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Професор Башкирського 
університету Нажип Валітов 
спочатку був дуже далекий 
від богослов'я. Він – хімік зі 
світовим ім'ям, все життя 
займався проблемами лише 
науки. 

«ДЯКУЮ ЗА ТАКУ ПОТРІБНУ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ГАЗЕТУ!»БУДЬТЕ ЖИВИМИ, ПОКИ ВИ ЖИВІ ...

Ви розумієте, що єдиний час у нашому житті, коли нам подобається старіти, – 
це дитячий вік? Якщо вам менше 10 років, то вам так подобається 

ставати старшими, що ви думаєте про це в дробах.

«Скільки тобі років?» 
– «Мені чотири з полови-
ною!» Вам ніколи не буває 
36 з половиною. Вам чоти-
ри з половиною і скоро буде 
п'ять! Ось він ключ.

Ви стаєте підлітком, те-
пер роки не можуть вас 
утримати. Ви перестрибуєте 
до наступного числа, або на-
віть на кілька вперед.

«Скільки тобі років?» – 
«Мені буде 16!» Вам може 
бути 13, але зачекайте, вам 
же буде 16! А потім буде 
найбільший день у вашому 
житті ... вам стукне 18.

Потім ви перевалили за 
30. О-о-о, що сталося? Для 
вас це звучить, як кисле мо-
локо! Воно прокисло; нам 
доведеться його вилити. 
Тепер вже немає веселощів, 
ви просто кислий пельмень. 
Що не так? Що змінилося?

Ви досягли 18, перева-
лили за 30, наблизилися до 
40, досягли 50 і дісталися 
до 60. Ви наростили таку 
швидкість, що вразили ціль 
з номером 70! Після цього 

життя переходить на раху-
нок день за днем; ви дожили 
до середи!

Ви увійшли в 80-річчя, 
і кожен день тепер містить 
повний цикл; ви дісталися 
до сніданку; ви перевалили 
за 16:30; ви досягли сну. І тут 
це не закінчується. Після 
90 ви починаєте рух назад. 
«Мені тільки 92».

Потім відбувається див-
на річ. Якщо вам більше 100, 
ви знову стаєте маленькою 
дитиною. «Мені 100 з поло-
виною!»

ЯК ЗАЛИШАТИСЯ
МОЛОДИМ?

1. Відкиньте несуттєві 
цифри. Це включає вік, вагу 
і зріст. Дозвольте лікарям пі-
клуватися про це.

2. Залиште тільки весе-
лих друзів. Буркуни тягнуть 
вас униз.

3. Продовжуйте вчити-
ся. Дізнайтеся більше про 
комп'ютери, ремесла, садів-
ництво, про що завгодно. 
Ніколи не залишайте мозок 
в лінощах. «Дозвільний мо-
зок – майстерня диявола».

4. Насолоджуйтесь про-
стими речами.

5. Частіше смійтеся, го-
лосно і довго. Смійтеся, 
поки у вас не перехопить 
подих, до коліків.

6. Бувають сльози. По-
терпіть, погорюйте – і ру-
хайтеся далі. Єдина персона, 
яка все життя з нами, – це 
ми самі. Будьте ЖИВИМИ, 
поки ви живі.

7. Оточіть себе тими і 
тим, що ви любите, чи буде 
це сім'я, звірі, подарунки, 
музика, рослини, хобі, що 
завгодно.

8. Плекайте своє здо-
ров'я. Якщо воно гарне – 
бережіть його. Якщо неста-
більне – поліпшіть його.

9. Забудьте про почуття 
провини. Поїдьте в магазин, 
навіть у сусідній район, в 
іншу країну, але НЕ туди, де 
є вина.

10. Кажіть дорогим лю-
дям, що ви їх любите при 
першій-ліпшій можливості.

І завжди пам'ятайте: 
життя не вимірюється 
кількістю наших вдихів, 
але міряється моментами, 
коли у нас захоплює подих.

Шановна редакціє газети «Пантелеймон цілитель»! Пише 
вам підопічна Запорізького геріатричного пансіонату Раїса 
Платонівна Зор-Прус, 1927 р.н.

Сталося так, що я живу в геріатричному пансіонаті з 
22.02.2018 р. З газетою познайомилася в бібліотеці нашої уста-
нови, і з перших хвилин мені вона дуже сподобалася. У газеті 
хороша підбірка матеріалів, тут на всі питання я знаходжу від-
повіді. Дуже мені подобаються рецепти для шлунково-кишко-
вого тракту, для суглобів і т.д. Мене і мою подругу Л. Ф. Жук 
ваша газета «Пантелеймон» надихає і викликає інтерес. Завдя-
ки вашим порадам я стала себе краще почувати.

Спасибі моїй улюбленій газеті «Пантелеймон» за корисну 
інформацію і рекомендації. Буду користуватися вашими пора-
дами і надалі.

З повагою Р. П. Прус, г. Запоріжжя 

"Люби людей, твори добро!
Живёшь не в пустоте…

Ведь все мы — целое одно,
Рисунки на листе...

Мы капли, жизнь — наш океан,
И с этим примирись.

К тем, кто тебе в соседи дан,
Получше отнесись.

Прости врагов, пойми друзей.
Живи и будь здоров.

Прощенье лечит лучше всех
Известных докторов.

Будь благодарен жизни за
Всё, что тебе дано.

Её мгновения смакуй, 
Как лучшее вино!

Тогда тебя своим крылом удача осенит,
А счастье в дверь само войдёт,

Жизнь в сказку превратит!"
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ЦЕ ЦІКАВО

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

«ДО РЕЧІ» – це слово на-
йчастіше вживають ті люди, 
яким дуже не вистачає уваги. 
Вони зазвичай відчувають 
ніяковість у новій компанії і 
намагаються прикрити своє 
збентеження цим словом. 
Прислухайтеся до розмови 
і подивіться, як сильно при-
вертає увагу людина, яка по-
чинає свою промову зі слова 
«до речі».

 «КОРОТШЕ» – це по-
казник квапливості, агресії, 
нервозності. Швидше за все, 
людина, яка вживає це слово, 
має холеричний тип темпера-
менту. Деяких з таких людей 
можна зараховувати до людей 

з неврівноваженою нервовою 
системою. Ще це слово часто 
зустрічається у дуже балаку-
чих людей.

«ЯК БИ» – це творчі на-
тури. Така особистість часто 
проводить час у своєму влас-
ному, вигаданому світі. Саме 
цим виразом такі люди несві-
домо підкреслюють свою сут-
ність, свою відірваність від 
соціуму і ставлення до життя.

«ТИПУ» І «ЗНАЧИТЬ» 
люблять вживати в своїй про-
мові справжні консерватори. 
Вони взагалі проти всього 
нового і їм невідомого, а свою 
думку завжди можуть дове-

сти, вдавшись до агресивного 
стилю бесіди.

«ВЗАГАЛІ-ТО» – слово, 
що зустрічається у невпев-
нених у собі людей. Але на 
відміну від «до речі», ці осо-
бистості можуть створити та-
кий скандал на рівному місці! 
Щоправда, роблять вони так 
через свою невпевненість.

«Я», «МЕНІ» «СЕБЕ» – 
явна ознака домінування 
гордині в людині. Особливо 
яскраво проявляється в пись-
мовій мові. Часто вживання 
цих займенників означає, що 
Свідомість (еґо) домінує над 
Особистістю. Перебуваючи в 

такій позиції, людина і в жит-
ті часто керується не потре-
бами інших людей, а власним 
«я», хоча сама цього може і не 
бачити.

Якщо Особистість більш 
вільна від домінації сві-
домості, то навіть при ви-
раженні думок від першої 
особи «я» звучить набагато 
рідше. У моменти, коли ви 
помітили, що часто «якаете», 
дуже добре нагадати собі, що 
немає «я», як чогось окре-

мого, і немає нічого 
«мого». Пам'ятайте, 
як у відомої поете-
си Зінаїди Міркіної: 
«Дух не має нічого». 
І це дійсно так, адже 
недарма приказка го-
ворить: «Ніщо не на-
лежить тобі в цьому 
світі. Навіть повітря, 
яке ти вдихаєш, ти 

повинен видихнути».

Єдине, чим по-справж-
ньому володіє Особистість, 
це право Вибору. Правда 
полягає у тому, що у людини 
немає власної Волі. Людина 
вибирає між Волею, що ви-
ходить від Духовного начала 
(світу Бога), і Волею від Тва-
ринного начала (Тваринно-
го розуму), інакше кажучи, 
вибирає, Провідником якої 
Волі їй служити.

Нещодавно вчені з Един-
бурзького університету Ве-
ликобританії проаналізува-
ли історії хвороби 68 тисяч 
людей у віці від 35 років. 
Джерелом став глобальний 
огляд здоров'я англійців за 
період з 1994 по 2004 роки. 
У результаті з'ясувалося, 
що люди, котрі піддаються 
різним стресам, вмирають 
раніше, ніж треба. Причому 
такі легкі симптоми психіч-
них розладів як занепокоєн-
ня і депресія, властиві 25% 
всіх людей, які живуть. Всі 
вони знаходяться в групі ри-
зику.

Вчені зазначили, що ри-
зик передчасної смерті збіль-
шується в залежності від 
ступеня і тривалості психо-
логічної пригніченості. Ціка-
во те, що збільшується ризик 
смерті абсолютно від будь-я-
ких причин, не обов'язко-
во від проблем зі здоров'ям. 
Фахівці висловлюють жаль, 
що люди в основному не на-
дають значення таким речам 
як пригніченість і депресія, і 
не звертаються по допомогу, 
адже так можна було б допом-
огти багатьом уникнути ризи-
ку передчасної смерті.

Доктор Том Русс і док-
тор Девіда Батті особливо 
підкреслили, що в ході до-

слідження від-
мічалися і такі 
ознаки як курін-
ня, вживання 
спиртного, вага, 
спосіб життя і 
навіть діабет. 
Але в підсумку 
виявилося, що 
чітка залежність 
між підвищеною 
смертністю і 
цими факторами 
не простежуєть-
ся. Підвищений 
коефіцієнт смертності спо-
стерігався саме у пацієнтів, 
що піддавалися стресу.

Тим часом медики з Жі-
ночого госпіталю Бригама 
(США) провели дивовижніше 
дослідження, яке підтверджує 
висновки британських вче-
них. Лікарі провели хімічний 
аналіз крові 5 тисяч пацієнток 
у віці від 42 до 69 років. 

Додатково всі жінки взяли 
участь в опитуванні, за допо-
могою якого медики виявили 
наявність у них різноманіт-

них фобій і страхів. Лабора-
торні дослідження показали, 
що страхи та інші тривожні 
розлади пошкоджують люд-
ський організм на генетично-
му рівні.

Було виявлено, зокрема, 
що у жінок у віці, які мають 
безпричинні страхи, вкоро-
чені теломери – кінцеві ділян-
ки хромосом, що відповіда-
ють за розподіл і регенерацію 
клітин в організмі. Як відо-
мо, теломери відповідають за 
старіння організму, тому що 
поступово коротшають і по-

збавляють організм 
можливості постій-
но оновлюватися на 
клітинному рівні. 
Тепер же виявило-
ся, що теломери ко-
ротшають, в тому 
числі, через психо-
логічні причини, 
такі як страхи, фобії, 
занепокоєння і три-
вожність, а значить, 
всі ці прояви нашої 
психіки наближають 
старість!

 

Тепер стало очевидно, що 
приказка «У здоровому тілі 
– здоровий дух» насправді 
повинна мати вигляд «Здоро-
вий дух – здорове тіло», і це 
не вигадка, а доведена вчени-
ми реальність. Якщо хочете 
жити довше і виглядати моло-
до, стежте за своїми думками 
і почуттями, не дозволяйте 
страхам і неспокою опанову-
вати вашим розумом і куль-
тивуйте в собі абсолютний 
спокій!

