 
за 30 хвилин до їди. Вживати 
2 тижні, курс можна повтори-
ти через пів місяця.

- Відвар мучниці: 1 ст. лож-
ку трави залити 1 склянкою 
окропу, варити на слабкому 
вогні 5 хвилин. Настояти 2 
години, процідити і віджа-
ти. Пити засіб теплим по 1/3 
склянки до їди.

- Відмінний сечогінний і 
жовчогінний засіб – овес. Взя-
ти 1 склянку вівса і залити 4 
склянками окропу, варити на 

повільному вогні, поки не ви-
парується 1/4 об'єму рідини. 
Після цього відвар остудити 
і процідити. Засіб вживати по 
пів склянки 4 рази на день.

- Широким спектром те-
рапевтичної дії на печінку, 
жовчний міхур і систему 
травлення має такий збір: 
насіння розторопші – 20 г, 
коріння кульбаби – 20 г, листя 
м'яти перцевої – 20 г, плоди 
фенхелю – 15 г, плоди анісу 
– 10 г, коріння перстача пря-
мостоячого – 5 г. Дві чайні 
ложки збору залити 1 склян-
кою окропу, накрити і насто-
яти 5–10 хвилин, процідити. 
Пити по 1 склянці теплого на-
стою після кожного прийому 
їжі.

Важливо! Описані фіто-
засоби поліфункціонально 
діють на організм. Тому ба-
жано використовувати їх за 
призначенням лікаря з ура-
хуванням супутніх захворю-
вань.

Отже, почнемо з друго-
го питання – стосовно того, 
що сльозяться очі. Постій-
на сльозотеча – перша озна-
ка, що з очима щось не так. 
Випадки бувають різні, але 
завжди треба вчасно відві-
дувати офтальмолога. Якщо 
сльози течуть після опера-
ції, він пропише препарати, 
які допоможуть відновити 
зір. Якщо причина в чомусь 
іншому, то допоможе її кон-
структивно вирішити. Так чи 
інакше, краще звернутися по 
допомогу до професіонала.

І питання про утворення 
сухої мозолі. Якщо ситуація 
не запущена, можна спро-
бувати усунути проблему в 
домашніх умовах. Але кра-
ще звернутися до подолога 

– фахівця, який займається 
проблемами стоп: натопти-
шами, бородавками, мозоля-
ми, тріщинами, а також вра-
женнями нігтьової пластини.

Суха мозоль виглядає як 
невеликий жовтуватий гор-
бок на шкірі, болить не силь-
но. Виникає внаслідок носін-
ня незручного взуття і може 
перерости в водяну мозоль, 
якщо не вжити належних за-
ходів.

ПРИБИРАЄМО 
СУХУ МОЗОЛЬ:

1. Розведіть перед сном 
ванну з теплою водою, морсь-
кою сіллю і содою. На 3 літри 
води – 1 ст. солі і стільки ж 
соди.

2. Розпарте ноги протягом 
10–15 хвилин, потім насухо ви-

тріть і поскобліть мозоль ват-
ним диском або аптечною де-
рев'яною паличкою.

3. Змастіть ділянку 
пошкодженої шкіри цинкової 
пастою (продається в аптеці) 
і спробуйте відлущити оро-
говілу шкіру. Якщо мозоль 
зійшла, залишивши рожевий 
слід, нанесіть на шкіру дитя-
чий крем. Після промокніть 
надлишки крему серветками і 
надіньте шкарпетки. Можете 
повторити процедуру через 
3–4 дні.

4. Щоб позбутися сухої мо-
золі на пальці, п'яті або поду-
шечці стопи, приготуйте каш-
ку з картоплі. Натріть овоч на 
тертці, нанесіть засіб на мо-
золь, забинтуйте і надягніть 
шкарпетки. Потримайте ком-
прес кілька годин або зробіть 
його на ніч. Картопля розм'я-
кшить шкіру, що загрубіла, і 
ви зможете видалити мозоль 
за допомогою пемзи. Після 
цього змастіть ноги жирним 
кремом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

ПИТАННЯ— ВІДПОВІДЬ

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

НА ПРОХАННЯ ЧИТАЧІВ НАРОДНЕ ЛІКУВАННЯ ТРАВАМИ
«Хочу попросити давати в газеті більше рецептів для лікування нирок і печін-

ки травами.
Анна Данилівна, м. Кременчук, Полтавська обл.»

ПОЗБАВЛЯЄМОСЯ СУХОЇ МОЗОЛІ
«Будь ласка, надрукуйте у вашій газеті, як вивести 

суху мозоль на пальці ноги. А ще з лівого ока течуть 
сльози. Понад 15 років тому на цьому оці робили опера-
цію – катаракта, бачу добре.

Ольга, Харківська обл.»
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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)

У БЛОКНОТ

Оцет Болотова
«Здоров'я»
Ун і в е р с а л ь н и й 

очищувальний і ліку-
вальний засіб. Значно 
знижує зайву вагу. 
Застосовується при 
артритах і артрозах, 
остеохондрозі, гри-
жах міжхребцевих дисків, 
при травмах кісток, суглобів 
і зв'язок. 

При хворобах печінки і 
жовчного міхура, тромбо-
флебіті, невралгії, обмін-
них порушеннях. Є сильним 
імуностимулятором. Нор-
малізує діяльність шлунко-
во-кишкового тракту, проти-
глисний засіб. 

Склад: ферментований са-
бельник, яблучний оцет. Спо-
сіб застосування: по 1 ч. л. на 
50 мл води, двічі на день за 20 
хвилин до їди. Курс: 2 місяці.

Оцет Болотова 
«Серцевий»
Універсальний за-

сіб при захворюван-
нях серця. Застосову-
ють як заспокійливий 
засіб при безсонні, 
нервовому збудженні, 
неврозах серцево-су-

динної системи, спазмах 
шлунково-кишкового трак-
ту. 

Використовують при за-
хворюваннях, що супровод-
жуються нервовим збуджен-
ням, безсонням, істерією, 
мігренеподібними головни-
ми болями. Зменшує збуд-
ливість центральної нервової 
системи.

Склад: валеріана фермен-
тована, яблучний оцет.

Спосіб застосування: по 
1 ч. л. на 50 мл води, тричі 
на день за 20 хвилин до їди. 
Курс: 2 місяці.

Оцет Болотова 
«Діабетичний»
Для лікування діа-

бету і нормалізації 
цукру в крові. Пре-
парат діє сечогінно, 
гіпоглікемічно, суди-
норозширювально, 
покращує обмін ре-
човин в організмі. 

З а г о ю в а л ь н и й , 
протиалергічний, проти-
свербіжний, антибактеріаль-
ний засіб. Налагоджує ву-
глеводний обмін. Впливає на 
організм, як інсулін. Завдяки 
сечогінним властивостям за-
стосовують для виведення 
надлишку рідини з організму, 
розвантаження серцево-су-
динної системи. Активізує 
секрецію шлункового соку, а 
також знімає больові відчут-
тя при захворюваннях під-
шлункової залози.

Склад: квасоля ферменто-
вана, яблучний оцет. Спосіб 
застосування: по 1 ч. л. на 50 
мл води, тричі на день за 20 
хвилин до їди. Курс: 2 місяці.

Оцет Болотова 
«Від псоріазу»
Для лікування 

псоріазу. Склад: кро-
пива ферментована, 
яблучний оцет. 

Спосіб застосу-
вання: по 1 ч. л. на 50 
мл води, тричі на день 
за 20 хвилин до їди. 
Курс: 2 місяці.

