
ЦIЛИТЕЛЬ

Всеукраїнське видання

№10 (664) ТРАВЕНЬ 2021 Добра газета для добрих людей!

Рігден Джаппо

Гідний поваги той, хто 
живе і діє заради своєї 

душі і духовного
майбутнього всього

людства.

ВИДАЄТЬСЯ
З 2004 РОКУ

90219
Передплатний індекс: 

Передплатний індекс: 
90219

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

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

ЛЮДИНА, ЯКА 
ПЕРЕСМІЯЛА СМЕРТЬ.

ФЕНОМЕН НОРМАНА КАЗИНСА

Читайте на стор. 6

Американський жур-
наліст Норман Казинс здобув 
світову популярність після 
того, як довів: психіка віді-
грає вирішальну роль в оду-
жанні.

ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ НА ПЕНСІЇ: 
7 КОРИСНИХ І ЦІКАВИХ ІДЕЙ

Сучасні пенсіонери мають набагато більше можливостей у порівнянні 
зі своїми попередниками ще пів століття тому. 

Тривалість життя людей все збільшується, як і його якість. І головна відмін-
ність нинішніх пенсіонерів від працюючих громадян – наявність вільного 

часу і відсутність стресу щоденної гонки.

Людина нарешті отри-
мує можливість займатися 
тим, що хоче сама, дотри-
муватися режиму і способу 
життя, який їй зручний. 
Легше підтримувати здо-
ров'я і при цьому займати-
ся лише тією активністю, 
яка приносить задоволен-
ня, можна знайти час на 
саморозвиток і на безліч 
цікавих речей, до яких у 

працюючої людини ніколи 
не доходять руки. Саме це, 
за визнанням самих пен-
сіонерів, дає їм енергію і 
незгасний інтерес до жит-
тя.

Ось лише кілька ідей, за 
допомогою яких ви може-
те самореалізуватися після 
того, як перестали кожен 
день віддавати свої сили 

офісу або іншій рутинній 
роботі. А там, дивись, і 
світове визнання наздожене 
або, як мінімум, додатковий 
дохід. 

Адже, як відомо, голов-
ний секрет будь-якої успіш-
ної діяльності – любити 
свою справу більше за гро-
ші.

Продовження – на стор. 2

«НЕ ВТОМЛЮЮСЯ ЗАХОПЛЮВАТИСЯ ГАЗЕТОЮ»
Здрастуйте, шановна редакціє і працівники газети! Я не 

втомлююся захоплюватися і дякувати вам за вашу працю, за 
цікаву газету. Спасибі і низький уклін за пізнавальні рубрики, 
підібрані з такою любов'ю. Дякую за приз, який я отримала, 
спасибі за мої вірші, які ви надрукували в газеті. Дякую! 

Л. Рибак, м. Одеса

«НЕХАЙ ПРИЙДЕ ЩАСТЯ В КОЖЕН ДІМ!»
Дорогі мої «пантелеймонівці»! Дякую вам, мої дорогі: ре-

дакціє і Аннушко Хатімлянська! Ви мої найкращі люди, а га-
зету продовжую популяризувати і поширювати. Ви найкращі! 
Нехай в це свято прийде щастя в кожен ваш дім!

З повагою, Галина Олексіївна

ДОБРІ СЛОВА ПОДЯКИ 
ВІД ПОСТІЙНОГО ЧИТАЧА

Шанованих і дорогих творців «доброї газети для добрих 
людей» вітаю зі святами! Щиросердно бажаю безліч усіля-
ких успіхів і зелених світлофорів на всіх ваших життєвих 
станціях і полустанках. Нехай Бог благословляє ваше високе 
і мудре слово на Мир, Добро і Любов!

Спасибі вам, великі майстри слова, за вашу працю, за 
щире почуття України в серці.

... Газету нашу передплачую понад 8 років. Думаю спроб-
увати щастя в конкурсі, тому і пишу.

Я вчитель, який пропрацював у школі 40 років, а зараз 
пенсіонер. Працюю на землі: сію, саджаю, щоб виростало на 
радість Богу і людям.

Павло Тимофійович Бурдо,
Вінницька обл.

«Якщо ви думаєте, що на щось здатні, ви маєте рацію; 
якщо думаєте, що у вас нічого не вийде, ви теж маєте рацію».

(Генрі Форд)
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ЦЕ ЦІКАВО

«Мати низьку думку про себе – це не скромність. Це саморуйнування». (Боббі Соммер)

(Продовження. 
Початок – на стор. 1)

1. Книги

Для любителів читання 
відкривається можливість пе-
речитати улюблених авторів 
і знайти нових. Для цього не 
обов'язково розорятися на 
покупку нових книг, благо, в 
Інтернеті досить відповідних 
сервісів, за допомогою яких за 
невелику плату, а іноді і зовсім 
безкоштовно можна знайти 
що завгодно на будь-яку тему, 
що цікавить.

Перечитали все? Пишіть 
самі! Хтозна, можливо, саме 
ваш життєвий досвід знайде 
свого вдячного читача. Роз-
кажіть про сферу, в якій ви 
працювали, про людей, з яки-
ми ви спілкувалися, зворуш-
ливі, сумні або кумедні історії 
зі свого життя. Або приду-
майте фантастичних героїв.

2. Уроки

Можливо, колись дав-
ним-давно ви мріяли навчи-
тися грати на піаніно, малю-
вати аквареллю або вивчити 
французьку. Саме зараз мож-
на освоїти щось абсолютно 
нове. І наявність або відсут-
ність вільних грошей не може 
стати перешкодою – за допом-
огою Інтернету можна знайти 
курси різної цінової категорії, 
в тому числі і абсолютно без-
коштовні. Тут головне – напо-
легливість і регулярність.

А може, ви самі хотіли б 
поділитися з учнями тим, що 
знаєте? Подумайте, що ви 
робите майстерно? Чим за-
хоплюються ваші 
рідні та друзі? 
Можливо, ви все 
життя присвяти-
ли урокам літера-
тури, і ваші учні 
заслуховувалися 
вашими розпові-
дями, пропускаю-
чи навіть дзвінок 
з уроку. Або ви 
готуєте такі пиро-
ги, від яких сусіди 
стають у чергу під 
вашими дверима? Може, ви 
вмієте шити, в'язати або ро-
бити кумедні іграшки? У світі, 
що безповоротно пішов у он-
лайн, користуються попитом 
навчальні відео на найрізно-
манітніші теми.

3. Спорт

Навіть якщо ви ніколи не 
займалися спортом, можли-
во, саме зараз варто пере-
глянути своє ставлення до 
нього. Адже активність може 
бути різною і дуже цікавою. 
Скандинавська ходьба, йога, 
плавання, дихальна гімна-
стика, пілатес, танці ... Першу 
інформацію можна пошука-
ти в Інтернеті, можливо, вже 
є відповідні тематичні групи 

в вашому районі. Займіться 
індивідуально або приєднуй-
тесь до групи. Якщо немає, їх 
можна створити! Адже зай-

матися в компанії завжди ве-
селіше, та й для психологічно-
го здоров'я  корисніше.

4. Громадські 
ініціативи

Якщо ваша робота була 
пов'язана з адмініструван-
ням і тепер пропадає органі-
заторський навик, знайдіть 
йому застосування в своєму 
оточенні. Можливо, ваш двір 
давно вимагає благоустрою? 
Або навколо вас живе багато 
пенсіонерів, які нічим особ-
ливим не захоплюються. Зна-
чить, саме ви – та сама люди-
на, яка може всіх об'єднати. 
Розбити сад каменів, влашту-
вати конкурс на кращу клум-
бу або годівницю для птахів, 

запустити ранкову зарядку 
на дворовому спортмайдан-
чику або регулярні екскурсії 
по району, організувати гро-

мадську бібліотеку або чай-
ний клуб – тема може бути 
будь-якою, цікавою вам і ва-
шим сусідам.

5. Розкрити свій
творчий потенціал

Причому робити це 
можна в будь-якій сфері – 
кулінарія чи рукоділля, за-
няття в психологічній групі 
або фотографування, торгів-
ля на біржі або розведення 

породистих тварин. Покра-
щуйте себе і світ навколо себе! 
Не бійтеся раптом зайнятися 
тим, чим ніколи в житті не за-
ймалися. Хто знає, можливо, 
саме це ваше справжнє по-
кликання?

6. Компаньйон, няня,
волонтер, клінер

Якщо для вас життєво 
важливо спілкуватися з людь-
ми і відчувати себе затребува-
ними, подумайте, кому могло 
б бути корисним ваше това-
риство. Можливо, молодій 
мамі з сусіднього під'їзду буде 
доречною ваша допомога 
кілька годин на тиждень – до-
глянути за дітьми, поки вона 
займається своїми справами? 

Або в районній соцслужбі 
потрібні волонтери для спіл-
кування з підопічними, які не 
можуть самі виходити з дому? 
Поливати квіти, вигулювати 
собаку, прибирати за кішкою 
– для сусідів, які часто виїжд-
жають у відрядження. Допо-
могти з прибиранням або су-
проводити в магазин тих, хто 
старший за вас і не має вашої 
енергії та сил.

За невелику погодинну 
плату ви можете надавати 
сусідам невеликі послуги, 
оголошення про які можна 
періодично публікувати в чаті 
вашої керуючої компанії або 
просто розкидати по скринь-
ках сусідніх будинків.

7. Завести свій блог
або сторінку 
в соцмережі
Тут ви можете розповідати 

про своє хобі та досвід, діли-
тися спостереженнями і дава-
ти поради, за які вам будуть 
дякувати. Можна зробити 
блог тематичним: публікува-
ти в ньому тільки рецепти, 
майстер-класи з рукоділля, 
фотографії вихованців або 
квітів. А можна просто діли-
тися своїм хорошим настроєм 
з іншими людьми, кому так 
само необхідна підтримка і 
позитивний приклад того, як 
влаштувати своє життя захо-
пливо і різноманітно, навіть 
коли ви на пенсії. Особливо, 
коли ви на пенсії!

Михайло Панов / 
З особистого архіву

У 1994 році великий 
землетрус стався неподалік 

Лос-Анджелеса, убивши 
57 осіб і поранивши понад 

5 000. 

Матеріальна шкода досягла 
неймовірних 20 мільярдів 
доларів. Такі землетруси 

змушують нас задуматися. 
Наскільки тверда земля під 

нашими ногами? 

Що взагалі означає поняття 
твердості?

Кам'яновугільний пек (за-
лишок від перегонки кам'яно-
вугільного, торф'яного, дерев-
ного дьогтю, а також нафтової 
смоли) здається твердим, але 
це не так. Насправді він є дуже 
в'язкою рідиною, тобто він рід-
кий. В'язкість – це міра опо-
ру розтікання. Оливкова олія 
приблизно в 100 разів в’язкіша 
за воду, а мед у 100 разів в’яз-
кіший за олію. В'язкість пеку 
більша за в'язкість води в 230 
мільярдів разів.