Впоратися з тривогами, 
депресіями і перебудувати 
своє мислення на абсолютно 
новий лад вам допоможуть 
книги Анастасії Нових «Сен-
сей». Тут ви знайдете не тіль-
ки знання про взаємозв'язок 
між мисленням і здоров'ям, 
але і практичні вправи, які 
допоможуть вам знайти гар-
монійний стан.

З книги Анастасії Нових 
«Сенсей. Споконвічний Шам-
бали»:

– ... Треба ще й правиль-
но мислити. Є такий вис-
лів «думка веде Ци, а Ци веде 
кров». А кров, як відомо, – це 
швидка допомога організму з 
усім необхідним набором ме-
дикаментів. У найдавнішому 
медичному трактаті «Хуанді 
Неіцзин» говориться, що коли 
думка перебуває в стані спо-
кою і вона вільна, це означає, 
що ви зможете підкорити 
собі Ци. Людина, яка володіє 
здоровою думкою, та володіє 
й здоров'ям.

– Словом, у здоровому тілі 
– здоровий дух, – зробив висно-
вок для себе Костя.

– Не зовсім. Я б сказав, при 
здорових думках – здоровий 
дух, а при здоровому дусі – здо-
рове тіло.

«Я ... ВЗАГАЛІ-ТО ... ТИПУ ... ЯК БИ»
Ви не звертали уваги, що наша мова іноді видає нас? Що можуть розповісти про наш 

внутрішній світ слова, які ми вимовляємо, не замислюючись? Для кожної людини ці ма-
ленькі відкриття можуть стати показниками того, на що потрібно звернути увагу на шляху 
внутрішнього самовдосконалення.

ДОВЕДЕНО: СТРАХИ І СТРЕСИ ПРИСКОРЮЮТЬ СТАРІННЯ
Ми звикли ставитися до своїх негативних емоцій, як до чогось нормального і природ-

ного. Страхи, нервозність, неспокій, роздратування, напруження – ми не звертаємо на це 
уваги і вважаємо, що ці прояви психіки не виходять за рамки емоційного плану і ніяк не 
впливають на наше фізичне здоров'я. Але вчені виявили реальні докази того, що наші нега-
тивні думки і емоції прискорюють процес старіння і скорочують тривалість життя!
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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)

НА ВСІ ВИПАДКИ ЖИТТЯ

У літньому віці багато хто 
з тих, хто вів активний спосіб 
життя, стають менш рухли-
вими, вважають за краще пе-
ресуватися на автомобілі і не 
приділяють належної уваги 
щоденним фізичним наванта-
женням. Це несприятливо по-
значається на стані здоров'я 
пенсіонерів, викликаючи не-
гативні наслідки. Виходом зі 
сформованої ситуації є прид-
бання велосипеда, завдяки 
якому з'являється можливість 
зміцнити стан здоров'я літ-
ньої людини.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
ЇЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДІ

Перш ніж придбати вело-
сипед, літній людині варто 
з'ясувати, яку користь прине-
суть велосипедні прогулянки, 
і чи не здатні вони нашкодити 
здоров'ю. До переваг такого 
типу фізичного навантажен-
ня належать такі:

• Можливість позбавлення 
зайвої ваги, оскільки при їзді 
на велосипеді задіюються всі 
групи м'язів.

• Збагачення тканин і ор-
ганів киснем, завдяки чому 
відбувається посилена венти-
ляція і очищення легенів.

• Насичення клітин і тка-
нин корисними речовинами 
завдяки посиленій циркуляції 
крові.

• Можливість тренування 
очей завдяки постійному фо-
кусуванню зору на близьких і 
віддалених предметах.

• Підвищення настрою, 
відмінне та позитивне само-
почуття.

При всіх наявних пере-
вагах пенсіонерам слід про-
консультуватися з лікарем, 
перш ніж почати здійснювати 
регулярні прогулянки на ве-
лосипеді. Пов'язано це з тим, 
що за наявності деяких захво-
рювань варто з обережністю 
або зовсім не рекомендується 
їздити на велосипеді.

Існує низка негативних 
факторів, характерних для 
їзди на велосипеді, які мо-
жуть відбитися на здоров'ї 
людини похилого віку, що 
призводить до появи серй-
озних проблем. Найчастіше 
це пов'язано з неправильним 
вибором моделі велосипеда, 
саме тому до цього питання 
слід поставитися дуже уваж-
но. Іноді тривала їзда на ве-
лосипеді спричиняє невелике 
оніміння нижніх кінцівок. Це 
пов'язано з незручним сидін-

ням, яке здавлює кровоносні 
судини і призводить до пору-
шення кровотоку.

 
Люди похилого віку з осо-

бливою уважністю повинні 
підійти до вибору підходя-
щого для велосипедних про-
гулянок одягу і взуття. Вони 
повинні бути виготовлені з 
якісних натуральних тканин, 
добре пропускати повітря і не 
утрудняти рухів.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ 
ВЕЛОСИПЕДА

У зв'язку з тим, що з віком 
спостерігається значне зни-
ження гнучкості, а також 
всілякі зміни в кістковій і 
хрящовій тканинах, вибір 
велосипеда для літньої лю-
дини повинен ґрунтуватися 
на принципах безпеки і ком-
форту. Купуючи велосипед 
для пенсіонера, слід уважно 
поставитися до наступних 
показників:

• Легка вага велосипеда. 
Що менша маса виробу, то 
легше пенсіонеру його пере-
сувати, піднімати і спускати 
по сходах.

• Відсутність високої рами, 
завдяки чому літній людині 
набагато простіше сідати і 
злазити з велосипеда.

• Гарне підресорювання. 
Особливо важливий цей по-
казник для тих, хто має про-
блеми зі спиною. Задня ресо-
ра забезпечує амортизацію 
поштовхів, які в першу чергу 
відбиваються на хребті. Зна-
чення передньої ресори по-
лягає в тому, щоб знизити 
навантаження на суглоби рук.

• Рівне вертикальне поло-
ження велосипедиста під час 
їзди, завдяки чому забезпе-
чується додаткова природна 
амортизація.

• Сідло слід підбирати ін-
дивідуально. Воно має бути 
м'яким і досить широким, що 
дозволить уникнути здавлю-
вання судин і нервових закін-
чень. 

Якщо у літньої людини 
виникають труднощі з ко-
ординацією і стає непросто 
утримувати рівновагу на 
двоколісному велосипеді, 
хорошим варіантом стане 
спеціальний триколісний 
велосипед, який використо-
вується пенсіонерами в усьо-
му світі, який називається 
трайк.

ДЕ ПРИДБАТИ
ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ 

ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Рекомендується купувати 
велосипед у спеціалізованих 
магазинах, які дають гарантію 
на виріб і відповідають за 
його якість. 

Крім того, такі магазини 
пропонують максимально ви-
гідну вартість виробів, а про-
фесійні фахівці допоможуть 
вибрати модель, ґрунтуючись 
на індивідуальних особливо-
стях і перевагах кожної літ-
ньої людини.

Купуючи велосипед в ін-
тернет-магазині, слід бути 
готовим до того, що він буде 
доставлений в розібраному 
вигляді, тому збирати і на-
лаштовувати його доведеть-
ся самостійно. 

Крім того, недобро-
совісна доставка може 
призвести до пошкод-
ження деяких деталей 
виробу, а вартість ча-
сто буває вищою, ніж у 
спеціалізованих магази-
нах.

Таким чином, регулярні 
прогулянки на велосипеді 
не тільки значно зміцнять 
здоров'я літньої людини, але 
також додадуть в її життя 
таку необхідну фізичну ак-
тивність. 

Зараз існує безліч мо-
делей велосипедів, серед 
яких кожен підбере най-
більш оптимальний для 
себе варіант.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 

На ґаджеті встановлена 
спеціальна міні-камера, при-
значення якої – сканувати 
текстові написи; в каблучці 
встановлене певне програмне 
забезпечення, яке «дізнаєть-
ся» слова і словосполучення і 
відтворює їх голосом. 

Якщо користувач захо-
питься розповіддю і відведе 
палець на поле без тексту, ка-
блучка тут же завібрує.

Цікаво, що цей механізм 
дуже зручно використовува-
ти як перекладач під час подо-
рожі. Звичайно, для зручності 
читача-слухача технологію 
ще необхідно вдосконалюва-

ти. Але початок покладено, і 
він – провісник більшого. Те-
пер кожен бажаючий зможе 
прочитати улюблену книгу. І 
слабкий зір тут зовсім не пе-
решкода!

«Адже людське сприй-
няття залежить, по-перше, 
від домінуючого світогля-
ду, від стабільності стану 
розширеної свідомості, від 
тієї бази даних, яку людина 

закладає в свій мозок і по-
стійно поповнює її, чому і 
важливо розширювати свій 
інтелектуальний кругозір»

(А. Нових «АллатРа»)

РОЗУМНА КАБЛУЧКА. КРОК У МАЙБУТНЄ!
Массачусетський технічний університет порадував світ дуже корисною розробкою. Нове 

пристосування називається FingerReader. І призначене воно для людей зі слабким зором 
або зовсім незрячих. Завдяки цьому пристрою можна читати будь-яку книгу, газету, жур-
нал, просто проводячи пальцем по тексту. За зовнішньою формою FingerReader схожий на 
велику каблучку, яку надягають на вказівний палець. Для того, щоб пристрій спрацював, 
досить лише направити його в потрібному напрямку, тобто на текст, і тут же електронний 
голос відтворить написане.

ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ: 
ВИБИРАЄМО НАЙЗРУЧНІШИЙ
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ЦIЛИТЕЛЬ
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

ТЕМА НОМЕРА

Позбутися всієї солі, яка 
накопичилася в організмі, 
допоможе листя хрону. Це 
єдина рослина, здатна витя-
гати сіль через пори шкіри. 
Можливо, більшість і чули 
про це. Але не зайвим буде 
нагадати перевірений і без-
відмовний рецепт.

 

Візьміть кілька свіжих ве-
ликих листків хрону. Перед 
сном занурте їх із двох боків 
в окріп – і відразу покладіть 
на спину, захоплюючи шию. 
Обв’яжіть тканиною. Мож-
ливе легке печіння, але болю 
немає.

Уранці обережно зніміть 
листя. Якщо в організмі є 
відкладення солей, то листя 
розсипається на порох. По-
дивіться, в якій ділянці бага-
то солі. 

Зробити треба стільки 
процедур, скільки знадо-
биться – солі не повинно 
бути на листі. Запевняю, рік 
житимете в комфорті.

Також при хворобливих 
і набряклих суглобах, 

радикуліті застосовують 
варений корінь рослини. 
Необхідно корінь хрону 

очистити і промити, потім 
опустити хвилин на п'ять у 

киплячу воду. 

Коли стане м'яким, його 
потрібно обмотати 

марлею. Згорток теплим 
прикладають до хворого 

місця.

Надіслала Галина Гордієнко, 
м. Дніпро

Отже, розповідаємо, які 
звички завдають непоправної 
шкоди нашим ниркам.

СИГАРЕТИ І АЛКОГОЛЬ
 
На перше місце серед зви-

чок, які можуть призвести до 
розвитку захворювань нирок, 
лікарі одноголосно ставлять 
куріння і вживання алкоголь-
них напоїв. Як відомо, нирки 
відповідають за виведення з 
організму токсинів, а кожна 
викурена сигарета і випи-
та чарка спиртного піддає їх 
серйозному, а часом навіть 
непосильному навантажен-
ню.