Фермент 
чистотілу 
по Болотову
Сприяє очищен-

ню організму. Діє  як 
стимулюючий засіб. 
Підвищує гормональ-
ну активність залоз. 
Практично повністю 

відновлює епітеліальну по-
верхню шлунково-кишково-
го тракту. Зі шлунку і кишеч-
ника виводяться нерозчинні 
хлориди важких металів, 
радіонукліди (цезій, строн-
цій та ін.). Засіб знижує або 
попереджає розвиток деяких 
грибкових захворювань, діє 
антивірусно. Склад: козяча 
сироватка, ферментований 
чистотіл. Спосіб застосу-
вання: по 2 ст. л.  раз на день, 
уранці за 30 хвилин до їди. 
Курс: 2 місяці.

Фермент чебрецю 
по Болотову

Застосовується при ліку-
ванні гострих і хронічних 
захворювань дихаль-
них шляхів (бронхіт, 
астма, пневмонія, 
туберкульоз), для 
лікування шлунко-
во-кишкових захво-
рювань, нервових 
хвороб, безсоння, 
цукрового діабету, 
допомагає при ліку-
ванні алкогольної 
та тютюнової залежності, 
очищає печінку і виводить 
з організму шлаки і токси-
ни. Склад: козяча сироват-
ка, ферментований чебрець. 
Спосіб застосування: двічі на 
день по 2 ст. л. за 30 хвилин 
до їди. Курс: 2 місяці.

Фермент кори осики
по Болотову

Застосовується при хво-
робах нирок, циститі, уре-
триті, нетриманні 
сечі і затримці сечо-
виділення, проносі, 
відкладенні солей в 
суглобах, артритах 
і артрозах, подагрі, 
ревматизмі, коліті, 
панкреатиті, цукро-
вому діабеті, гастриті. 

Склад: козяча сироватка, 
ферментована кора осики. 
Спосіб застосування: двічі на 
день по 2 ст. л. за 30 хвилин 
до їди. Курс: 2 місяці.

Фермент 
жовтушника
по Болотову
Застосовується при 

гострій і хронічній 
недостатності серце-
во-судинної системи 
і порушенні кровоо-
бігу, при стенокардії, 
аритмії, гіпертонії, 
атеросклерозі. Має судино-
розширювальну, сечогінну, 
кардіотонічну, спазмолітич-
ну властивості. Склад: козяча 
сироватка, ферментований 
жовтушник. Спосіб застосу-
вання: двічі на день по 2 ст. 
л. за 30 хвилин до їди. Курс: 
2 місяці.

Фермент 
адонісу по Болотову

Застосовується при не-
врозах серця, вегетосудинній 
дистонії, серцево-судинній 
недостатності, при інфекцій-
них захворюваннях нирок, 
як заспокійливий засіб при 
істерії і судомах, запаленні 
верхніх дихальних шляхів, 
емфіземі, туберкульозі ле-
гень, кашлі, при гострих за-
пальних процесах в сечовому 
міхурі, як сечогінний засіб. 

Склад: козяча сироватка, 
ферментований адоніс. Спо-
сіб застосування: двічі на 
день по 2 ст. л. за 30 хвилин 
до їди. Курс: 2 місяці.

НА ПРОХАННЯ НАШИХ ПРИЗЕРІВ
Друзі! У попередньому випуску ми опублікували список призерів за підсумками передплат-

ного конкурсу на 2021 рік. Уже отримуємо від вас дзвінки вдячності (і це приємно) і продовжує-
мо розсилати призи з урахуванням логістики та наявності необхідних продуктів.

Багато хто з вас цікавиться особливостями застосування ферментів Болотова, про які ви 
раніше не знали. Поспішаємо вас заспокоїти, що в бандеролях до товарів буде докладено і бу-
клети з описом властивостей того чи іншого продукту. А також даємо розширену лінійку про-
дукції з числа нових розробок академіка Болотова. Використовуйте на здоров'я!

- Якщо вас морозить піс-
ля прийому їжі, перевірте 
прохідність жовчних про-
ток.

- Якщо сповільнюється 
пульс, спостерігаються лам-
кість нігтів і волосся – звер-
ніть увагу на щитовидну за-
лозу.

- Бліді губи з тріщинами 
– дефіцит заліза в організмі. 
Супутні симптоми: втома, 
задишка при мінімальних 
зусиллях, сонливість.

- Якщо спостерігаються 
набряки стоп, болі при ходь-
бі в ділянці гомілки, венозна 
сіточка – покажіться флебо-
логу, щоб не запустити вари-
коз.

- Мішки, темні кола під 
очима і набряклість обличчя 
можуть означати, що у вас 
хворі нирки або сечовий мі-
хур.

- Випадання вій сиг-
налізує про зниження імуні-
тету і нестачу вітамінів гру-
пи В. Також це можливий 
симптом недостатньої функ-
ції статевих залоз.

- Прожилки кровоносних 
судин на носі з'являються 
при захворюваннях серця і 
підвищеному артеріальному 
тиску.

ЯК ВИЯВИТИ
ХВОРОБУ ЗА

ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

Вчені з канадського університету 
Саскачевану провели дослідження і 
з'ясували, що заняття стрейчингом 
або йогою ефективніше знижує ар-
теріальний тиск у гіпертоніків, ніж 
ходьба. Фахівці стверджують, що 
заняття розтяжкою повинно стати 
частиною загального плану ліку-
вання людей, які борються з гіпер-
тонією.

- Усі думають, що розтяжка – це 
всього лише дія для м'язів. Але коли 

розтягуються м'язи, то також розтя-
гуються всі кровоносні судини, які 
живлять їх, включаючи артерії. Якщо 
зменшити жорсткість артерій, опір 
кровотоку буде меншим. Тобто опір 
кровотоку збільшує тиск, – розповів 
американський професор кінезіоло-
гії доктор Філ Чілібек.

За словами Чілібека, люди, які 
хочуть знизити тиск, можуть дода-
ти кілька сеансів розтяжки до своєї 
повсякденної активності та інших 
занять: аеробіки, їзди на велосипеді 
або прогулянок. У комплексі це пози-
тивно вплине на жирові відкладення, 
рівень холестерину і цукру в крові.

https://napensii.ua/zdorove

Як не потрапити до числа 
невдах? Зрозуміло, необхід-
но дотримуватися стандарт-
них заходів гігієни і каран-
тину. 

Менше контактувати зі 
сторонніми, намагатися пе-
реміщатися на великі від-
стані, уникати громадського 
транспорту і скупчень лю-
дей. Не менш важливо часто 
мити руки, дезінфікувати їх, 
носити в людних місцях на 
обличчі маску.

Але не менш важливо 
підвищувати власний імунітет 
і опірність хворобам. В цьому 
випадку організм ефектив-
но мобілізує захисні системи. 
І хвороба, навіть якщо на-
стає, протікатиме легко і без 
ускладнень. Особливо це важ-
ливо для людей з легеневими 
захворюваннями, астмою, лю-
дей старше 60–70 років.

Противірусний імунітет 
створюється лімфатичною 

системою.

Відомо, що 70% наших 
лімфовузлів розташовані 
в кишечнику. І це цілком 
природно. Адже саме звід-
ти проходить всмоктування 
їжі. Кишечник – це ворота 
нашого організму. І здорова 
лімфатична система просто 
не пропускає ворогів.

Однак, коли кишечник за-
палений, забитий каловими 
каменями, травлення в ньому 

порушене. Лімфовузли «зай-
няті» нейтралізацією числен-
них токсинів – результатом 
неправильного травлення. 
Уразливість такого кишечни-
ка до коронавірусу істотно 
зростає, а наслідки будуть 
важчими. 