У Клівлендському універ-
ситеті над пеком проводиться 
найтриваліший у світі експери-
мент. У 1927 році пек був помі-
щений у лійку. За 90 років з неї 
впало всього 9 крапель. Ніхто 
не був присутній при падінні 
краплі.

У 1988 році охоронець екс-
перименту Джон Мейнстон 
був близький до того, щоб по-
бачити, як падає крапля. Він 
вийшов із кімнати, щоб налити 
собі чаю, і пропустив заповіт-
ний момент.

Інша речовина, яка є в'яз-
кою рідиною, – це скло. Скло 
незвичне тим, що воно є амор-
фним тілом. Молекули діок-
сиду кремнію не мають впо-
рядкованої структури. Скло 

охолоджується настільки 
швидко, що при переході з рід-
кого в «твердий» стан молеку-
ли не мають часу вишикувати-
ся у впорядковану кристалічну 
структуру. Візуально твердим 
скло роблять атоми або мо-
лекули, які настільки сильно 
скріплені одна з одною хімічно, 
що вони не можуть прослизати 
поруч з іншими.

Однак відсутність впо-
рядкованої кристалічної 
структури робить скло все 
ж рідким, навіть коли воно 
знаходиться в візуально твер-
дому стані. Саме через те, що 
скло насправді рідке, в вікон-
них рамах у старих будинках, 
де вікна простояли вже по 
кілька десятків років, добре 
помітно, що скло тонше вгорі, 

ніж внизу. Це пов'язано з тим, 
що деяка частина скла за дов-
гі роки вже стекла зверху до-
низу. Тому в таких будинках 
вікна деренчать у рамах, адже 
вгорі вони вже тонші, ніж 
підготовлений для них зазор. 
Іноді цей ефект настільки 
помітний, що зверху утво-
рюється навіть щілина.

Твердість і пластичність не 
має абсолютного значення, а 

лише відносне. 

І всі тіла насправді одночасно 
рідкі і тверді. 

Коли в справі величезна маса 
і сила, то різниця втрачає 

значення. Тверді визначення, 
які ми для себе створюємо, 

призводять до неправильних 
уявлень і в'язких чуток.

Пізнавальна рубрика

ЧИ РІДКЕ СКЛО?
Багато людей навіть не підозрюють про те, що навколо 

нас є безліч предметів і речей, які мають дивовижні власти-
вості. У цій статті обговоримо твердість деяких матеріалів і 
цікаві результати, які виходять на основі цих властивостей.

ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ НА ПЕНСІЇ: 
7 КОРИСНИХ І ЦІКАВИХ ІДЕЙ
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ЦЕ ЦІКАВО

«Дійшовши до кінця, люди сміються над страхами, що мучили їх на початку». (Пауло Коельо)

Але по-справжньому 
київським деревом каштан 
став порівняно недавно. На 
кордоні XIX і XX століть, саме 
каштанами (як експеримент) 
було засаджено Бульварне 
шосе (зараз бульвар ім. Т. 
Шевченка).

Це нововведення не дуже 
сподобалося царю Миколі 
І, який часто бував у Києві, 
оскільки опікувався універ-
ситетом Св. Володимира 
(нині це Київський націо-

нальний університет ім. Т. 
Шевченка). На думку царя, 
засаджений каштанами буль-
вар виглядав занадто затиш-
но і неофіційно. 

Київський генерал-губер-
натор Бібіков наказав за одну 
ніч викопати всі каштани і 
замінити їх на пірамідальні 
тополі, що і було зроблено (на 
бульварі і сьогодні, за тради-
цією, саджають саме їх). Але 
викинуті в великій кількості 
деревця каштанів підібрали 
кияни.

Через кілька років ці не-
вибагливі дерева росли вже 
в багатьох київських садах і 
парках. Поступово ними по-
чали засаджувати нові вулиці 
та сквери. 

Дуже швидко каштани 
стали такими звичними в 
Києві, що, здавалося, росли в 
місті завжди.

Коли в 1983 році постало 
питання про офіційне свят-
кування 1500-річчя від дня 
заснування Києва, останню 

неділю травня було обрано не 
випадково. Адже саме в цей 
період місто прикрашають 
квітучі каштани.

Приїжджайте до Києва 
навесні, і ви зможете самі пе-
реконатися, які прекрасні ці 
чудові квітучі дерева, якого 
неповторного і святкового 
вигляду вони надають цьому 
дивовижному місту.

ЯКЩО Є ЗАОЩАДЖЕННЯ І 
ЗАЙВА ЖИТЛОВА 

ПЛОЩА...

Постанова Кабміну «Про 
внесення змін до деяких по-
станов Кабінету Міністрів 
України» №420 від 14 квітня 
2021 встановила більш жор-
сткі рамки при визначенні 
претендентів на субсидію. 
Це стосується наявності 
двох квартир (будинків), 
двох транспортних засобів, 
банківських депозитів і ін-
ших обмежень. А головне – 
що абсолютно всі заявники 
повинні були з травня по ве-
ресень подати нові докумен-
ти, без яких призначення 
субсидії не відбулося б.

19 травня Кабінет 
Міністрів уточнив деякі зміни 
в умовах надання субсидій, 
запропонованих Міністер-
ством соцполітики. Рішенням 
уряду, зокрема, передбачено:

1. Не враховувати доходи 
від розміщення депозитів. 
Справа в тому, що банківсь-
кі установи подають звіт 
фіскальній службі загаль-
ною сумою, і зараз відсутня 
персоніфікована інформація 
про доходи фізичних осіб від 
розміщення депозитів.

2. Збільшити до 100 тисяч 
гривень суму коштів на депо-
зитному рахунку, перевищен-
ня якої позбавляє громадян 

права на отримання житлової 
субсидії (зараз це 25 прожит-
кових мінімумів, або 56 750 
гривень).

3. Не враховувати житлові 
приміщення, що знаходять-
ся у спільній частковій або 
спільній власності (в основ-
ному це приватизація житла), 
а також ті, які знаходяться в 
сільській місцевості (в основ-
ному це спадок).

КОМУ ТРЕБА ПОДАТИ 
НОВІ ДОКУМЕНТИ?

Частина домогосподарств, 
які отримували субсидію в 
опалювальному сезоні 2020–
2021 рр., зможуть отримати її 

на неопалювальний сезон ав-
томатично. Звичайно, в тому 
випадку, якщо у них відсутні 
критерії, при яких допомога 
держави на оплату комунал-
ки не призначається. Рішен-
ня про призначення субсидій 
таким домогосподарствам в 
автоматичному режимі прий-
матимуть управління со-
ціального захисту на підставі 
інформації Міністерства 
фінансів. Для цього, як ми 
вже сказали, перевірять на-
явність у власності житлових 
приміщень, транспортних за-
собів, депозитних рахунків та 
інше.

Подавати нові заяву і де-
кларацію про доходи та ви-

трати сім'ї доведеться тим, 
кому житлова субсидія:

- надавалася в грошовій 
безготівковій формі (необхід-
но надати дані для виплати 
готівки);

- була призначена за фак-
тичним місцем проживан-
ня осіб (орендарі житлових 
приміщень; внутрішньо пе-
реміщені особи). Їм треба 
підтвердити місце фактично-
го проживання;

- була призначена без ура-
хування окремих осіб, за-
реєстрованих на житловій 
площі, але які не проживають 
за місцем реєстрації (слід по-
дати свіжі дані про непрожи-
вання таких осіб за місцем 
реєстрації).

Доповнення, як і нові пра-
вила надання субсидій, за-
стосовуються з 1 травня 2021 
року.

Рішення Кабміну дозво-
лить автоматично призначи-
ти допомогу на наступний 
період для понад 2,5 млн до-
могосподарств. І тільки 15% 
треба оновити документи. 
Поспішати з подачею доку-

ментів не варто – є час до 
жовтня, тому претендентів 
на субсидію просять не ство-
рювати черги. Тим паче, що в 
умовах карантину це небез-
печно для здоров'я.

У свою чергу Мінсоц-
політики закликало органи 
виконавчої влади, ЦНАП та 
управління соціального за-
хисту упорядкувати прийом 
відвідувачів, в тому числі з 
використанням талонної си-
стеми.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ

З 2019 року допомога на 
оплату комунальних по-
слуг надавалася в готівковій 
та безготівковій формі. З 1 
травня, згідно з Постановою 
№420, всі субсидії надаються 
в готівковій формі.

Тим, у кого вже був відкри-
тий рахунок в «Ощадбанку», 
гроші будуть перераховані 
протягом червня.

Ті, хто не мають відкрито-
го рахунку в «Ощадбанку», 
повинні його відкрити. На 
нього буде надходити поточ-
на субсидія. А, крім цього, на 
рахунок надійдуть зеконом-
лені розміри субсидій за ми-
нулий опалювальний період 
та їх можна буде використо-
вувати на свій розсуд.

Ольга Новикова,
https://napensii.ua

Посміхнутися

Їдемо в автобусі, син каже:
– Ось автобус розумний, а 
маршрутка не дуже.
– Чому ти так вирішив?
Автобус знає, коли зупинка, і 
сам зупиняється, де потрібно, 
а маршруткам казати треба.

***
Синові було років чотири. 
Якось вночі приходить до 
мене в спальню і каже:
– Мамо, мені страшно. Мож-
на, я полежу тут з тобою?
Я погодилася. Лягли разом, я 
дитину обійняла і провали-
лася в сон. Чую, через якийсь 
час він мене будить і каже:
– Мамо-о-о, я хочу до себе. 
Ти так хропеш, що мені ще 
страшніше.

КАШТАН – ЗЕЛЕНИЙ СИМВОЛ КИЄВА
«Знову цвітуть каштани ...» – саме так починається одна з найвідоміших і улюблених 

пісень, присвячених столиці України, – «Київський вальс». Каштан вже давно є зеленим 
символом Києва. Навесні можна до нескінченності милуватися свічками білого і рожевого 
кольору, а восени – з великим задоволенням збирати блискучі,  ніби лаковані, плоди. Стилі-
зований лист каштана, починаючи з середини XX століття, був основним елементом герба 
Києва.

СУБСИДІЯ: ПРИЙНЯЛИ ЗМІНИ ДО ЗМІН
 Нагадаємо, що нові правила надання субсидій були прийняті в квітні цього року. Тепер 

уряд вніс до цих правил деякі уточнення, завдяки чому розраховувати на державну допо-
могу при оплаті комунальних послуг зможе більша кількість домогосподарств. Кому поща-
стить і що для цього треба?
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Лише дехто живе сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше». (Джонатан Свіфт)

ТЕМА НОМЕРА

Хочу поділитися з чита-
чами досить цікавою інфор-
мацією про одну кімнатну 
квітку, яка, на мій особи-
стий подив, теж виявилася 
лікувальною. Це звана в на-
роді «щучий хвіст», «тещин 
язик», а по-науковому – сан-
сев’єрія.