ЛЮБОВ ДО КАВИ

Додаткову роботу ниркам 
забезпечує і пристрасть лю-
дини до кави, головним чи-
ном за рахунок високого вмі-
сту кофеїну.

До речі, австралійські вчені 
з'ясували, що пристрасть до 
цього напою небезпечна і для 
іншого життєзабезпечуючого 
органу – серця. Так, вживан-
ня семи і більше чашок кави 
на день підвищує ризик ро-
звитку серцевих недуг на 22%.

 
НЕСТАЧА СНУ

 

При нестачі сну організм 
не встигає як слід відпочити 
і повністю відновитися, що 
негативно позначається як на 
нирках, так і на інших людсь-
ких органах.

МАЛОРУХЛИВИЙ 
СПОСІБ ЖИТТЯ

Відсутність фізичної ак-
тивності може призвести до 
застою крові, що в свою чергу 
шкодить нормальній роботі 
нирок. У зв'язку з цим меди-
ки радять займатися спор-
том або хоча б щодня робити 
15-хвилинну зарядку.

ДЕФІЦИТ ВІТАМІНІВ
 
Йдеться про брак вітаміну 

В6. Справа в тому, що при 
перетравленні деяких про-
дуктів в організмі людини 
утворюється щавлева кисло-
та – отруйна речовина, яка 
містить оксалати кальцію і 
магнію. 

Так ось, В6 допомагає пе-
ретворювати їх на розчинні 
сполуки, а при дефіциті цього 
вітаміну шкідливі солі осіда-
ють у нирках у вигляді піску 
і каменів.

НЕСТАЧА ВОДИ

Ще один важливий мо-
мент: організм повинен от-
римувати достатню кількість 
чистої питної води, яку не 
можуть замінити ні соки, ні 
тим паче – чай або кава (про 

шкоду останнього говорило-
ся вище). Тільки за цієї умови 
нирки працюватимуть пра-
вильно і з потрібною швидкі-
стю.

НАДЛИШОК СОЛІ
 
Ви напевно чули, що злов-

живання продуктами з висо-
ким вмістом солі призводить 
до утворення піску і каменів 
у нирках. Більш того, велика 
кількість солоного в раціоні 
може порушити водно-сольо-
вий баланс і, як наслідок, нор-
мальну роботу цього органу.

ЗАНАДТО БАГАТО БІЛКА

Як відомо, білки теж виво-
дяться з організму нирками. 
Тому захоплення продукта-
ми, багатими на білок, неми-
нуче збільшить навантажен-
ня на нирки, а якщо в певний 
момент вони перестануть 
справлятися з цією функцією, 
у людини може почати розви-
ватися сечокам'яна хвороба.

ЗАТРИМКА 
СЕЧОВИПУСКАННЯ

Лікарі наполягають: якщо 
вам потрібно скористатися 

туалетом, терпіти – не най-
краща ідея. 

Рано чи пізно така 
звичка може призвести 
до розвитку ниркової не-
достатності – синдрому 
порушення всіх функцій 
нирок, що призводить 
до розладу водного, елек-
тролітного, азотистого 
та інших видів обміну.

НЕПРАВИЛЬНЕ 
ЛІКУВАННЯ

Ліки необхідно вживати 
суворо за інструкцією – в ін-
шому випадку ви ризикуєте 
випробувати на собі побічні 
ефекти, велика частина яких 
стосується роботи нирок. 

Крім того, слід пам'ятати, 
що регулярне вживання дея-
ких знеболювальних препа-
ратів – наприклад, аспірину, 
ібупрофену і ацетамінофену, 
– надзвичайно шкідливе для 
цього органу.

І ще: щоб після хво-
роби у вас не виникло 
проблем із нирками, при 
перших ознаках інфекції 
необхідно звернутися до 
лікаря і пройти повний 
курс лікування, але у 
жодному разі не пускати 
ситуацію на самоплив.

https://www.vgoroden.ru

ДОПОМОЖІТЬ СВОЇМ НИРКАМ – 
ПОЗБУДЬТЕСЯ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК Цілющий хрін: 

листя витягне 
солі, корінь 
полегшить 
радикуліт

Ні для кого не секрет, що організм людини не може бути здоровим, коли у нього є про-
блеми з нирками. Якщо ви не прогулювали уроки біології в школі, то повинні пам'ятати, що 
цей парний орган допомагає очищати організм від продуктів життєдіяльності і токсинів, 
бере участь в обміні вуглеводів і білків, а також в утворенні біологічно активних речовин, 
необхідних для регуляції артеріального тиску і секреції гормонів залозами.

При цьому більшість навіть не здогадуються, що нирки постійно страждають від непра-
вильного способу життя своїх власників, і наслідки в цьому випадку можуть виявитися не-
оборотними.

ДОСВІД ЧИТАЧІВ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

У СКАРБНИЧКУ КОРИСНИХ ЗНАНЬ

КОРИСНІ ПРОДУКТИ
 
1-а група крові: м'ясо, риба 

і овочі. Уникайте молочних 
продуктів, обробленої їжі і 
переїдання.

2-а: вегетаріанська їжа, 
риба, курка і йогурт. Уникай-
те бобових, гострих продук-
тів і кави.

3-я: молочні продукти, 
баранина, риба, овочі і чай. 
Уникайте алкоголю і консер-
вантів.

4-а: свіжі, екологічно чисті 
продукти. Відмовтеся від сма-
женої їжі, яка забирає енер-
гію.

 

ТИП ОСОБИСТОСТІ

1-а група крові: практич-
ний, напористий, уважний, 
чуйний.

2-а: жалісливий, організо-
ваний, ефективний, лідер.

3-тя: медитативний, гнуч-
кий, доброзичливий, орієнто-
ваний на результат.

4-а: раціональний, спокій-
ний, сильний, вільнодумний.

РЕАКЦІЯ НА СТРЕС

1-а група 
крові: можливі 
спалахи гніву, 
які передають-
ся у спадок.

2-а: висо-
ка сприйнят-
ливість, потріб-
но багато часу, 
щоб оговтатися 
від стресу. Ряс-

не пиття допоможе заспо-
коїтися.

3-я: в основному спокій-
ний, але іноді не контролює 
емоції і втрачає самовладан-
ня. Повільне дихання допом-
оже повернутися до гармонії.

4-а: дуже добре справ-
ляється зі стресом, вкрай 
складно вивести з рівноваги. 
Активність і фізичні наван-
таження допомагають зняти 
напругу.

ЖИРОВІ ВІДКЛАДЕННЯ

1-а група: нерегулярне хар-
чування провокує скупчення 
зайвого жиру.

2-а: накопичує жир із м'яс-
них і цукровмісних продук-
тів.

3-а: погано засвоює смаже-
ну їжу і хліб.

4-а: накопичує жир від 
бездіяльності.

РЕЗУС ФАКТОР

Резус-фактор (Rh) – друга 
за важливістю система групи 
крові, він може бути пози-

тивним або негативним. По-
зитивний Rh має D-антиген, 
а негативний – не має. Якщо 
у майбутньої мами резус не-
гативний, а в майбутнього 
тата позитивний, то виникає 
небезпека резус-конфлікту, 
яка може спричинити низку 
ускладнень у плода.

СУМІСНІСТЬ ПО ГРУПАХ 
КРОВІ

4-а група універсальна з 
прийому крові, але може бути 
донором тільки для 4-ої.

3-я приймає кров від 3-ї і 
1-ї, а донором може бути для 
3-ї і 4-ї.

2-а може приймати кров 
від 2-ї і 1-ї, а бути донором 
для 2-ї і 4-ї.

1-а може приймати кров 
від 1-ї, але є універсальним 
донором для всіх.

СУМІСНІСТЬ 
ЗА ПЛАЗМОЮ

4-а група може отриму-
вати плазму тільки від 4-ї і є 
універсальним донором плаз-
ми для будь-якої групи крові.

3-тя може отримувати від 
3-ї і 4-ї, а бути донором для 
3-ї і 1-ї.

2-а може отримувати від 
2-ї і 4-ї, але бути донором 
тільки для 2-ї і 1-ї.

1-а є універсальним одер-
жувачем, але віддавати плаз-
му може тільки 1-й.

https://lamp.im/

З'єднання меду і насіння 
льону дозволяє отримати за-
сіб, який характеризується 
наступним складом:

• вітаміни групи А і В, які 
мають протизапальну і про-
тимікробну дію, дають легкий 
проносний ефект;

• велика кількість кислот, в 
тому числі лінолева, олеїнова 
і пальмітинова;

• жирні 
натуральні 
олії, які при-
с к о р ю ю т ь 
регенерацію 
тканин;

• харчові 
волокна для 
нормальної 

роботи шлунково-кишкового 
тракту.

Ще одна перевага змішу-
вати лляне насіння з медом в 
тому, що в цьому вигляді кон-
центрація корисних речовин 
значно підвищується. Таке 
поєднання продуктів так діє 
на організм:

• зміцнення імунних сил;
• зниження рівня «шкідли-

вого» холестерину і виведен-

ня токсинів;
• зниження рівня глюкози 

і прискорення метаболічних 
процесів;

• нормалізація сну, бороть-
ба з нервовими розладами;

• профілактичний засіб від 
атеросклерозу;

• нормалізація роботи сер-
цево-судинної системи;

• зниження апетиту, що 
допомагає в боротьбі із зай-
вими кілограмами;

• регенерація слизових 
оболонок, що допомагає при 
гастритах і виразках;

• загальне омолодження 
організму.

ТОП-РЕЦЕПТІВ НА ВСІ 
ВИПАДКИ

Виведення токсинів
і шлаків
Для цього візьміть середнє 

за розмірами яблуко (з ньо-
го прибрати насіння); 1 ст. л. 
насіння льону; 200 мл води; 1 
ст. л. меду. Всі інгредієнти змі-
шайте в блендері. Отримане 
пюре треба вжити за раз. На 
тиждень вживати не більше 
3-х разів.

Гастрит

Подрібніть 30 г насіння 
льону, залийте 1 літром окро-
пу і залиште на 6 годин насто-
юватися. Додайте 4 ст. л. меду. 
Вживайте по 100 мл суміші 2 
рази на день до їди.

Завдяки консистенції, яка 
нагадує желе, такий засіб 
обволікає слизову, приско-
рюючи процеси регенерації 
клітин.

Зміцнення імунітету

Візьміть насіння льону і 
мед у пропорції 1: 3, змішай-
те. Вживайте по 5 г суміші 2–3 
рази на день. Рекомендовано 
літнім людям, підліткам та 
дітям старше 3 років.

Незважаючи на величез-
ну користь такого продукту 
і велику кількість мікроеле-
ментів та вітамінів, від цієї 
суміші слід відмовитися за 
наявності алергічної реакції 
на один із компонентів.

https://vilkin.pro/article

ЇЖ МЕД І ЛЬОН, І ЗДОРОВ'ЯМ БУДЕШ СИЛЬНИЙ!
Натуральний мед в поєднанні з лляним насінням – унікальний продукт, який приносить організму ве-

личезну користь. Його можна використовувати і для полегшення симптомів при різних патологіях, і для 
профілактики.

7 ФАКТІВ, ЯКІ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО СВОЮ ГРУПУ КРОВІ
Всього існує чотири групи крові, які багато можуть розповісти про людину. Знаючи свою групу, ви навчитеся краще 

розуміти себе і свій організм.

НАШ МЕДЛІКБЕЗ
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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)

ДОСВІД ЧИТАЧІВУ БЛОКНОТ
МАСКА З КАКАО ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ: 

ЕФЕКТ БОТОКСА

ЗАГОТІВЛЯ ЛИСТЯ 
І ТРАВ

 
Березове листя заготов-

ляють відразу після розпу-
скання. У ньому містяться 
вітамін С, ефірні олії, смо-
листі і дубильні речовини, 
каротин.