Саме тому здоровий 
кишечник – дзеркало 

сильної імунної системи.

 
Підтримати та активувати 

травлення – одна з основних 
задач під час епідемії коро-
навірусу. Кращий спосіб три-
мати кишечник здоровим – це 
регулярний прийом Бальзаму 
Болотова відразу після їди. 
1–2 чайних ложки бальзаму, 
які потрібно вживати піс-
ля кожної їди, допоможуть 

поліпшити травлення, поси-
лити обмін речовин і підви-
щити імунітет.

Зрозуміло, бальзам – не 
єдина розробка академіка Бо-
лотова, здатна допомогти в 

епідемію. Ферменти допомо-
жуть заселити кишечник ко-
рисною мікрофлорою і поліп-
шити опірність вірусам, оцти 
нормалізують кислотність в 
різних відділах організму. 

Дія унікальних препаратів 
Центру Болотова – комплекс-
на і багатогранна. Вони до-
зволять пройти епідемію і ка-
рантин без втрат. 

Більше дізнатися про те, 
як уживати продукцію 

Центру Болотова при різних 
захворюваннях, ви можете 

у наших консультантів 
телефонами:  

(093) 300-82-14; 
(093) 320-71-54;  
(068) 636-13-39; 
(066) 517- 41-01.

Нещодавно британські вчені в 
ході досліджень встановили, що са-
мотність і соціальна ізоляція підви-
щують ризик коронарної хвороби 
серця та інсульту. 

Більш ранні ро-
боти американських 
вчених показали бла-
готворну дію спілку-
вання з коханою лю-
диною на кров'яний 
тиск і реабілітацію 
після інфаркту.

Тісні людські зв'язки позитивно 
впливають на спосіб життя, адже наші 
близькі заохочують в нас прагнення 
до здорових звичок. Але справа не 
тільки в цьому. Неврологічні і гор-
мональні механізми, залучені в емо-
ційне переживання дружньої і лю-
бовної близькості, знижують стрес, 

депресію і тривожність, 
тобто істотно скорочу-
ють дію тих факторів, які 
негативно впливають на 
стан серця і судин.

Прагніть до дружби, 
любові і будьте здоро-
вими!

ДОБРА ПОРАДА

КОРИСНО ЗНАТИ

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ

Кефір
Кисломолочні про-

дукти (в тім числі сир) 
здатні значно підтри-
мати сили організму у 
весняний час. Дієтоло-
ги радять ослабленим 
людям вживати кефір 
або ряжанку, додаючи в 
них корицю, мед, кура-
гу, кардамон. Кефір має 
виражений лікувальний 
ефект при втомі, розби-
тості, слабкості, що так 
характерні для весни.

 
Капуста

Причому, краще ква-
шена. Справа в тому, що 
в результаті бродіння 
молочно-кислих бак-
терій такий продукт 
збагачується багатьма 
корисними речовинами. 
Всього 300 грамів кис-
лої капусти досить, щоб 

отримати добову норму 
вітаміну С, який підтри-
мує наш імунітет.

 
Виноград

Однієї склянки ви-
ноградного соку досить, 
щоб забезпечити ор-
ганізм добовою дозою 
вітамінів групи В. Це за-
хистить вас від стресів. 
Аскорбінка, що містить-
ся в ягодах, допоможе 
впоратися з вірусами і 
мікробами. 

Крім того, виноград 
корисний для зору і до-
зволяє зберегти його 

гостроту до старості. 
До такого висновку дій-
шли вчені з Фордхем-
ського університету в 
Нью-Йорку. 

Результати їхніх екс-
периментів показали, 
що цей фрукт забезпе-
чує захист сітківки і за-
побігає сліпоті. Секрет 
лікувального ефекту, 
на думку дослідників, 
криється в антиокси-
дантних властивостях 
ягід.

 

Банани
Сінгапурські вчені 

знайшли в їхній м'якоті 
речовини, які підви-
щують працездатність 
і поліпшують пам'ять. 
Крім того, завдяки ве-
ликій кількості вітамінів 
групи В, банани можуть 
захистити від весняної 
депресії, а велика кіль-
кість калію підтримає 
роботу серця.

ЯК ВРЯТУВАТИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ?

РОЗТЯЖКА ДОПОМОЖЕ
ЗНИЗИТИ ТИСК

ЗДОРОВІ ПРОДУКТИ
ДЛЯ ВСІХ БУДЬ ДРУГОМ!

Віруси, бактерії, рикетсії та інші шкідливі організми завжди супроводжували людину.
 Допомогти благополучно пережити епідемію допоможуть розробки академіка Болотова, які здатні підвищити імунітет 

і зберегти здоров'я навіть тим, хто знаходиться в групах ризику, – літнім і з легеневими проблемами.
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

МЛИНЦЕВЕ МЕНЮ НА МАСНИЦЮ – 
СПРАВЖНЄ СВЯТО ДЛЯ ГУРМАНА!

Добрі традиції, смачні страви

Масниця в 2021 році починається в понеділок, 8 березня, а 
закінчиться 14 березня Прощеною неділею.

Масниця (Масляна) – це стародавнє слов'янське свято, яке 
дісталося нам у спадок з далеких часів. Головною стравою на 
Масницю були і залишаються млинці, які символізують язични-
цького бога сонця – Ярило.

Це свято триває цілий тиждень і випадає якраз перед Великим 
постом. Незважаючи на те, що Масниця – це ще не піст, але за 
традицією на цьому тижні м'ясо їсти вже не можна, зате моло-
ко, масло, сир, яйця, а також рибу можна. Тож будемо готувати 
млинці, а до них подаватимемо всяку смакоту!

Інгредієнти: 3 склянки 
борошна, 3 яйця, 2 склянки 
молока, 2 ст. ложки цукру, 3 
ст. л. олії, 1/3 ч. л. солі, соди 
на кінчику ножа, 1 склянку 
окропу. 

Тісто для млинців: 
Основним інгредієнтом 

млинців є борошно, тому від 
того, наскільки воно якісне, 
залежить смак і зовнішній ви-
гляд млинців. Борошно краще 
взяти вищої якості, дрібного 
помелу. Відміряємо необхід-
ну кількість борошна, склян-
ку використовуємо об'ємом 
200 мл. У просіяне борошно 
додаємо сіль, соду (на кінчи-
ку ножа) і цукор. Якщо в тісто 
для млинців покласти всього 2 
ст. л. цукру, то млинці вийдуть 
нейтральними до смаку. Такі 
млинці смачні як із солоною, 
так і з солодкою начинкою. 
Якщо вам більше до смаку со-
лодкі млинці, то збільшуємо 
кількість цукру.

Додаємо олію. Її краще взя-
ти очищену, щоб сильний за-
пах не перебивав витончений 
аромат млинців. Відразу ж 
можна додати яйця, а можна 
збити їх окремо і потім влити 
в борошно. Вливаємо тонень-
кою цівкою молоко, добре пе-
ремішуємо – повинна вийти 
однорідна густа маса. Хвилю-
ватися з приводу грудочок не 
варто. Це раніше треба було 
проявляти винахідливість, 
щоб розчинилися всі грудки, а 
зараз все просто: беремо мік-
сер або блендер, і за дві секунди 
ніяких грудочок.

Помішуючи дерев'яною 
лопаткою, вливаємо в тісто 
склянку окропу. Перевірено 
на практиці: якщо тісто для 
млинців заварити окропом, то 
млинці виходять більш тон-
кими, краще печуться і краще 
знімаються зі сковороди.