За допомогою цієї рос-
лини можна лікувати багато 
захворювань. Наприклад, 
примочки з теплим соком 
прикладають до виразок, 
щоб зупинити запалення. 

При отиті підігрітий сік 
листя закапують у вуха по 
1–2 краплі 3 рази на день 
протягом тижня.

При запаленні придат-
ків і циститі: гранований 
стакан заповнити на 1/3 
подрібненими листям сан-
сев’єри. Долити горілкою 
по самі вінця, перелити в 
пляшку з темного скла, на-
стоювати в холодильнику 
3 тижні. Потім процідити 
через потрійний шар марлі 
і зберігати в тому ж посу-
ді. Вживати по 1 ст. ложці 2 
рази на день після їди. Курс 
лікування – 2 тижні.

А ще сансев’єрія допома-
гає протистояти несприятли-
вим умовам. У зв'язку з цим в 
розгул грипу та інфекційних 
хвороб така рослина підви-
щує імунні сили всіх, хто 
живе в будинку.

Надіслала Інна Соколенко, 
м. Суми

Як правило, нічні судо-
ми зачіпають лише литкові 
м'язи. У деяких випадках 
«звести» може пальці, стопу, 
стегно. 

По суті, судома є скоро-
ченням м'язів, що виникає 
мимоволі і супроводжується 
пекучим болем. При цьому 
м'язи стають твердими. Сти-
каються з такою проблемою 
зазвичай люди в середньому 
і старшому віці, але можуть 
відчувати судоми і в дитин-
стві.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 
СУДОМ У НОГАХ ВНОЧІ:

1. Нестача деяких речовин: 
кальцію, калію, магнію. Заз-
вичай ця проблема виникає 
у людей, які вживають про-
тягом дня багато рідини або 
багато потіють. Разом із над-
лишками рідини з організму 
виводяться і необхідні еле-
менти.

2. Вагітність і супутні змі-
ни в жіночому організмі, що 
призводить до нестачі каль-
цію, калію і магнію.

2. Надлишок в раціоні ко-
феїну, куріння.

3. Нестача вітаміну D, який 
сприяє кращому засвоєнню 
кальцію організмом. А не-
стача кальцію може стати 
причиною цього неприєм-
ного явища. Вітамін D виро-
бляється організмом завдяки 
потраплянню на шкіру со-
нячних променів. У місцях, 
де сонце буває рідко, напри-
клад, на півночі, люди часто 
стикаються з нестачею цього 
вітаміну.

4. Надлишок кортизолу, 
який виробляється в період 
депресій і стресів. Кортизол – 
це гормон, що гальмує всмок-
туваність кальцію з їжі, а та-

кож підвищує його виведення 
за допомогою нирок.

5. Викривлення стопи че-
рез травму, плоскостопість.

6. Вживання ліків від печії, 
гастриту, кишкових розладів 
теж перешкоджає нормально-
му засвоєнню мікроелементів 
з їжі, що в результаті призво-
дить до нічних судом.

7. Наявність такого захво-
рювання як варикозне роз-
ширення вен.

8. Вживання протеїнів для 
нарощування м'язової маси. 
Надлишок в раціоні протеїнів 
призводить до появи кетозу, 
який стає основною причи-
ною виведення кальцію з ор-
ганізму.

 

ЩО РОБИТИ ПРИ 
ВИНИКНЕННІ СУДОМ У 

ЛИТКАХ:

1. Щойно біль дає про 
себе знати, необхідно схопи-
ти руками пальці на ногах і 
потягнути на себе, потрима-
ти в такому положенні паль-
ці близько хвилини. Потім 
трішки розслабити ноги і зно-
ву потягнути за пальці.

 

2. Пощипати м'яз пальця-
ми, щоб трохи розслабити.

3. Помасажувати м'яз, ви-
користовуючи розігрівальну 
мазь.

4. Якщо біль не 
дуже сильний, то слід 
встати з ліжка і похо-
дити босоніж по про-
холодній підлозі.

5. При сильних на-
падах рекомендується 
вжити знеболюваль-
не, наприклад, ібу-
профен. Він також 
допоможе розслабити 
спазмований м'яз.

6. Підняти ноги, поклавши 
на м'яку подушку, щоб почав-
ся відтік крові.

7. Після того, як судома 
зникла, кінцівку можна легко 
помасажувати або погладити, 
це допоможе відновити нор-
мальний кровообіг.

 

Профілактика судом іс-
нує, якщо розуміти ризик 
їхньої появи і причину, яка 
може до цього призвести. 
Наприклад, при плоскосто-
пості важливо підбирати 
правильне взуття і вико-
ристовувати ортопедичні 
устілки. При варикозі уни-
кати надмірного фізичного 
навантаження. 

Під час вагітності дотри-
муватися режиму і вживати 
необхідні вітаміни. У будь-я-
кому випадку, якщо хоче-
те уникнути нічних судом, 
необхідно скорегувати ра-
ціон харчування, включити 
в нього продукти, багаті на 
калій, кальцій і магній.

 
Щоб у майбутньому уник-

нути появи проблеми, по-
трібно вживати повноцінний 
вітамінний комплекс, збага-
тити раціон морепродукта-
ми, молочними продуктами, 
свіжою зеленню, фруктами. 
Замість солодощів віддавай-
те перевагу куразі і фінікам. 
Якщо ж судоми вночі стали 
частим явищем, то необхід-
но звернутися до лікаря-те-
рапевта, який призначить 
аналізи і проведе необхідну 
діагностику. Це аналізи крові 
і сечі, які покажуть наявність 
супутніх патологій, а також 
УЗД вен нижніх кінцівок. 
Після того, як причина су-
дом буде знайдена, пацієнту 
рекомендують обстеження у 
профільного вузького фахів-
ця або вживання вітамінів і 
дієту, які здатні допомогти 
при банальній нестачі мікро-
елементів.

За матеріалами: 
http://vashdoctorclinic.ru/, 

http://allegro18.ru/

НІЧНІ СУДОМИ: 
ПРИЧИНИ І СПОСОБИ ПОЗБАВЛЕННЯ Сансев'єрія – 

не тільки 
гарна квітка, 

а й лікувальна
Різкий пекучий біль у литкових м'язах знайомий практично кожному. Больові відчуття 

можуть бути сильними і слабкими, але тривають вони зазвичай всього кілька секунд. Якщо 
біль був сильним, то після нічних судом ще 1–3 дні може турбувати біль у ногах під час пе-
ресування.

ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Якщо ви не робите помилок, значить, ви і не намагаєтеся щось зробити». (Коулмен Хокінс)

ЧАС ЗДОРОВ'Я

Бузок містить велику 
кількість аскорбінової кис-
лоти, ефірних олій і флаво-
ноїдів, що роблять пози-
тивний вплив на організм. 
Бузок – відмінний жарозни-
жувальний, протизапаль-
ний і знеболювальний засіб, 
знімає стрес і всілякі нервові 
розлади, підвищує статевий 
потяг у жінок і чоловіків.

З квіток бузку готують чай, 
олію, компреси і мазі, що 
добре допомагають при 

ревматизмі, ревматоїдному 
артриті, радикуліті, шпорі 

п'яти та подагрі. 

На жаль, олію бузку 
практично неможливо 

купити навіть у 
спеціалізованих магазинах, 

але її легко можна 
приготувати самостійно в 

домашніх умовах.

Для цього вам знадоблять-
ся: свіжі квіти бузку, будь-яка 
рослинна олія без вираже-
ного запаху, літрова банка з 
кришкою, чиста марля.

Акуратно відділяємо 
дрібні квітки від стебел, на-
повнюємо ними банку. Піді-
гріваємо олію до 40 градусів і 
заливаємо нею доверху квіти 
в банці. Закриваємо кришкою 

і даємо настоятися 2 дні. Про-
ціджуємо олію через марлю, 
гарненько віджавши пелюст-
ки бузку. Знову підігріваємо 
олію і додаємо свіжу порцію 
квітів, даємо їм настоятися. 
Повторюємо процедуру, поки 
не отримаємо досить аромат-
ну олію.

Такою олією можна роз-
тирати лоб і скроні при 
мігрені, лихоманці, маса-
жувати хворі суглоби при 
ревматизмі та інших хворо-
бах органів руху. Спробуй-
те додати цей засіб у крем, 
лосьйон, шампунь і конди-
ціонер – так ви збагатите 
свою косметику тим самим 
чарівним ароматом і цінни-
ми речовинами. Якщо до-
дати олію в засоби для чи-

щення при прибиранні, то 
свіжий аромат наповнить 
весь будинок.

Сучасні травники як і 
раніше використовують олію 
бузку для лікування виси-
пу, сонячних опіків, дрібних 
порізів і подряпин та інших 
шкірних захворювань, таких 
як гнійні прищі, вугрі, фурун-
кули. Така олія лікує бронхіт, 
застуду, ангіну, грип, викори-
стовується в інгаляціях, по-
кращує стан при варикозно-
му розширенні вен. Для цього 
роблять примочки і компреси 
на ніч із просочених олією 
бавовняних серветок, зверху 
обертаючи їх харчовою плів-
кою.

https://takprosto.cc/

ПІК ЦВІТІННЯ БУЗКУ: ЩО ПОТРІБНО ВСТИГНУТИ ЗРОБИТИ
Захопливий чарівний аромат бузку неможливо забути! Ніжний і солодкий запах квітучих садів наповнює нас приєм-

ними відчуттями. Але не кожен знає про лікарські властивості бузку. Адже він здатен допомогти організму впоратися з 
багатьма захворюваннями.

РЕКЛАМА
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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.!

«Будьте зайнятими. Це найдешевші ліки на землі – і одні з найбільш ефективних».

ДОСВІД ЧИТАЧІВУ БЛОКНОТ

У СКАРБНИЧКУ СИЛИ І МУДРОСТІ

ЧАЙ ІЗ СЕЛЕРИ: 
ЖИВЕМО, НЕ ХВОРІЮЧИ

Почалося все в 1964 році, 
коли журналісту поставили 
страшний діагноз – колаге-
ноз. Це захворювання, при 
якому імунна система про-
являє агресію до власної спо-
лучної тканини, м'язи і сугло-
би людини «дерев'яніють». 
Через деякий час тіло Казинса 
стало нерухомим. Його лікар, 
доктор Хітціг, розповів, що з 
п'ятисот хворих колагенозом 
одужує лише один.

Вночі після цієї розмо-
ви Норман не спав. «Якщо я 
хочу залишитися в живих, 
треба діяти самому», – думав 
він. І згадав слова доктора 
Хітціга про те, що організм 
мобілізується на боротьбу 
з хворобою тоді, коли ендо-
кринна система працює на 
повну потужність. Хітціг на-
водив як приклад жінок під 
час вагітності. У цей період у 
них активуються залози вну-
трішньої секреції, які допом-
агають організму впоратися з 
додатковим навантаженням. 
За спостереженнями вчених, 
у відповідь на страх, сму-
ток і депресію наднирники 
виділяють гормони стресу 
– адреналін і норадреналін, 
які потрапляють у кров і по-
ширюються по всьому тілу. 
Коли їх накопичується занад-
то багато, вони діють на ор-
ганізм руйнівно.