Відвари і настої листя 
берези застосовують як се-
чогінний і потогінний засіб 
(в тому числі при набряках, 
пов'язаних із серцевою не-
достатністю, і захворюван-
нях сечовивідних шляхів); 
як загальнозміцнювальний і 
вітамінний засіб; використо-
вують для лікування легких 
форм холециститу.

Зовнішньо настій листя 
берези застосовують для 
промивань при шкірних под-
разненнях, а настойку і сві-
жий лист використовують 
для компресів при захворю-
ваннях суглобів.

До речі, і березові віни-
ки для лазні заготовляють із 
травня по червень, до свята 
Трійці.

Листя смородини. Мають 
відмінний смак і запах, тому 
є прекрасним компонентом 

будь-яких чаїв. А ще це гар-
ний потогінний і легкий про-
носний засіб.

 
У травні час заготовлю-

вати кропиву. Як лікарська 
рослина кропива допомагає 
при недокрів'ї, діє тонізуюче 
і нормалізує обмін речовин. 
Діє жовчогінно, судинозву-
жувально, кровоспинно і 
протизапально.

 
Листя брусниці. Мабуть, 

головна лікарська рослина 
при захворюваннях нирок. 
Також добре діє при лікуван-
ні хвороб суглобів – остео-
хондрозі і подагрі.

 
ЗАГОТІВЛЯ КВІТІВ

Квітки заготовляють на 
початку цвітіння рослини. 
Саме в цей час у них най-
більша кількість біологічно 
активних речовин.

Глід. Настої з квіток гло-
ду застосовують при гіпер-
тонічній хворобі, запамо-
роченнях, функціональних 
розладах серцевої діяль-
ності, атеросклерозі, невро-
зах (в тому числі, в період 
менопаузи). А також при 
порушенні ритму серця, 
оскільки глід має часткову 
судинорозширювальну дію. 
Усуває спазми, покращує по-

стачання киснем міокарда та 
головного мозку.

Квітки бузини чорної 
заготовляють, зрізуючи су-
цвіття цілком, а потім відо-
кремлюючи висушені квіти 
від квітконіжок. Вони діють 
сечогінно, потогінно, проти-
запально, жарознижуваль-
но, відхаркувально і наділені 
в'язкістю.

Квітки бузини входять до 
складу трав'яних зборів, які 
застосовуються при лікуван-
ні застудних захворювань, 
бронхітів. Настої і відвари бу-
зини використовуються при 
захворюваннях нирок і сечо-
вого міхура, що супроводжу-
ються набряками; бронхітах, 
ларингіті, застудних захво-
рюваннях і грипі, хворобах 
печінки. Зовнішньо препа-
рати квіток бузини застосо-
вують при ангіні і запальних 
захворюваннях порожнини 
рота (полоскання), фурунку-
льозі (примочки, промиван-
ня), хворобах суглобів, не-
вралгіях (припарки).

Бузок білий. Його квітки 
діють потогінно і знеболю-
вально. Допомагають також 
при ниркових хворобах. 

Від болю в суглобах гарно 
допомагають настої квітів бу-
зку на одеколоні або спирті. 
Настій квітів білого бузку 
знімає біль при радикуліті.

 
Калина. Квітки рослини 

застосовуються в лікуваль-
них цілях рідше, ніж ягоди 
або кора. Проте вони теж ма-
ють цілющі властивості. 

У народній медицині на-
стій квіток калини застосо-
вується при лікуванні запаль-
них захворювань жіночих 
статевих органів, а також 
зовнішньо – для полоскань 
при ангіні. Відвар квіток ви-
користовують при кашлі, за-
студі, атеросклерозі.

Заготовляють квітки, зрі-
зуючи суцвіття цілком. Си-
ровину сушать під навісом 

або в добре провітрюваному 
приміщенні, а потім очища-
ють від квітконіжок.

ЗАГОТІВЛЯ КОРЕНІВ

Коріння і кореневища 
деяких лікарських рослин 
заготовляємо теж у травні. 
Це корінь лопуха, кульбаби, 
пирію повзучого.

 
Відвар з кореня лопу-

ха застосовують при ангіні 
і бронхіті, для підвищення 
і зміцнення імунітету, при 
лікуванні діабету, виразкової 
та жовчнокам'яної хвороби, 
гастриту.

Коріння кульбаби (на-
стій) корисні для стимуляції 
роботи печінки і нирок, ви-
ведення шлаків.

Кореневище пирію вико-
ристовують при жовтяниці, 
попрілості, діатезі і пітнику у 
новонароджених, додаючи їх 
у воду для купання. 

Підліткам, які стражда-
ють від вугрової висипки, 
рекомендують протирати 
проблемні ділянки шкіри на-
стоєм пирію.

За матеріалами: 7dach.ru, 
nashidvoriki.ru/, floristics.info/

Ні для кого не секрет, що заготовлювати лікарські рослини потрібно в певний час – коли 
концентрація корисних речовин у сировині максимальна. Але в метушні дачних справ так 
легко пропустити цей момент. Щоб такого не сталося, дізнаємося, що можна заготовити 
вже зараз, у ці світлі травневі дні, і з якою ціллю застосовувати.

У домашніх умовах підліку-
вати підшлункову залозу мож-
на зеленню або насінням кро-
пу.

При загостренні панкреати-
ту взяти 1 чайну ложку подріб-
неної сировини (свіжого кро-
пу або його насіння), залити 
склянкою окропу. Настояти 1 
годину і процідити. Випити за 4 
прийоми.

При хронічному панкреатиті 
добре пити цикорій (заварюючи 
його, як каву) навпіл з молоком.

Хворим, які страждають на 
захворювання підшлункової за-

лози і жовчовивідних шляхів, 
корисно вживати полин у ви-
гляді відвару або настою. Засіб 
усуває біль, нормалізує трав-
лення, покращує апетит і спри-
яє нормалізації випорожнення.

У сотейнику або каструлі 

1 ст. л. трави полину залити 
склянкою окропу і уварювати 
3–4 хвилини. Дати трохи насто-
ятися, процідити і пити по 1–3 
ст. л. за 15 хвилин до їди.

Надіслав Віктор Жук,
м. Лубни, Полтавська обл.

ШВИДКА ДОПОМОГА ПРИ ЗАПАЛЕННІ
ПІДШЛУНКОВОЇ

ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У ТРАВНІ

Практично всі інгредієнти для цієї диво-маски 
напевно знайдуться у вас в будинку: 1 ч. л. кака-
о-порошку, 1 жовток, 1 ст. л. води, 2 ч. л. вершково-
го масла і 5 крапель ефірної олії розмарину.

Змішайте всі компоненти і нанесіть засіб на вологу 
шкіру обличчя і шиї. Тримайте 20–40 хвилин. Змийте 
маску теплою водою.

Ефект ботокса видно вже після першого разу, але 
краще робити такі маски періодично.

Магній, що міститься в какао-порошку, сприяє 
розслабленню м'язів. А кофеїн легко впорається з на-
бряками і підтягне шкіру. Олія розмарину стримує 
руйнування колагену в шкірі.

НАШ МЕДЛІКНЕП
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

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

КОРИСНО ЗНАТИ

ПИТАННЯ - ВІДПОВІДЬ

ДОБРА ПОРАДА

ОЖИРІННЯ
Надмірна вага тисне на 

грудну клітку, ускладнюю-
чи дихання. У результаті ор-
ганізм компенсує нестачу 
кисню за допомогою позіхан-
ня.

ДЕПРЕСІЯ
Теж часто пов'язана з над-

мірним позіханням. Підви-
щений рівень гормону стресу 
кортизолу викликає почасті-
шання позіхання, крім того, 
на це здатні і деякі препарати, 

що підвищують рівень серо-
тоніну і призводять до почут-
тя втоми.

ТРИВОЖНИЙ РОЗЛАД
Постійна тривога також 

підвищує рівень кортизолу, а 
значить, посилює позіхання. 
Крім того, тривожний розлад 
«з'їдає» частину вашої енергії, 
залишаючи втому натомість.

ХВОРОБИ СЕРЦЯ
Деякі хвороби серцево-су-

динної системи призводять до 

зниженого кров'яного тиску і 
зменшення кількості ударів 
серця за хвилину. За одним 
позіханням не варто ставити 
собі діагноз, але придивитися 
до інших симптомів серцевих 
хвороб варто.

ІНСУЛЬТ
Люди, які пережили ін-

сульт, часто схильні до по-
зіхання. Медики вважають, 
що це дозволяє організму 
відрегулювати температуру. 
Однак безпосередньо перед 

інсультом може також поча-
тися сильне позіхання – так 
організм намагається запобіг-
ти нападу.

ПОРУШЕННЯ РОБОТИ 
ПЕЧІНКИ

Хвороби печінки призво-
дять до порушення гормо-
нального стану організму, що 
може спричинити за собою 
постійне відчуття втоми і 
підвищену сонливість.

Джерело: 
«Популярна механіка»

ПОЗІХАННЯ – ЯК СИГНАЛ ТРИВОГИ

Можливо, деякі вправи 
слід і зовсім прибрати. Хоча 
загальних правил не існує, 
оскільки у всіх свої відмін-
ності і особливості. В основ-
ному це залежить від стану 
здоров'я і фізичної форми. 
Які вправи не варто викону-
вати у віці і чому, розповів 
тренер зі стажем Олександр 
Карпов.

Розгинання гомілки в 
тренажері. Ця вправа ство-
рює непотрібне наванта-
ження на колінні суглоби. 
Замість них виконуйте при-
сідання без обтяження або з 
невеликою вагою.

Підтягування або тяга 
блоку за голову дають до-
даткове навантаження на 
плечові суглоби. Як альтер-
натива – можна робити тягу і 
підтягування до грудей.

Стрибкові вправи ство-
рюють велике навантаження 
на суглоби.

Підняття тягарів пря-
мо над головою, наприклад, 
армійський жим або жим 
гантелей, створює величез-
не навантаження на плечі і 
сухожилля обертальних ман-
жет плеча. 

Оскільки травми оберта-
ючої манжети найбільш по-
ширені після 60 років, замість 
жиму над головою викори-
стовуйте відведення плечей в 
сторони або підйоми вперед.

Важкі тягарі. Якщо в мо-
лоді роки вправи з обтяжен-
нями допомагають повірити 
в себе і підняти самооцінку, 
то в літньому віці це збільшує 
ризик травм.

ПРО ЩО ВАРТО 
ПАМ'ЯТАТИ, 

ЗАЙМАЮЧИСЬ
 СПОРТОМ ПІСЛЯ 50?

З віком тіло перестає реа-
гувати на навантаження так 
само, як раніше. Швидка 
втомлюваність, болі в м'я-
зах і суглобах, почастішання 
травм – природні слідства 
старіння. І деякі зі «стан-
дартних» правил фітнесу 
вже непридатні. Тому варто 
змінити тренувальну рути-
ну, щоб і далі підтримувати 
тонус і не нашкодити собі.

Виконуйте розтяжку тіла, 
задіюючи всі групи м'язів, 
2–3 рази на тиждень.

Розминка перед трену-
ванням покращує кровообіг, 
підвищує частоту серцевих 
скорочень і температуру тіла, 
готує м'язи до вправ і збіль-
шує діапазон рухів суглобів.

Тренуйтеся з помірними 
обтяженнями і відновлюй-
тесь між тренуваннями, ро-
блячи перерви.

https://www.uarp.org/

Розтягнення зв'язок гоміл-
ковостопного суглоба дуже 
поширені і найчастіше відб-
уваються при повороті ноги 
всередину (інверсія). Такі 
травми виникають при швид-
ких рухах або пошкодженнях, 
при посиленому навантажен-
ні, падінні.