Все добре перемішуємо до 
консистенції рідкої сметани. 
Ось, в принципі, і все, тісто 
для млинців на молоці гото-
ве. Якщо хочете, можете дати 
йому пів години, щоб настоя-
лося.

Приготування:
Наливаємо на гарячу ско-

вороду тісто (приблизно 2/3 
ополоника). Нахиляючи ско-
вороду, змушуємо тісто рів-
номірно розтектися по всій 
поверхні. Що тонший шар 
тіста на сковороді, то тонши-
ми будуть млинці. Печемо 
млинець на середньому вогні, 

адже він повинен спектися і 
при цьому не підгоріти.

 
Коли підрум'яниться один 

бік, перевертаємо млинець 
на інший бік за допомогою 
дерев'яної лопатки. Коли 
спечеться другий бік, знімає-
мо млинець зі сковороди. І 
тестуємо його на сіль і цу-
кор. За необхідності додаємо 
відсутній інгредієнт. Тут же 
можна відрегулювати товщи-

ну млинців, додавши в тісто 
трохи молока або води.

Печемо всі млинці і скла-
даємо стопкою на плоскій 
тарілці, кожен змащуємо 
вершковим маслом.

Теплі і ароматні млинці з 
гордістю ставимо на обідній 

стіл. До млинців можна 
подати варення, 
мед або сметану.

Такі пишні маленькі оладки 
– poffertjes – готують в Голлан-
дії і на півночі Німеччини. 

Як правило, їх випікають на 
спеціальній сковороді з загли-
бленнями, тоді вони виходять 
схожими на пончики. А прода-
ють у спеціальних 
крамничках, які в 
Голландії відкриті 
з вересня по бере-
зень – щоб зігріти 
замерзлі душі.

Інгредієнти: 1 
склянка молока, 1 
склянка борошна, 2 яйця, 1/4 
склянки цукру, 1 ч. л. ванільного 
цукру, 1 ч. л. розпушувача, 1/4 ч. 
л. меленої кориці, сіль, вершкове 
масло і цукрова пудра для подачі.

Готуємо:

Яйця, молоко, цукор і ваніль-
ний цукор з дрібкою солі збийте 
на піну у великій мисці. Просій-
те в миску борошно, розпушувач 
і корицю. Ретельно перемішайте. 
Дайте постояти 20–30 хвилин.

Випікайте на спеціальній 
сковорідці або на звичай-
ній, наливаючи тісто чай-
ною ложкою. Печіть з обох 
боків до золотистого кольо-
ру, причому перший бік на-
магайтеся не пропікати до 
готовності. Оладки можна 

перевертати кілька разів.

Перед подачею полийте 
розтопленим вершковим маслом 
і посипте цукровою пудрою.

ЯБЛУКА З КОРИЦЕЮ
Натріть яблука на терт-

ці, збризніть лимонним 
соком і посипте цукром і 
корицею. Залиште на 10 
хвилин, поки яблука не пу-
стять сік. Трішки відіжміть 
яблука руками і загорніть 
начинку в млинчики. По-
давайте відразу ж.

БАНАНОВИЙ КРЕМ
 Збийте вершки з цу-

кром і ванільним екстрак-
том, додайте бананове 
пюре і ще раз добре збийте. 
На 1 склянку вершків жир-
ністю 35% вам знадобиться 
3 стиглих банани і 3 ст. л. 
цукру.

АПЕЛЬСИНИ 
І ШОКОЛАД

Зріжте з трьох апель-
синів шкірку і виріжте 
м'якоть маленьким ножем. 
Розтопіть у сковороді 1 
ст. л. вершкового масла, 
всипте 3 ст. л. цукру і до-
ведіть до кипіння. Готуй-
те на середньому вогні 3 
хвилини. Розтопіть 100 г 
шоколаду на водяній бані 
або в мікрохвильовій печі. 
Змастіть млинці шокола-
дом, викладіть кілька ча-
сточок апельсинів і звер-
ніть трикутниками.

РЕДИС З ЯЙЦЯМИ
І КРОПОМ

 Наріжте редис і варені 
яйця маленькими кубика-
ми, додайте дрібно наріза-
ний кріп і заправте смета-
ною. Посоліть і поперчіть. 
Загорніть начинку в млин-
чики і подавайте, можна з 
солоною рибою.

ОСЕЛЕДЕЦЬ 
З ВАРЕНИМИ ЯЙЦЯМИ

 Наріжте варені яйця 
та філе оселедця кубика-
ми. При бажанні додайте 
зелену цибулю. Заправте 
сумішшю з гірчиці, соняш-
никової олії і лимонного 
соку.

Смачної і радісної  всім 
Масниці!

Багато хто любить млинці з начинкою: з солодким 
сиром, з твердим сиром і відварною куркою, з червоною 
ікрою або сьомгою. Але іноді хочеться чогось простішо-
го і, в той же час, щоб було оригінально і смачно. Для 
цього загляньте в холодильник – напевно там знайдеть-
ся кілька яблук, бананів або апельсинів, пачка сиру, 
яйця, зелень, оселедець. Все це легко перетворюється на 
незвичайні начинки до незабутньо смачних млинців.

ЩО ПОДАТИ ДО МЛИНЦІВ: 
ВАРІАЦІЇ НАЧИНОК

ОЛАДКИ «ПОФФЕРТЬЄС»

ТОНКІ МЛИНЦІ НА МОЛОЦІ
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БОГ Є ЛЮБОВ 

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

Великий піст пов'язаний з 
цифрою 40: стільки днів Спа-
ситель перебував у пустелі, 
піддаючись диявольським 
спокусам і постуючи. Ці 40 
днів і називаються Чотириде-
сятницею – основним періо-
дом посту, до якого пізніше 
додалися Субота Лазаря і 
Пальмова (Вербна) неділя, а 
також Страсна седмиця. Вий-
шла П'ятидесятниця.

Тривалість Великого по-
сту – шість тижнів, до них до-
дається Страсна седмиця, він 
захоплює період від початку 
лютого (не раніше 2 числа) до 
початку травня (не пізніше 7 
числа). Дата залежить від дня 
Пасхи.

Будь-який піст – це шлях 
до Бога. Спочатку він мав 
значення підготовки до Хре-
щення. Раніше постили тіль-
ки язичники, які збиралися 
прийняти християнство і 
готувалися до цього обря-
ду, очищаючись від старих 
помилок за допомогою мо-
литов проповідей і читання 
духовної літератури. Це був 
своєрідний жертовний под-
виг в ім'я віри, який готував 
тіло і душу до прийняття хри-
стиянства. Хрестили в дав-
нину в Різдво і на Великдень, 
перед Великоднем – у Велику 
Суботу.

Сенс Великого посту 
полягає 

в трьох аспектах:
Це знак солідарності і 

єдності християн. Загальна 
слухняність, що викликає по-
чуття соборності і близькості 
всіх людей православного 
світу.

Утискання плоті. Очи-
щення душі від пут плоті 
пристрастей спокус. Душа по-
винна перестати залежати від 
тіла. Відмова від скоромної 
їжі (м'ясо, молоко, тваринні 
жири, яйця, кондитерські ви-
роби, виготовлені з додаван-
ням молока, жирів і яєць).

Одухотворення людини. 
Молитва, покаяння, очищен-
ня від злих помислів, воцарін-
ня миру і любові в душі. Діа-
лог з Богом.

Великому посту передує 
підготовка, яка починається 
за 4-ї седмиці до нього, і ду-
ховно готує православних до 
покаяння. 

 Кожен тиждень називається 
по-своєму і має своє 

призначення:
Тиждень про Закхея. 