Роздуми привели Казин-
са до очевидної думки: якщо 
негативні емоції, пригнічу-
ючи ендокринну систему, є 

провокаторами захворювань, 
то емоції позитивні, активі-
зуючи її діяльність, можуть 
стати стимуляторами оду-
жання. Причому кожна лю-
дина наділена дуже простим і 
доступним засобом зцілення 
– сміхом.

Вчені з'ясували: сміх 
стимулює вироблення в 
організмі речовини, що 
схожі за дією на морфій. 

Вони знижують біль і 
мобілізують сили для 
боротьби з хворобою.

Норман дізнався, що в 
Японії, Китаї та Індії сміхо-
терапія введена в програму 
лікування в багатьох лікар-
нях, і ефект від такого ліку-
вання дуже високий. В Індії 
сміхом зцілюють депресію, 
бронхіальну астму, легеневі 
та серцево-судинні захво-
рювання. Японські медики 
використовують сміх для 
боротьби з туберкульозом, 
французькі та англійські 
лікарі проганяють сміхом 
страхи нервовохворих.

Казинс вирішив, що, якщо 
він хоче залишитися в жи-
вих, то не має права пасивно 
очікувати смерть, він пови-
нен спробувати мобілізувати 
всі резерви свого тіла за до-
помогою сміху.

Незважаючи на протести 
лікарів, які вважали його 
безнадійним хворим, Казинс 
виписався з лікарні і переїхав 

до готелю. З ним залишився 
тільки доктор Хітціг. У го-
тельний номер був достав-
лений кінопроєктор і кращі 
комічні фільми та книги.

Казинс відчув себе ней-
мовірно щасливим, коли 
десять хвилин нехай і виму-
шеного сміху все-таки дали 
анестезуючий ефект, і він 
зміг проспати без болю дві 
години. Після того, як болеза-
спокійлива дія сміху закінчу-
валося, доглядальниця знову 
включала кінопроєктор чи 
читала Казинсу гумористич-
ні оповідання. Через кілька 
днів страшні болі перестали 
мучити Казинса.

Щоб з'ясувати, чи зможе 
сміх знизити аутоімунний 
запальний процес, доктор 
Хітціг брав у Казинса аналі-
зи крові безпосередньо пе-
ред сеансом сміху і після 
нього. І щоразу результати 
підтверджували, що запален-
ня в організмі йшло на спад. 

Казинс сміявся 
на день не менше 
шести годин. Його 
очі опухли від сліз, 
але це були сльози 
одужання. Згодом 
він зовсім при-
пинив вживати і 
ліки. Через місяць 
Казинс зміг впер-
ше без болю пово-
рухнути пальцями 

рук, потовщення і вузли на 
тілі стали зменшуватися. Ще 
через місяць він зміг актив-
но рухатися в ліжку, а неза-
баром вибрався з ліжка. Це 
було для Казинса справжнім 
дивом, адже лікарі вважали 
його приреченим!

Місяць за місяцем рух-
ливість всіх суглобів збіль-
шувалася. Біль зникав, паль-
ці все впевненіше рухалися 
по клавішах органа – він зно-
ву зміг виконувати свої улю-
блені фуги Баха. Він почав 
грати у великий теніс. Скакав 
на коні, не боячись впасти.

Через десять років Казинс 
зустрів одного з лікарів, який 
засудив його до повільної 
смерті. Той був ошелешений, 
побачивши Казинса живим 
і здоровим. Вітаючись, Нор-
ман стиснув руку лікаря з та-
кою силою, що той скривився 
від болю.

Незважаючи на важку 
хворобу, Норман Казинс 
прожив дуже цікаве, яскраве 
і тривале життя (1912 – 1990 
рр.). Почавши з журналісти-
ки, він із часом став письмен-
ником, психологом, громад-
ським діячем.

 
Тричі Казинс опинявся 
на краю загибелі (крім 

колагенозу, двічі переніс 
інфаркт) і щоразу рятував 

себе супердозами сміху.

Погодьтеся, цей приклад 
життєлюбства гідний наслі-
дування. Виявляється, ба-
жання жити – це не абстрак-
ція, а фізіологічна реальність. 
Наш організм здатний до са-
мовідновлення, за умови, що 
в це вірить сама людина. На-
віть, якщо інші переконані, 
що надії немає. 

https://samolet.media

Американський журналіст Норман Казинс здобув світову популярність після того, як 
довів: психіка відіграє вирішальну роль в одужанні.

Брови просто перестали ро-
сти... Ця проблема знайома ба-
гатьом жінкам і дівчатам. 

Звичайно, зараз завдяки прогре-
су в індустрії краси можна виріши-
ти питання корекції і татуажу брів 
досить просто. Однак існують і на-
родні, не менш ефективні, методи 
поліпшення стану брів, причому 
природним регенераційні шляхом. 

Я знаю два таких прийоми – ма-
ска з морквяного соку і просочення 
кастровою олією. Даю рецепти.

Морквяна маска
Буде потрібно 2 ст. л. свіжовичав-

леного соку і кілька крапель ретино-
лу (аптечного вітаміну А). Змішує-
мо компоненти, змочуючи рідиною 
два ватні диски і прикладаємо на 
брови на 25 хвилин. Залишки соку 
прибираємо лосьйоном. Повторює-
мо раз на 2 дні.

Касторова олія
Цей метод можна використо-

вувати як для брів, так і для ко-

ротких і тонких вій.
Олію слід наносити на лінію зро-

стання ватною паличкою і втирати 
в шкіру близько 1–1,5 хвилини. Час 
на «просочення» – 1 година. Після 
чого знімаємо залишки олії ватним 
диском. Краще робити процедуру 
перед сном. Через 2 тижні ви вже 
зможете оцінити перші результати.

Всім краси і радості!

Людмила Дехтяренко, Київська обл

НАДІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВІДРОЩУВАННЯ БРІВ 
У ДОМАШНІХ УМОВАХ

ЛЮДИНА, ЯКА ПЕРЕСМІЯЛА СМЕРТЬ.
ФЕНОМЕН НОРМАНА КАЗИНСА

Цей напій дуже корисний для зни-
ження рівня сечової кислоти в крові. 
Протягом багатьох років чай з селери 
вважається одним із кращих засобів від 
подагри, при затримці води в організмі і 
порушенні сечовипускання.

На 1 склянку води – 1 ст. ложка листя 
селери (15 г). Довести до кипіння. Дати 
трохи настоятися і процідити. Випивати 
по чашці такого чаю між вживанням їжі 
двічі на день як мінімум тричі на тиж-
день.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

«Щасливий той, хто вважає себе щасливим». (Філдінг)

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

ДОБРА ПОРАДА

Незалежно від того, укус 
якої комахи ви отримали, 
лікарі рекомендують прикла-
сти до ранки ватний тампон, 
змочений спиртовою на-
стоянкою календули, – вона 
зніме запалення і послужить 
антисептиком. 

Якщо збираєтеся на при-
роду, прихопіть засіб із про-
тизапальною і ранозагою-
вальною дією (фенистил-гель, 
цикадерма і т. д.). 

Якщо ж після укусу 
з'явилася задишка, 

головний біль, нудота, 
потрібно негайно 

звернутися до лікаря!

Бджоли, оси, шершні. З 
їхнім укусом в організм лю-
дини потрапляє отрута, що 

складається з білків та інших 
компонентів, які належать до 
сильних алергенів. Відразу 
ж після укусу треба витягти 
жало, якщо воно залишило-
ся в ранці, і накласти тампон, 
змочений перекисом водню 
або спиртовмісною рідиною. 
Для зняття набряку покласти 
лід. Можна також використо-
вувати шматок сирої картоплі 
(або помідора) або листочки 
подрібненої петрушки. Для 
запобігання алергічної реак-
ції вжити антигістамінний 
препарат.

 

Якщо вас укусив кліщ. 
Одного його укусу достат-
ньо, щоб заразитися п'ятьма 
інфекціями, найстрашніші 
з яких – енцефаліт і хвороба 
Лайма. Енцефаліт складно 

діагностувати, оскільки він 
може маскуватися під вірусні 
захворювання.

Кліща необхідно в термі-
новому порядку видалити 
з-під шкіри і обробити рану. 
Для цього використовувати 
пінцет, яким акуратно заче-
пити тулуб комахи якомога 
ближче до голови. Діставати 
його обертальними рухами і 
перпендикулярно до укусу. 

При цьому не натискати 
на тіло кліща, щоб інфіко-
ваний вміст не потрапив до 
рани. Місце укусу протерти 
спиртом або йодом. Після ви-
далення кліща його бажано 
віднести в лабораторію, щоб 
перевірити на бореліоз або 
енцефаліт. 

https://www.mk.ru/social

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УКУСАХ КОМАХ

Її також можуть спри-
чинити ляскання в долоні, 
розтирання тіла рушником 
і поїздка по вибоїнах. Крім 
неприємного висипу, люди з 
подібним відхиленням стра-
ждають від припливів, голов-
ного болю, втоми, порушень 
зору і металевого смаку в 
роті. Як правило, симптоми 
зникають упродовж години, 
але подібних епізодів може 
бути по кілька на день.

 
Вчені поспостерігали за 

трьома родинами з таким ге-
нетичним відхиленням і опи-
сали хід процесу. У відповідь 
на певні подразники імунні 
клітини виділяють гістамін 
та інші сполуки в кровотік 
і навколишні тканини. Це 
називається дегрануляцією 
клітин. До речі, крім стрибка 
гістаміну, у людей при вібра-
ційному впливі відбувався 
сплеск триптази – ще одного 
маркера дегрануляції.

Лікувати цей вид алергії 
рекомендують уникненням 
вібрації і регулярним очи-
щенням організму. Біг тим-
часово можна замінити на 
ходьбу або інші види фізич-
ної активності.

ЯСКРАВЕ СВІТЛО 
ЕФЕКТИВНІШЕ ЗА 

КАВУ
Дослідники з'ясували, що 

яскраве світло змушує люди-
ну не спати удвічі довше, ніж 
кава.

 
В експерименті брали 

участь п'ятеро добровольців, 
які провели в спеціально об-
ладнаному приміщенні 49 
днів. За кілька годин до сну 
вчені давали людям спеціаль-

ну таблетку – або плацебо, 
або речовину, що містить 
такий же об’єм кофеїну, як і 
чашка подвійного еспрессо. 
Іноді таблетки замінялися 
яскравим або приглушеним 
світлом.

 
Досліди показали, що ко-

феїн «зупиняє» біологічний 
годинник організму приблиз-
но на 40 хвилин, а яскраве 
світло – на 80. Тобто в цей 
період часу люди не хотіли 
спати.