Причини патології можуть 
бути різноманітними і зале-
жати від статі, віку, фізичної 
активності та місця ураження 
суглоба. Часто розтягнення 
зв'язок гомілковостопного 
суглоба може бути у жінок у 
незручному взутті, активних 
підлітків, спортсменів, людей 
похилого віку при ходьбі на 
слизькій поверхні.

Факторами, що сприяють 
травмам зв'язок, є: надлишко-
ва маса тіла; незручне взуття 
або одяг; особливості будови 
стопи – плоскостопість або 
високий підйом; перенесені 
артрити, артрози, цукровий 
діабет; малорухливий або 
дуже активний спосіб життя.

Лікування при розтягу-
ванні зв'язок – захист, спокій, 
прикладання льоду, ком-
пресія, піднесене положення 
кінцівки; при важких ушкод-
женнях – іммобілізація з по-
дальшою терапією фізичними 
навантаженнями; деякі важкі 
вивихи вимагають хірургіч-
ного втручання.

   
Із метою профілактики 

слід проводити тренування 
координації, носити орто-
педично правильне і якісне 
взуття, застосовувати фік-
сатори гомілкостопа, дотри-
муватися здорового способу 
життя, контролюючи вагу і 
загальний стан організму.

Популярність розсолу 
серед тренерів і любителів 
активних тренувань невбла-
ганно зростає.

Менеджер одного з вели-
ких спортивних магазинів 
Нью-Йорка зазначив, що 
клієнти випивають розсіл 
після тренувань для приско-
рення відновлення організ-
му. Також користь огірково-
го розсолу підтвердив боєць 
ММА Джейсон Маркленд.

За словами лікарів, розсіл 
корисний високим вмістом 
натрію і калію, які усувають 
дисбаланс, що виникає при 
спазмах у м'язах при сильній 
напрузі.

ПІД ЗАБОРОНОЮ: 
ВПРАВИ, ЯКІ НЕ ВАРТО РОБИТИ 

ПІСЛЯ 50-ТИ РОКІВ
ЯК УНИКНУТИ РОЗТЯГНЕННЯ ЗВ'ЯЗОК НА НОГАХ?

РОЗСІЛ – 
ВІДНОВНИК ПІСЛЯ... 

ФІТНЕСУ

«Як тільки доводиться міняти сезонне взуття (осо-
бливо навесні або влітку), у мене трапляється, що під-

вертається одна нога. Бувало кілька разів розтягнення 
зв'язок. Підкажіть, із чим це пов'язано і як убезпечити 

себе від травмування?

Ірина, 35 років, м. Львів»

Позіхання – природна реакція організму, так він збільшує надходження кисню в кров. 
Більшість людей позіхають від 7 до 23 разів на добу. Але якщо ви позіхає занадто часто, 
притому, що спите достатню кількість часу, можливо, варто з'ясувати причини цього, адже 
іноді позіхання сигналізує про деякі захворювання.

Якщо в 50 років тренуватися 
так само, як і в 30, доведеться 
зіткнутися з мало приємними 
наслідками. Зміни в гнучкості, 
м'язовій силі і щільності кісток 
підвищують ймовірність травм, 
якщо не вживати відповідних 
заходів.

ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТІВ
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СМАЧНО ТА З ЛЮБОВ’Ю

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

Травневе меню: страва на столі!

ГОТУЄМО КОРИСНІ СТРАВИ 
ІЗ СЕЗОННИХ ПРОДУКТІВ

Для того, щоб бути здоро-
вим і енергійним, потрібно 
правильно харчуватися. А 
харчуватися правильно – це 
означає використовувати в 

їжу сезонні продукти. На ринках і в магазинах вони вже з'явилися в повному достатку 
– різноманітна зелень і щавель, черемша та спаржа, редис, молоді кабачки і капуста, зеле-
на цибуля, часник, огірки і помідори. Пропонуємо вам урізноманітнити своє меню цими 
вітамінними смаколиками та приготувати кілька вишуканих весняних страв.

Основу ви можете взяти 
будь-яку. Ми любимо теля-
тину і готуємо з неї бульйо-
ни. Хтось любить курячий 
бульйон, а хтось – взагалі піс-
ну основу. Вирішувати вам ... 

У будь-якому випад-
ку, овочі, що пасерують на 
оливковій олії, закладаємо в 
бульйон.

Інгредієнти: 0,5 кг теля-
чої грудинки, 2 пучка щавлю, 
4 яйця, по 1 штуці моркви і 
цибулини, 2 зубчики часни-
ку, 2 картоплини, 2 помідо-
ри, 1 пучок зелені (петрушка, 
кріп).

Готуємо наваристий 
бульйон. Картоплю нарізає-
мо соломкою або кубиками. 
Трохи, кілька штучок.

Овочі (цибуля, морк-
ва, помідори) пасеруємо на 
оливковій олії. За хвилину до 
вимикання вогню 3 часточки 
дрібно порізаного часнику 
додати в смаження.

Варимо яйця. Відставляє-
мо убік.

Картоплю і овочі доводи-
мо до готовності. І за три хви-
лини до вимкнення ми додає-
мо щавель. Його не шкодуємо 
– що більше, то смачніше. 
Щавель ми не будемо варити 
довго. Я навіть просто вим-
кнула готовий суп, заправила 
спеціями (перець горошком) 
і кинула свіжий щавель. 
Кришку закрила. Млоїмо 10 
хвилин, не забираючи з пли-
ти.

Кріп і петрушка дрібно рі-
жуться і кидаються під криш-
ку вже за 2 хвилини до самого 
обіду. Або в тарілку. Ніяких 
пахучих приправ, крім пер-
цю, не використовую. Ща-
вель дає супу все, що потріб-
но. Смак приголомшливий. 
Сметана обов'язково.

Перед подачею кладемо в 
суп нарізані яйця.

Джерело: delfi.lv/woman

Інгредієнти: редис – пів 
пучка, морква – 1 шт., листя 
салату – 3 шт., сметана – 1 ст. 
л., зелень петрушки або кро-
пу – 2 гілочки, цукор і сіль – 
за смаком.

Спочатку готуємо овочі 
для салату. Редис гарненько 
промиваємо під проточною 
водою. Обрізаємо у нього 
основу з'єднання зі стеблом 
і верхівку з хвостиком. По-
тім беремо моркву, миємо й 
очищаємо від шкірки.

Листя салату і зелень пе-
трушки промиваємо в мисці 
з великою кількістю води, а 
потім – під краном із водою. 
На дошці нарізаємо редиску 
тонкими кружечками, скла-
даємо їх у вигляді башточки 
і ріжемо соломкою.

Так само чинимо і з морк-
вою. Або ж можна її натерти 

на крупній тертці (або терт-
ці для корейської моркви).

Зелень петрушки дрібно 
ріжемо. Змішуємо нарізану 
моркву і редиску. Все соли-
мо і даємо постояти кілька 
хвилин. Потім трішки від-
жимаємо моркву з редискою 
і кладемо їх у тарілку для са-
лату.

Для заправки беремо 
жирну сметану і цукор за 
смаком. Все перемішуємо і 
вливаємо в салат. На нього 
зверху кладемо порване ли-
стя салату і посипаємо руба-
ною зеленню.

Такий салат відмінно 
підійде всім, хто стежить за 
своєю фігурою і боїться на-
брати зайвих кілограмів. Він 
зробить ваш обід яскравим, 
а настрій – відмінним.

Корисність цукіні 
може змагатися хіба 

що з легкістю їхнього 
приготування. Цей рецепт 
здивує своєю простотою і 

відмінним смаком!

Інгредієнти (на 6 порцій): 
4 середнього розміру цукіні, 
1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. 
розчавленого часнику, 2 ст. л. 
зелені свіжого чебрецю або 
1 ст. л. сушеного, 2 яйця, 1/3 
склянки нежирної сметани, 

1 склянка розкришеної фети, 
2 ст. л. тертого пармезану, 1 
ст. л. свіжовичавленого ли-
монного соку, сіль і перець за 
смаком.

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
Розріжте цукіні на тонкі 

поздовжні смужки, а потім 
кожну смужку – навпіл попе-
рек.

Розігрійте оливкову олію, 
додайте часник і чебрець і 
пасеруйте 45 секунд. Додайте 
цукіні і пасеруйте протягом 4 
хвилин, час від часу перевер-
таючи.

У мисці трішки збийте 
яйця до утворення однорід-
ної білково-жовткової маси. 
Вмішайте сметану, фету, пар-
мезан і лимонний сік.

Змастіть форму оливко-
вою олією, покладіть поло-
вину цукіні, трішки посоліть 
і поперчіть. Залийте поло-
виною сирно-яєчної суміші. 
Виконайте те ж саме з ка-
бачками, що залишилися, і 
сумішшю.

Запікайте в розігрітій до 
190 градусів духовці 40–45 
хвилин.

За матеріалами 
alimero.ru/blog

Компот із яблук 
і апельсинів
Яблука – 50 г, апельсини – 

40 г, вода – 100 г, цукор – 20 г 
(можна замінити медом).

Яблука кислих сортів очи-
стити, видалити серцевину 
(до використання тримати їх 
у холодній воді з додаванням 
лимонної кислоти). Очищен-
ня яблук закип'ятити в воді, 
через 10–15 хвилин злити і 
приготувати сироп.

Яблука нарізати скибоч-
ками, опустити в киплячий 
сироп і довести до кипіння 
(скибочки не повинні розва-
рюватися!), охолодити.

Очистити апельсини, 
нарізати кружечками, по-
класти у вазочку, залити 
охолодженим сиропом із ча-
сточками яблук, потримати в 
холоді.

Малина / Полуниця 
з молоком
або сметаною
Ягоди – 120 г, цукор – 15 г, 

молоко – 100 г.

Ягоди (без плодоніжок) 
обмити кип'яченою водою. 
Скласти гіркою в вазочку, 
посипати цукровою пудрою. 
Сметану / молоко подають 
окремо (або заливають яго-
ди).

Плов із рису 
з фруктами
Рис – 50 г, родзинки – 20 г, 

чорнослив – 25 г, яблука – 25 г, 
цукор – 5 г, масло вершкове – 
15, вода – 100 г.

Рис промити, засипати в 
киплячу воду, довести знову 
до кипіння. Покласти масло, 
цукор і варити до напівго-
товності.

Родзинки, чорнослив по-
мити, обдати окропом. Яблу-
ка очистити і нарізати ку-
биками. Фрукти покласти в 
посуд із рисом, перемішати, 
щільно накрити кришкою 
і тушкувати до готовності 
рису.

Смачного!
Надіслав Дмитро Б., 

Тернопільська обл.

СУП ЗІ ЩАВЛЮ
У нас у кожного є спогади з дитинства. Хтось до цього 

часу згадує бабусині плюшки або якийсь пиріг, або іншу 
страву. В основному, у кожному з нас ці спогади присутні. А 
я, як зараз, пам'ятаю мамин суп зі щавлю. Вразив він мене 
тоді до глибини моєї дитячої душі. Ну, як взагалі можна із 
трави суп зварити? За ідеєю, це не може бути смачно. Так 
мені здавалося.

ЗАПІКАНКА ІЗ ЦУКІНІ 
З ФЕТОЮ І ЧЕБРЕЦЕМ

САЛАТ ІЗ РЕДИСКОЮ І МОРКВОЮ
Появи редиски на ринку передвіщає початок сезо-

ну свіжих овочів. Вона раніше всіх дозріває на грядці 
навесні. Після довгої зими і вживання консервованих 
овочів так хочеться чогось свіжого, недавно зірваного з 
городу. Салат із редискою радує своїм яскравим кольором 
і проганяє геть зимово-весняну нудьгу.

РЕЦЕПТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ
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БОГ Є ЛЮБОВ 

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

Появі цієї ікони пере-
дувала незвичайна приго-
да, що сталася в 1878 році. 
Якийсь відставний солдат 
був одержимий пристрастю 
до пияцтва. Він пропивав 
все, що у нього було, і неза-
баром став жебракувати. 

Від зловживання алкого-
лем у нього віднялися ноги, 
але це не зупинило його, і він 
продовжував пити. Якось 
уві сні колишній солдат, а 
нині селянин, побачив стар-
ця, який наказав йому йти 
до міста Серпухова в мона-
стир Владичиці Богородиці, 
де знаходилася ікона Божої 
Матері «Невипивана Чаша», 
і відслужити перед нею моле-
бень. Не маючи ні гроша, че-
рез нерухомість ніг, селянин 
не міг вирушити в дорогу. 
Але святий старець удруге і 
утретє з'явився йому і грізно 
наказав виконати сказане.

На четвереньках вирушив 
відставний солдат до Серпу-
хова. В одному із селищ, які 
лежали на шляху, він зупи-
нився для відпочинку. Щоб 
полегшити біль і страждання 
подорожньому, старенька-го-
сподиня розтерла йому ноги 
і поклала на піч. Наступного 
дня солдату полегшало, але 
господиня залишила його ще 
на одну ніч, знову розтерши 
йому хворі ноги. Спираючись 
на дві, а потім і на одну пали-
цю, селянин потихеньку дій-
шов до Серпухова.

У Владичному монастирі 
він розповів про свої чудові 
сновидіння і попросив відслу-
жити молебень перед іконою 

Божої Матері «Невипивана 
Чаша». Але його прохання 
збило з пантелику насельни-
ць монастиря: ніхто в обителі 
не знав такої ікони. Лише че-
рез деякий час вони знайшли 
іконку, яка висіла в проході із 
храму в ризницю. На зворот-
ному боці її був напис «Неви-
пивана Чаша» ... У образі ж 
учня святителя Алексія – пре-
подобного Варлаама - селя-
нин відразу ж упізнав святого 
старця, що з'явився йому уві 
сні. Додому з Серпухова від-
ставний солдат повернувся 
вже вільним від своєї згубної 
пристрасті.

Звістка про чудотворну 
ікону швидко поширилася по 

всій країні. Люди, що стра-
ждали від пияцтва, їхні рідні 
і близькі поспішали піднести 
молитви до Пресвятої Бого-
родиці про зцілення від не-
дуги, багато приходили вже 
після, щоб подякувати Влади-
чиці за Її велику милість.

Чудотворна ікона «Неви-
пивана Чаша» перебувала 
під Владичним монастирем 
до 1919 року, а після його за-
криття – у соборі Миколи 
Білого. Подальша доля ікони 
невідома.

У 1993 році в чоловічому 
монастирі, а в 1995 – у відрод-
женому Владичному мона-
стирі були зроблені списки 

чудотворної ікони, при цьому 
були збережені всі пропорції 
і академічний стиль, харак-
терний для оригіналу. Все це 
послужило початком відрод-
ження шанування чудотвор-
ної ікони після довгих років 
богоборства.

Поклонитися іконі Божої 
Матері «Невипивана Чаша» 
їдуть з усіх куточків України 
та інших країн.

До наших днів зберегло-
ся повір'я, що про померлих 
не можна згадувати погано, 
а якщо згадувати, то тільки 
хороше. А якщо уві сні при-
ходить померла людина, то 
вважається, що «її душа не 
заспокоїлася». Наскільки ці 
повір'я відповідають дійс-
ності?

... Про померлих, якщо і 
згадувати, то тільки з пози-
ції Духовного начала тих, хто 
живуть, з позиції духовної 
Любові, благотворчої для тих, 
хто живуть, але не смутку за 
минулим. До того ж треба ро-
зуміти процеси, які при цьо-
му відбуваються. По-перше, у 
всіх випадках йдеться не про 
душу людини як таку. Про неї, 
як правило, не відали за жит-
тя людини не тільки родичі, 
але часом навіть вона сама. 
А йдеться якраз про Осо-
бистість людини, яку добре 
знали навколишні, що стала 
після смерті тіла субособисті-
стю. Сама ж Душа, коли йде 
на переродження, не повер-
тається назад до місця свого 
колишнього «ув'язнення». А 

ось субособистіть, як розум-
на інформаційна структура 
матеріального світу, будучи 
навіть «замкненою» в ново-
му тілі, може користуватися 
енергіями цього тіла (в основ-
ному, поки не дозріла нова 
Особистість). На короткий 
час знаходячи силу, вона здат-
на (завдяки своїм проекціям) 
відвідувати ті місця і тих лю-
дей, до яких мала прихиль-
ність упродовж свого життя. 
Субособистість також може 
проявляти свою дію, коли 
живі починають згадувати 
про неї (про померлу люди-
ну), наділяючи її силою своєї 
уваги. Чим це загрожує для 
людини, яка живе?

Справа в тому, що коли 
людина починає згадувати 
про померлого, то відбуваєть-
ся наступне. Вкладаючи в 
цей процес свою увагу, нело-
калізованний страх, астеніч-
ні емоції (печаль, смуток, 
пригніченість), що виника-
ють внаслідок спогадів про 
померлого, вона, висловлюю-
чись мовою фізики, повідом-
ляє субособистості додатко-

вий «заряд» (передає силу). А 
субособистіть завдяки цьому 
активується. Тобто процес 
згадування тими, що живуть, 
померлого подібний до мит-
тєвого перенесення «заряду» 
(сили) з однієї елементарної 
частинки на іншу, незалежно 
від часу і простору. Субосо-
бистість залишається в но-
вому тілі, але її проекція при 
повідомленні цього «заряду» 
тут же проявляється, точніше 
входить у контакт з Особисті-
стю людини, яка про неї зга-
дує. Остання на підсвідомому 
рівні відчуває цей зв'язок з 
субособистістю померлого, 
такий обмін інформацією. 
По суті, сама ж і підживлює 
цей контакт своєю життєвої 
енергією. Нічого хорошо-
го від цього не варто чекати, 
тому що такий підсвідомий 
інформаційний обмін з субо-
собистістю тільки підсилює в 
людині сплески Тваринного 
начала.

Через подібний інформа-
ційний контакт людина, що 
живе, починає проявляти 
почуття туги («тяжкості»), 

скорботи, зациклюється на 
думках: «був би він живий, 
то такого б зі мною не ста-
лося» або «цього б не було, 
якби вона була живою», «він 
би не допустив, щоб зі мною 
так учинили» тощо. Насправ-
ді в таких випадках Тваринне 
начало просто маскує спожи-
вацькі бажання цієї людини 
(наприклад, бажання реаліза-
ції своєї значущості) під по-
няття втраченої Любові, по-
роджуючи в ньому тугу про 
минуле, продукуючи страх 
майбутньої смерті і так далі.

Від цього страждає як сама 
людина, яка згадує, проявля-
ючи в собі домінуючі думки 
від Тваринного начала, так і 
субособистість, про яку вона 
згадує. Для субособистості 
цей контакт, з одного боку, 
зіткнення з цілющою силою. 
Але, з іншого боку, такий жи-
вий «заряд» дає ясність усві-
домлення свого бездіяльного 
стану і стану безвиході. І це 

тільки додає для колишньої 
Особистості (яка стала субо-
собистістю) ще більших мук. 
До того ж, така провокація від 
Тваринного начала додатково 
обтяжує не тільки цю субо-
собистість, але і Особистість 
людини, в енергетичній кон-
струкції якої вона знаходить-
ся.

Так, воістину, ми не відаємо, 
що творимо. Це ж, виходить, 

своїми спогадами, по суті, 
ми приносимо страждання 

своїм колишнім родичам 
і самі ж потім від цього 

страждаємо.

Якщо люди, перебуваючи 
в домінації Тваринного нача-
ла, згадують їх із вкладенням 
своєї емоційної сили, то, зви-
чайно, це суттєво їх обтяжує, 
як і тих, хто згадує. Але, як 
прожили своє життя тут, що 
в ньому заслужили, те й отри-
мали за своїми заслугами там.

(Фрагменти з книги «АллатРа»)

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ «НЕВИПИВАНА ЧАША»
Ікона Божої Матері «Невипивана Чаша» за іконографією належить до типу «Оранта»: 

Богоматір зображена з піднятими вгору руками, перед Нею – Богонемовля, що стоїть у 
чаші. Це Чаша Причастя – невичерпне джерело духовної радості і втіхи. Пресвята Богоро-
диця молиться за всіх грішних і сповіщає, що кожному стражденному уготована Невипива-
на Чаша небесної допомоги і милосердя.

11 ТРАВНЯ – РАДОНИЦЯ, ПОМИНАННЯ ПОКІЙНИХ
Радониця – перше поминання покійних після Світлої Пасхальної седмиці. Найчастіше 

відбувається у вівторок (якщо немає свята) на Хоминій седмиці. Щороку ми нагадуємо про 
важливість спогадів про померлих. Чи треба це робити і як учинити правильно, читайте 
далі.
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«Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні». (Піфагор)

«А мені літати хочеть-
ся!»... Від того, що завдяки 
тобі, «Пантелеймончику», я 
познайомилася з неймовір-
но талановитими авторами.

Хочу низько схили-
ти голову перед жінкою, 
чиї вірші своїми нота-
ми оспівують прекрас-
не. Познайомилася ж я 
з її зимовими (воістину 
музичними!) етюдами 
завдяки тобі, улюблена 
газето.

Спасибі Вам, Олено Мико-
лаївно Корсун, за повітряний 

чарівний склад! Була зди-
вована і приємно вражена, 
отримавши від Вас через га-
зету як подарунок поетичне 
послання. І я серцем відчула 
спорідненість наших душ.

Дякую Вам, пані Олено, за 
любов і ласку до нас, «панте-
леймонівців». Дякую за цілю-
щий бальзам Вашої поезії!

З любов'ю до всіх вас – 
Ірина Самсоненко,

регент (хормейстер) церков-
ного хору 

Свято-Миколаївського храму
(с. Трепівка Кіровоградської 

області)

ВЕСЕННЯЯ 
СКАЗКА-БЫЛЬ

Червь дождевой, грозу почуяв,
Ночь размышляя под землёй,
Решил, что не весна, а лето

Дождём шумит 
надо головой…

Напившись вволю 
влаги талой 

(дождь в землю глубоко ушёл),
Червь утром вылез 

на поверхность,
Но в место солнца 

снег нашёл…

Промёрзший насквозь,
В талом снеге свой оставляя 

тонкий след,
Червь с удивлением отметил: 

— Не то, что лета, 
весны нет!..

***
ЭТЮД-ЗАРИСОВКА

Дождь всю ночь напролёт
Песни пел о весне.

Капли звуками подали в лужи.
Ветер ноты писал на озяб-

шем стекле. 
Утром их напевала стужа…

***
ДЕРЕВО ЖИЗНИ
У каждой семьи — 
своё Дерево Жизни,

А ветвь — это жизнь от 
рожденья до Тризны.
Там древо роскошней, 

где корень могучей:
Ему не подвластны ни беды, 

ни случай.
Любовь, доброта — 
вот живая водица!

Талант с трудолюбием 
в почву ложится.

Пусть садом цветущим 
будет Земля,

В нём счастлива будет 
любая семья!

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

Донецька обл.

Не міг не відчути необ-
хідності висловити свої 
думки з приводу статті 
М. І. Козлова «Чому мудрі 
люди не прощають ніко-
му, а вимогливі – не всім 
і не відразу». Психологіч-
ний екскурс автора на 
важливу тему, і він має 
право на своє бачення ...