Закликає до вільного бажан-
ням людини йти до Бога.

Тиждень митаря і фари-
сея. Сенс цієї седмиці – в щи-

рому покаянні, а не показно-
му, що здійснюється заради 
власної гордині і величі. Бог 
простив митаря, що щиро 
кається, але засудив вико-
нуючого всі канони, але охо-
пленого гординею фарисея. 
Як знак того, що важливіше 
щире, а не показне покаяння.

Тиждень блудного сина. 
Відома притча закликає за-
блукалих повернутися до 
істини, як зробив це розтра-
тивший батьківське багатство 
син, який помер і ожив, про-
пав і знайшовся.

Тиждень Страшного 
Суду. Присвячений гріхо-
падінню Адама і Єви і їхньо-
му вигнанню з Раю, а також 
майбутнього Страшного суду.

Наступна за цим тиж-
нем седмиця носить назву 
М’ясопустна, її називають 
Масничним (Масляним) 
тижнем. Остання неділя цьо-
го тижня – Прощена, здійс-
нюється обряд прощення і 
починається Великий піст.

ШЛЯХ ДО ВЕЛИКОДНЯ
Якщо говорити образ-

но, то Чотиридесятниця – це 
час, коли людина йде до Бога. 
Йому допомагають в цьому 
піст, молитва і покаяння. А 

Страсна седмиця – це шлях 
Бога до людини, яка прихо-
дить через страждання, Голго-
фу, пекло і Пасхальну Неділю. 
П'ятидесятниця – це шлях 
до Великодня, а в дорозі і бо-
гослужіння менше, тому не 
служиться літургія (тільки по 
суботах і неділях). Тільки в се-
реду і п'ятницю можливе при-
частя, але дарами, які освячені 
раніше. У церкві в цей час па-
нує особлива атмосфера.

Піст – це не самоціль, не 
захід у вигляді розвантажу-
вальних днів і очищення ор-
ганізму від шлаків. Це засіб 
досягнення вищої мети. Мета 
ця – очищення і просвітлення 
душі, любов до Бога. Якщо у 
людини спочатку немає такої 
мети, то просте обмеження 
себе в їжі дасть тільки за-
гальний ефект схуднення. До 
речі, після закінчення посту 
деякі швидко набирають вагу, 
але не збагачуються духовно, 
тому що навіть не ставили 
собі такого завдання.

Багато людей важко пе-
реносять утримання і обме-
ження в їжі, стають дратів-
ливими, злими. Такий піст 
не приносить ніякої користі. 
Уникаючи скоромної їжі, не 
перекривайте доступу до 
душі світлим і милостивим 
помислам. Наповнюючи себе 
світлом любові до Бога, люди-
на не дає шансу розвитку все-
редині гніву і ненависті.

Дуже обережним потріб-
но бути під час посту людям 
хворим і ослабленим, вагіт-
ним жінкам, дітям. Голов-
ний принцип, яким повинна 
керуватися людина під час 
Великого посту, – не «їсти» 
оточуючих (не злитися, не 
гніватися, не дратуватися).

Не варто думати, що Ве-
ликий піст – це тільки страж-
дання і жертва при підготов-
ці до світлого воскресіння і 
Великодня, і людина весь час 
перебуває в скорботі і печалі. 
Це не так.

Великий піст, сенс і зна-
чення якого відчути лю-
диною глибоко всередині, 
очищає її душу. І Великдень 
перетворюється на справж-
нє воскресіння, відродження 
її до нового духовного жит-
тя. Але відбувається це тоді, 
коли людина не просто слідує 
якомусь загальновизнаному 
канону, зовнішнім правилам, 
пов'язаним із вживанням їжі 
або релігійними обрядами, а 
проходить шлях до Бога гли-
боко всередині, у своїй душі.

Великий піст – це спосіб 
духовного відродження та 
перевірки, а, може, і набуття 
істинної віри в її священне 
божественне значення. Об-
межуючи себе в їжі, переси-
чені благополуччям люди от-
римують можливість оцінити 
її справжній смак і цінність 
дарів Божих. 

Зменшуючи розваги, за-
доволення, порожні розмови, 
люди вчаться слухати свою 
душу, починають цінувати 
дійсно глибокі відносини, 
краще розуміють себе і ото-
чуючих, вчаться любити Бога 
і розуміють сенс Його великої 
Любові.

У вівторок Масниці ввечері впер-
ше читають найвідомішу покаянну 
молитву Церкви – молитву Єфрема 
Сиріна, і читатимуть весь Великий 
піст. 

Молитва Єфрема Сиріна

«Господи и Владыка живота мое-
го, дух праздности, уныния, любона-

чалия и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Тво-
ему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и не осуждати 
брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь».

А свет ложится  
золотом на лики,

Глаза Христа спасенье 
обещают.

Сегодня пост суровый, 
но Великий,

И в небе чистом 
голуби летают.

МОЛИТВА ЄФРЕМА СИРІНА – 
ГОЛОВНА МОЛИТВА ВЕЛИКОГО ПОСТУ

СЕНС ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
ТА ЙОГО РОЛЬ У ЖИТТІ ВІРУЮЧОГО

З 15 березня по 1 травня – 
Великий піст

Сенс Великого посту – духовне очищення і під-
готовка до християнського свята Великодня і вос-
кресіння Христа. У сучасному світі Великий піст 
перетворився на формальність, дотримання якої 
забезпечує якийсь захист і усвідомлення правиль-
ності своєї поведінки. Відбувається це і тому, що 
розуміння Великого посту зводиться до відмови 
від пісних продуктів і не зачіпає глибоких духовних 
сфер людини.
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

Мамо, рідна, кохана! Я 
готова встати перед тобою 
на коліна. Я готова цілувати 
твої шорсткі долоні-трудяж-
ки. Я шалено хочу обійня-
ти тебе – таку добру, гарну, 
турботливу! Але ти 
дивишся на мене ла-
скаво і чомусь мов-
чиш... Я гладжу твоє 
світло-русяве волосся, 
торкаюся рукою твоєї 
улюбленої вишневої 
сукні на холодному 
мармурі... Я так бага-
то хочу сказати тобі, 
мамо!

Чомусь, коли ти була жи-
вою, мені не вистачало часу 

просто сісти поруч і погово-
рити.

«Зі святом тебе, моя рідна 
Аннушко!» – шепочу я крізь 
сльози і кладу на твою могил-
ку анютки – великоокі, сині-

сині, як твої очі, матусю! Ти їх 
так любила! 

Але нас з сестричкою ти 
любила більше! Правда?.. Те-
пер-то я розумію: ти люби-
ла нас, своїх доньок, більше 
життя!

Людино, поки серце твоєї 
мами ще стукає, підійди до 
неї, обійми, притисни до сво-
го серця і відігрій! Поки її сер-

дечко ще б'ється і живе...

Я люблю вас, люди, 
дуже-дуже! І я бажаю 
вам, рідні мої, миру на 
Землі, хліба на столі і 
Господа в душі! Дякую 
дуже-дуже за те, що 
друкуєте!!! Ти, «Панте-
леймоне», найсвітліша і 
найсонячніша газета!

 З любов'ю, 
Ірина Самсоненко, 

Кіровоградська обл.

Ось і в останньому номері 
газети мені сподобався вірш 
Любові Рибак про її селище 
Антоніни. І я згадала своє рід-
не село – Червона Гірка Ток-
мацького району, де пройшло 
моє дитинство. Це така но-
стальгія ... Напевно, всіх тягне 
туди, де «пуповина закопана». 
Ріднішого і дорожчого місця і 
бути не може.