 
Пов'язано це з тим, що 

кава і світло блокують виро-
блення «гормону сну» – ме-
латоніну. Якщо вироблення 
гормону блокувати кілька 
днів, то внутрішній годин-
ник людини «збивається» 
остаточно, і вона починає 
засинати пізніше і без допо-
моги кофеїну. Тому з часом 
«жайворонки», що п'ють каву 
вночі, ризикують перетвори-
тися на повноцінних «сов».

https://obrmos.ru/

Передумов утворення 
кірочок досить багато, тому 
без допомоги лор-лікаря 
визначити справжню причи-
ну складно.

До факторів, що прово-
кує це явище, належать:

• Вроджені особливості 
будови носової порожнини: 
деякі лор-лікарі вважають, 
що занадто широкий ніс і ши-
рока лицьова частина черепа 
поряд з недорозвиненими 
навколоносовими пазухами 
безпосередньо пов'язані з по-
явою неприємного симптому.

• Сухість у приміщенні і 
переохолодження.

• Зміна гормонального 
фону і стреси.

• Безконтрольне викори-
стання судинозвужувальних 

і кортикостероїдних препа-
ратів для носа.

• Запальні процеси слизо-
вої оболонки носа і алергіч-
ний риніт також протікають з 
виділенням слизу, який, заси-
хаючи, утворює скоринки.

• Механічні травми і звич-
ка колупатися в носі нерідко 
призводять до пошкоджень 
слизової, через які може по-
трапити інфекція.

Схема терапії в цьому ви-
падку безпосередньо зале-
жить від захворювання або 
стану, який призвів до не-
приємного симптому. Тому 
важливий огляд фахівця і за-
ходи гігієнічної профілакти-
ки.

За матеріалами: 
allergology.ru

Якщо ви занедужаєте, на-
тисніть на точку і тримайте 
довго ... Метод працює на всі 
100%.

Кажуть, цей прийом ви-
користовують у військовій 
медицині. А там лікування 
від звичайного сильно відріз-
няється. Там екстремальна 
медицина, де потрібно роби-
ти все швидко і чітко.

Особлива точка на пальці. 
При натисканні різко зни-
жується тиск, покращиться 
самопочуття, свідомість про-
яснюється.

Точка знаходиться на се-
редньому пальці на подушеч-
ці. Вона дуже болюча. Трима-
ти треба довго – 1 хвилину. 
Але зате будь-який біль зник-
не, навіть у  хребті.

А ще є точка на ногах (пе-
ред горбком). Називається 
«усунення злості». Теж від-
чутно хвороблива.

Щоденний 5-хвилинний 
масаж на ногах позбавить  
багатьох захворювань, спри-
чинених саме накопиченням 
людиною негативу.

Джерело: econet.ru

АЛЕРГІЯ НА БІГ? Є ТАКА

ЧОМУ В НОСІ УТВОРЮЮТЬСЯ КІРКИ?

ОСОБЛИВІ ТОЧКИ НА ПАЛЬЦЯХ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВІЙСЬКОВІЙ МЕДИЦИНІ

«У дорослої людини постійно утворюються кірки в 
носі. У чому причина такого відхилення?

Людмила Досужа, м. Херсон»

З укусами комах в літній період пов'язані дві небезпеки – це інфікування в постражда-
лих місцях і (або) алергічна реакція на отруту.

Вчені виявили генетичну мутацію, яка спричиняє рід-
кісну форму кропив'янки, спровоковану вібрацією від бігу. 
Існує навіть такий термін – «вібраційна кропив'янка».

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

«Частіше дивись на небо, а не під ноги, і будуть твої думки ясні і легкі». (Серафим Саровський)

Сезон заготовок стартував!Рецепти наших читачів

Історія однієї страви

ОКРОШКА ТРАВНЕВА «ВІТАМІННА»

ЯК НАСПРАВДІ З'ЯВИЛИСЯ 
УКРАЇНСЬКІ ГАЛУШКИ

ВАРЕННЯ З ПЕЛЮСТОК ШИПШИНИ – 
АРОМАТНІ ЛАСОЩІЯкщо хтось 

каже, що не лю-
бить окрошку, це 
він просто не про-
бував її приготу-
вати з любов'ю, як 
це роблю я. Знаю 
багато рецептів 
п р и г о т у в а н н я , 
експериментую з 
інгредієнтами. І завжди ця 
страва вдається на славу.

Ділюся одним із най-
простіших і в той же час 
майже класичних рецептів 
окрошки. Всі вітамінні дари 
весни і літа поєднуються 
в ньому просто відмінно. 
Сподіваюся, читачам сподо-
бається.

Візьміть: 1,5 л кефіру, 200 
г шинки, 10 шт. редисок, 3–4 
свіжих огірки, 2 картоплини 
(зварених «в мундирі»), 1 
пучок (80 г) зеленої цибулі, 
1 пучок (60 г) свіжого кропу, 
за смаком сіль.

Дрібно порубати ци-
булю з зеленню. Тоненькими 
півкільцями поріжте редис і 
огірки, а ось відварену кар-
топлю і шинку краще буде 
порізати не надто великими 
кубиками.

З'єднайте всі інгредієнти 
в просторому посуді, по-
соліть масу за смаком і за-
правте кефіром. Подавайте 
до столу окрошку охолодже-
ною.

Смачного!
Надіслала Ніна Шамрай, 

м. Миколаїв

Інгредієнти: пелюстки 
шипшини – 100 г; цукор – 700 
г; вода – 1 склянка; 1 лимон.

Спосіб 
приготування:

У першу чергу збираємо 
пелюстки. Найкраще і зруч-
ніше це робити з раннього 
ранку, поки бутони не силь-
но розкрилися. Беремо тіль-
ки красиві пелюстки, що не 
підсохли. Потім їх замочуємо 
в тазу хвилин на 5–7, а потім 
промиваємо під проточною 
водою. Розкладаємо на тка-
нину і даємо обсохнути.

Тепер беремо глибокий 
посуд, в якому варитимемо 
варення. Всипаємо в таз весь 
цукор і вливаємо воду. Ста-
вимо на невеликий вогонь і 
доводимо сироп до кипіння 

і повного розчинення цукру. 
Потім всипаємо пелюстки і 
знову доводимо до кипіння 
варення, помішуючи періо-
дично.

Знімаємо таз з вогню і за-
лишаємо варення на 12 го-
дин. Через цей час ставимо 
знову варення на повільний 
вогонь і доводимо до кипін-
ня, знімаємо пінку і варимо 
ще 25–30 хвилин. Варення за 
цей час має загуснути.

З лимона вичавлюємо сік, 
його нам знадобиться 2 сто-
лові ложки. Вливаємо в ва-
рення лимонний сік і варимо 
ще 3 хвилини.

У заздалегідь простерилі-
зовані банки розкладаємо га-
ряче варення, закриваємо їх і 
охолоджуємо.

Таке варення можна до-
давати в чай замість цукру, 
а також можна використо-
вувати для начинки в пиро-
ги.

Серед українських страв 
багато універсальних ре-
цептів, які можуть існувати 
і як окрема страва, і як до-
повнення до вже існуючих. 
Галушки – одна з таких страв. 
Їх можна їсти зі сметаною, а 
можна подавати до борщу. 

Нехитрі в приготуванні, 
галушки припадають до сма-
ку і корінним жителям краї-
ни, і її гостям.

Невідомо, кому належить 
авторство галушок, але те, 
що цей винахід народний, 
сумнівів немає. Галушки 
здавна готували в посівну, 
жницю і косовицю, оскільки 
часу на приготування склад-
них страв у людей не було, а 

галушки ситні і за-
довольняли запити 
організму, висна-
женого фізичною 
роботою.

Г о т у в а л и 
українські госпо-
дині галушки так: 
замішували тісто, 
розгортали і різа-
ли його смужками, 

а потім відщипували шматоч-
ки і кидали в киплячу воду, 
молоко, бульйон. Галушки 
були щипані і рвані, інші про-
сто нарізали ножем. Можна 

сказати, це були перші спро-
би приготування домашньої 
локшини.

Для приготування галу-
шок використовувалося в ос-
новному пшеничне борошно, 
але не гребували й гречаним, 
і сумішшю цих двох видів. 
Сьогодні галушки готують 
різними способами і з різ-
них інгредієнтів (манка, кар-
топля, сир), подають на стіл 
замість хліба до борщу, м'яса 
або просто з маслом, шквар-
ками, фруктовим соусом, ме-
дом або сметаною.

 
ПОБРАТИМИ ПО ТІСТУ

Ньйоккі – італійський 
варіант галушок. Винайшли 
їх італійські селяни. З ними 
пов'язано чимало італійських 
традицій, наприклад, «... їсти 
ньйоккі по четвергах, а тель-
бухи – по суботах».

А в Уругваї та Аргентині, 
де італійські ньйоккі зайня-
ли своє місце, місцеві жителі 
їдять їх 29 числа кожного мі-
сяця, щоб упродовж наступ-
ного місяця не відчувати по-
треби в грошах.

Італійські «галушки» готу-
ють з рисового, мигдального, 
манного, кукурудзяного, ри-
сового борошна, картоплі і 
печінки.

У Білорусі готують галуш-
ки або галки. В середину 
галушки вдавлюється шма-
точок сала, що робить тісто 
соковитішим. Самі галуш-
ки замішують на молоці або 
вершках, а тому структура у 
них більш ніжна. Подаються 
галушки з супом, з м'ясом або 
як окрема страва зі смаженою 
цибулею або шкварками на 
топленому салі.

ЯК ГОТУВАТИ ГАЛУШКИ

Тісто для галушок роз-
кочується не більше 1,5 см в 
товщину, потім нарізається 
на так звані «ремінці» (ши-
риною також до 1,5 см) або 
скручують джгутом. Наріза-

ють «ремінці» і джгути в ква-
дратики висотою 1–1,5 санти-
метра.

Перед варінням галушкам 
дають відлежатися і трохи 
обвітритися, а потім кида-
ють в солону воду, молоко, 
рибний, овочевий або м'яс-
ний бульйон. Коли спливуть, 
їх слід дістати шумівкою і 
закинути наступну порцію. 
Готові галушки кладуть в ми-
ску з соусом, олією або смета-
ною, щоб вони не злиплися, 
і з кожною новою порцією 
галушки перетрушують.