Дарую і свій погляд, ви-
ходячи з власного досвіду. 
Сподіваюся, це врівноважить 
наш свідомий і світоглядний 
вибір. На це, власне, і спрямо-
вані мої думки і побажання, 
а час посту сприятиме цьому 
особливим чином.

ПРОЩЕННЯ. 
ПРИЙНЯТТЯ. СВІТОГЛЯД

Неупередженість та об'єк-
тивність по визнанню є про-
явами світогляду. Виділяю цю 
даність, це слово, як придбан-
ня, з ознаками категорії часу, 
оскільки спочатку вона вима-
гає зусиль людських. І не кате-
горія, власне, але реальність, 
яка захищає внутрішній світ 
людини від впливів зовніш-
нього; саме вона вимагає часу 
і досвіду пізнання, готовності 
свідомості її інтуїтивно від-
чути, щоб виявляти єдність 
із Творцем, всім живим. Саме 
ця реальність, як світогляд, і 
є вирішальною на шляху до 
життя.

Не вкладається усвідом-
лене тільки в видимі рядки, 
тому що інтуїція, як священ-
ний дар, за беззастережним 
визначенням Ейнштейна, по-

винна бути присутньою по-
руч і між рядків.

Щодо моральних суджень, 
в різних життєвих ситуаціях 
ми не обійдемося без об'єк-
тивного критерію, без вищого 
морального закону, неупе-
редженої величної сили, що 
прибуває незалежно від волі 
людської над законами і про-
стором фізичного світу. 

Мудрість і віра завжди 
поруч з істиною, вони в ній 
знаходяться, її відчувають і 
гармонізуються совістю – ча-
стиною від цілого і повно-
важним представником Бога 
в людині, ніби закладеним в 
нас генетичним кодом, про-
грамою, Божественним імпе-
ративом Творця, що створює 
людину цілісну, готову до 
майбутнього.

Якщо людина не може зро-
зуміти цієї надважливої істи-
ни або свідомо її відкидає, 
просто не вірить (що, власне, 
одне й те саме), то це означає, 
що вона не усвідомлює ви-
щого сенсу життя і мимоволі 
сприяє відтворенню переваги 
законів низького, споживаць-
кого рівня над законами ви-
щого – духовного.

«Що є істина?» – пам'ятає-
те відоме? (Євангеліє від Іо-
анна, 18). Але все визначаль-
не і доленосне поруч – сама 
істина, яка є Словом Божим, 
Святим Письмом, тим самим 
виміром, що в підсвідомості 
багатьох і відкривається 
вірою, висвітлюючи кожно-
го, хто приходить в цей світ в 
його духовній боротьбі і ви-
борі, якими повниться і сто-
гне Земля «зітханнями неви-
мовними» ... (Єв. Матв. 5,6,7; 
Ін. 1; Рим. 8: 19–26).

Досвід людський, натхнен-
ний реальністю Бога, Духа, в 
прояві Його Отчого піклуван-
ня (провидіння) над власною 
дитиною, відпущеною в жит-
тя, і особливо – благословен-
не наше пізнання є в єдності з 
Ним, – це і є тим даром, який 
допоможе нам врівноважити 
думки і пріоритети, конкрет-
ні життєві ситуації, перевів-
ши їх, себе самого в простір 
прийняття і реагування з ви-
соти Духа.

Це одночасно є і запо-
рукою блокування гордині, 
проявів ненависті і агресії, 
будь-якої нечистоти, будучи 
неписаною умовою єдності з 
Господом. Все це і є світогляд, 
який відміряється в життя 

власним вибором і називаєть-
ся процесом індивідуального 
будівництва храму Божого в 
серці людини за участю Твор-
ця всього. «Який же храм 
збудували Мені?..», – запитує 
Господь. (Єв. Мф. 13:33; Діян. 
7:49).

Віра в співтворчості 
з мудрістю Божою – 
словом Його – і утво-
рює храм, угодний Богу, 
світогляд, благословен-
ний у віках. І він знімає 
і відпускає образи, не 
допускає злості, тому 
що очищає думки, що 
призводять до цього. Це 
простір молитви, довіри 
і вдячності Творцю ...

Все поруч. Ми різні. У цьо-
му Бог. Ми душевні, духовні 
і тілесні. В якому співвідно-
шенні? Ми самі повинні це 
бачити! Це – як картина: на 
ній те, що ми, власне, хочемо 
бачити, можемо бачити. Вели-
кий Художник, Творець ніко-
ли не закінчує свій твір, тому 
що в ньому Він Сам; Його 
картина життя – досконалий, 
продуманий до дрібниць ше-
девр. У ньому Його дихання 
і саме життя, Він тільки роз-
ширює в нас кордон своєю 

творчістю, і потрібно бути 
готовим творити разом, йти 
разом, думати разом, дихати 
разом, мати можливість бачи-
ти і вимовити з Ним, і як Він: 
«Добре все ...» Незмінні, як 
вода, що оживляє і відновлює, 
ці слова продовжують життя 
вустами Христа. «Я прийшов 
для того, щоб мали життя ...» 
(Єв. Ів.10: 10). Вони, як фарби 
в руках наших. Що намалює-
мо, що впишемо в Його Кни-
гу, цілісну картину життя?

День очікує нашої участі ... 
Прощення – це змінений стан 
свідомості. Це усвідомлен-
ня присутності об'єктивних 
речей, реальності Бога, Його 
законів, всесвітніх законів, 
які ми приймаємо, не знаючи 
про це, тому що по них від-
повідаємо неупереджено. І це 
все Його задум, Його твор-
чість, що очікує нашого му-
дрого, нехай і суб'єктивного, 
ставлення до всього, пізнан-
ня і уважності до ближнього 
і до самих себе в зв'язку саме з 
цією реальністю, незважаючи 
на немочі наші. 

Ось, власне, і любляча 
установка виявленої реаль-
ності: мудрість понад усе! І 
вона вказує на Джерела істи-
ни, які вібрують в Любов ... 
Що скаже у відповідь душа?

Ось і початок наших пріо-
ритетів, свідомості, яка бу-
дується в очікуваний істиною 
світогляд.

Володимир Михайлович 
Поляков,

м. Володимир-Волинський, 
Волинська обл.

ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ ЗРІДНЮЮТЬСЯ ДУШІ І СЕРЦЯ МОЇ ВІРШІ – В ДАРУНОК УСІМ «ПАНТЕЛЕЙМОНІВЦЯМ»

РОЗДУМИ ПРО ВАЖЛИВЕ – ВИСОКЕ І ВІЧНЕ
Вітаю вас, друзі, шановні творці і співтворці газети «Пантелеймон цілитель»!

Ми насправді, як одна сім'я, і вона значно більша, ніж ми навіть собі уявляємо. Вона 
складається з нас же самих, тих, хто не перестає роздавати свій позитив, своє добре бачен-
ня, свою надію в навколишній простір і всім, хто втомився і сумує, хто радіє, хто в тривозі, 
в сумнівах, але при цьому залишається оптимістом і продовжує вірити і перемагати, роз-
ширюючи межі бачення до світла життя ...
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«Що посієш те й пожнеш. Відповідальність за все, що з тобою відбувається, лежить тільки на тобі». (Р. Дауні)

Цей теплий весняний 
день – 9 травня – незабутня, 
пам'ятна дата. 

Зовсім мало залишилося 
тих, хто має безпосереднє 

відношення до цього свята, 
тому побажаємо нашим ве-
теранам здоров'я і довголіт-
тя, а тих, кого вже немає 
з нами, ми завжди будемо 
пам'ятати і шанувати.

Події тих років залишили 
незгладимий слід в історії 
нашої країни і всього світу. 
Спасибі всім тим, хто вою-
вав в ім'я миру і свободи, 
ми щиро пишаємося ними 
і зберігаємо вічну пам'ять. 
Нехай мужність і героїзм 
цього великого свята ніко-
ли і ніким не забуваються. 
Нехай дух перемоги нади-
хає серця і веде вперед – до 
нових подвигів, успіхів і до-
сягнень. Нехай на обличчях 
цвітуть усмішки, а сльози 
ллються тільки від радості.

 

Этот праздник 
встретим с болью

И слезами на глазах.

Но всегда мы будем помнить
Подвиг доблестных солдат.

Пусть не знают наши дети
Прошлых ужасов войны,

Пусть на небе солнце светит,
Прогоняя тучи тьмы.

Пусть живут спокойно люди,
Мир цветёт по всей земле,

Пусть война лишь 
в книгах будет,

В сказках о добре и зле.

Нехай наші діти ніколи не 
дізнаються, що таке війна, і 
нехай мирне небо над голо-
вою не затьмарюють хмари 
негараздів. Зі святом!

Час був весняний. На-
ближалося довгоочікуване 
і улюблене усіма свято – 9 
травня, День Перемоги. У 
таке свято зазвичай зби-
раються у дворі всі сусіди і 
згадують своїх родичів, тих, 
хто наближав перемогу, хто 
ціною життя залишився 
навічно на полях битв, чиє 
життя залишилося в мину-
лому, і хто вже ніколи не по-
бачить цей світ. Але потріб-
но жити далі ...

Владислав знав, що, як 
тільки заходила мова про 
війну, мати сильно засму-
чувалася, ставала мовчаз-
ною і замкнутою, ніколи не 
розповідала нічого, точніше, 
не любила згадувати. І він за-
йвий раз не нагадував їй про 
минуле, не хотів знову пора-
нити її серце.

Всі навколо раділи май-
бутньому святу. Можливо, 
відповідний настрій накатив 
на Владислава якусь хвилю. 
Йому чомусь захотілося, щоб 
мати повідала що-небудь про 
минуле: «Розкажи, мамусю, 
що-небудь про війну. Я хочу 
знати, адже думаю, таке не 
забути ніколи. Знаю, ти цьо-
го не любиш. І знаєш, мамо, 
мені здається, що тебе постій-
но щось гнітить. Так хочеть-
ся тобі допомогти скинути 
з серця важкий тягар. Іноді 
мені хочеться хоч якось тебе 
втішити. А іноді я думаю, як 
мені не вистачає долоні, щоб 
міцніше тебе обійняти, по-
гладити твою сиву голову, ви-
терти сльози. Я, в принципі, 

звик так жити і вважаю себе 
повноцінним. Але що відбу-
лося насправді з моєю рукою? 
Завжди було відсутнє бажан-
ня запитати, було не настіль-
ки важливо».

Антоніна Степанівна, 
практично паралізована, 
раптом із особливою ніж-
ністю подивилася на давно 
вже змужнілого сина, роз-
плакалася і схвильованим 
захриплим голосом сказала: 
«Ти дійсно хочеш дізнати-
ся все, що відбувалося в ті 
зловісні і страшні дні? Мені 
так важко повертатися в той 
час! Але, напевно, доведеть-
ся розповісти про все, я тебе 
розумію ... Я розповім тобі 
одну історію. Це сталося 26 
вересня 1941 року на березі 
Дніпра. Йшли запеклі бої, 
німці окупували наше місто 
і тих, хто не встиг виїхати в 
тил до наших. Всі поринули 
в паніку, страх і відчай дола-
ли всіх і кожного. Окупанти 
ввели комендантську годину, 
багато людей вмирали від не-
доїдання і виснаження. Наші 
наступали, а німці захища-
ли місто до останньої краплі 
крові – такий був наказ їхньо-
го командування. Мені було 
тоді всього 16 років, я була 
зовсім дівчиськом. Але час 
розпорядився по-своєму, в 
своєму житті я вже побачила 
багато горя, смертей і крові. 
Досі у мене стоїть перед очи-

ма картина того жахливого 
ранку. Я поверталася з нічної 
зміни (працювала в шпиталі, 
адже треба було жити і году-
вати свого молодшого брата і 
хвору маму). У повітрі пану-
вав якийсь страшний спокій 
– таке буває перед грозою. 