Іноді їздила туди, поки там 
була рідня. Ходила до сво-
го рідного дому, де виросла. 
Там живуть чужі люди, але у 
двір пустили. Новий будинок 
там збудований, а наш ста-
ренький для підсобного го-
сподарства використовують. 
Будиночок вріс вже в землю. 
Заглянула в сіни – двері в кім-
нати ті ж, навіть засувка та 
ж. Так захотілося відкрити її 
і зайти всередину, побачити 
дідуся, бабусю, батьків ... До 
сліз хотілося. Але, на жаль ... 
Двері в безтурботне дитин-
ство закриті назавжди. А так 
хотілося хоч на мить побу-
вати там. Побачити друзів, 
школу, наші квітучі сади, чи-
сту річку Чунгул і берег, весь 
в буйно-зеленій траві і квітах 
... Де неподалік стояла хата... 
А зима яка була!.. Цілий день 

на гірці, на санках, на льоду, 
на річці. А ввечері як приєм-
но засинати під потріску-
вання дров у печі, миготіння 
лампадки під іконами і тихий 
шепіт бабусиної молитви. А 
за вікном завірюха гуляє... як 
у казці. І вранці прокидатися, 
знову ж таки, під шепіт ба-
бусиної молитви – здається, 
вона і спати не лягала.

Іноді мені здається, що 
весь життєвий шлях бабуся 
виклала мені своїми молитва-
ми. Моя люба бабуся Даша... 
Були в моєму житті і радості, 
і важкі випробування, але 
завжди вдавалося вийти з цих 
випробувань вдало, немов ба-
буся свою руку для допомоги 
простягала. Світла їй пам'ять. 
І дідусеві з батьками.

А село вимирає. Багато бу-
динків зруйнованих, багато 
порожніх, врослих в землю. 
Пройшлася по селу, насилу 
згадується, де хто жив. Ді-
тей взагалі не зустріла, та й 
школи там вже немає. Болить 
душа – до чого це все йде ?!

Та й в місті у нас не набага-
то краще. Завод, який годував 
місто, розграбували. Робочих 

місць немає, молодь вся їде 
до великих міст або за кордон 
в пошуках заробітку. Шко-
да Україну-страждальницю. 
Люди стали іншими, по-моє-
му, у них немає надії на світле 
майбутнє. Потрібна допом-
ога молоді, адже їм будувати 
наше «завтра».

Ось такий нерадісний 
спогад вийшов. А Ірина Сам-
соненко пише, що треба ... 
радість і любов дарувати і 
бути задоволеними життям, 
щоб не потрапити під буме-
ранг ... Ну ось на цьому поки 
і стоїмо. Прикрашаємо своє 
життя, хто як може. Тримає-
мося на оптимізмі.

Всім вам, дорогі «панте-
леймонівці», в новому році 
Віри, Надії і Любові!

Любов Олексіївна Рухляда,
 м. Токмак, Запорізька обл.

А ще мені здається, що се-
ред нас, «пантелеймонівців», 
багато небайдужих людей до 
того, що робить зараз молодь, 
– про що мріє, до чого закли-
кає, яким бачить суспільство 
майбутнього. Це так здоро-
во відчувається в листі Марії 
Павлівни Сукачової, пересе-
ленки з Донецької області, 
яка мешкає зараз в Ірпені на 
Київщині. Їй 87 років. Згорьо-
вана на чужині, мудро і муж-
ньо на всю Україну проголо-
сила вона такі угодні Богові і 
всім українцям слова: «Поспі-
шайте робити добрі справи!».

Чудова, прекрасна наша 
гостя з Донеччини Марія Пав-
лівна! Ми дякуємо Вам за Ваш 
вік, за мудрі настанови, за до-
бре і мужнє серце. Сподіває-
мося ще зустрічатися з Вами 
на сторінках «Пантелеймона». 
Чомусь я впевнена, що, загар-
тована життям, Марія Павлів-
на знає відповідь на питання: 
як знайти постійну прописку 
добрих справ в наших пору-
шених-перезбуджених сер-
цях? Це стосовно простих 
людей. А щодо чиновників, то 
їхні серця – для нас закрита 
книга, і її краще не читати.

Шановна Анно зі своєю 
творчою командою! Поділю-
ся з Вами своїми думками і 
поглядами щодо публікації 
«Час створювати – зараз! Ми 
– люди, ми тут, щоб жити!» 
в наступних листах. Сьогод-
ні на поверхню життя спли-
ває інше допоміжне питання: 
скільки ж нас, озброєних сло-
вом Бога і бажаючих захища-
ти Його цінності тут і зараз ?! 
Саме його зачіпає учасниця 
Міжнародного громадського 
руху «АллатРа» Анна і шанов-
ний ведучий, організатор ци-
клу передач про благотворче 
суспільство Ігор Михайлович 
Данилов.

Дивним чином у кожному 
з нас (таких абсолютно різ-

них) проявляється потреба 
захищати Божі цінності тут, 
на цій грішній Землі. У цьому 
місці я, напевно, повторюся, 
але роблю це зі страхом Бо-
жим і з надією, що мої дорогі 
«пантелеймонівці» мене під-
тримають: ми майже весь ми-
нулий рік провели в мовчанні, 
ізоляції, в масках і в страху. 

Давайте не один і не два, 
а багато разів перечитаємо 
в першому випуску «Пан-
телеймона» послання Анни 
«Час створювати – зараз ...» і 
надихнімося зробити хоча б 
один глибокий вдих без ста-
рого, застійного і загниваю-
чого споживацького погляду 
на себе, людей, суспільство. 
Давайте відкриємо свої сер-
ця, знімемо замки зі сховищ, 
з вікон і дверей завіси – і впу-
стимо багато світла, радості 
і чистого духовного повітря 
XXI століття.

«Ми тут, щоб жити!» – ска-
жемо собі і поруч з календа-
рем на Новий 2021 рік при-
кріпимо велике дзеркало, щоб 
частіше в нього вдивлятися. 
Нові думки, добрі справи 
обов'язково проявлять себе в 
ньому.

Любі мої! Багато гіпер-
конструктиву в моїх словах, 
що, напевне, не дуже добре. 
Але запевняю вас: буде до-
бре, якщо ми почнемо актив-
но жити, любити, відкрито 
реагувати на всі виклики 
життя, ділитися один з од-
ним хорошими думками і 
справами. Ми ж з вами «пан-
телеймонівці»!!!

Давайте дружити! У цих 
двох словах приховано стіль-
ки хорошого. Але це вже буде 
темою інших листів і розмов.

З любов'ю і повагою – 
Р. Костиря,

смт Бабинці, Київська обл.

МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ. СПОГАДІВ І НАДІЇ ТЕПЛОТА...
Добрий день, шановні працівники редакції «Пантелеймон»! Зі святами вас! Здоров'я 

всім міцного!
Велике спасибі вам за вашу працю. Цікава газета, багато душі і праці вкладено в її ство-

рення. Є дуже душевні листи читачів, що наводять на роздуми, спогади.

Добрий день, дорогі редактори! У зимовий період у нас, 
сільських пенсіонерів, з'являється якесь міжсвяткове вікно 
довжиною в цілу пору року. Хочу запросити всіх бажаючих 
до розмови на сторінках улюбленого видання. 

Нам є про що поговорити: обмінятися досвідом, думка-
ми, почуттями, як треба жити і як не треба. На маленьких 
сотках, любов'ю до яких ми міцно з'єднані, можна вирости-
ти великий урожай за участі не менше улюбленого «Розум-
ного господарства».

МАМА
(Моїй мамі Анні присвячується ...)

«МИ ТУТ, ЩОБ ЖИТИ!» – СКАЖЕМО СОБІ
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

Нам яскравиться
 знов в нагороду,

Як добра й благодаті 
святе торжество,

Світлосяйно-всесвітнє 
Христове Різдво!

Хай над нами його 
добродарна рука

Дивотворно тримається 
в році Бика,

Хай забудеться 
короновірусна мла,

Всім здоров’я, достатку, 
довір’я, тепла!

Щоб, як мед із пергою 
на лапках бджоли,

Вам щоденно всі дні
 тільки радість несли!

Хай пронизує втіха 
волокна єства,

Хай світліє душа 
в благодаті Різдва!

(Станіслав Чернилевський)

Нехай все виходить у вас і 
ладиться, дорогі сівачі правди 
і краси! Проливним дощем, 
а не снігом омило і освіти-
ло землю і дзвінку колядку 
різдвяне нічне небо. Посма-
кували люди щедрою кутею 
та всіма посланими Богом 
до святкового столу смако-
ликами, і настав той благо-
датний час, щоб, аналізуючи 
прожитий рік, подумати про 
завтрашній день новонарод-
женого року: що посіяти на-
весні, якнайкраще підгодува-
ти і як обробити землю влітку, 
щоб осінь обдарувала щедрим 
урожаєм, щоб ще багатшими 

був у році, що настав, святко-
вий стіл – і на святвечір, і на 
Різдво Христове!

Хтось розв'язує вузлики з 
насінням, думаючи, як і коли 
посіяти і посадити, щоб добре 
росло. Хтось гортає під-
шивки газет «Пантелей-
мон цілитель» і «Розумне 
господарство» і там шу-
кає відповіді на важливі 
життєві питання. Кажу 
вам це як передплатник 
зі стажем ваших видань 
(для пенсії потрібен тру-
довий мінімум, а у мене 
стаж за передплатою ва-
ших газет набагато біль-
ший). 

А в останні роки перед-
плачую їх у парі (своєрідному 
творчому дуеті), тому і звер-
таюся до вас одним листом як 
до загального животворящо-
го джерела духовного і прак-
тичного.

Повірте, як та дитина, 
що очікує гостей і щоразу 
вибігає на вулицю, так і я 
очікую листоноші, яка двічі 
на місяць приносить цей ду-
шевний бальзам. Як добре, 
що в нашому селі ще пра-
цює пошта! Нехай три дні 
на тиждень, зате передплат-
ні видання доставляють до-
дому. І пенсію приносять. А 
ось в сусідньому селі цього 
вже немає...

Радію дійсно щиро і по-ди-
тячому, хоча і голова вже сива. 
Відпрацювавши сорок років, 
«заробив» таку пенсію, якої 
вистачає заплатити за світло, 
газ і інші послуги ... Значну 
частину займають витрати на 

аптеку... Втішаю себе тим, що, 
може, колись і на нашій пен-
сійній вулиці буде свято. Нас 
же багато!

Дуже доречні тематичні 
сторінки «Світ цікавих но-
вин» (відповіді-повідомлення 
на актуальні соціальні і пра-
вові питання, про пенсійне 
забезпечення, комунальні по-
слуги) в «Розумному госпо-
дарстві» і «Будьте здоровими» 
в «Пантелеймоні цілителі» – 
це така підмога для людей, які 
через свій вік вже не можуть 
фізично отримати допомо-
гу в держустановах. Ось ви і 
стаєте тією «швидкою допо-
могою», «сімейним лікарем», 
«юристом», які допомагають 
вирішити наболілі питання.

А чого варті ваші сторін-
ки духовності «Бог є Любов», 
«Церковний календар»! Це 
так потрібно, так важливо в 
період українського відрод-
ження відкривати віконце 
людських душ для благодат-

ного світла правди ...

«Академія кулінарії», 
«Смачно і з любов'ю» – ці 
рубрики – величезна до-
помога господиням, які 
можуть використовува-
ти ваші поради-рецепти 
і урізноманітнити меню 
при невеликих витратах. 
Іноді мій сусід, поверта-
ючи мені газети, жарто-
ма каже: «Там так смачно 

описано приготування окре-
мих страв, що тільки прочи-
тав, а вже ніби спробував! 
Смачно пишуть дівчата!» Ду-
маю, цьому треба радіти.

А хіба можна залишати-
ся байдужим, коли читаєш 
у ваших публікаціях про до-
машніх улюбленців, про квіт-
никарство і городництво, ли-
сти читачів і сторінку «Для 
душі»?!  Власне, з найпершого 
рядка на головній сторінці та 
до анонсу наступного випу-
ску – все читається з інтере-
сом з проекцією на практичне 
використання. Низький уклін 
вам, друзі, за ваш багатогран-
ний і нелегкий творчий труд, 
за величезний простір цікавої 
та корисної інформації!

Окремо відзначу вислов-
лювання народної мудрості 
і цитати видатних людей, 
які ви пропонуєте на кожній 
сторінці. У них така глибока 
життєва правда, філософія, 
така об'ємна метафора, яку 
ми намагаємося розшифру-
вати з дітьми та онуками. 
Здається, одна фраза – а там 
цілий скарб: тільки думай, 
аналізуй, використовуй ...

Дякую вам за співпрацю. 
Вибачте, що не кожного разу 
виходить письмово відреа-
гувати, відгукнутися, – не-
має часу. Не встигаємо... 

Однак знайте: ми завжди 
вдячні вам за вашу працю! 
Вдячні за турботу ваших 
гарячих сердець, налашто-
ваних на доброчесність і 
радість, що дарують читачам 
віру і надію на те, щоб гідно 
жити на своїй землі і з Украї-
ною в серці творити добро. 
«Життя таке коротке – по-
спішайте творити добро!» 
– писав великий Олександр 
Довженко. Щира подяка за 
ваше творіння!

Щастя – в ваші долі, сонця 
– в душі, любові – в серця. 

Міцного всім здоров'я, 
рясних і щедрих Господніх 

благословінь 
на многая і благая літа! 

Нехай кожен ваш день буде 
добрим, як голос мами!

З повагою і пошаною до вас – 
Павло Тимофійович Бурдо,

с. Клебань, Тульчинський р-н, 
Вінницька обл.

Здрастуйте! Щойно про-
читала (кілька разів) стат-
тю в №21 за 2020 рік, де Ви, 
Анно, звертаєтеся до читачів 
зі своїми міркуваннями 
щодо сьогодення. Я згодна з 
кожним Вашим судженням.

Мені вже 68 років, і я ба-
гато що побачила у своєму 
житті, тому роблю висновки з 
власних спостережень. Вірю, 
що, дійсно, на краще наше 
життя змінить тільки вну-
трішня любов і Божа допомо-
га. Тож і жити треба по-божо-

му, як казали старі люди (маю 
на увазі своїх бабусь).

Дякую Богові, що дав мені 
таку скарбничку в душі, де 
немає місця злобі, образі, не-
нависті. А страх (як Ви ради-
те) насправді можна подолати 
діями або знаннями.

Моїми настільними кни-
гами є «Зціли себе сам» Луї-
зи Хей і «Місячний календар 
у повсякденному житті» А. 
Семенової і О. Шувалової. 
Ще два «рятувальних кола»: 

«ЗСЖ» і «Пантелеймон ціли-
тель». Вірю у велику силу мо-
литви!

Ну і ще дозвольте зайня-
ти трохи Вашого часу. Скажу 
чесно, що вже понад 10 років 
передплачую вісник «ЗСЖ в 

Україні». Це мій друг, порад-
ник, лікар, психолог. А моя 
подруга, скільки пам'ятаю, 
дружить з «Пантелеймоном». 
Якось (випадково) я прочи-
тала у неї в цій газеті колонку 
редактора Анни Хатімлянсь-
кої і була просто вражена. Не 
знаю (вибачте), скільки Вам 
років, але я подумала, що Ви 
така молода, а така розумна! 
Ерудована, мудра, щира лю-
дина зі світлою душею і висо-
ким рівнем професіоналізму. 
І тому, не змінюючи свого 
«ЗСЖ», я передплачую і вашу 
газету – друзів не буває бага-
то.

Дуже задоволена 
кожною зустріччю з 
«Пантелеймоном». 

Бажаю колективу газети 
благополуччя і дякую всім, 

хто має відношення до 
створення такого чудового 

видання! Всім міцного 
здоров'я і позитивних 

емоцій! Дякуємо!

Взаємно – з любов'ю і повагою  
до Вас, Анно Хатімлянська, 

читачка газети
 «Пантелеймон цілитель» 

Валентина Хатун

ДО ГАЗЕТИ-ДРУГА ЗІ ЩИРОЮ ВЗАЄМНІСТЮ

«ЖИТТЯ ТАКЕ КОРОТКЕ – ПОСПІШАЙТЕ ТВОРИТИ ДОБРО!»
Дорогі «пантелеймонівці» і «розумногосподарники»! Надсилаємо вам найтепліші щирі вітання та найщедріші побажан-

ня з нагоди Нового року та Різдва з прекрасного краю, «Краси України – Поділля», батьківщини безсмертного і неповтор-
ного, всесвітньо відомого «Щедрика» – з Тульчинщини, де Микола Дмитрович Леонтович жив, працював і творив в ім'я 
сьогоднішньої слави України та її історії ...
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БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПIЛЬСТВО

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

Шановні жінки, вітаю 
вас з Міжнародним жіночим 
днем! Бажаю вам здоров'я, 
довгих років життя, чистого 
неба над головою! 

ВЕСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ…

Ты стройна и красива.
Сердцу милая мне ты.

Я смотрел в твои глаза,
Когда меня ты целовала.

В твоих глазах —
Надежда и любовь.
Ты прости меня,
Я полюбил тебя.

Твой стан, твой взгляд.
Улыбку милую твою.

Ты проходишь ко мне во сне
Короткими весенними ногами.

Любовь — она как 
горная река.

Она бурлит, она нас манит.

И пусть мы уже не молодые,
И дети выросли у нас,
И внуки подрастают.

И ты прости меня, прости
За нанесённые тебе 

порой обиды.
Прости, люби и будь любимой.

Василь Вікторович Савельєв,
с. Дьоміно-Олександрівка, 

Луганська обл.

ДОРОГІ ДРУЗІ! 
НЕ ПРОПУСТІТЬ!

УНІКАЛЬНА МІЖНАРОДНА 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«БЛАГОТВОРЧЕ 
СУСПІЛЬСТВО. 

ПРО ЩО МРІЯЛИ ПРОРОКИ» 

20 березня 2021 | 15:00 
за Гринвічем

 
 ТИ ТОЙ, ХТО МОЖЕ 
ЗМІНИТИ ЦЕЙ СВІТ.

 ЧАС НАСТАВ!

Те, що відбувається зі 
світом сьогодні, – результат 
споживацього формату су-
спільства. Щоб людство змог-
ло вижити, потрібен новий 
формат суспільства – благо-
творчий.

 
Благотворче суспільство – 

та загальна мета, навколо якої 
об'єднуються люди з усього 
світу. Це новий вектор ро-
звитку, який є зараз реальним 
виходом для нашої цивіліза-
ції.

- Що або хто є причиною 
всіх воєн і чвар у нашому су-
спільстві?

- Влада чи Любов: що за-
повідали пророки?

- Яким Пророки бачили 
світ майбутнього? Які були 
їхні передбачення про Остан-
ні часи: підказки для сучас-
ності чи вирок?

- Про що мріяли Пророки? 
Що таке Благотворче суспіль-
ство і як його побудувати?

- Яку роль відіграє інфор-
мування для якнайшвидшої 
побудови благотворчого фор-
мату суспільства?

Що ти можеш зробити для 
того, щоб ти, твоя сім'я, діти 
і внуки жили в суспільстві, 

гідному Людини?

Давайте всім людством 
знайдемо відповіді на ці пи-
тання. Тільки ми, самі люди, 
можемо втілити Благотворче 

суспільство в життя. Зараз 
важливо, щоб кожен житель 
планети дізнався про цю ідею, 
що об'єднує. 

Зміни починаються з нас і 
з тієї інформації, якою ми ді-
лимося один з одним.

ЛЮБІ ДРУЗІ! 
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО 

УНІКАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Весна, яку я бачила сьо-
годні, з'явилася як найтон-
ший серпанок, що світить-
ся, огортаючи зграйку 
дерев. Вона нагадала мені, 
що сон схожий на смерть, і 
розповіла, що у неї достат-
ньо сил, щоб перемогти і те, 
і інше – і там, де, здавалося, 
все померло, чудесним чи-
ном воскресає життя.

Вона нагадала мені сенс 
древніх традицій: перший 
промінь першого дня весни 
(а, по суті, і року) несе з со-
бою особливу силу нового, 
силу чистоти і добра. Це пер-
ший подих після довгого сну, 
перший промінь світла після 
довгої ночі.

Весна вічна. Вона прихо-
дить до нас раз на рік в образі 
світла і квітів, тепла і звуків. І 
цього досить, щоб решту часу 
ми зберігали в собі частинку 
її таємниці. 

Газета – джерело до-
бра, тепла, любові, ковток 
цілющої води, якого так не 
вистачає нам усім, – це наш 
«Пантелеймон»

Не втомлююся вам усім 
дякувати і низько кланяти-
ся за цікаві рубрики, вірші, 
поради, призи. Весь жіночий 
колектив газети вітаю зі свя-
том Весни – 8 Березня.

Милі, добрі, жінки і дів-
чата! Нехай не тільки в день 
8 Березня, а завжди ви будете 
оточені любов'ю, теплом ва-

ших близьких, рідних, 
коханих, нехай ваші очі 
сяють від щастя, помен-
ше прикрощів, а побіль-
ше всього світлого, до-
брого, чистого.

Є в кожній жінці скарб 
і таємниця,

Бо через неї пророста 
життя,

І кожна жінка — чарів-
ниця,

І в кожній — мудрість 
і неперевершеність буття.

Синьоокі і русяві, 
кароокі і чорняві — 

Не злічити всіх коханих рис.
Ніжні, мов ті 

проліски весняні, 
І вразливі, часом аж до сліз.

Кожній хочеться 
кохання неземного,

І щоб принц був на коні, 
чи без.

Почуття лилися б 
через вінця,

А відлуння йшло аж до небес.

Присвячую всьому жі-
ночому колективу газети 
«Пантелеймон» до свята 8 
Березня.

Я надсилаю кілька своїх 
віршів. Якщо вони вам зна-
добляться в якійсь рубриці і 
будуть опубліковані, я буду 
рада.

Дякую за надруковане 
привітання моїм друзям, за 
мої вірші на сторінках газе-
ти, за приз, який я отримала 
в 2019 році. Спасибі, що ви є.

Всім міцного здоров'я, 
успіхів у всьому і Божої бла-
годаті!

З повагою – 
Л. Рибак-Остапчук, 

м. Одесса

СЬОГОДНІ Я 
ПОБАЧИЛА ВЕСНУ