ПАМ'ЯТНИК ГАЛУШЦІ

Полтава – місто, яке сла-
виться популярністю галу-
шок і пропонує скуштувати 
їх за різними рецептами в 
будь-якому місцевому ресто-
рані. У цьому місті також зна-
ходиться пам'ятник галушці – 
символу регіону, уособлення 
добробуту і щедрості україн-
ського народу. Автори пам'ят-
ника – народний художник 
України Анатолій Чорнощо-
ков і скульптор Микола Цись.

https://foodandmood.com.ua

Українська кухня різноманітна і поєднує в собі безліч 
традицій і особливостей нашої культури. Більшість страв 
знаходить відображення в мистецтві, особливо в літера-
турі, – класики точно описують українську кухню, а народ-
на творчість складає про неї легенди.
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БОГ Є ЛЮБОВ 

«Як душа без плоті не зветься людиною, так і плоть без душі». (Іоанн Златоуст) 

Пастирю цієї церкви – А. 
В. Серженюку, який, крім 
служінь, проводить семінари. 
Вдень проводить навчання, а 
ввечері і про нас, немічних, 
не забуває. Відвідують, мо-
ляться, спілкуються з нами 
Сергій Дубинець, Юра Ру-
сенко, Ігор Павленко, Валя 
Шило, Катя Богдан, Поліна 
К., Юра Вергун, Ваня Сорока, 
Галя Пустовіт, Надя Васкевой 
з Баришівки. Надя зараз вже 
на пенсії, а раніше працювала 
ветеринаром, завжди була на 
сторожі здоров'я тварин, всі 
свої справи відкладала на по-
тім, а її підопічні були завжди 
на першому плані. 

Зараз, хоч і не працює, але 
на перший поклик йде ря-
тувати тварин. Також подя-
ка і вітання Лідії Федорівні 
Самойленко. Працювали з 

нею разом, а щовечора піс-
ля роботи їздили упродовж 
6-ти років на навчання аеро-
портівським службовим до 
Києва (10 копійок був проїзд 
тоді, аж смішно) – до Печер-
ського моста, а потім підніма-
лися на Чигоріна, 57. Досі ми 
з нею дружимо. Вона цілими 
днями на городі, а все одно 
знаходить час зателефонува-
ти і поспілкуватися.

Уже два роки, як я не ход-
жу. Але парафіяни церкви 
«Надія» моляться за мене і 
всю мою сім'ю. За цим но-
мером 0-800-30-20-20 щопо-
неділка упродовж дня я за-
мовляю і проголошую нужду, 
а вони моляться з будь-якого 
куточка України. Можна за-
мовити, і будуть молитися за 
вас, якщо хто бажає.

Великий Боже, дай мне силы 
Самой закончить 

путь земной,
Не быть обузой до могилы,

Чтобы не мучились со мной.

И не лишай до расставанья 
Рассудка, здравого ума,

Чтобы я за все свои деяния 
Была ответственна сама.

Не дай мне, Бог, лишиться 
зренья,

Сердцу застыть 
иль зачерстветь,

Не дай в отчаянии забвенья
Надежде прежде умереть.

Аминь.
Щоранку і щовечора я мо-

люся Господу і буду надіятись 
на Нього. І мені байдуже, що 
зробить людина. Шукайте Го-
спода, коли його можна знай-
ти. Кличте Його, коли Він 
близько. 

«Скуштуйте й побачте, 
який добрий Господь» (Пс. 33: 
9). «Зверніться до мене, усі 
струджені та обтяжені, і Я 
заспокою вас» (Мф. 11:28). 
«Не хлібом єдиним буде 
жити людина, але всяким 
словом». (Мф. 4: 4). 

Ганна Іванівна Федунець,
м. Бориспіль, Київська обл.

• 3 червня – Володимирсь-
кої ікони Божої Матері.

• 7 червня – Третє Знай-
дення глaви Предтечі і Хре-
стителя Госпoднього Іоанна.

• 8 червня – Bеликомуче-
ника Георгія Нового.

• 10 червня – Вознесіння 
в 2021 році. Свято Вознесін-
ня Господа Бога і Спасa на-
шого Ісуса Христа.

• 19 червня – Троїцька по-
минальна субота – день по-
минання покійних.

• 20 червня – День Святої 
Трійці. П'ятидесятниця.

• З 21 по 27 червня – Трої-
цька седмиця.

• 21 червня – День Свято-
го Духу.

• 24 червня – Ікони Божої 
Матері «Достойно Є».

• 27 червня – Тиждень 1-й 
після П'ятидесятниці. Всіх 
святих.

• 28 червня – Початок Пе-
трового посту.

Моїх дорогих людей, які пам'ятають мене і допомагають 
порадами і матеріально, всіх вітаю. Їх так багато, що мог-
ла і не записати, але ці – найпрекрасніші, в такий важкий 
час вони знаходять увагу і милосердя. Це сім'ї: Тегза-Рогач, 
Варга, Горват, Жиленко, Кулешові, А. В. Логойда,           М. 
Лісарина, Русіни, В. М. Рудук, І. І. Швенда та багато інших. 
Кого не записала, вибачте мені!

Дякую вам всім і низький уклін, що пам'ятаєте і не забуває-
те! Нехай береже всіх людей наша Матір Божа!

З повагою Галина Олексіївна,
м. Чоп, Закарпаття

Вознесіння Господнє – 
одне з 12 головних свят пра-
вославної церкви. У 2021 
році воно випадає на четвер, 
10 червня.

Вознесіння Ісуса Христа на 
небо після розп'яття – одна з 
головних подій новозавітної 
історії. Згідно з християнсь-
кою релігією, Ісус Христос 
залишив наш світ і вознісся 
на Небо на 40-й день після 
воскресіння з мертвих. Воз-
несіння Господнє пов'язують 
з поверненням Ісуса Христа 
до Небесного Отця. Після 
Вознесіння земна присутність 
Христа поступається місцем 
Його невидимому перебуван-
ню в Церкві.

Протоієрей Андрій Леме-
шонок: 

«Вознесіння – це шлях Бо-
голюдини від смерті до жит-
тя, від землі на Небо. Якщо 
ми йдемо за Христом, якщо 

ми вибрали орієнтиром на-
шого життя Христа, то це 
і наш шлях, і ми чекаємо цю 
хвилину, коли душа повинна 
перемогти смерть! Але вона 
не переможе просто так, ви-
падково. Сьогодні ми спону-
каємо себе і боремося з цим 
світом і гріхом всередині нас.

Тому те, що відбуваєть-
ся в храмі, все богослужбове 
коло життя – все для того, 
щоб ми увірували і увійшли 
в цю радість, щоб ми знали, 
що попереду у нас, а не були 
в страху, є там щось чи ні».

«Вознісся Господь наш від 
Нас на небо для того, щоб 
відкрити нам двері небесні, 
і щоб ми безперешкодно вхо-

дили в небо. Праотець наш 
Адам зачинив двері райські 
для всього роду людського, 
зробив їх непрохідними для 
всіх земнородних, і херувим 
з полум'яною  зброєю став 
біля дверей райських; зачи-
нив Адам рай і шлях до жит-
тя, а відкрив тільки входи 
до смерті і пекла. 

Господь же наш зробив 
протилежне: зачинив входи 
до смерті і пекла, а відкрив 
рай: спочатку розбійникові, 
якому сказав: «Днесь зі Мною 
будеш у раю» (Лк. 23:43), а 
потім і всім по Своєму воз-
несінню відкрив саме небо ...

... Господь наш не носить 
ключів царства і життя 
подібно до того, як носить 

ключі смерті й пекла: де не-
має воріт, там не потрібно 
і ключів, бо при вознесінні 
Господньому небесні ворота 
зовсім геть взяті і вже ніко-
ли не будуть після зачинені, 
як пишеться про це в Одкро-
венні: 

«Врата его не имут за-
творитися во дни: ноши бо 
не будет» (Апок. 21:25). Тому 
і ключі там не потрібні. Сам 
Господь не носить їх, але 
віддав їх Петру і іншим апо-
столам, ніби кажучи: «Мне 
они не нужны; носите их вы 
и уже без труда отверзай-
те отверстое, отверзайте 
незатворённое, отмыкайте 

незаключенное; если 
только кто сам сво-
ей волей заградил себе 
небесный вход, тому 
вы можете помочь 
сими ключами, сле-
дующим же за Мной 
свободен вход и без 
ключа, ибо врата для 
них не закрыты и, 
как взятые прочь, не 

могут затвориться»
(Свт. Димитрій Ростовсь-

кий).

Роса в цей день вважала-
ся цілющою, а лікувальні вла-
стивості трав посилювалися і 
зберігалися до настання Івана 
Купала (7 липня).

Був звичай ходити в го-
сті до рідних і знайомих. Це в 
старовину називалося «ходи-
ти на роздоріжжя». Гості да-
рували господарям драбинки, 
спечені з пшеничного тіста на 
меду і з цукровими візерунка-
ми.

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
Назва свята відображає суть події – вознесіння на небо 

Ісуса Христа і завершення Його земного життя. Вознесіння 
відзначається на 40 день після Великодня.

ВСІМ ДОБРА, ЗДОРОВ'Я І УДАЧІ!
Здрастуйте, дорогі і вельмишановні «пантелеймонівці»! 

Від щирого серця бажаю всім співробітникам цієї газети 
добра, здоров'я, удачі і всього найкращого, що є на світі. В 
першу чергу хочу подякувати всім, хто відвідує мою церкву, 
хто несе добро людям. 

ВІТАЮ З ПАСКОЮ!

ПРАВОСЛАВНІ ЦЕРКОВНІ СВЯТА 
В ЧЕРВНІ 2021 РОКУ



   №10 (664), 2021panteleymon.com ЦIЛИТЕЛЬ



10 ВАШІ ЛИСТИ10

«Я зробив страшний гріх з усіх можливих гріхів. Я не був щасливим». (Хорхе Луїс Борхес)

У ці Великодні весняні 
дні поринаю думками в часи 
і події, де вершилася доля 
роду людського. Якщо в 
події двотисячної давності 
вдивлятися очима Бога, то 
скільки мудрості, любові 
і самопожертви в вчинках 
Його, нашого Отця Небесно-
го. А які непривабливі вчин-
ки дітей Його неслухняних 
... Сам гріх неслухняності 
Адама і Єви став проклят-
тям усього роду людського.

І саме тоді, коли наше ж 
огородження від Бога пере-
ступило межу, Творець нас 
нагороджує тим, що дає нам 
Себе. Син Божий, що явив на 
землю Самого Бога, був зви-
нувачений у всіх земних грі-
хах, завалений камінням і в 
підсумку ревно і заздрісно за-
суджений на смерть. Без вини 
і пороку Господь, вмираючи в 
муках і стражданнях на Гол-
гофському хресті, посилає 
нам своє застереження: «Не 
відають, що творять!»

***

Божа сила Ісуса до життя 
повернула! Зібравши учнів 
на горі в Галілеї, Він сказав їм 
такі слова: «Дана Мені всяка 
влада на землі і на небі. Ідіть 
і навчіть всі народи, христячи 
в ім'я Отця і Сина, і Святого 

Духа ... Я з вами буду в усі дні 
до кінця віку». 

Давайте, дорогі, в цьому 
місці переймемося словами 
Ісуса Христа і своїми вдяч-
ними серцями оцінимо Його 
безмежну любов до всього 
людського роду, зокрема, і до 
своїх учнів, які напередодні 
Його смерті з легкістю від-
реклися від Нього і зрадили. 
«Я з вами буду в усі дні до 
кінця віку» ... Яка пронизли-
ва Любов, глибока Віра і без-
межна Надія була в цих сло-
вах Творця!

Дорогоцінні мої брати і 
сестри! У нас з вами є три-
кутний камінь з двома яко-
рями життя: «Люби Бога всім 
серцем і всією душею ...», 
«Люби ближнього свого, як 
самого себе». Сам Господь Бог 
розіп'яв наші гріхи на хресті, 
залишивши нам Єдину науку 
– ЛЮБИТИ. Треба тільки це 
прийняти...

Зі святом Христового Вос-
кресіння вас, дорогі! Зі святом 
Віри, Надії і Любові! Христос 
Воскрес! Христос Воскрес! 
Христос Воскрес!

Висловлювання про Лю-
бов Божу від Матері Терези 
дарую «Пантелеймончику» 
до свята.

1. По тому пізнають, що 
ви мої діти, якщо будете мати 
любов між собою.

2. Кожен може досягти 
досконалої любові через роз-
думи, молитовну і жертовну 
працю, через насичене вну-
трішнє життя! У чому воно 
виражається? Це маленькі 
щоденні вчинки: вірність, до-
брі слова, турбота про інших. 
Це те, як ми зберігаємо мов-
чання, як дивимося, говори-
мо і діємо.

3. Любов повинна стати 
для нас настільки органіч-
ною, як саме життя.

4. Не соромтеся казати 
слова любові один одному, 
адже це є головним, чого Го-
сподь хоче нас навчити.

5. Якщо 
ми зможемо 
вплести в своє 
життя жертов-
ність і любов, 
ми зможемо 
все.

6. Божа лю-
бов бере по-
чаток у сім'ї, 
і вже потім 
р о з ш и р ю є 
простір для 
себе.

7. Потрібно 
мати постійну потребу вияв-
ляти любов.

8. Ми створені, щоб люби-
ти і щоб нас любили.

9. Практикуйте вірність 
у малому заради отримання 
більшого.

10. Коли говориш, думаєш 
чи справами сповідуєш Бога, 
роби це радісно, а все інше го-
вори зі страхом Божим.

11. Ісус прийшов у цей світ, 
щоб запалити Божу любов.

12. Любов – плід, дозріває з 
самої суті створення. Господь 
створював людину за образом 
і подобою Своєю.

13. Слова Ісуса «Як я полю-
бив вас, так і ви любіть один 
одного» повинні стати по-

лум'ям, з'їдаючи наш егоїзм, 
який заважає рости святості.

14. Коли всі ми будемо ба-
чити Бога один в одному, то 
станемо любити один одного, 
як Він любить нас.

15. Що дійсно є дуже цін-
ним в нашому житті, так це 
принесення в дар самого себе 
і та любов, яку ми вкладаємо 
в кожну свою дію.

16. Велика любов не міряє 
– вона просто дає.

17. Наша любов залежить 
від нашої віри. Віра є любов у 
діях.

18. Веселе серце – це при-
родний стан люблячого сер-
ця.

19. Можливо, у нас не 
завжди є чим поділитися з ін-
шими, але ми завжди можемо 
поділитися радістю люблячо-
го серця.

20. Подумайте про те, що 
Господь завжди в вас, навколо 
вас, що ви купаєтеся в Ньому, 
і Його любов до вас нескін-
ченна.

21. Наприкінці нашого 
життя нас судитиме Любов!

22. Звільніть своє сер-
це для любові, а руки – для 
служіння.

23. Абсолютно любить 
Той, хто повністю віддав себе 
за вашу любов.

24. Нам потрібно вчитися 
жити з Ним у святилищі на-
шого серця.

З любов'ю – Р. Костиря,
смт Бабинці, Бородянський 

р-н, Київська обл.

 «Щасливий той, чий бу-
динок прикрашений скром-
ною вірністю дружини» 

(В.А. Жуковський)

 Хотілося б навести 
цікаві і корисні місця зі свя-
щенного писання:

 «Якщо це можливо з 
вашого боку, живіть у мирі з 
усіма людьми».

 «Чини з людьми так, як 
ти хочеш, щоб вони ставили-
ся до тебе».

 «Всьому свій час, і 
година своя кожній справі 

– під небом... час руйнувати і 
час будувати; час плакати і 
час сміятися... час шукати і 
час втрачати... час мовчати і 
час говорити... » (див. Старий 
Завіт. Екл. 3: 1–8)

 «Ліпше простий, але 
який працює на себе, ніж той, 
що поважним себе видає, але 
потребує хліба».

 «Краще тобі не обіцяти, 
аніж не виконати».

 «Хто хоче мати друзів, 
той і сам повинен бути добро-

зичливим; і буває друг, більше 
прив'язаний, ніж брат».

 «Хто яму копає, той впа-
де в неї; і хто котить каміння, 
на нього воно повертається ... 
І хто розрушає огороджу, того 
змія вкусить!».

 «Коли країна відсту-
пить від закону, тоді багато в 
ній начальників...»

 «Не скоро чиниться суд 
за лихими вчинками; від цьо-
го і не бояться серця синів 
людських чинити зло».

Дмитро Б., Тернопільщина

Весна — это свет 
и в любовь окно.

И выше нет 
в мире авторитета.

Её воспевают 
в стихах поэты

И тянут художники 
на полотно.

Весна — расслабление 
и порыв!

И нет ни вредней её, 

ни полезней.
Она — обостренье всех 

чувств людских
И, к сожаленью, вещей иных,

Она — обострение 
всех болезней…

((Едуард Асадов)

Как это приятно —
Проснуться
И встать,

И синее небо
В окне увидать,
И снова узнать,

Что повсюду — весна,
Что утро и солнце

Прекраснее сна!
(Ігор Мазнін)

ГАРНІ ВІРШІ ПРО ВЕСНУ МУДРІСТЬ ВІД ЧИТАЧА

«ЗВІЛЬНІТЬ СВОЄ СЕРЦЕ ДЛЯ ЛЮБОВІ, А РУКИ – ДЛЯ СЛУЖІННЯ»
Доброго здоров'я і теплого свята вам, дорогі «пантелеймонівці»! Календарна весна вже впевнено освоює свій час і 

простір. Справжнім господарем на небосхилі стає головне наше світило, від чого земля, наша годувальниця, пробуджуєть-
ся першими ознаками нового життя, а ми – хвилюючою радістю буття. Які ж величні і славні діла Твої, Господи!
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 «Хочеш, щоб життя стало світлішим, перестань темнити». (Анатолій Рахматов)

 Батько Ксюші працю-
вав удень і вночі заради дітей. 
У нього були великі плани, 
особливо на дочку. Вона була 
здібною. І він мріяв, що вона 
стане лікарем. Накопичив їй 
на університет. А вона відмо-
вилася. Вона захотіла жити 
своїм життям. По- іншому. 

Хотіла стати художни-
цею. Тоді тато спробував її 
напоумити – і виставив їй 
рахунок. Порахував туди все: 
скільки коштувало її навчан-
ня в школі, гуртки, одяг, їжа. 
І зажадав ці гроші поверну-
ти. Чи треба говорити, що 
Ксюша більше свого батька 
не бачила? Минуло вже понад 
тридцять років із того дня.

 Мама заради Іри відмо-
вилася від особистого життя. 
Після розлучення не ходила на 
побачення, боялася травму-
вати дочку. Дочка виросла і 
не може залишити маму. Не 
може ходити на побачення. 
Не може навіть припустити 
думки про те, щоб залишити 
маму і зайнятися своїм жит-
тям. Ірі вже сорок. Жодного 
разу не виходила заміж. Дітей 
немає.

 Батьки Ігоря і Жені 
були дуже і дуже хорошими. 
Вони робили все для дітей, все, 
що могли, і навіть те, чого не 
могли. Сім'я завжди здавала-

ся дружною: сімей-
ні свята, відпуст-
ка. Тільки в усьому 
цьому батьківстві 
вони втратили под-
ружжя. Їх більше нічого не 
пов'язувало. Вони прожили ра-
зом тридцять років, як тато 
і мама. А потім, коли діти 
пішли, просто розлучилися. 
Женя досі не може зрозуміти 
цього найбільшого обману. Їй 
вже тридцять сім, але заміж 
вона не хоче. Боїться повто-
рення такої ж сумної історії. 
Адже мама після розлучення 
дуже швидко згасла.

 Гоша – пізня дитина. 
Над ним завжди тряслися, 
його опікали, про нього пі-
клувалися, навіть занадто. 
Сказати по правді, його мама 
просто зневірилася чекати 
принца і вирішила народити 
дитину для себе. 

А потім вона вирішила, 
що через Георгія збудуться всі 
її мрії. Вона всіляко намагала-
ся зробити його вундеркіндом. 
Він займався декількома мова-
ми, ходив до безлічі гуртків, 
грав на арфі... 

Мама пишалася ним і для 
гостей завжди просила зігра-
ти що-небудь. Арфа – це ж 
дуже екзотично! Гоші вже за 
сорок. Він розлучений. Його 
дітей виховує інший чоловік. 
І Гоша не проти. Він до цього 

часу не знає, чого хоче він сам. 
Він не став вундеркіндом. Він 
не витримав і зламався. За-
раз він просто п'є. До роботи, 
замість роботи і після неї. 
Мама цього вже не бачить.

Хіба мало таких історій? І 
чи багато серед них веселих 
і радісних? Коли дитина стає 
сенсом життя, це занадто 
важко для неї. Її немов засо-
вують в кімнату, в якій одно-
го разу закінчиться повітря. 
Спочатку так жити можна, 
але поступово ти починаєш 
задихатися. Задихатися в 
такій любові і турботі.

І мало того, що ти двадцять 
років (або хто скільки) живеш 
у такій задушливій пустелі, 
найчастіше ти залишаєшся 
винним. Тобі приносять ра-
хунок, хоча здавалося, що ти 
просто прийшов у гості. 

І з радістю допоміг би го-
сподарям – сам, з власної іні-
ціативи. Але коли тобі на блю-
дечку приносять рахунок за 
ці самі двадцять років, коли 
кожен вдих обпікав все всере-
дині ...

Далі є варіанти. Дитина 
може оплачувати ці рахунки 

вічно. Як Іра – з історії 
на початку статті. Або 
влаштувати протест – 
почати пити, розірва-
ти всі зв'язки, як Гоша 
і Ксюша ... Рідко хто 
здатний зрозуміти і 
прийняти таке став-
лення батьків. Прий-
няти і зрозуміти, і при 
тому не жертвувати 
своїм власним жит-
тям, своїми інтереса-

ми.

Тому я благаю вас: не 
живіть заради дітей! Знайдіть 
собі інший сенс життя, знай-
діть інший сенс в материнстві 
і батьківстві. Щоб маленькі 
хлопчики і дівчатка, які при-
ходять на цю планету, не ста-
вали заручниками і жертвами 
вашої «благодійності» і опіки.

Нехай ростуть, як Бог дасть. 
Скільки дає і чого дає, 

того і досить. 
Для когось самі собою 

утворяться мільйони секцій 
за здібностями. І дитина 
буде сама хотіти всього 

цього. 
А з кимось не складеться, не 

вийде цього. Значить, і не 
треба.

Любіть свого чоловіка. 
Діти виростуть, а він зали-
шиться з вами. Ви можете 
показати дітям приклад сто-
сунків, щоб їм хотілося сім'ї, 
дітей. А можете відбити все 
бажання, якщо будете схи-
блені на дитячих проблемах, 
ігноруючи потреби чоловіка.

Любіть себе. Не забувайте 
про себе в гонитві за дитячим 

щастям. Не відмовляйтеся від 
сукні заради нової роботи. Не 
змінюйте свого косметолога 
на репетитора. Якщо ви самі 
про себе не подбаєте, то що 
ви зможете дати іншим? Який 
приклад? Яку любов? Звідки?

Шукайте сенс життя далі 
за матеріальний пласт. Це 
життя одного разу закінчить-
ся, навіть якщо зараз не хо-
четься про це думати. Духов-
на практика, релігія, молитви, 
читання Священних писань ... 
Ви можете черпати сили там, 
замість того, щоб тягнути все 
це з дітей.

Не живіть заради дітей, 
я вас благаю. Коли мені зу-
стрічаються такі люди, мені 
дуже боляче дивитися їм в 
очі. Я багато дізнаюся про 
себе і свій біль. Я бачу ці 
муки, розбиті серця, спу-
стошені душі. В їхніх очах 
– крики про допомогу. Біль, 
відчай, вина... Вони, як і всі 
діти, дуже хочуть любити 
своїх батьків. Але тоді вони 
просто не виживуть ...

Дайте вашим дітям 
можливість жити і дихати. 
Тоді вони зможуть рости 
і розвиватися. Туди, куди 

їм належить за долею. 
Наша роль як батьків 

проста: вчасно поливати, 
не закривати від сонця, 
оберігати від шкідників. 

А далі дитина, як квітка, вже 
сама впорається і проявить 

все краще, що в ній вже 
закладено вище.

Надіслала Катерина 
Бурячкова, Київська обл.

Здрастуйте, дорога ре-
дакціє і читачі газети «Пан-
телеймон цілитель»! Хочу з 
вами поділитися весняним 
настроєм: запахами перших 
квітів, щебетанням птахів, 
втіленим у моїх віршах.

ВЕСНА ПРИШЛА

Весенняя капель 
становится ручьями,
И белый снег растаял, 

Сменился вдруг дождями.
Всё ярче солнце светит 

с высоты,
Приносят радость 

первые цветы.
Вернулись птицы, 
песни стали петь.

С берлоги вылез заспанный 
медведь.

Трусишка-зайчик ест 
сочную траву,

Под елкой спрятался — 
остерегается сову.

В поле выехали дружно
 трактора —

Зерно в землю уж 
сажать пора.

Осенью урожай 
хороший соберём,

Много хлеба, булок напечём.

А ось і загадка для наших 
маленьких читачів:

Распускаются листочки,
А вот и первые цветочки.

Прилетели уж скворцы.
Что на крыльях принесли?

РАНОК
На небі зірок повно-повно

І місяць зорі береже.

Світанок ждати вже недовго:
От-от — і сонечко зійде.

Дзвіночок вправно заспіває
Веселу пісеньку свою.

Усіх, усіх він знов вітає
Найпершим стріне він зорю.

Навколо друзі відгукнуться,
Веселим щебетом — птахи.

Звірятка ненькам 
посміхнуться,

Почнуть роботу мурахи.

Кульбаби всюди розцвітуть,
На квітах з’являться 

бджілки,

Медок у вулик понесуть —
Вони ж такі трудівники!

Зненацька дощик 
пройде вправно,

Пополиває все кругом.
Так стало свіжо, мило, гарно!

У всіх діла пішли ладком.

В. А. Шматько

«ДІЛЮСЯ ВЕСНЯНИМ НАСТРОЄМ»

НЕ ЖИВІТЬ ЗАРАДИ ДІТЕЙ!Благаю вас, не живіть заради дітей! Їм не тільки 
це не потрібно, їм це шкідливо... Скільки полама-
них доль, розбитих сердець, образ і нерозуміння! Я 
бачу жінок, які відмовляються від усього в житті 
заради дітей. А потім я бачу тих дітей, заради яких 
від усього відмовлялися. Видовище це сумне.
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БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПIЛЬСТВО

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

Здрастуйте, редакціє газети «Пантелеймон ціли-
тель»!

Хочу подякувати вам за те, що надрукували мій лист в 
№6 (660) за цей рік – мої вітання для всіх жінок зі святом 
весни. А тепер хочу привітати колектив газети зі світлим 
святом Христового Воскресіння та побажати вам усім 
здоров'я, щастя, мирного неба, веселих свят, смачної па-
ски. А також хочу привітати з цим святом своїх односель-
чан і всю Україну.

Співають дзвони святого храму — 
Велика радість! Христос воскрес! 

До свята Пасхи хай світлими стануть  
Землі цвітіння і синь небес!

Нехай добро вам зігріє серце,
Любов і віра в душі живуть.
Нехай у вашому домі щастя 
Назавжди ангели збережуть.

З повагою до всіх — Віктор Пантелеймонович Хоменко, 
с. Шишківці, Бродівський р-н, Львівська обл.

24 ТРАВНЯ СВЯТКУЄ 
СВІЙ 71-Й ДЕНЬ 

НАРОДЖЕННЯ СЕРГІЙ 
СЕМЕНОВИЧ 
ПАНАСІЄНКО  

з с. Холоднянське Черкаської 
області.

Усі слова найкращі в світі
Сьогодні я тобі несу.

Всі почуття, все найдорожче
До твоїх ніг я покладу.

Бажаю весен ще багато —
Нехай цвітуть духмяним 

цвітом
У твоїм житті,

Любові, щастя й радості 
безмежно,

І море квітів в цей день 
дарую я тобі.

Прийми дарунки мої щирі.
Прийми слова ці від душі.

Повір, я дякую Всевишньому 
За те, що ти з’явився у моїм 

житті.

Л. А. Рибак, м. Одеса

21 ТРАВНЯ 
ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ НА-

РОДЖЕННЯ  
моя подруга, з якою ми 

дружимо з 1970 року, 
ГАЛИНА ГРИГОРІВНА 

АНДРЄЄВА 
(проживає в селі Шепелів-

ка Полтавської області).

Галя, згадай наші роки дівочі,
Які ми щасливі були!

А котім зустріла ти Васю,
Я Пашу зустріла тоді.

Життя розвело нас
По різних дорогах, 

І в кожної доля своя. 
Ти завжди за мене радієш і 

плачеш, 
І завжди за тебе хвилююся я.

Дав Бог — 
у нас виросли діти,

Дав Бог — і внуки ростуть.
Та завжди летить твоє 

серце в Одесу,
А серце моє — в Кременчук.

І сьогодні тебе я вітаю —
Вітання найкращії шлю, 

І знай: я дуже тебе поважаю,
Душею і серцем 

безмежно люблю!

Л. А. Рибак, м. Одеса 

75-Й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
відзначатиме моя подруга 
ще з 9-го класу — 

ЄВГЕНІЯ АНДРІЇВНА 
СТАСЮК, 

яка проживає в місті Херсон.

Нашій дружбі вже 
більше піввіку, 

Нашій дружбі немає кінця,
Я люблю тебе щиро і ніжно,
Найрідніша подружко моя.

Сивина вже нам коси покрила,
Ювілеї приходять, 

на жаль, немалі.
Та з тобою удвох 

по життєвій дорозі
Ми долаєм незгоди 

і радісні дні.

І сьогодні дозволь, дорогень-
ка, тебе привітати

З ювілеєм черговим твоїм.
Дякую Богу, 

що ти завжди поруч,
І як найдовше залишайся у 

житті моїм.

Я зірвала всі травневі квіти,
Що вмивались 

у вранішній росі, 
І дарую цей букет незвичний 

В День народження тобі.

Л. А. Рибак, м. Одеса

ВІТАЮ 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ 

І 66-РІЧЧЯМ  (10. 04) 
прекрасну вчительку по-

чаткових класів — 
РАЇСУ ІВАНІВНУ 

БОРОДІНУ!
Сільська вчителька викла-

дала в селі Долина Слов'ян-
ського району Донецької 
області понад 26 років. Уро-
ки проводила українською 
мовою. Дарувала дітям свою 
любов, доброту. Вчила бачити 
в повсякденному прекрасні 
миті Божественної природи. 
І за її доброту, мудрість і аль-
труїзм в роботі заслужила по-
вагу колег і любов учнів.

Перебуваючи на пенсії, 
Раїса Іванівна ніколи не від-
мовляє в підготовчій допом-
озі учням. Допомагає в школі 
проводити казкові ранки. 
Чарівно-пізнавальні походи 
в ліси (Теплинський і Крас-
нопільський) перетворює на 
казки, при цьому вчить дітей 

берегти фауну, природну кра-
су рідного краю! Вона вважає, 
що дитина, що ввібрала в себе 
любов до природи, до рідної 
домівки і до праці, вироста-
ючи, зберігає в собі дитячу 
душу і несе радість новому 
поколінню – радість прекрас-
ного! Це – як зерна колоска: в 
нових поколіннях дають все 
новий і новий урожай добра, 
любові, працьовитості, віри, 
альтруїзму.

Ці віршовані рядки я 
з любов'ю і вдячністю від 
рідних і близьких, її колег і 
учнів присвячую невтомній 
Раїсі Іванівні.

В сердце у каждого 
живёт душа ребёнка.
Важно до старости 

её хранить.
Неиссякаемы в ней доброта 

и солнце —
Готовность целый мир 

любовью одарить.

Отзывчивости столько 
в ней на боль чужую,

Что поражает альтруизм — 
наивный и простой.

Пусть каждый носит 
в сердце душу молодую  — 

Мир переполнится любовью, 
добротой!

С Днём Ангела, прекрасное 
создание

С нежнейшею и 
мудрою душой!

Ты в мир пришла для радости 
и счастья,

Как пролесок-подснежник 
раннею весной!

Сквозь жизнь несёшь ты 
нежность людям, радость,

Талантом, трудолюбием вся 
расстворяясь в них...

Все горести судьбы ты 
переносишь стойко,

В молитвах к Господу все 
помыслы твои!

Пусть в день твой Ангела 
сияет ярко солнце —

Улыбкой ослепительной тебя 
всю озарит.

А если будут тучки, пусть 
это будут розы,

И пенье птиц весенних вокруг 
всех удивит.

Тебе — прекрасной — поже-
лать хотим мы: 

Энергии и сил на долгие года,
Здоровья крепкого, души 

цветения,
Семье — благословенья Госпо-

да на долгие века!

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

Донецька обл.