Назустріч мені йшла моло-
да жінка в німецькій формі і 
котила у візочку дитину. Нес-
подівано в небі з'явилося два 
наших літаки. Жінка раптом 
підняла голову до неба і за-
кричала. Прямо на неї летів 
снаряд. Я пам'ятаю, що це 
тривало якусь частку секун-
ди. Потоком вибухової хвилі 
мене відкинуло на значну від-
стань. Через деякий час я із 
жахом спробувала розкрити 
очі. Наді мною висіла хмара 
пилу, і знову тиша ... Затаму-
вавши подих, я повільно під-
нялася і пішла у бік вибуху. 
Перед моїми очима постала 
страшна картина: розкинув-
ши в сторони руки, лежала 
вбита жінка, а поруч – ма-
ленький клубочок, який пла-
кав ...»

... У Владислава по щоках 
текли сльози, а мати тихо 
продовжувала: «Я підійшла 
ближче. У дитини не було ... 
кисті лівої руки. Я схопила її 
на руки, міцно притиснула до 
грудей – і, навіть не знаючи, 
жива дитина чи мертва, пом-
чала до шипталю. Поки я біг-
ла, відчувала биття її сердеч-
ка. Але в якийсь момент мені 
здалося, що дитя перестало 
дихати. Я в бреду вбігла до 
шпиталю і поспішила в хірур-
гічне відділення. Лікар мит-
тєво вихопив дитину з моїх 
рук. «Готуємо операційну!» 
– скомандував він. «Як ця 
крихта виживе без матері?!», 
– подумала я ... Мені було 
страшно за життя малюка. Я 
опустилася на коліна і почала 
молитися. Я молилася за всіх 
жінок із дітьми, незалежно 
від того, якої вони нації і віри. 
Кожну секунду я повторюва-
ла: «Нехай буде проклята ця 
війна! Війна, яка приносить 
стільки горя, болю і сліз, кров 
і смерть!». З операційної вий-
шов лікар-хірург: «Хлопчик 
буде жити!» – сказав він. Про-
тягом місяця я доглядала за 
маленьким. А потім, коли він 
одужав, забрала додому...»

Якусь мить в кімнаті за-
панувала гробова тиша. Ко-
втнувши порцію свіжого 
повітря, Владислав, немов 
отямився. «Мамо, невже це 
був я?» – здогадався він.

«Так», – не стримуючи 
своїх сліз, закивала якось бо-
язко головою Антоніна Сте-
панівна. Вона раптом стала 
щось шукати в своїх блокно-
тах, які нікому не дозволяла 
чіпати, а потім тремтячими 
руками передала Владисла-
ву стару фотографію. На ній 
була молода, білява жінка з 
дуже гарними очима. 

Владислав подивився в 
дзеркало навпроти і поба-
чив точну копію того погля-
ду на фотографії. І тепер він 
зрозумів, чому мати все його 
свідоме життя 26 вересня на-
кривала святковий стіл, не ка-
жучи, з якого приводу. 

Але як вона змогла стільки 
років не промовити жодного 
слова про те, що це другий 
день його народження, хоч і 
не рідного, але її сина! І вона 
полюбила його, як рідного. 
Все життя так і прожила одна, 
так і не вийшла заміж. Всю 
себе присвятила тільки йому, 
Владиславу.

Антоніна Степанівна че-
кала розв'язки ... і найвищого 
моменту в рішенні сина.

Владислав підійшов до ма-
тері, обняв її за плечі, поцілу-
вав у щоку і зі сльозами на 
очах промовив:

«Рідна, мила моя матусю, 
єдина і кохана! Спасибі тобі 
за життя! Я ніколи цього не 
забуду!»

Олександр Руденко,
 сел. Велика Писарівка, 

Сумська обл.

НЕХАЙ ЖИВУТЬ СПОКІЙНО ЛЮДИ!

«СПАСИБІ, МАМО, ЗА ЖИТТЯ»
Накрившись пледом і поставивши на стіл дві чашки гарячого зеленого чаю, Владислав 

ніжно обійняв за плечі свою посивілу, але таку юну душею матір.
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БЛАГОТВОРЧЕ
СУСПIЛЬСТВО

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

Чоловік-пенсіонер (63,5 року), розлуче-
ний три роки тому. Син і дочка проживають 
у Києві (і колишня дружина).

Дорогі вдови або розлучені жінки! Якщо 
серед вас є та, що готова розділити зі мною 
всі радощі і печалі сімейного життя, я чекаю 
вашого дзвінка (а краще напишіть листа) ... 
Вимоги до майбутньої супутниці життя ті 
ж, що були три роки тому: вірність і несвар-
ливість. Все інше ми подолаємо разом (гото-
вий навіть на переїзд!).

Всі деталі – у листі (або телефоном: 
097-569-16-81). Адреса: Балун Дмитро Йо-
сипович, вул. Хмельницького, 55, с. Ска-
ла-Подільська, Борщівський р-н, Тернопіль-
ська обл., 48720.

«БУДЕМО ЗНАЙОМІ» Діамант у кишені Будди
Буддійська притча

Одна з ознак здорової 
врівноваженої особистості 
– здатність говорити і дія-
ти прямо, по найкоротшій 
траєкторії. Без удаваної 
скромності, без епатажу, 
без натяків і двозначностей 
– відразу до справи і самої 
суті.

З іншого боку, неврівно-
важена і невпевнена у собі 
людина змушена діяти обхід-
ними шляхами – маніпулю-
вати, брехати і всіляко викру-
чуватися. Це спостереження 
можна використовувати як 
детектор власних слабкостей і 
для тренування психологічної 
стійкості.

Всякий раз, коли прямий 
шлях до мети чомусь лякає, 
варто задуматися, через яке 
саме хворе місце так не хо-
четься діяти прямо. А потім 
... набратися духу і все-таки 
ризикнути зіграти у відкриту, 
без ходінь навкруги. Кілька 
років практики, і ніяких хво-
рих місць не залишиться ...

Автор: Олег Сатов

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ!
Перед трудностями, люди, не сдавайтесь!

Это правила, а вовсе не секрет.
Улыбайтесь чаще, улыбайтесь!
Солнце улыбнётся вам в ответ.

Улыбнётся и травинка, и цветочек,
Веточка с поклоном улыбнется вам —

И подарит вам открыточку-листочек,
Ну а вы дарите радость всем сердцам.

Перед трудностями, люди, не сдавайтесь!
Это правило, а вовсе не секрет.
Улыбайтесь чаще, улыбайтесь!
Люди улыбнутся вам в ответ!

Надія Андріївна Плешива,
м. Бахмут, Донецька обл.

Монографія професо-
ра Валітова «Вакуумні 
коливання при хімічно-
му порушенні атомів, 
молекул і хаотичність 
силових ліній електро-
магнітного та гравіта-
ційного поля» справила 
шок у наукових колах. 
Суворою мовою формул 
Валітов довів, що будь-я-
кі об'єкти у Всесвіті 
взаємодіють один із од-
ним миттєво, незалежно 
від відстані між ними.

– Колись вважалося, що 
ніяка взаємодія не може від-
буватися зі швидкістю, що 
перевищує швидкість світла, 
– розповідає про своє від-
криття професор Валітов. 
– Це 300 тисяч кілометрів на 
секунду. Але виявилося, що 
електромагнітні і гравітацій-
ні поля взаємодіють миттєво. 
Це було обґрунтовано теоре-
тично і підтверджено експе-
риментально.

Адже це говорить про іс-
нування у Всесвіті якоїсь єди-
ної Вищої сили! Адже, по суті, 
все пов'язано в усьому.

Професор перечитав Ко-
ран, Біблію і Тору, і здиву-
вався, наскільки вони схожі, 
він висловив захоплення, на-
скільки точно в текстах бо-
жественного Одкровення по-
значена суть його наукового 
відкриття. Думка матеріальна, 
впевнений учений, і її можна 
миттєво засікти з будь-якої 
точки Всесвіту.

– У священних кни-
гах основних світових 
релігій, – говорить про-
фесор Валітов, – напи-
сано, що Бог всевидючий 
і всечуючий. Спочатку 
деякі вчені-атеїсти ча-
сто критикували саме це 
визначення. Їхня логіка 
була, на перший погляд, 
залізною: оскільки швид-
кість світла має межу, 
то Господь Бог, якщо Він 
є, не може миттєво по-
чути і побачити скоєне 
людиною.

Однак виявилося, що дум-
ка кожного з нас матеріальна. 
Атоми в молекулах, з яких 
складаються нейрони мозку, 
роблять поступальні, коли-

вальні і обертальні рухи. І 
процес мислення обов'язково 
супроводжується випускан-
ням і поглинанням силових 
ліній електромагнітного та 
гравітаційного полів. Цей 
процес можна миттєво засік-
ти з будь-якої точки Всесвіту.

Професор запропону-
вав перевірити свої вис-
новки науковим опонен-
там. І вони не змогли їх 
спростувати. Академік 
РАН Андрій Трофимук 
надіслав захоплений від-
гук на монографію колеги 
... Посипалися відгуки на 
його праці від релігійних і 
державних діячів.

Зараз професор Валітов 
вважає себе віруючою люди-
ною: «Спочатку я довів бут-
тя Бога формулами. А потім 
відкрив Його в своєму сер-
ці».

Коли кишеньковий 
злодій зустрічає Будду, 
він бачить тільки його ки-
шені...

У Лахорі, місті ювелірів, 
жив один професійний ки-
шеньковий злодій. Одного 
разу він побачив, що якийсь 
чоловік купив прекрасний 
діамант, якого він чекав дов-
гі роки, діамант, який він 
просто був зобов'язаний от-
римати. Тому кишеньковий 
злодій пішов за чоловіком, 
який купив діамант.

Коли той придбав квиток 
на потяг до Мадраса, злодій 
теж взяв квиток до Мадраса. 
Вони поїхали в одному купе. 
Коли власник діаманта пі-
шов у туалет, кишеньковий 
злодій обшукав все купе. 
Коли чоловік заснув, злодій 
продовжив пошуки, але без-
успішно.

Нарешті поїзд прибув 
до Мадрасу, і чоловік, який 
купив діамант, зійшов на 
платформу. У цей час ки-
шеньковий злодій підійшов 
до нього.

– Пробачте, пане, – сказав 
він. – Я професійний злодій. 
Я випробував все, але без-
успішно. Ви прибули, куди 
вам потрібно, і я вас більше 
не потурбую. Але я просто 
не можу не запитати: куди 
ви заховали діамант?

Чоловік відповів:

– Я бачив, що ти стежиш 
за тим, як я купую діамант. 
Коли ти опинився в потягу, 
мені стало ясно, що ти по-
люєш за ним. Я вирішив, 
що ти, мабуть, хитрий ма-
лий, і спочатку не міг при-
думати, куди покласти діа-
мант, щоб ти не зумів його 
знайти. Але, врешті-решт, 
я сховав його в твоїй ки-
шені. Діамант, який шу-
каєш ти, знаходиться поруч 
з тобою – ближче, ніж твоє 
дихання. Але ти обшукуєш 
кишені Будди. Витруси все 
з кишень свого розуму. Шу-
кай там, де немає відстані, і 
нічого не треба робити. Але 
для тебе це занадто просто.

ПРОФЕСОР НАЖИП ВАЛІТОВ: 
«Я ДОВІВ ІСНУВАННЯ БОГА»

Професор Башкирського університету Нажип Валітов 
спочатку був дуже далекий від богослов'я.

 Він – хімік зі світовим ім'ям, все життя займався 
проблемами лише науки. 

ГОВОРИТИ ПРЯМО –
ОЗНАКА ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ


