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СЬОГОДЕННЯ: ТВОРЧІСТЬ

ОО
дверто кажучи, до цієї сорочки я йшла

все своє життя. Перші несміливі, ще

дитячі стібки зробила під пильним

оком вчительки Моргун Надії Іванівни. А далі,

у студентські роки, остаточно поселилася у

моїй душі щира залюбленість в усе, що звало'

ся полотном, ниткою, голкою... Були спроби

оволодіти різними техніками вишивання

(більш чи менш вдалі), щось глибше западало

в душу, щось проходило. Але справжнім одк'

ровенням у професійній діяльності для мене

стала низь.

Усе почалося у 2018 році зі знайомства з

Оксаною Шуляр, яка запросила до створеної

нею групи соціальної мережі Facebook «Від'

родження вишивки Східного Поділля». 

Пані Оксана не просто обдарована майс'

триня з невеличкого подільського містечка

Бершаді, але й велика аматорка саме автен'

тичної техніки низі, котра дійшла до нас із гли'

бокої давнини, але у ХХ столітті була дещо ви'

тіснена з уподобань широкого загалу виши'

вальниць брокарівським хрестиком. Звичай'

но, існує багато наукових розвідок, популяр'

них досліджень про цю дивовижну техніку, але

останнім часом відбувся справжній вибух ін'

тересу до вишивання низзю в колах рукоділь'

ниць. І не останню роль у цьому відіграла Ок'

сана Шуляр та створена нею група. За слова'

ми самої пані Оксани, для неї першопоштов'

хом у справі дослідження та відтворення ста'

ровинних подільських сорочок стали події на

сході України 2014 року: «У мене був такий

страх, що Україна зникає, і хотілось щось зро'

бити для того, щоб цього не сталося: зберег'

ти, відтворити. Я познайомилася з чудовими

людьми, переселенцями з Луганська, Андрі'

єм і Інною Єрмаковими. Вони переїхали на

Вінниччину і почали відроджувати наші по'

дільські візерунки. Я кілька разів була на май'

стер'класах Єрмакових, перейнялася їхнім

захопленням низзю і почала сама шукати дав'

ні сорочки. Поступово навчилася малювати

схеми і власноруч відтворила родинні війтів'

ські сорочки для себе і доні. Згодом зрозумі'

ла, що можу навчати й інших».

«Як неділя, то й сорочка біла!»
(історія відтворення вишиваної сорочки
за традиціями Східного Поділля)
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Водночас зростала група у ФБ, все більше

об’єднуючи навколо себе поціновувачів схід'

но'подільської вишивки. Пані Оксана щедро

ділиться своїм досвідом, бере участь у куль'

турних акціях, проводить численні майстер'

класи.

Співпраця з Оксаною Шуляр спонукала мене

до вибору сорочки для відтворення. Я довго

придивлялася до уманських сорочок, вагала'

ся, яку обрати, навіть уже облюбувала одну,

але в ФБ'групі пані Оксани побачила світлину

із зразком нарукавної вишивки жіночої сороч'

ки з села Голубече Крижопільського району

Вінницької області. Ця сорочка одразу заполо'

нила моє серце, я загорілася бажанням ство'

рити її репліку. Ще одним визначальним мо'

ментом у створенні сорочки стали дивовижні

французькі коноплі, а також бавовняні нитки

DMC PEARL, які були придбані раніше, але чу'

дово пасували для реалізації мого задуму.

Вишивка низзю цієї давньої сорочки була

настільки ж складна, як і красива. Сорочка

мала багатий і витончений вигляд. Основний

орнамент рукавів заповнений на плечовій

частині густим чорним кольором. Доповнює

традиційну палітру темно'вишневий. На

особливу увагу заслуговує різнобарвне за'

повнення горизонтальними стібками проміж'

ків у низинних рамках.

Особлива подяка за детальну інформацію

про старовинну сорочку Тетяні Рибончук, яка

мешкає в селі Голубече і докладає багато зу'

силь для збереження місцевих традиційних

узорів вишивання. У її колекції є чимало соро'

чок з низинним орнаментом, які місцеві жінки

вишивали у 30'х роках ХХ століття. 

ї дослідження свідчать, що таке орнаменту'

вання притаманне лише для села Голубече.

Оксана Шуляр люб?язно погодилася нама'

лювати схему до сорочки. У мене почалася

ретельна підготовка до вишивання. На той

час я вже вміла вишивати низзю, чому завдя'

чую майстер'класам та порадам відомого

дослідника та майстра вишивання Юрія

Мельничука. У своїй колекції мала першу ви'

шиту сорочку у цій техніці, яку виготовила на

замовлення. 

Низь – це єдина техніка, коли геометричний

візерунок виконується з вивороту. За спосо'

бом прокладання вишивальної нитки вона

повторює ткання і є досить архаїчною. На гол'

ку завжди набирають непарну кількість гори'

зонтальних ниток і вишивають по всій ширині

малюнка. На Східному Поділлі був пошире'

ним прийом замкової низі, коли стібок покри'

ває більше, ніж 5'7 ниток на полотні, тоді на

середині стібка роблять закріпку'замок.

У подільській вишивці домінують складні ге'

ометричні візерунки. Здебільшого вони є

дрібними, вимагають від вишивальниці пиль'

ності та довгої ретельної праці. Мені сорочка

вартувала майже дев’ять місяців кропіткої

праці, творчих пошуків, випробувань, удоско'

налення практичних навичок. Але вишивання

для мене – це особливий ритуал «поза часом

і простором», під час якого я «смакую» кожен

стібок, облюбовую вишитий орнамент, вино'

шую у своєму серці майбутній витвір. Тому

відчувала під час роботи над сорочкою не вто'

му, а якесь урочисте піднесення.
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До того ж, моє вишивання купалося в най'

кращих емоціях. Так сталося, що моя сорочка

подорожувала разом зі мною до берегів Чер'

воного моря, і в засніжене Закарпаття, де,

мені здається, вишивання набиралося пози'

тивної енергії моря і гір. З часом я настільки

опанувала техніку низь, що почала вишивати

без схеми. Візерунок відклався у моїй пам’яті

і наче сам вимальовувався на полотні. Робота

все більше окрилювала і просто летіла. Щоп'

равда, разом із поширенням епідемії COVID'

19 і негативних емоцій, які вона збурила в сус'

пільстві і моїй душі, робота призупинилася.

Особливо на початку карантину мені зовсім

не вишивалося, настрій був пригнічений. Со'

рочка нібито самоізолювалася від негативних

емоцій, не підпускала до себе, щоб не акуму'

лювати їх у вишитих стібках. Але з часом

пристрасті трохи вгамувалися і я продовжила

працювати над завершальним етапом – зши'

ванням деталей сорочки та оздобленням гор'

ловини та низу рукавів. 

Варто зазначити, що на особливу увагу на

східно'подільських жіночих сорочках заслуго'

вують комірці'стійки. Це розкішні зразки май'

стерного набирання геометричних орнамен'

тів по брижах, які утворені за рахунок зібраних

і закріплених дрібненьких складок. Робота ви'

магає не лише пильності, але й відчуття рит'

му. Це був для мене дуже відповідальний і

клопіткий етап. Адже щоб зібрати складки

(брижі) в горловину'стійку (завдовжки по колу

майже 2 метри!), потрібно прокласти швом

голкою вперед 4х4 нитки рядків зо 20. Зага'
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лом виходить приблизно 40 метрів прошити

по тканині дрібних і рівномірних стібків. А по'

тім поверх цих складок кольоровою ниткою

набирається орнамент. Майже ювелірною ро'

ботою стало для мене вишиване оздоблення

краю горловини. 

Низ рукавів також призбирувався у складки,

що утворили розкішну шлярку, яка ніжно об'

рамляє кисть руки. 

Особливою є і колористика моєї сорочки.

Урочистий чорний, що становив основу ни'

зинного візерунку, з уведенням інших кольо'

рів поглиблювався, надаючи особливої соко'

витості червоному, синьому, зеленому, роже'

вому, бузковому, кораловому. 

Темно'червона розшивка по брижах стала

для мене знаковою. Перед очима під час ро'

боти раз'по'раз поставали мамині черешні.

Дивовижно, що сорочка визріла, викохалася

саме тоді, коли щедро обдарувала своїми

плодами молода черешня у батьківському

садку. Відчувається в цьому символізм. Вірю,

що вона стане оберегом для моєї родини, для

моєї Долі.

Осіпенко Наталія Сергіївна – кандидат

педагогічних наук, доцент кафедри україн'

ської літератури, українознавства та методик

їх навчання Уманського державного педаго'

гічного університету імені Павла Тичини, член

Національної спілки майстрів народного

мистецтва України. Тел.: +38 098 442 44 00
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ММ
ені дуже хотілося чимось допомогти,

щось робити. Пішла в обласний

військкомат і сказала, що хочу слу'

жити. Мене спершу направили до Василько'

ва, але там не знайшлося жодної посади, і ме'

не відіслали назад. Буквально через день

з'ясувалося, що в навчальній частині у Стари'

чах є посада кухаря. Я довго думала. Ким я

хочу служити, я не знала, розуміла лише, що

хочу бути корисною, тож чим займатися, було

байдуже ' аби потрапити в армію. Так я підпи'

сала контракт. Через два місяці нас мали пос'

лати у 59'ту бригаду, але там дівчат брати не

захотіли, тож нас перевели у 72'гу. У квітні

2016 року я прийшла у свою бригаду.

В Авдіївку ми зайшли в жовтні 2016'го.

Хлопці з нашого взводу вже побували в АТО, і

вони постійно розповідали про те, як стояли

під Волновахою, що там страшно і «чого ти ту'

ди прешся?». Мені страшно не було, радше

дуже цікаво. Хотілося все побачити на власні

очі, відчути, як це. Авдіївка особливих емоцій

не викликала ' місто як місто. Тим більше,

роздивлятися було ніколи, бо одразу з'явила'

ся робота ' розвозити продукти по позиціях.

Я мала розподілити припаси по всіх ротах.

Завантажували харчі. Спершу одній роті при'

везли, потім другій, третій... Було так важко

залазити щоразу у високий кузов машини, що

я навіть зняла бронежилет. Мене хлопці пита'

ють: «Ти що? Тобі не страшно?» А не страшно

було, бо тихо ' саме тоді не стріляли.

З жовтня до листопада я була на командно'

му пункті батальйону, і вже наприкінці листо'

пада перевелась у першу роту ' на позиції. І

там служила до свого поранення. Найстраш'

ніші обстріли були в січні 2017 року. Дуже важ'

кий був час. А так ' я робила свою роботу на

інше не звертала уваги, і на обстріли теж не

надто, бо обід має бути за розкладом, хоч вій'

на, хоч там що, ви ж знаєте. Тривожно було,

звісно, за хлопців. А от у січні вже доводилось

ховатися. Особливо запам'ятались обстріли з

«Градів». Найважчий період для мене почався

29 січня ' коли були бої за позицію «Алмаз». Я

спершу не знала, що відбувається. Обстріли

починалися десь о сьомій ранку, а потім всту'

пало важке озброєння. І так тривало тиждень.

Багато прилітало в поле перед нами. Було па'

ру днів, що ночувала в погребі ' набридло бі'

гати постійно в погріб і нагору, тож вирішила

там і спати.

Хлопці ставилися до мене добре, підтриму'

вали. Бувало, що допомагали почистити кар'

топлю, дров притягти чи сміття винести. Пару

разів шоколадки приносили. Там я познайо'

милася зі своїм нинішнім чоловіком. Це ста'

лось у грудні 2016'го, коли я розвозила про'

дукти по позиціях. Це була остання точка на

той день. Він вийшов, застрибнув на кузов

машини і, такий: «Боже! їжа, продукти! Ми

вже три дні нічого не їли», ' а я на те: «То заби'

рай усе!» Отаким було наше знайомство. По'

тім він часом приходив на нашу позицію,

просто вітався і все. А далі так вийшло, що

мене перевели до його взводу на кілька днів '

їжу готувати. Там почали спілкуватись, а потім

і зустрічатися. Навіть на війні є місце для ро'

мантики. Якось був обстріл неподалік, вибу'

хи... А в нас на позиції альтаночка така, зі сто'

ликом, ми з ним сидимо, чай'каву п'ємо, го'

воримо... Чим не романтика?

Готувала максимум на 70 осіб на добу, але

зазвичай було менше. Зранку одні встали, по'

їли і пішли на позиції, поки наготуєш другу

Коли почалася мобілізація, було
зрозуміло, що мого чоловіка теж
можуть забрати у військо. Він
просив говорити, як по нього прий�
дуть, що я не знаю, де він і що. Це
була остання крапля... В армію я
пішла після того, як розлучилася з
чоловіком.

×îìó äiâ÷àòà çðiçàþòü êîñè
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порцію ' вже другі повернулися, і треба готу'

вати, потім треті... Разом виходило кілька де'

сятків людей за день. По півтора відра кар'

топлі доводилося чистити ' якщо на пюре, на

денну порцію супу чи борщу для хлопців ' від'

ро. Вставала о шостій ранку ' і до плити.

Зранку щось, що швидше робиться, наприк'

лад, макарони. Потім одразу готувала обід, а

між обідом і вечерею мала трішки вільного ча'

су ' могла й відпочити, поспати.

Меню складала за принципом ' аби не

щодня однакове, бо хто ж захоче те саме їс'

ти по кілька днів поспіль? Але особливих ви'

мог якихось у хлопців не було. Тож готувала

для них, як удома ' макарони, плов, картоп'

ля, рис, каші з підливками. Запікала в духов'

ці картоплю із салом і рибу, коли мені при'

везли газову плиту на позицію. Любили плов

' він і найпростіший для мене був у тих умо'

вах, і смачний якийсь виходив, тож ним час'

тувала хлопців через день. Секрету того

фронтового плову не було ' просто вже про'

порції були оптимальні дібрані й довго готу'

вала його на відкритому вогні ' може, через

те так смачно й виходило.

А потім мене поранили. Це була шоста ран'

ку, «прихід». Прийшовся він на сусідню кімна'

ту. Мене викинуло вибуховою хвилею з ліжка,

воно саме підстрибнуло аж до стелі, впало і

загородило вихід із кімнати. Після першого

вибуху я просто залишилася лежати на підло'

зі. Вікно теж замуроване. Я намагаюся вибра'

тись, але через те ліжко не можу вийти з кім'

нати. Я почала кричати і кликати на допомогу.

Хлопці після першого вибуху вибігли і похова'

лись у погріб. І я почула другий «вихід». І вже

всередині було якесь відчуття, що воно до ме'

не летить. Впала на землю, згрупувалася,

знала, що треба максимально притиснутись

до підлоги... І думаю: «Мабуть, це все. За пер'

шим разом прокинулась, а другий ' куди

вже...» Я ж уже знаю, що коли від хлопців за 5'

6 метрів падає, вони від осколків стають як

сито, а тут ' зовсім поряд. Сказати, що було

страшно, ' це нічого не сказати. Дуже страш'

но... І потім почула голос побратима ' він кри'

чав, шукав мене. Я якось таки перелізла через

те ліжко. Він спитав мене, де болить, я відпо'

віла, що болить нога. І втратила свідомість.

Прийшла до тями, коли мені джгутом пере'

тягували ногу. Що її ампутували, я дізналась

уже в Покровську, у шпиталі. Я попросила

поправити ногу, а мені сказали: «Яку ногу? В

тебе її вже немає». Потім розкрили мене... А я

боялася поворушити ногою ' що лівою, що

правою... А коли розкрили ' побачила, що во'

на перебинтована і її там немає. Я навіть не

пам'ятаю, які були емоції. Просто плакала.

Мені було прикро, було боляче. Не стало ноги

' як це?! У голову не вкладалося. Коли я відій'

шла від наркозу, почала дзвонити своєму

хлопцеві. Він сказав, що вже в дорозі, що все

знає. Приїхав, підтримував, допомагав, все,

що треба, робив. Пам'ятаю, сказав: «Нічого

страшного не сталося, не хвилюйся. Просто

будемо прогулюватись трішки повільніше те'

пер». Не відходив від мене ні на хвилину.

Підтримка Льоші й батьків допомогла мені

пережити це і йти далі. Мені важливо було, що

Льоша мене без ноги не покинув, не сказав:

«Ізінітє'простітє», ' а доглядав і допомагав на

ноги стати наново. Був один хлопець, Ігор, йо'

го мій Льоша витягав пораненого. Коли я при'

їхала в госпіталь на реабілітацію, він теж там

лежав, теж з ампутацією. Я його почала тор'

мошити ' то в магазин, то прогулятися, то в

місто, не давала йому спокою. Сама займала'

ся спортом і його примушувала. Так намага'

лася розворушити і його, й інших, хто був зі

мною там, у шпиталі. Я була активна весь час,

тренувалася, щоб якомога швидше стати на

ноги. Чоловіки дивились і теж ставали жваві'

шими, навіть ті, хто перед тим кілька місяців

не хотів рухатись.

Перша прогулянка відбулася в київському

госпіталі. У неділю мене поранили, а в середу

я вже була у Києві. Мені дозволили виїхати на

каталці, лежачи, на прогулянку. І тут я зрозумі'

ла: дороги в Києві погані ' то дрібниці, справ'

жній жах ' це доріжки для пішоходів! Мене

трусило шалено, нога боліла. Але світило со'

нечко, мені морозиво потім передав один з

військових. У мене тоді ще з пам'яттю певні

проблеми були ' трішки забувала, що робила.

А коли могла вже сидіти на візочку, намагала'

ся сама виїздити на прогулянки. Було важко,

тіло відвикло від такого руху, трусило всю...

Стрес був тоді для організму сильний.

В мене є синочок, Діма. Йому три роки. По'

ки я була на реабілітації, просила не привози'

ти його ' не хотіла, щоб він бачив маму такою.

А коли вже більш'менш прийшла до тями, він

приїхав. У формі він мене бачив лиш пару ра'

зів, і в нього такий захват: «Ого, мама, вау!»

Зараз іноді він починає мене смикати ' пішли,

мовляв, кудись. Кажу йому: «Синочку, я ж іще

ногу не одягла». Він несе мій протез: «Одягай

швидше і пішли». До протезу звикла не одра'

зу, навіть зараз іноді він мені заважає. Якщо

довго сиджу в ньому, доводиться потім і кре'

мом ногу мастити, і ванночки робити. Ті, в ко'

го 25 років немає ноги і вони ходять на проте'

зах, кажуть, що й через роки воно натирати'

ме, і дискомфорт буде. Кожен ремонт проте'

зу чи культьоприйомника ' це щоразу як но'

вий протез, і наново треба звикати. До нього

надовго не звикнеш, час від часу його треба

регулювати. 

Зараз я продовжую служити, але тепер вже

у військкоматі. Паралельно навчаюся на дру'

гому курсі Одеської академії зв'язку. Отрима'

ла водійські права. Брала участь у відборі на

Ігри Нескорених ' це спортивний чемпіонат

для поранених воїнів АТО. Нещодавно навіть

перемогла в конкурсі краси серед жінок'вій'

сько' вих. Волонтери зробили мені круту фо'

тосесію, і ці фото перемогли. Нещодавно ме'

ні також вручили відзнаку «Жінка'українка» в

номінації «Героїчна постать». Та головне ' 16

грудня 2017 року ми з Льошею одружилися.

Ми пішли до магазину по сережки для мене, а

Льоша показує на обручки й усміхається: «Ку'

пимо?» У той же день ми подали заяву. А че'

рез місяць стали подружжям.

Після поранення, коли я таки вижила, я зро'

зуміла, що в мене, у всіх нас, надто мало часу.

І не варто його марнувати на поганий настрій,

негативні емоції. Треба посміхатися, творити

добро і по максимуму реалізовувати свої

можливості. А до проблем ставитись легше.

Більшість проблем можна розв'язати, голов'

не ' щось робити для цього. Але й це треба

робити посміхаючись. Люди відповідатимуть

тобі такою самою посмішкою, допоможуть і

підтримають. А тим, у кого виникла така проб'

лема, як у мене з ногою, головне ' не опуска'

ти руки. Якщо їх нікому підтримати ' давайте

їм мій номер, і я підтримаю їх. Хай ставлять

собі цілі і йдуть до них. Життя на пораненні й

ампутації не закінчується. От я скоро вчити'

мусь на ковзанах кататися. Це моя мрія те'

пер. Хоч комусь це, можливо, здасться маяч'

нею, як би важко мені не було, я все одно нав'

чуся і здійсню її.

Євгенія Подобна,

книга «Дівчата зрізають коси».
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КРАЇНА НА 200 УКРАЇНЦІВ
Приблизно 200 українців живуть наразі в Еквадорі. Ті з наших, хто тепер приїжджає до цієї латиноамери�

канської країни, �переважно молоді пари з українця та еквадорки і навпаки, які вчилися в Україні.
Про життя українців Еквадору розмовляємо з учасницею тамтешньої

громади Оленою Мазур.

– Чи є організоване культурне життя українців у цій країні?

– Є невеликі групи друзів: українців і росіян, які збираються на свята,

риболовлю, відпочинок. Окремої української діаспори тут немає.

– Чому і коли більшість українців виїхали в Еквадор?

– Деякі – у пошуках кращого життя, дехто – через проблеми із за'

коном, бізнесом, людьми, ще інші приїхали зі своїми еквадорськими

чоловіками. Однією з причин переїзду було й те, що ще 10 років то'

му було легко отримати візу та дозвіл на проживання. Потрібно було

заплатити 2500 доларів та ще послуги адвоката або посередника.

Тепер все змінилося.

– Чи важко адаптуватися? Як місцеві ставляться до українців?

– Адаптуватися нескладно. Потрібно знати іспанську мову, мати

достатньо засобів для існування і головне – мету, заради якої ви

хочете приїхати в Еквадор. Еквадорці ставляться до нас, як до

американців. Спершу, якщо бачать, що ти не орієнтуєшся в цінах і

погано розмовляєш іспанською, вони намагаються тебе обдурити.

Так вони намагаються заробити якнайбільше на всіх іноземцях. Це

є на ринках, у таксі тощо. Подібна проблема існує також у Колум'

бії, Аргентині, Панамі...

– Ким працюють українці в Еквадорі?

– Переважно намагаються займатися власним бізнесом. Продають

квіти, ставлять кафе, відкривають інтернет'кафе, перукарні та інше.

Знайти роботу в Еквадорі дуже складно, але можливо. Багато з тих, хто

добре розмовляє іспанською, працюють у медицині, магазинах, кафе,

викладають у коледжах, є перукарями.

– Які найбільші досягнення і проблеми українців у цій країні?

– Проблема в тому, що це інша культура і бачення життя. Ми чесніші,

відкритіші, пунктуальніші і нам на початковому етапі важко звикнути до

всього. Досягнення полягають в тому, що коли вже українці приходять

у бізнес, з ними люблять працювати як з енергійними і відповідальни'

ми людьми. Виклик – у тому, до доводиться інтегруватися у культуру і

традиції цієї країни, залишаючись собою і не втративши свої рідні ко'

рені.

– Чим особлива кухня країни?

– Вона дуже розмаїта і багата стравами із морепродуктами та ек'

зотичними фруктами. Сам Еквадор невеликий – його можна проїха'

ти за два дні від Колумбії до Перу. Але в кожній провінції ви можете

скуштувати щось цілковито відмінне від того, що пробували раніше.

До стандартного обіду еквадорців, який називають альмуерсо, вхо'

дять перша страва – суп, друга страва – м’ясо, курка або риба з гар'

ніром із рису або салату, як от із рослини салату з помідорами, цибу'

лею і зеленню. Також на обід – свіжий сік.

Супи можуть бути як креми, бульйонного типу з вермішеллю,

рисом, просто з картоплею або національного типу – з морепродук'

тами тощо. Чого немає в Еквадорі, так це магазинної гречки, кропу,

оселедців, копченої риби і хорошої копченої ковбаси, сала. Утім, все

це можна знайти у приватників – просто треба вміти шукати.

– Якими є соціальні стандарти? Скільки можна зекономити?

– Із мінімальної зарплати, з якої також стягують податки, ви нічого

не зекономите. Оренда житла обійдеться щонайменше у 250 доларів

плюс електрика, газ, вода і кондо'мінімум, починаючи від 30 доларів

(я плачу 120). Усе залежить від району, в якому живеш. У столиці, Кі'

то, я раджу жити на півночі, де безпечніше і кращі умови.

Поїсти у непоганому ресторані на п’ятьох осіб обійдеться приблизно

у 125 доларів. За світло на сім’ю з п’ятьох осіб плачу 35 доларів, за газ

– 11 тільки на колонку, за воду – біля 30 доларів. Дешевше на ринку ку'

пувати овочі і фрукти еквадорського виробництва. Усе імпортне слід

купувати у великих супермаркетах. У порівнянні з Україною в Еквадорі

в супермаркеті ви отримуєте кращий сервіс. Вам безплатно запакову'

ють продукти на касі, вантажать у візок, везуть до вашого авто і кладуть

у багажник. Ніби дрібниця, але ж приємно відчувати турботу.

– Чим Еквадор може бути цікавим українському бізнесу?

– Тим, що тут внутрішньою валютою є долар США, але зараз бага'

то іноземних фірм ідуть з ринку через високі податки та державну

економічну політику. Існує 5% податку на виведення грошей за кор'

дон. Податок на імпорт – 100 і більше відсотків, плюс податки на

продукти, які ви ввозите, 40 і більше відсотків, а на цигарки, алко'

голь, машини – до 100% плюс стандартний ПДВ 14% і податок на до'

хід 25%. Купівельна спроможність дуже впала. Через усе це в Еква'

дорі авто удвічі дорожні, ніж в Україні.

Т все ж, бізнесмену, який хоче працювати в Латинській Америці, кра'

ще починати з Еквадору. Сюди можна вільно приїхати за туристичною

візою, яку відкривають в аеропорту, і вирішити багато питань. Зокре'

ма, зміну візи на дозвіл проживання, пізнання країни – віза на 180 днів,

відкрити підприємство тощо.

Адвокатські контори допоможуть вам легалізуватися. Для прикладу,

у Панамі чи Колумбії це проблемно. В Еквадорі легко відкрити банків'

ський рахунок, на відміну від Чилі, Колумбії та Панами. Також в Еквадо'

рі через свій рахунок ви можете легко відкрити рахунок в США чи Па'

намі. Еквадор – країна, де легко орендувати будинок, квартиру, авто.

Маючи офіс в Еквадорі, легко працювати по всьому регіону, а прибу'

ток може бути понад 100%.

– Що знають в Еквадорі про теперішні події в Україні і як їх тлумачать?

– Багато еквадорців здобувають освіту в Україні, тому про нашу дер'

жаву знають. Події витлумачують як війну з Росією. Держполітика Еква'

дору проросійська. Тут є посольство РФ, яке докладає зусиль до про'

сування російських інтересів. Так, раніше держава дозволяла студен'

там брати кредит під 2–3% і здобувати освіту в будь'якій країні. З по'

чатку конфлікту між Україною і Росією еквадорцям не дають кредитів

на освіту в Україні, мовляв, там війна. Водночас агітують їхати в РФ і

дають кредити під це. У підсумку університети України втрачають сту'

дентів і валюту. Це ще один штрих до політики нашої держави: нікому

нічого не потрібно.

Володимир Мороз

Газета «МІСТО»
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Декілька питань до Юрія Івановича.

1. Юрію Івановичу, прізвище вашого
вчителя, наставника у сфері нетради�
ційної медицини Бориса Васильовича Бо�
лотова відоме багатьом людям як в Ук�
раїні, так і за її межами. Насамперед,
він звернув на себе увагу не стандартни�
ми підходами до вирішення проблемних
питань у різних галузях діяльності. Більш
того, його методи, пропозиції, розробки
давали і дають вражаючі результати,
інколи навіть на межі розуміння змісту
процесів, що відбуваються у ході реаліза�
ції Болотивських пропозицій. То хто ж
він Борис Васильович Болотов?

Шульга Ю.І. – Борис Васильович на#

родився у 1936 р. в Ульяновський облас#

ті. Ще при навчанні у школі він зареко#

мендував себе унікальною людиною, у

нього проявились гіпнотичні та екстра#

сенсі здібності. Свої можливості він

практикував на своїх односельчанах,

близькому оточенні. Зазвичай його про#

сили зупинити біль у різних частинах ті#

ла, у деяких випадках звертались до юно#

го Бориса про зміну (поліпшення) емо#

ційного стану. Про першу свою медичну

практику він згадує у одній із своїх книг

«Шаги к долголетию».

Однак його незвичне втручання в ме#

дицину швидко далось йому взнаки, на

практику молодого екстрасенса зверну#

ли увагу відповідні структури і офіційно

заборонили займатись гіпнозом або ще

будь#чим, що не мало наукового пояс#

нення. То був перший конфлікт з офі#

ційною думкою про процеси лікування у

традиційній медицині. Незважаючи на

такі заборони Борис Васильович про#

довжував удосконалювати свої знання у

сфері гіпнозу як методу лікування і через

деякий час його діяльність сформува#

лась, як один із напрямі парапсихосома#

тології. До того ж, крім здібностей до

гіпнозу Борис Васильович виявив у себе

ще володіння біополем.

Не випадково, що таку обдаровану

людину, не могли не помітити фахівці у

сфері психотерапії і після закінчення

навчання у Одеському електротехніч#

ному інституті його було запрошено для

роботи у Одеський психоневрологічний

диспансер. Саме в цей період Борис Ва#

сильович звертає увагу не лише на сфе#

ру парапсихології і психотерапії, а і на

інші шляхи лікування хвороб і, зокрема

з застосування лікарських рослин, от#

римання з них різних ферментів. Поряд

з цими дослідженнями Борис Васильо#

вич продовжує удосконалювати свої

знання у сфері технічних наук, результа#

том чого стає захист ним дисертації кан#

дидата технічних наук у Московському

Центральному науково#дослідному інс#

титуті зв’язку. Світогляд Бориса Васи#

льовича розширюється завдяки спіль#

ній праці його однодумиці і соратниці –

дружини Неллі Андріївні Гарячук, зок#

рема починаються наукові пошуки у

сферах хімії та фізики.

У середині 70#х років минулого сто#

ліття Борис Васильович переїздить до

Києва, де досить активно починає пра#

цювати над проблемами, пов’язаними

з поліпшенням якості життя людини і

довголіттям. Тут він розроблює уні#

кальну методику оновлення організму

людини без оперативного втручання,

безпосередньо в процесі її життєдіяль#

ності. На сьогодні ця методика відома

як медицина Болотова, вона знайшла

багато своїх послідовників, отримала

визнання серед людей, набула прак#

тичного досвіду та розвитку. 

Разом з тим, на початку 80#х років

20#го століття роботи та пропозиції

Болотова Б.В. стали викликом офі#

ційні медицині. Його було заарешто#

Розмова, після якої виникає надія
Знайомтеся – Юрій Іванович Шульга, один із послідовників та учнів відомого, винахідника у сфері народної

медицини, хімії, фізики, талановитого ученого, академіка Бориса Васильовича Болотова. Уже багато років
Юрій Іванович переймається ідеями Б.В. Болотова про нескінченні біофізичні ресурси людини, її можливості
до підтримання на працездатному, комфортному рівні свого здоров’я, здатності до виживання всупереч са�
мим страшним вирокам. Питання формування здорового життя через відповідну поведінку, використання
природних ресурсів у сукупності з досягненнями сучасної народної медицини стало основним змістом життє�
діяльності Юрія Івановича уже довгі роки. Творча людина, член спілки художників України він спрямував свій
талант на пошук шляхів допомоги людям у їх проблемах зі здоров’ям. І це йому вдається. То ж про це далі.

Питання ставить: Микола Іванович Зубок,
кандидат військових наук, професор

Відповідає: Шульга Юрій Іванович.
Народився 22.01.1951 р. в Україні в Черні�

гівській області. Є фахівцем з альтернативних
методів лікування. Займається питаннями
профілактики і лікування онкологічних захво�
рювань. Впроваджує в суспільну свідомість
нове наукове розуміння принципів харчуван�
ня � функціональне харчування.

Учень Академіка Болотова Б.В. і професора
Вінницького А.Р. 

Автор осьової теорії чисел. Область застосу�
вання, цілочисельні біологічні системи. Прин�
цип осьової будови чисел, був застосований у
створенні хімічної таблиці ізостерів Б.В.Боло�
това. Є його довіреною особою з питань ме�
дичних досліджень і медичної практики.

Входить до ініціативної групи по створенню
нової наукової дисципліни � біотопології.

Закінчив інститут народної медицини в
м.Києві. Перші знання з народної медицини
отримав від діда і прадіда, які були лісниками
і знахарями. Базові медичні знання отримав у
1990 році, в режимі самоосвіти під керівниц�
твом професора Олександра Романовича Він�
ницького. Займається медичною практикою з
1993 року. Розробив власну методику ліку�
вання та профілактики онкологічних захво�
рювань, на основі наукових поглядів Е.Ревіча,
М.Вольфа, Г.Лінг, Б.В.Болотова.

У своїй практичній роботі використовує ак�
тивні речовини (ензими) Ж.Сенобье.

У 2009 році, за впровадження альтернатив�
них методів лікування, був удостоєний премії
і медалі ім. О.О.Богомольця, заснованою На�
ціональною Академією вищої освіти України.
Це вища медична нагорода в країні.

Має ліцензію на медичну практику в євро�
пейських країнах.

З 2013 року співпрацює з радом європей�
ських клінік, консультуючи онкологічних хво�
рих, що мають різну ступінь ураження, або
підвищений онкологічний ризик.

У 2012 році, швейцарським енциклопедич�
ним виданням «The International Business Who
is Who Corp Verlag fur Personenenzyklopadien
AG», був включений в число 1000 успішних
людей України.
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вано та піддано примусовому психо#

логічному огляду на предмет виявлен#

ня психічних відхилень. Через 7 міся#

ців Болотова Б.В. було визнано пси#

хічно здоровим, а уже в осінь 1984 р.

його було засудження до 8 років ув’яз#

нення в колонії строгого режиму. Уза#

гальнене звинувачення можна подати

як поширення свідомо неправдивих

відомостей, наклеп на радянську нау#

ку, культуру, мистецтво, систему ме#

дичного обслуговування, тобто ганьба

радянського устрою. Цікаво, що подія

засудження Болотова Б.В. отримала,

як то було заведено у таких випадках у

СРСР, громадський осуд. Одна із цен#

тральних газет «Труд» опублікувала

«ганебну» статтю про антирадянську

діяльність Болотова Б.В, під назвою

«Сорняк на биополе». Не вдаючись до

подробиць перебування Бориса Васи#

льовича в ув’язненні, необхідно ска#

зати, що про його звільнення клопо#

тали відомі у наукових колах особи,

зокрема Андрій Дмитрович Сахаров,

якому вдалось довести невинність Бо#

лотова Б.В. перед Президентом СРСР

Горбачовим М.С. і у 1991 р. Борис Ва#

сильович вийшов на волю. 

На тлі бурхливих подій початку 90#х

років відомий вчений (на той час Борис

Васильович завершив роботу на док#

торською дисертацією з питань штуч#

ного інтелекту), свідомий бунтар у ба#

гатьох галузях науки, загартований у

боротьбі за свої наукові переконання

Болотов Б.В. мав думку прийняти ак#

тивну участь у політичному і громад#

ському житті України. Разом з тим, пер#

ші його спроби на теренах політичних

баталій показали, що час висуває інші

авторитети, їх поведінка хоча і була по#

пулістичною, але стала більш прийнят#

ною для суспільної свідомості. Одним

словом, перемагав революційний енту#

зіазм, а не науково#технічні, економіч#

ні, гуманітарні пропозиції побудови

держави. Борис Васильович, з його

прогресивними ідеями звичайно ціка#

вив молодий український бізнес, але

він сприймався їм як курка, яка хоч і

несе золоті яйця, але в яку необхідно

вкладати неабиякі гроші. То ж і в цьому

напрямку, як то кажуть, не склалось.

Кілька спроб оновити взаємовідносини

з бізнесом у подальшому також не

вдались, зокрема це нові розробки у

галузі виробництва алюмінію, співпра#

ця з інститутом Курчатова та ін. Такі

перспективи змусили Бориса Васильо#

вича зосередитись на суто наукових пи#

таннях та дослідах з перспективою на

майбутнє. Через роки це зрозуміють, а

зрозумівши – застосують на користь

держави та суспільства. 

Разом з тим, Борис Васильович не за#

лишився на одинці, навколо нього, як

неординарної особи, що наповнена та#

кими ж неординарними ідеями, почали

збиратися цікаві люди, ентузіасти, що

мали власні напрацювання та досягнен#

ня в багатьох наукових напрямах, та зас#

лужений авторитет у наукових колах. Се#

ред таких людей волею долі опинився і я,

з своїми пропозиціями і обґрунтування#

ми у сфері математики. Давши позитив#

ну оцінку моїй роботі, Борис Васильович

висловив деякі поради і благословив до

свого кола науковців. Як раз з цього і по#

чалась моя співпраця з Борисом Васи#

льовичем.

2. Юрій Іванович, поясніть будь�лас�
ка, що то за математична робота,
якою переймався гуманітарій Шульга?

Шульга Ю.І. # Щоб не вдаватись до

певною мірою складного змісту роботи

скажу, що мова ішла про співвідношення

цілочисельної математики і ейлеровсько#

го розуміння нескінченності. Я знайшов

алгоритм, який показував, що число ππ і

число e становлять дуже складну форму

періоду, який утворюється при певних

математичних процедурах. Це такі своє#

рідні довгі «хвости», які мають свою пері#

одичність. Вони нескінченні з точки зору

арифметичної послідовності, але з точки

зору системності вони не нескінченні.

Результати мого дослідження були тран#

сформовані в дослідження т. з. білкових

ланцюгів, які мають певні арифметичні

величини і є у всіх істот однакові. За дум#

ко Б.В. Болотова, дослідження, проведе#

ні мною мають сприяти зародженню і

становленню т. з. хвильової медицини. За

допомогою її методів буде обиратись оп#

тимальне місце (точка) і регулюватись на

рівні ізо електричної точки в амінокисло#

ті. Але щоб зрозуміти про яку амінокис#

лоту має іти мова, необхідно вибудувати

систему на яких математичних принци#

пах це влаштовано. До прикладу, аміно#

кислоти згортаються в білок під однако#

вим кутом, що у мене, що у вас, чи ще у

когось, тобто вони мають абсолютно од#

наковий кут повороту у білку. І як тільки

кут змінюється, то вже є генетичний де#

фект, починаються хвороби. Тому нам

треба зрозуміти логічну послідовність

білкових ланцюгів, створивши для цього

відповідну математичну модель.

За таких умов, я у 1994 р. став вивча#

ти медицину, використовуючи всі

можливі джерела, хорошу пам'ять та

прискіпливих наставників.

3. Юрій Іванович, а хто були ті нас�
тавники, крім Б.В. Болотова, звичайно?

Шульга Ю.І. # Насамперед мені пот#

рібні були не просто добрі люди чи попу#

лярні фахівці, а ті, з ким я би міг стати

однодумцем у медичній професії. Тут я з

великою шаною та вдячністю називаю –

ім’я Олександра Романовича Вінниць#

кого, відомого українського вченого в га#

лузі неврології, доктора медичних наук,

професора. Саме Олександр Романович

сформував у мене скелет медичних знань

стосовно пізнання процесів зародження

та розвитку хвороби і підходів до її ліку#

вання. За 5#7 років спілкування і спів#

праці з О.Р. Вінницьким я досяг головно#

го – мислення лікаря. Саме на цих осно#

вах почалось застосування Болотовських

методів лікування складних хвороб, на#

самперед в онкології. Були отримані

перші, спочатку обнадійливі, потім ре#

альні позитивні результати. На сьогодні

я маю більше 160 випадків одужання мо#

їх пацієнтів зі складу онкохворих. Всі ці

випадки задокументовані та підтвер#

дженні відгуками реальних людей.

4. Юрій Іванович, 160 виліковних лю�
дей, то звичайно вагомий результат,
але як він виглядає з т. з. всіх тих хто
звернувся до вас про допомогу?

Шульга Ю.І. # Львівськими журналіс#

тами свого часу було створено фільм «Іс#

торія хвороби – рак». Серед численних

інтерв’ю у фільмі є, і моє, а також моїх

пацієнтів. За оцінками останніх кількість

вилікуваних мною онкохворих складає

40% від всіх тих хто звернувся. Безумов#

но, 60% померлих то є суттєва втрата. В

той же час 40% тих хто одужав то прик#

лад того, що методика діє, діє навіть у та#

кій складній сфері хвороби, як онколо#

гія. Тобто, це вже не можливо назвати

випадковістю. Це один із реальних шля#

хів врятувати людину.

5. А як ваш показник виглядає у порів�
нянні з традиційною медицино?

Шульга Ю.І. # У нас з традиційною ме#

дициною різні критерії: я ставлю крите#

рій за яким людина після мого лікування

живе чи ні; традиційна ж медицина опе#

рує поняттям виживання. Зазвичай стан

виживання, це переведення хвороби в

ремісію. А ремісія це перехід захворю#

вання в хронічну форму. Чи довгим є пе#

ріод ремісії? Для кого як. Піком вижи#

вання визначено 5 років. Якщо людина

вижила на цьому відрізку протікання

хвороби, можна говорити про наступний

відрізок у 5 років. Але якщо дивитись

офіційну статистику, в тому числі і вик#

ладену в підручниках з онкології, то до 5

років доживають 25#20% хворих. Най#
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більш критичними є перші два роки. Тут

доречно було б навести слова відомого

американського лікаря – онколога, авто#

ра книги «Завтра починається сьогодні»

Д. Агуса, того хто лікував свого часу Сті#

ва Джобса. В мережі Інтернет було його

інтерв’ю, в якому він висловлює таку

точку зору: «Моє завдання не вилікувати

онкологічного хворого…, а привести йо#

го до останнього дня життя якомога в

більш комфортному стані». Це думка од#

ного із провідних лікарів Америки. Тоб#

то, сьогоднішній рівень медицини зосе#

реджує свою увагу саме на створенні

якомога більш комфортних умов життє#

діяльності онкологічних хворих на про#

тязі перебігу їх хвороби до кінця життя.

6. Юрію Івановичу, а в якому стані зна�
ходиться сучасна наука у сфері боротьби з
онкологією, та які тут перспективи?

Шульга Ю.І. # Тут неможна відповісти

загалом. Залежно від захворювання різ#

них органів термін може бути різний.

Скажімо при лімфогроламатозу офіцій#

на медицина може забезпечувати вижи#

вання до 15 років, а при захворюванні на

онкологію підшлункової залози рідко

хто доживає до 5 років. Але головне тут,

що при онкологічних захворюваннях в

решті решт, всі хворі гинуть. Випадків же

таких, які є в моїй практиці немає в жод#

ній країні світу. Але є альтернативна ме#

дицина. Ось наприклад Е. Ревич, амери#

канець, 563 випадки одужання хворих з

3#4 стадією онкохвороби. Попри всі не#

гаразди з практикою Е. Ревича, завдяки

йому народився новий напрямок в іму#

нології, який зараз застосовується в різ#

них країнах. Е. Ревич зрозумів, що онко#

логічні захворювання не сприймають

бактеріального сусідства. І він став під#

саджувати онкологічним хворим тубер#

кульозну паличку, даючи хворим певні

ліки для розвитку останньої. Одночасна

дія отрут, жирних ензимів і бактерій зни#

щували онкологічний процес. Потім він

справлявся з туберкульозом і люди

ставали  повністю здоровими. Досвід

Е. Ревича почали застосовувати в різних

країнах, зокрема російський професор –

іммунолог В.І. Гавалло, який працював

над розвитком різних імунологічних

напрямків. Інші фахівці почали експери#

ментувати з іншими хворобами, токси#

нами. Вчені Ізраїлю, зокрема, пропону#

ють кріохірургію. Мають місце дуже ба#

гато прикладів наукового пошуку бо#

ротьби з онкологією. Але тут всі припус#

каються однієї помилки, яку врахував у

своїх дослідах Б.В. Болотов. Він подав

фундаментальну теорію природи раку.

Це мабуть його найбільший здобуток пе#

ред цивілізацією. Б.В. Болотов перший

сформулював ймовірність в організмі

фотосинтезу чи бета синтезу, на підставі

чого він дійшов висновку про причину

виникнення онкологічної хвороби. Бо#

рис Васильович пов’язав астрофізичні,

фізичні і біологічні процеси в організмі

людини. Як стверджує Б.В. Болотов, в

результаті поглинання живою системою

фотонів сонячного світла в організмі лю#

дини відбуваються процеси фотосинтезу.

Якщо це призводить до зміни Д#ізомерів

молекул з від’ємним зарядом – в організ#

мі можуть утворюватися умови для роз#

витку онкозахворювання. У разі ж коли

змінюються L#ізомери молекул з пози#

тивним зарядом – людина залишається

здоровою. Тобто, молекули здорового

організму, то є L – ізомери, з коливанням

заряду протягом доби від плюсу до міну#

су, своєрідний такий маятник. У медици#

ні це знаходиться у сфері анаболічної та

катаболічної рівноваги. Якщо більш

просто, то рівноваги будівництва і роз#

бирання клітин. Це є першою глобаль#

ною теорією Б.В. Болотова про нестій#

кість організму, який під дією зовнішніх

умов без будь#яких вірусних чи бактері#

альних провокацій може хитнутись в той

чи інший бік. Заява Б.В. Болотова про

вплив фотосинтезу на організм людини

не була сприйнята науковим світом, так

як це розумів це сам Б.В. Болотов. На те

багато причин. Насамперед то був час

коли ще тільки зароджувались паростки

електрохімії, почались роботи з електро#

лізом води. Для багатьох дослідників бу#

ло не зрозумілим, що молекулам можна

надати ізомеричне обертання в будь#я#

кому напрямку. Але одночасно було ви#

явлено досить багато парадоксів. Зокре#

ма, під час дослідних робіт з рідинами

виявилось, що окремі з них одночасно

мають протилежні характеристики. Нап#

риклад молоко – має лужну реакцію Ph,

але за всіма іншими параметрами воно є

кислотою. Тобто, луг одночасно може

бути кислотою. Сік лимона має кислу

реакцію, але є лугом. Наука зустрілась з

незрозумілою проблемою. Організм лю#

дини виробляє рідини, які повторити ви#

явилось неможливо. Беруть наприклад

астетичні рідини на пробу і стикаються з

феноменами: яким чином зазначені рі#

дини отримали свої властивості, що їх не

може повторити електрохімія.

Але ж Б.В. Болотов наполягав на своє#

му баченні процесу формування рідин в

природі.

Звідки така впевненість? Тут я хочу

звернути увагу читача на унікальність

Б.В. Болотова і епохальність його від#

криттів. Багато хто сьогодні і раніше від#

кидав ідеї Бориса Васильовича тільки че#

рез те, що тут треба просто повірити. Пе#

ревірити нема чим і нема кому, тобто по#

дібні перевірки не на часі. В історії науки

було чимало таких прикладів коли пода#

валась ідея, а її обґрунтування здійсню#

валось через десятки років. Н. Бор на за#

питання: «Звідки ви знаєте, що система

атома влаштовала орбітально?», відпові#

дав: «Я про це знаю». Знадобились деся#

тиліття щоб підтвердити ідею великого

вченого. Тут можна говорити про те, що

людський мозок, нервова діяльність лю#

дини має потаємні знання. Це те про що

говорив В.І. Вернадський – ноосфера.

На це вказує і релігія: «Стукайте і вам від#

криють». Тобто, людина може опини#

тись у стані т. з. одкровення і в науці та#

кий стан найбільш ймовірний. Саме на

це звертав увагу великий Л.Д. Ландау:

«Людський мозок в змозі пізнати те, що

не в змозі уявити». Мені запам’ятались

слова Б.В. Болотова: «Якщо ви щось від#

крили, ніколи не стукайте себе в груди,

що це зробили ви. Ваша заслуга лише в

тому, що правильно сформулювали пи#

тання». Тобто, треба знати про що пита#

ти. Одкровення просто так не приходить.

А ще треба жити в гармонії з природою,

тоді вона може відкрити свої таємниці,

але знову ж таки, якщо ви правильно

поставите питання. Бо ж природа жива,

всюди де іде обмінний білковий процес

– це живий організм, це розум.

Зараз багато точиться розмов, дослідів,

випробувань щодо штучного інтелекту.

Чи можна на основі науково#технічних

досягнень створити штучний інтелект,

який би сам пізнавав світ. У цьому ви#

падку ми маємо навчити його тому, що

можемо самі, певним алгоритмам. Але ж

людське сприйняття, воно не завжди

послідовне, воно квантове, де присутні

швидкі переходи думок, рішень, дій. А

ще людський мозок це аналіз, творче від#

творення, формування образів. Складно

загадувати про те коли і як цього можна

досягти штучний інтелект, якщо це вза#

галі можливо.

7. Юрій Іванович, враховуючи онкологію
як велику медичну проблему і проблему
суспільства чи не станеться так, що все
ж таки ідеї Б.В. Болотова знайдуть сво�
єї застосування і в офіційній медицині? 

Шульга Ю.І. # Зараз можна говорити,

що це вже відбувається.

Порівнюючи минулі оцінки ідей Б.В.

Болотова з сучасністю можна бачити,

що де хто з відомих дослідників навіть

не здогадуючись про ідеї Бориса Васи#

льовича робив свої відкриття, повторю#
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СЬОГОДЕННЯ: НАДІЯ Є

ючи ту чи іншу теорію Б.В. Болотова.

Прикладом тут може бути Нобелів#

ський лауреат Стенлі Прузінер з його

теорією про пуріни в білках. Але ж Б.В.

Болотов про це говорив ще в 1991 р.,

зокрема він наголошував: «Людський

організм здатний народжувати будь#які

види інфекції. Вони туди потрапляють

через те, що там сформувалось середо#

вище, яке готове народити нове життя».

На той час такі висловлювання сприй#

малось як повна дурня. А виявилось,

що організм здатний таке робити. Змі#

нюються біохімічні принципи процесів

в тканинах, між тканинній рідині і вона

народжує нове життя.

8. То можна казати, що онкологія це но�
ва форма життя в організмі людини?

Шульга Ю.І. # Ні, це не нова форма

життя. Це здатність організму жити в

статусі фотосинтезу, який може зумови#

ти захворювання. Причому організм мо#

же схилятись до т. з. «кислих» або «луж#

них» хворобі. Наш спосіб життя призвів

до того, що в організмі можуть народжу#

ватись онкологічні хвороби. У 1901 р. в

американських медичних університетах

професори говорили: «Ось зараз, для

повного знання про хвороби, я вам пока#

жу одне рідкісне захворювання, з якими

ви можливе і не зустрінетесь у своїй

практиці ніколи». Професор мав на увазі

онкологічного хворого, якого демонс#

трував студентам. А зараз ми на порозі

онкологічної пандемії. Цивілізація, з різ#

них причин поширила таку хворобу. Тут і

екологія, і харчування, і емоції, і кліма#

тичні зміни, фізичні навантаження.

9. Юрію Івановичу, розкажіть про пер�
спективи лікування зазначеної хвороби.
Може тут правильним було б вдатись
до вакцинації? Які тут є перспективи і
як довго їх чекати?

Шульга Ю.І. # Відповідаючи на ваше

питання я наведу власну практику. В си#

лу того, що це складне захворювання, і з

такими хворими треба багато працюва#

ти, я беру на лікування не більше 50#и

осіб на рік. Це навіть не крапля в морі, це

ні що у порівнянні з тією кількістю хво#

рих, яка потребує лікування.

Говорячи про проблему, хочу звернути

увагу на одну цікаву технологію. Борис

Васильович свого часу висловив думку

про те, що коли в організмі розвивається

процес фотосинтезу то мікроелементи

змінюють свою функцію. І вони буду#

ються не як гормональна система, а від#

бувається інгібування. Але коли створи#

ти певну групу реагентів, то в результаті

реакції можна бачити наскільки процес

фотосинтезу активний в системі. На да#

ний час технологія має завершений виг#

ляд і опробувана в моїй литовській кліні#

ці. Використання технології дає змогу

заздалегідь (за 7 років) побачити чи існує

загроза виникнення локалізованого зло#

якісного вогнища. Не вдаючись до тех#

нологічних та наукових пояснень скажу,

що на підставі зазначеної технології

можна готувати атласи територіальних

онкологічних пандемій. Зазначена тех#

нологія уже отримала патент і найближ#

чим часом може бути запропонована

широкому загалу.

Є і інші досягнення у сфері прогнозу#

вання онкологічних захворювань, які що

знаходяться у стані випробувань.

10. А яким є моральний аспект у вашій
технології щодо людини, якій на основі
запропонованого вами тесту повідомили
про те що, вона через 5�7 років може ма�
ти онкологічну хворобу, чи має ваше
технологія якось психологічне супровод�
ження, або інші загрози щоб мінімізува�
ти у людини можливий стрес?

Шульга Ю.І. # Вдаючись до історії ви#

никнення і розвитку онкологічної хво#

роби можна говорити, що такого поши#

рення як зараз зазначена хвороба не ма#

ла. Насамперед через те, що принципи

життя були інші. Люди жили у такий

спосіб, що це захворювання не могло

потрапити до їх організму.

11. Тобто, ви рекомендуєте людям

схильним (за результатами вашого тесту)

до онкології іншу поведінку?

Шульга Ю.І. # Абсолютно вірно. Інші

принципи життя, інша поведінка, взає#

мовідносини, харчування – і в інший ді#

агностичний період показники тесту бу#

дуть зовсім інші. Тут дуже важливе місце

займає харчування. Маємо звернути ува#

гу на науковий діалог, який точиться

майже 30#ть років. Отто Варбург вказу#

вав: «Онкологія народжується в кислому

середовищі в безкисневому просторі»,

тобто в умовах гіпоксії і поглинає глюко#

зу. Але чого не знав Отто Варбург у

1923 р. Він не знав електрохімічних ха#

рактеристик молока, не знав про роль

тканинної рідини в організмі людини.

Про це вперше став говорити лікар Са#

моходський Є. В. Він першим порушив

це питання, давав пацієнтам спеціальні

рідини на сульфатах, проводив інші вра#

жаючі експерименти. Його поведінка як

лікаря викликала багато непорозумінь,

але він завжди мав добрі результати ліку#

вання. Зараз стало зрозуміло, що в орга#

нізмі людини існують процеси, пов’язані

зі спіновими характеристиками, коли

одне і те ж середовище може мати абсо#

лютно різні характеристики. Кисле сере#

довище має різні заряди і різні спіни. Во#

но може бути лівостороннім з плюсом

або лівостороннім з мінусом. Тобто сере#

довище може бути:L+, L#, DL+, DL#,

LD+, LD#… Всього 12 модифікацій. Ор#

ганізм робить 12 модифікацій різноізо#

мерично заряджених середовищ. Це на#

зивається фізіологічний крок. Через

кожні 2 години тканинна рідина різна.

Отто Варбург про це нічого не знав. Тому

коли говорять: «А що робити? Отто Вар#

бург казав, що середовище кисле». Я ка#

жу – потрібно одне кисле середовище з

його ізомерією поміняти на протилежне

кисле середовище з протилежною ізоме#

рією. Далі організм все зробить сам. 

12. А яким чином?
Шульга Ю.І. # У 1932 році ще не було

відоме таке поняття як підкислоти і під#

луги, про це стало відомо лише у 80#і ро#

ки. Так ось, у нашому організмі є тільки

одна сильна кислота – шлунковий сік.

Але мозок працює на те щоб перетвори#

ти його в підкислоту. Цілий гормон у нас

виділяється, самостатин, який контро#

лює у нас всі кислі середовища. Він пе#

ретворює їх у підкислоти. Яким чином?

Вся їжа, яку ми їмо, перетворюється в

карбонові кислоти. Це фактично кисло#

ти, які миттєво розбираються організ#

мом, адже у нас кишківник лужний. І ко#

ли на підставі висновків Отто Варбурга

нам кажуть, що онкологію, як продукт

кислого середовища, треба лікувати лу#

гами, то можна суперечити такому твер#

дженню знаннями про ізомерію. Як то

наприклад лікування живою і мертвою

водою. Всі вибирають живу воду. Але як#

що постійно пити лише живу воду, то

наслідками будемо мати кісти, поліпи,

фіброз, ліпоми і т. д., але ж зате «жива во#

да» – звучить як. Насправді все набагато

складніше. І Б.В. Болотов тут надає пев#

ні пояснення, зокрема, що медицина

майбутнього буде побудована на ріди#

нах, а ліки будуть зосереджені у різних

пляшечках, які можна буде придбати на#

віть на бензоколонці. Лікування буде

пов’язане з питтям води, все інше зро#

бить мозок. Насамперед мова іде про во#

ду, яка має особливі стереохімічні влас#

тивості. Ідею про такі властивості води

реалізував вітчизняний вчений – фізик,

колега Б.В. Болотова – Шевага Роман

Михайлович. Саме він поєднав ідеї

Б.В.Болотова та іншого відомого україн#

ського вченого, доктора технічних наук,

професора Ситько С.П. в одну техноло#

гію, про яку мова піде далі.

Бесіду записав – Біленький С.Я.
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Полум'яний дід довго не міг прочах#

нути. Він був пристрасний воїн і випи#

вав після бійки добрий глек холодної

води, не забуваючи перехрестити воду

перед тим, як пить.

— Давайте вже полуднувать, чи що!

— Який там полудень! Вечеряти вже

пора,— одказував батько, поглядаючи з

палкою ненавистю на ворожий курінь.

Після вечері зразу ж лягали спати.

Часом я засинав ще до вечері, дивля#

чись на зорі, або на Десну, або в во#

гонь, де варилася каша. Тоді батько або

дід довго будили мене вечеряти, та вже

важко було мені розплющити очі, і я

падав з їх рук у сон, як лин в ополонку,

тільки мене й бачили.

Дід любив спати під дубом. Перед

тим як заснути, він довго і якось так

лагідно позіхав, ніби прощаючи світу

всі його пустощі, і розказував косарям

про молоді свої літа, про чумацтво, про

те, як колись все було не так. Все було

краще. Річки й озера були глибші, ри#

ба більша й смачніша, а що вже грибів

та ягід у лісі — не переносити, та й ліси

були густіші, трави — вуж не пролізе,

хіба тепер трави!

— Та що й казати,— зітхав під кущем

косар Тройгуб.— Усе марніє, поганішає.

— Е#е! — філософує дід під дубом.—

То було колись роси які, та води, та бо#

лота довго стояли. А тепереньки вже

скоро, видимо, геть#чисто все повиси#

хає й зведеться ні на що.

— Еге! Уже, казав той, до того, мабуть,

воно йде,— погоджувався, зітхаючи

крізь сон, Тройгуб.

— А комарів було! — захоплювався

спогадами дід.— Дихати нічим, повіри#

те, та здорові, як ведмеді. А тепер хіба се

комарі? Так, наче їх і нема зовсім... Або

деркачі. То ж було як почнуть тобі дер#

кати вночі, спати не можна, щоб мене

господь покарав. А зараз де#не#де тобі

деркне. О, чуєте? Мабуть, вже й на їх пе#

ревід приходить...

Справді, два деркачі, що почали пере#

гукуватися в траві над Десною, раптом

притихли, немов почуваючи, що мова

йде про їхню деркацьку долю.

Я слухав ці розмови під дубами, і так

мені чомусь робилося тоскно, так жал#

ко, що світ споганіє, поки я виросту, і не

буде вже сінокосу тоді, ні риби.

— Хто се тобі казав? — спитав мене

батько, коли я приліз до нього й почав

хлипати.

— Дід.

— Не слухай діда, синку. Дід старий,

хіба він що понімає. Старі люди дурні. І

наш дід дурний, хіба ж розумний? Йому

б тільки ото їсти та дурниці всякі гово#

рити. Еж і приказка каже: «голова сивіє,

чоловік дурніє».

— А Десна висохне, тату?

— Та не висохне. Ціла буде. Спи вже,

годі.

— Так рибу виловлять.

— Не виловлять. Тепер, синку, риба

розумна. Раніш люди були дурніші, то й

риба була дурна. А тепер люди порозум#

нішали, то й риба стала, хоча й дрібна,

ну, розумна та хитра — страх. Хто там те#

пер її піймає? Спи.

Я прислухаюсь. Щось заскрипіло і ти#

хо десь плеснуло на Десні. Дивлюся —

вогник: плоти пропливають. Чути люд#

ські голоси. Я тоді знов до батька:

— Тату!

— Що, синку?

— Що там за люди пливуть?

— То здалека. Орловські. Руські люди,

з Росії пливуть.

— А ми хто? Ми хіба не руські?

— Ні, ми не руські.

— А які ж ми, тату? Хто ми?

— А хто там нас знає,— якось журли#

во проказує мені батько.— Прості ми

люди, синку... Хахли, ті, що хліб об#

робляють. Сказать би, мужики ми...

Да... Ой#ой#ой... мужики, й квит. Ко#

лись козаки, кажуть, були, а зараз тіль#

ки званіє зосталось.

— А дід каже, що колись комарі були

великі...

— Ото хіба що. На комарах він зна#

ється багато. Ціле життя чумакував по

степах, то годував їх, та гроші потім по

шинках пропивав. Страшно згадать,

що було…

— А що ж, не було? — почувся раптом

винуватий голос діда.

— А що ж, не було? Мовчали б уже,—

сумно якось одповів у темряву батько.

Вони ще про щось говорили, але я не

все розумів. Почував тільки, засинаю#

чи, що не все було добре в давнину на

білому світі. Було лиха багато і велико#

го смутку.

Стало тихо. Хропли косарі під дубами.

Дід довго протяжно позіхав, потім пе#

рехрестив рота, корінь дуба, Десну і,

обклавшись хрестами, заснув.

Почали гукати деркачі, перепел, бугай,

ще якась птиця. Скинулась здорова риба

серед Десни, так я взяв і собі заснув.

Погодою у нас на сінокосі щось, ка#

зали, років з півтораста завідувала во#

рона. Це була, так би мовити наша фа#

мільна ворона. Вона возсідала коло на#

шого куреня на високій сокорині і

звідти бачила всіх нас і все, що ми пи#

ли, їли, яку рибу ловили, чи де заріза#

ли деркачика косою чи перепілочку,

бачила усіх пташок у нашім лісі, все

чула і, найголовніше, віщувала погоду.

Вона бездоганно вгадувала наближен#

ня дощу чи грому ще при безхмарному

ясному небі, і тільки вжсе після того,

як раптом вона крякне тричі спеціаль#

Зачарована Десна
Олександр Довженко
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ним голосом, дід починав ні з того ні з

сього кашляти і позіхати, і ми тоді вже

незабаром кидали граблі й вила і теж,

позіхаючи, падали, як сонні, під копи#

ці. Один тільки дядько Самійло не під#

давався воронячим чарам. Навпаки,

тоді трусився від гніву.

— Га, не здохнеш ти! Киш, нечиста

сило!..

Дядько Самійло не був ні професо#

ром, ні лікарем, ні інженером. Не був

він, як уже можна догадатись по одно#

му його імені і по тому, що тут писа#

лось, ні суддею, ні справником, ні по#

пом. Він нездатний був на високі поса#

ди. Він навіть не був добрим хліборо#

бом. Він вважавсь поганим хліборобом.

Його розумових здібностей не вистача#

ло на сю складну і мудру професію.

Але, як і кожна майже людина, він мав

свій талант і знайшов себе в ньому. Він

був косар. Він був такий великий косар,

що сусіди забули навіть його прізвище і

звали його Самійло#косар, а то й просто

Косар. Орудував він косою, як добрий

маляр пензлем,— легко і вправно. Коли

б його пустили з косою просто, він об#

косив би всю земну кулю, аби тільки бу#

ла добра трава та хліб і каша.

Поза своїм талантом, як се водиться

часто серед вузьких фахівців, він був

людиною немудрою і навіть немічною.

Як не проклинав він ворону, як не

загрожував їй кулаками, а не минуло й

півгодини, як з#за лісу насунулась ве#

лика темно#сиза хмара й почав накра#

пати дощ.

Ворона знала кожного з нас як облуп#

леного, бачила — хто чим дише і чого

хоче. Раз батько, розсердившись за дощ,

що вона накаркала, попросив Тихона

Бобиря, єдиного мисливця на всю окру#

гу, застрілити її з шомпольної рушниці. І

що ви думаєте? Не встиг ще батько зату#

лити рота, як вона знялась із своєї соко#

рини й перелетіла за Десну на високий

дуб. І хоч Тихон категорично відмовив#

ся стріляти не дозволену законом бо#

жим птицю, вона повернулася з дуба

тільки ввечері і накаркала такого дощу й

грому, що погноїла все сіно.

Тут читач може сказати, що така во#

рона нетипова і що дощ міг погноїти

сіно і без її каркання, і без дідового

кашлю, на основі чисто наукового ме#

теорологічного прогнозу. Я скажу,—

так, можливо. Але я й не збиравсь пи#

сати про типове. Я описую тільки таке,

що було колись на Десні якраз тамеч#

ки, де в неї впадає Сейм.

До речі, раз уже мова зайшла про по#

году і про мисливця, який одмовився

вбивати вищеописану ворону, дове#

деться описати й самого мисливця.

Тільки для повноти картини спробує#

мо, змалювати його неповторний об#

раз не звичайним способом, а, так би

мовити, з точки зору качок, що води#

лись у нашому озері. Зробити це дове#

деться не так для красоти стилю, як

для більшої правди, бо він же качок

убивав, а не вони його.

— О! Вже кульгає...— кряче було стара

качка своїм каченятам.— Киш у ситняк!

Ач, хитається, добра б йому не було...

Каченята миттю ховались хто куди,

качка теж непомітно зникала під воду.

На озері створювалась тиша. До бере#

га наближався Тихон з рябим мислив#

ським собакою. Якщо, пустуючи серед

латаття, каченята робились неслухня#

ні, збентежена мати качка місця собі

не знаходить:

— А рятуйте, цілиться! Бачите? Зараз

бахне так, що пір'я з когось полетить...

Тихон Бобир дійсно вже цілився з

берега.

— Ну, що ж тепер буде? Ой пробочку,

пропали ми... Тихо ж бо, кажу, не хлю#

пайте, бодай ви повиздихали!..— кряка#

ла качка з розпачу.

Каченята притихали й не рухались...

Ніде не шелесне...

Так. Ну, тепер, поки гряне той пос#

тріл, ми маємо час розповісти про Ти#

хона зі свого, людського боку. Чоловік

він був бідний і тому, аби не витрачати

зайвих зарядів, мусив зробитися снай#

пером. Проте вбивати диких качок йо#

му доводилось нечасто. Чому? Ось чо#

му. У Тихона одна нога не була в злаго#

ді з другою. Вона була значно корот#

шою, тоненькою і не розгиналася на#

віть у сні. Внаслідок такої діалектики

природи всі качки, нирці, курочки,

чайки, все наше птаство впізнавало

його ще здалека і ховалось у ситняк

або у воду, під латаття. Так чином на#

віть крива нога і та часом служила гар#

монії природи, її рівновазі.

Крім того, гармонії природи у великій

мірі сприяла і Тихонова рушниця. Вона

була така старовинна, що її курок мис#

ливець носив завжди в кишені і надівав

його куди слід вже перед самим пострі#

лом. Цілитись Тихон любив довго.

— Ну стріляйте вже, дядьку,— шепо#

чу я Тихонові, а серце завмерло від

страху: ну, зараз трахне! — Стріляйте...

Он вже випливають... Хіба не бачите…

Ну, дядьку!..

Я хутко набираю повітря і перестаю

дихати. Від до того чекання роблюся си#

нім. Однак пострілу не відбулося. В са#

мий найвирішальніший момент раптом

виявилась відсутність курка. Де курок?

Він, певно, одвалився і загубивсь у тра#

ві. Довго ми шарили кругом у траві й під

кущем, вже сонце почало заходити,—

нема курка. Ой який я нещасний! А тут

качки розлітались і сюди і туди. Стара

теж помітила, що в нас діла погані, й со#

бі випливла з цілим виводком.

— Стріляйте вже, чого поснули! — чу#

ти, гукає здалека батько.

— Ні, дядьку, сьогодні не вийде. Ку#

рок, мабуть, чи не дома в жилетці за#

був,— сумно відповів батькові Тихон і

закульгав до села.

Я трохи не заплакав. Собака теж зро#

бився невеселий і, покрутившись, зне#

хотя потюпав геть. Качки раділи, гуля#

ли, плескались. Уже і в ніч пішло, а во#

ни все плещуться.

Щоб ви знали, ні на яку іншу птицю,

крім качок, у Тихона не піднімалася

рука. І цілком зрозуміло: всяке птас#

тво, як#от: деркачів, перепілок, кули#

ків, курочок — можна було викосити

косою в траві, якщо підвернеться або

впіймати. А вже там про вальдшнепів,

дупелів, кроншнепів — ніхто навіть і

не думав, що вона є взагалі з світі. Лі#

тає щось під лісом, як тінь, а що воно

— хрін його знає. Не вгледиш.

Диких звірів теж було мало — їжак,

заєць, тхір. Вовки перевелись, і навіть

саме слово «вовк» вважалось вже наче

дідовою лайкою: «га, вовк би тебе з'їв».

Водилися леви, ну теж дуже рідко.

Один лише раз по висипу Десни прой#

шов був лев, та й то, кому не розказую,

ніхто віри не йме.

А було ось як. Поставили ми з бать#

ком перемети в Десні і пливемо до ку#

реня в душогубці на палець од води.

Вода тиха, небо зоряне, і так мені хоро#

ше плисти за водою, так легко, немов я

не пливу, а лину в синьому просторі.

Дивлюсь у воду — місяць у воді смієть#

ся. «Скинься, рибо»,—думаю — скида#

ється риба. Гляну на небо: «Зірко, по#

котися»,— котиться. Пахнуть трави над

водою. Я до трав: «Дайте голос, тра#

ви»,— гукають перепілки. Дивлюсь на

чарівний, залитий срібним світлом бе#
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рег: «Явися на березі лев»,— появля#

ється лев. Голова велична, кудлата гри#

ва і довгий з китицею хвіст. Іде поволі

вздовж висипу над самою водою.

— Тату, гляньте — лев,— шепочу я

батькові, як зачарований.

— Де там той лев. То ж...— далі бать#

ко почав пильно вдивлятися, і, коли

човен порівнявся з левом, батько під#

няв весло і гучно ляснув плазом по во#

ді. Ой, лев тоді як стрибне та як рикне!

Луна покотилася громом. З мене вилі#

тає душа. Весь берег, кручі, лози,— вся

округа переповнилась трепетом. Бать#

ко трохи весла не випустив і, вже на що

був хоробрий, а теж засмутився і сидів

нерухомо, аж поки нашу душогубку не

однесло водою і не прибило до крутого

берега. Посидівши ще мовчки з півго#

дини, ми оглянулись — ні висипу, ні

лева: подався десь у лози.

До самого ранку горів у нас вогонь на

курені над Десною. Мені було страшно

і чомусь жалко лева. Ми не знали з

батьком, що робити, коли почне він їс#

ти наших коней чи діда, що спав під

дубом. Я довго прислухавсь, чи не гук#

не він ще раз. Не гукнув. Перед сном

мені так палко захотілось розвести ле#

вів і слонів, щоб було красиво скрізь і

не зовсім спокійно. Мені набридли од#

ні телята й коні.

На другий день казали вже, що нена#

довго пощастило тому левові звільни#

тися з клітки. Коли трапилась аварія

поїзда під Бахмачем і клітка мандрівно#

го звіринця поламалась, виплигнув він

на волю, глянув навкруги, і так йому,

очевидно, стало погано, так остогидли

глядачі, й приборкувачі, і все на світі,

що він махнув на все та й подався на

Десну знайти собі хоч трохи відпочин#

ку. Тільки не прийшов він і тридцяти

верстов, як догнали його, оточили з усіх

боків і вбили, бо він був лев. Не міг же

він ходити серед телят і коней. Його ж у

віз не запряжеш, яка з нього користь.

Коли б ще вмів він гавкати чи мекати,—

голос не годиться: гукає так, що листя

в'яне й трави стеляться... Ну добре...

Ой, що хй я пишу! Здається, не плив я

човником тієї ночі по Десні. Плив бать#

ко сам, а я лежав на курені, під дубом,

коло діда. Може, й так. Ну, лев же все##

таки проходив нашим берегом! І десь

коло Спаського вбили його стражники!

Тут над левом, думаю, пора поставити

крапку і перейти до описання домашніх

тварин, бо вже почувається якась не#

певність в пері: вже прокидаються мої

редактори в мені. Вони живуть навколо

мене скрізь. Один за лівим вухом ззаду,

другий під правою рукою, третій за сто#

лом, четвертий в ліжку — для нічних ре#

дакцій. Вони повні всі здорового глузду

і ненавидять неясності. Їх мета — щоб я

писав або так, як усі, або трохи краще

чи трохи гірше від інших.

Там, де моє серце холоне, вони підіг#

рівають його; де я починаю палати в

огні своїх пристрастей, вони розхолод#

жують мій мозок, аби чого не вийшло.

— Нехай,— кажу,— щось вийде. В мо#

єму ділі треба, щоб вийшло. Благаю!

— Ні!

— Чому не написать, що коли я був

хлопчиком на Десні, мені хотілось, аби

скрізь водилися леви і щоб дикі птиці

сідали мені на голову й на плечі не

тільки в снах?

— Це неправдоподібно, і потім цього

можуть не зрозуміти.

— Таж я маленький був і ще не мав то#

ді здорового глузду. Я почув тоді, що во#

но може пригодитись.

— Для чого?

— Ну, може, для щастя.

— Викреслюєм. Адже лева можна було

б не побачити, якщо це навіть взагалі не

фантазія.

— Ой!.. Нізащо!..

— Спокійно. Його можна замінити

чимсь більш співзвучним. Можна на#

писати правдиво про коней. Були ж у

вас коні?

— Мені про коней соромно писати.

— Чому?

— Вони були худі й некрасиві.

— Ну, тоді можна їх узагальнити

якось.

— Їх не можна узагальнити. Вони бу#

ли коростяві. Крім того, наші коні бу#

ли невеселі.

— Ну й що з того?

А вони таки справді були невеселі, і

тому перед тим, як їх описувати, зга#

даю краще я щось утішне, а далі вже й

до коней перейду.

Проживав у нас довго собака Пірат.

Це був великий на зріст, немолодий

вже, поважний і серйозний пес з дво#
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ма волохатими хвостами і з двома па#

рами очей, з яких верхня пара, коли

придивитися ближче, виявлялася па#

рою рудих плям на темному лобі.

Якось одного разу, загубившись у

Борзні на ярмарку, де батько продавав

дьоготь, Пірат щез. Пожаліли ми йо#

го, та на тому й скінчилось. Аж ось в

неділю, тижнів через п'ять, якраз піс#

ля обіду, коли ми сиділи всі коло хати,

лузаючи насіння, дивимось — біжить

Пірат, заморений, худючий. Уздрівши

здалека весь наш рід і хату, він упав

додолу і повз до нас кроків, може, сто

на животі, перекидаючись на спину і

голосно плачучи від повноти щастя,

мов блудний син у святому письмі.

— Це я, ваш Пірат, впізнаєте? — гав#

кав він крізь сльози.— О, який я щасли#

вий! Як тяжко було мені без вас!.. Пові#

рите, трохи не здох від смутку, трохи не

сказився, їй#богу.

Він так зворушив нас слізьми, що на#

віть батько, який ненавидів одвертість

почуттів, і той мало не сплакнув. Отаке

буває на світі! Простий собака, а так

збентежить чоловіка. Мати плакала рев#

но, приказувала з невимовною усміш#

кою: «Га бодай ти здох! Ну ви подумай#

те, собака, а такий жалісний і таке вит#

воряє. Ач як повзає. Тьху, де ти, в нечис#

того, взявся?»

Нічого казати, розумний був, доб#

рий пес. Він користавсь у нас всіма

благами собачого життя не тільки за

те, що був вірним сторожем і дозор#

цем. Він був пес#трудяка. Він любив

допомагати в господарстві, виконую#

чи за власною ініціативою всяку робо#

ту: носив з городу огірки в зубах і

складав у саду в одну купку, випивав

зайві курячі яйця. У нього підростав

уже син, теж Пірат, ще молодий, весе#

лий, спритний собачка. Він веселив

своєю артистичною натурою цілий ку#

ток. Любив гру. Був, так би мовити,

собачим артистом. Грав з телям, з по#

росятами, курми, грав з голубами й

гусьми нашими й чужими. Часом уд#

вох із своїм батьком, віддавшися висо#

кому собачому натхненню, вони дог#

равались до такого, що гра закінчува#

лась каліцтвом чи смертю їх партне#

рів, і тоді обидва артисти або тікали,

куди очі дивились, або прудко хова#

лись в тютюн, щоб пересидіти гострий

період свого шельмування, поки люди

не позбирають пір'я і не поїдять засма#

жені жертви мистецтва. Мати запев#

няла, що коли ми їли отак у саду кур#

ку, обидва Пірати дивились на нас з

тютюну і по#собачому сміялися з нас.

— Га бодай ви подохли! — гримне було

раптом дід страшенним голосом, кида#

ючи в артистів кісткою.

Ошельмовані винуваті митці кидались

мовчки навтіки, ламаючи тютюн, бодай

їм добра не було.

Отож лізе таке в голову. Не спогади, а

казна#що. Мо – І же, перейти до коней?

Да, так от коні...

Здавалось мені, що коні й корови

щось знають, якусь недобру таємницю,

тільки нікому не скажуть. Я почував їх

полонену темну душу і вірив у віщуван#

ня через них, особливо, вночі, коли все

жило по#іншому. Коні водилися в нас

різні, бо батько часто їх міняв на ярмар#

ку. Були часом хитрі й недобрі коні. Бу#

ли нещасливі, ображені мужицькі кін#

ські душі. Були перелякані, закляті,

стурбовані або заворожені навіки гріш#

ники конячі. Але всі вони були окремі

від нас, пригноблені, засуджені безпо#

воротно і навіки. І це було видно по за#

ході сонця, коли довго дивитися зблизь#

ка у велике темно#сизе кінське око.

Один кінь у нас звався Мурай, дру#

гий Тягнибіда. Обидва вони були не#

молоді, сухорляві, некрасиві коні. Вже

не пригадую, та, може, і ніхто не знав

гаразд, яка була в їх масть. Короста з

них аж сипалася скрізь, і вже вони чу#

хались, об що тільки можна. І куди бу#

ло не глянеш у дворі, скрізь на всіх кіл#

ках, ушулах виднілися сліди їх чухан#

ня, неначе весь двір був у корості. То#

му, очевидно, ні в житті ще, ні в пись#

менстві не існувало хлопчика, що так

би мріяв про кінську красу, як я, і так

би соромивсь потворності.

Мурай був уже вельми старий і неве#

селий. Тягнибіда хоч і молодший, зате

розумніший і добріший за Мурая,

проте підірваний на ноги, і тому, коли

він пасся часом у болоті, ноги в нього

заклякали і він падав, між куп'ям у

багно і мусив там лежати до ранку, бо

коні ж не просять допомоги. А вже

ранком, прокинувшись під сіряками й

свитками, ми витягали його з болота

на сухе за хвіст, як іхтіозавра. Він доз#

воляв це робити і дививсь на нас, ма#

лих, з подякою і, як нам здавалося, з

любов'ю. І я любив його за нещасливу

долю і за розум. Він був розумний і

добрий кінь, тільки ну абсолютно, аж

нінайменшої краплиночки чогось там

героїчного, чи мальовничого, чи того,

що в піснях і в колядках про коней

співають. І не питайте,— не було й на#

тяку. Ах, яких ми мали некрасивих ко#

ней! Згадаю, і досі жаль і сором, хоч і

пройшло вже півстоліття. Трудно жи#

лось їм у нас. Роботи багато, корм по#

ганий, збруя стерта, ніякої пошани.

Люто часом кричав на них батько, і

кляв, і бив їх раз у раз по чім попало,

важко дихаючи і полотніючи од гніву.

Якось одного разу над Десною підслу#

хав я вночі, на сіні лежачи і дивлячись

на зорі, як після денної важкої праці ко#

ні розмовляли між собою, пасучись.

Розмова шла про нас, якраз про батька.

— І чого він такий лихий, ти не знаєш?

— Не знаю. Я ледве стою на ногах,

отак натягався.

— А я що знаю? Теж нічого. Знаю хо#

мут, голоблі і пугу. І ще хіба його лайку.

— Знаю і я його лайку. Наслухавсь до#

волі. Так чомусь сумно і недобре мені.

— Сумно й мені. Колись я бігав понад

хмарами,— Тягнибіда розігнув шию і

подививсь за Десну.—Тисячі літ, ще до

возів і оранок, на моїй спині їздили про#

роки. Були в мене тоді ще крила. А пра#

щур мій був кінський цар чи бог, колись

казали мати.

— Були і в мене крила, та нема. Ні

крил у мене вже, ні краси, тільки вавки
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на спині. Хоч би сіделку зробив поряд#

ну, сіделки немає. І так душа пригнобле#

на його недобротою, а він, не знаю, як

тебе, повіриш — нема тієї днини, щоб

не бив. А толк який: валюся з ніг.

— Це правда. Тільки не нас він б'є.

— Балакай! Не нас! Болить же нам?

— Конику, він б'є недолю свою. Худі

ми, коростяві, і сили в нас мало, от що.

А натура в нього старовинна, геройська,

хіба йому таких треба, як ми? Учора, ко#

ли загруз я з возом у калюжі, і він тро#

щив мене пужалном і носаками, і кри#

чав, роззявивши рота, як лев, помітив я

в його очах страждання, та таке палке,

бездонно глибоченне,— куди там наше!

І я подумав: і тобі болить, проклятий,

бідний чоловіче.

— Тихо. Пасімося мовчки. Ось його

хлопець зоріє,— сказав Мурай, помі#

тивши мене під копицею.

Від того часу я ні разу не вдарив коня.

— Пустіть колядувать! — чую голос ді#

вочий знадвору. Я — зирк у вікно: то не

повний місяць з зоряного неба усвітив у

хату перед Новим роком. В маленькім

віконці, якраз проти печі, рожевіє на

морозі дівоче лице.

— Пустіть колядувать! — питається

ще раз.

— Співайте! — голосно одказує мати.

— Кому?

— Сашкові!

— «Молодець Сашечко та по торгу хо#

див, святий вечір...» — заспівало зразу

аж чотири дівки, і вже хто знав, чи то від

морозу, чи такі дівчата і слова колядки у

зимовий вечір, тільки спів лунає так

дзвінко і гучно і світ став одразу такий

урочистий, що в мене, малого, аж дух

захопило. Притулившися на лавці край

вікна під рушниками, щоб не помітили

дівки, я весь перетворююсь на слух. І

вони тоді довго і повільно, ніби линучи

в безмежну далечінь часу, на сімсот, мо#

же, літ, виспівують мені талан. І ось,

вслухаючись в чарівні слова, я починаю

видіти: великий молодець, ходжу я по

торгу з конем серед крамарів і купців. І

мушу я ніби продати коня, бо слова мої

співали так: «Ой коню, коню, ти порадо

моя. Ой порадь ти мене, та продам я те#

бе за малу ціну, за сто червінців». А кінь

у яблуках, шия крута, червона стрічка в

гриві, одспівує мені на вухо не продава#

ти його і спогадати про себе. Я почуваю

біля вуха його ніжні м'які губи, а слова

коневі у дівчат такі, що повік пам'ятати#

му: «Ой чи ти не забув, як у війську був,

як ми з тобою бились з ордою, да як же

за нами турки влягали, ой, да не самі

турки, пополам з татарами. Да догнали

ж бо нас аж на тихий Дунай, до крутого

берега,— святий вечір...»

Що ж мені робити? Вже коні ворожі

іржуть на Дунаї і ворожі стріли піють не#

долю мені. Тоді, розкривши широко очі,

я почуваю, ніби якась сила піднімає ме#

не з лави і виносить з хати прямо на ко#

ня, і тут кінь мій скочив, «Дунай перес#

кочив, да Дунай перескочив, копита не

вмочив, і ні шаблі кінця, ні мене, мо#

лодця,— святий вечір...».

Я вертаюсь з Дунаю до хати, огляда#

юсь: аж і мати співає, гойдаючи колис#

ку, і в неї зовсім не хатня мрія, щось

зовсім не буденне, ніби сама вона теж

лине десь у просторах свого серця, і

дівки за вікном на морозі під зоряним

небом. Ой як гарно! А Дунай широкий

та глибокий. Вода холодна, аж сичить.

А по тім боці турки й татарва лютують,

що так багато я їх потоптав конем.

Потім співали другі й треті дівки. Чо#

го тільки не чув я про себе. Там уже я і

збирав війська, аж землі важко, і виби#

вав ворота у чужі городи, і орав поле

сизими орлами, і засівав поле дрібним

жемчугом, і мостив мости все тесовії, і

постилав килими все шовковії, і сватав

паняночку з#за Дунаєчку, з#за Дунаєч#

ку королеву дочку. І лісами їхав — ліси

шуміли. Мостами їхав — мости дзвені#

ли. Городами їхав — люди стрічали,

поздоровляли,— святий вечір...

Потім мене переносили вже зовсім

сонного на піч. Там я і засинав на жи#

ті серед пісень, міцно обнімаючи за

шию свого яблукатого коня. Там я да#
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вав собі слово ніколи не продавати йо#

го ні за які скарби. Так і не продав я

його по сей день. Ой коню, коню, не

продам я тебе. Як би часом не було ме#

ні трудно, як турки й татарва не обсту#

пали на торгу мене, не розлучуся з то#

бою ні за яку ціну.

От які були у нас коні.

Минули трохи згодом косовиця й

жнива. Поспіли груші й яблука на спа#

са. Малина й вишні одійшли давно.

Штани мені пошили нові з довгими хо#

лошами і повели до школи.

Учитель Леонтій Созонович Опана#

сенко, старий уже, нервовий і серди#

тий, очевидно, чоловік, носив золоті

гудзики й кокарду. Він здавався мені

величезним паном, не меншим од

справника чи судді. На зріст він був

вищий од батька, що також надавало

йому грізної сили.

— Это твой? — спитав він батька,

зиркнувши на мене з#під окулярів

утомленими очима.

— Так, звиніть, се мій хлопець, чи,

сказати б, ребятьонок меншенький,—

відповів батько тихим чужим голосом,

смиренним, як у церкві.

— А как зовут?

— Сашко.

— Тебя не спрашиваю. Пускай сам

ответит,— сказав тоном слідчого учи#

тель і знову прохромив мене своїм сі#

рим оком.

Я мовчав. Навіть батько і той якось

трохи злякавсь.

— Ну?

Я вчепився одною рукою в батькові

штани, другою за шапку і хотів був

сказати своє ім'я, та голосу не стало.

Рот спустів і висох.

— Как? — нахмурився вчитель.

— Сашко,— прошепотів я.

— Александр! — гукнув учитель і нев#

доволено глянув на батька. Потім знов

перевів на мене очі і поставив мені

найбезглуздіше і найдурніше запитан#

ня, яке тільки міг придумати народний

учитель: — А как зовут твоего отца?

— Батько.

— Знаю, что батько. Зовут как?!

Ну, що ви скажете? Ми глянули з

батьком один на одного і зразу догада#

лись, що діло наше програне. Проте в

батька була ще, певно, якась крихітка

надії.

— Ну, скажи, синку, як мене звуть.

Кажи#бо, не бійся, ну!

Я одчайдушно закрутив головою і

так круто одвернувсь, що трохи не

впав, коли б не вдержався рукою за

батькові штани. Якась нудьга підсту#

пила мені до горла. І так мені стало по#

гано, погано.

— Ну, кажи#бо, не крутись. Чого

мовчиш, ну? — І батько хотів підказати

мені своє ім'я, та, видно, теж посоро#

мивсь.— Не скаже, звиняйте, малий

ще. Соромиться.

— Не развитой! — промовив неро#

зумний учитель.

Ми з батьком пішли геть.

Було се в далекі старі часи, коли ми

не мали ще здорового розуму. Тоді ще

не знав я, що все проходить, все ми#

нає, забувається й губиться в невпин#

ній зміні годин, і всі наші пригоди і

вчинки течуть, як вода, між берегами

часу.

А не занадто вже я славословлю ста#

рих своїх коней і село, і стару свою ха#

ту? Чи не помиляюсь я в спогадах і по#

чуттях?

Ні. Я не приверженець ні старого се#

ла, ні старих людей, ні старовини в ці#

лому. Я син свого часу і весь належу су#

часникам своїм. Коли ж обертаюсь я

часом до криниці, з якої пив колись

воду, і до моєї білої привітної хатини і

посилаю їм у далеке минуле своє бла#

гословення, я роблю ту лише «помил#

ку», яку роблять і робитимуть, скільки

й світ стоятиме, душі народні живі всіх

епох і народів, згадуючи про незабутні

чари дитинства. Світ одкривається пе#

ред ясними очима перших літ пізнан#

ня, всі враження буття зливаються в

невмирущу гармонію, людяну, дорого#

цінну. Сумно і смутно людині, коли

висихає і сліпне уява, коли, обертаю#

чись до найдорожчих джерел дитинс#

тва та юнацтва, нічого не бачить вона

дорогого, небуденного, ніщо не гріє її,

не будить радості ані людяного суму.

Безбарвна людина ота, яку посаду не

посідала б вона, і труд її, не зігрітий

теплим промінням часу, безбарвний.

Сучасне завжди на дорозі з минулого

в майбутнє. Чому ж я мушу зневажати

все минуле? Невже для того, щоб нав#

чити онуків ненавидіти колись дороге

й святе моє сучасне, що стане теж для

них колись минулим у велику добу ко#

мунізму!

Було в минулому житті моїх батьків

багато плачу, темряви й жалю. Неясні

надії й марні сподівання знаходили со#

бі могилу в горілці й сварках. А най#

більш, чого їм відпустила доля,— робо#

ти, тяжкої праці. Всі прожили свій вік

нещасливо, кожен по#своєму — і пра#

дід, і дід, і батько з матір'ю. Так, ніби

всі були народжені для любові і мали

всі талант до неї.

Таж, певно, не знайшли одне одного

чи не доглянули, і гнів, і ненависть, які

були огидні їм ціле життя, підкинула

їм ворожка#чарівниця, і все життя об#

лудні примари невпинно турбували їх і

бентежили марно. І все життя їх було

скорботним, як життя древніх.

Вони не знали, як змінити його, і,

віддаючи перевагу тому, чого не судила

їм доба, не порадувались.

Тільки було це так давно, що майже

все вже розтануло в далекім мареві ча#

су, як сон, і потонуло. Одна лише Дес#

на зосталася нетлінною у стомленій

уяві. Свята, чиста ріка моїх дитячих

незабутніх літ і мрій.

Нема тепер уже таких річок, як ти бу#

ла колись, Десно, нема. Нема ні таєм#

ниць на річках, ні спокою. Ясно скрізь.

Нема ні бога, ані чорта, і жаль мене

чомусь бере, що вже нема в річках ру#

салок і водяних#мірошників нема. Зате

багато дачників тепер купається в тру#

сах, на зло робочим людям, в гарячий

літній час і, очевидно, на досаду, бо чо#

го ж мені й досі так соромно відпочи#

вати там, де працюють люди?

Тоді Десна була глибокою і бистрою

рікою. У ній тоді ще не купавсь ніхто, і

на пісках її майже ніхто ще не валявся

голий. Ще ніколи було усім. Були ми

всі тоді трудящі чи малі. Дівчата не ку#

пались навіть у свято, соромлячись

скидати сорочки.

Чоловікам з давніх#давен не личило

купатись за звичаєм. Жінки ж боялися

водою змить здоров'я. Купались тільки

ми, малі. Була тоді ще дівкою Десна, а

я — здивованим маленьким хлопчи#

ком із широко розкритими зеленими

очима.

Благословенна будь, моя незаймана

дівице Десно, що, згадуючи тебе вже

много літ, я завжди добрішав, почував

себе невичерпно багатим і щедрим.

Так багато дала ти мені подарунків на

все життя.

Далека красо моя! Щасливий я, що

народився на твоєму березі, що пив у

незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву

воду, ходив босий по твоїх казкових

висипах, слухав рибальських розмов

на твоїх човнах і казання старих про

давнину, що лічив у тобі зорі на пере#

кинутому небі, досі, дивлячись часом

униз, не втратив щастя бачити оті зорі

навіть у буденних калюжах на життє#

вих шлях.

1954—1955 рр.
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Родителю предвічний, 
Свят�Русі Хранителю!

Тобі ввіряю Судобицю свою! 
Тобі ввіряю Главницю свою!
Тобі ввіряю Десницю свою!

Вісті ізначальні

Дитинство Дитинство 
Зшиток другийЗшиток другий

Хотіла б я вийти у чистеє поле,
припасти лицем до сирої землі

І так заридати, щоб зорі почули, щоб
люди вжахнулись на сльози мої

Леся Українка

Розділ 18Розділ 18
ЖЖуки у червонійуки у червоній

коробцікоробці
І рече йому Сварог:

«Іди, сине мій, до тієї краси вічної.
І дивись, що діди і баби твої в радощах

і веселощах, хоч досі гірко плакали.
А зараз возрадуються з Життя твого

Вічного» 
«Велесова книга»

НН
аш клас був поділений на три групи по

вивченню англійської мови. Вчительку,

що вела мою групу, звали Ніна Мико'

лаївна. Точнісінько, як мене. Може через те

вона обдаровувала мене п’ятірками. 

Майя Олександрівна – викладач другої

групи.

Рахіль Аронівна, що викладала у третій

групі, замикала свій кабінет англійської мови,

примовляючи:

– Пойду на Большую Зємлю!

Так називала вона вчительську кімнату. Ни'

зенького зросту, завжди ходила на височен'

них підборах.

Я брала в неї приватні уроки, тому мала не'

абиякі успіхи. З Рахіллю Аронівною і групою

учнів нашої школи ми поїхали в Ленінград ди'

витися Ермітаж. Я ще там купила целофанові

кульки з зображенням пам’ятника Пєтру Пєр'

вому. Тоді такі пакети тільки почали з’являти'

ся в неіснуючому нині союзі, це вже потім їх

використовували для сміття і тоді я ще не зна'

ла про московіта'Пєтра. Ще в далекому 1754

році серед французьких дипломатичних архі'

вів було знайдено Заповіт Пєтра Кривавого:

«Європа піде під ярмо легко і без спротиву».

Він справив величезне враження на фран'

ВИКРВИКРАДЕНА З РАДЕНА З РАЮАЮ

Повідомлення Удовенко Володимиру. 1942 

Вова Удовенко. Війна. 1943. Кольорові олівці. 7,5х10 
Вова Удовенко. Пейзаж. 1942.
Фотопапір, кольорові олівці. 10х15

Софія Удовенко з сином Вовою

Віктор Йосипович Удовенко. 7 червня 1916. На звороті 

Віктор Йосипович Удовенко, дід Вови. 7 червня 1916 Софія з синомMнемовлятком біля хати. 1936 
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цузький та англійський уряди і став відомим

усій Європі. Читаючи його, стає моторошно

від того, як точно він відображає політику су'

сідньої держави. Заповіт має тринадцять пун'

ктів про способи підкорити Європу. Методи

московського поневолення народів відомі ще

з давніх часів.

Я привозила звідусіль набори світлин, неве'

личкі книжечки і значки. Значків дуже багато –

ціла коробка. Ще їх мені дарувала Лідія Євсе'

ївна Яцимирська. Збирала світлини з репро'

дукціями картин, із зображенням квітів, тва'

рин і розміщала в альбоми, а потім передив'

лялася та милувалася. Якщо починала щось

колекціонувати, то збирала все, чого тільки

душа забажає – і маленьких ляльок, і марки, а

у Василькові мені діставалися лише знайдені

фантики від цукерок, але щонайцінніше – до'

буті власною працею. Закортіло мені мати свій

альбом з поштовими марками і ми з мамою

вибирали набори марок з мистецтва на голов'

ному поштамті, що на площі Незалежності.

Вова зібрав колекцію поштових марок різних

країн, та продовжував колекціонувати марки із

зображенням комах, метеликів, птахів, та рос'

лин. Один альбом із старими марками я при'

несла в школу показати однокласникам. За'

лишивши альбом під партою, я вийшла на пе'

рерву, та пильне око якогось розумника сте'

жило за мною, бо коли я повернулася, то аль'

бом вже вкрали. В колекції брата є ще й старо'

винні монети. Найновіші совєцькі рублі дару'

вав йому Герц Мепен. Так поповнювалася ко'

лекція. Вова, як дитина, радів кожній дрібнич'

ці і кожному, хто хоч трішечки приділяв йому

увагу. Різноманітні жуки, величезні та не'

величкі, зібрані ще в Ташкенті, нашпилені

на тонкі голки, красувалися в червоній ко'

робці під склом. Біля кожної голки невеличка

бирка з детальним описом даного виду. Вова

дуже беріг колекцією й пишався нею:

– Вот подойді, – і починав розповідати про

кожного спійманого ним жука.

Своєю розповіддю він зацікавлював слуха'

ча, але сам дуже втомлювався, бо через кож'

них пару слів протягував тричі:

– Е… е… е.., – говорив дуже важко та нап'

ружено.

Мама підходила, гладила йому волосся і

ласкаво промовляла:

– Ну ладно, Вовочка, отдохні, потом рас'

кажеш.

Вона знала, що кожне його перенапружен'

ня, або незадоволення закінчувалося важким

нападом. Дуже любила вона сина й дуже жа'

ліла, він – її невтішне материнське горе. Син

вірив у своє повне видужання і мама вірила, і

спробували вони всі найновіші засоби меди'

цини: ковтав мумійо, лікувався гомеопатією, і

навіть всі втрьох пили якусь гидку настоянку з

півлітрових скляних пляшок з'під пива.

Вова Удовенко. 1937 Софія у центрі з друзями і сином Вовою

Софія з сином і друзями. 1937 Володимир і Софія Удовенко

Володимир Удовенко з сином Вовою. 1937

Софія Удовенко. Котик. Вишивка гладдю

Довідка видана Віктору Удовенко, діду Вови. 1925 
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Спеціально відсилали за цим добром нашо'

го вже третього водія на ім’я Валентин Анд'

рющенко, аж у Ригу. Від рідини несло стра'

шенним смородом. Пійло вживали дорослі по

стопці перед їжею, економно, щоб рідше по

нього їздити в таку далечінь.

Мене поїли риб’ячим жиром, придбаним в

аптеці, столовими ложками. На тому жирі я

пухла, як на дріжджах. Риб’ячий жир настільки

відразливий, – жоден медичний препарат не

витримує конкуренції, може ось тільки та при'

балтійська м’ясна настоянка із написом на

пляшці – «Ауріка», що так прийшлася до впо'

доби багатьом громадянам совєцького сою'

зу. Шайка по виробництву тої бридкої насто'

янки згодом була розкрита, та все одно вже

всі понапивалися. Третього водія рекоменду'

вав нам Герц, бо другий кілька років підряд так

гасав із своєю сім’єю на «Волзі», що вона пот'

ребувала капітального ремонту.

Мама дуже симпатизувала Валентину і зга'

дувала свого рідного брата, бо в нього таке ж

саме ім’я і прізвище. Андрющенко – її дівоче

прізвище. Брат Валентин пішов з хлопцями

купатися на озеро та не повернувся. Принес'

ли його одяг, казали, що він потрапив у вир,

хоча вмів добре плавати. Його крик голосно

лунав над озером, та ніхто не допоміг, бо ри'

балкам розігнав усю рибу.

Тато приходив на кухню раніше за всіх, ва'

рив по черзі одну з каш, – гречану, пшоняну,

або рисову, снідав та йшов в інститут. Все в

домі було підпорядковане хворобі сина. Коли

вже заготовлені облатки закінчувалися, мама

вставала раніше звичайного, години зо дві го'

тувала нові порції облаток, заповнюючи їх

таблетками та порошками. Слідкувала за на'

падами упродовж кількох днів, – тоді телефо'

нувала Семену Расіну та довго з ним вирішу'

вала, як змінити раціон ліків. Давала вона си'

ну одну велику і одну маленьку облатки тричі

на день після їди, в той же самий час. Якщо

пропустити хоча б один прийом, у Вови почи'

налася серія нападів епілепсії і тільки лікар міг

впоратися з ними.

О п’ятій годині вечора у нас обід. Праворуч

від мене сидить Вова, ліворуч – мама, нав'

проти тато. Зненацька налітає злий дух і почи'

нає хитати Вову з боку в бік і з неймовірною

силою жбурляє на підлогу. Легенький фанер'

ний стільчик відскакує, а я стрімголов кидаю'

ся до нього, щоб пом’якшити падіння, уберег'

ти від ударів та синців. Обличчя його спотво'

рюється мімікою, нижня губа сіпається в су'

домах, він хрипить, ноги б’ються об підлогу, а

рука судомно стискає гостру виделку та вир'

вати її із скам’янілих пальців неможливо.

… Зараз закрию очі, провалюся в небутM

тя й перестану чути цей скрегіт і гул маM

шин, що за вікном, побачу себе дитиною в

новій сім’ї, почую мамині моління, побачу

погляд батька, що кидає в жах, почую

тріск кісток їхнього рідного сина. ТріпоM

чуться від легкого вітерцю, немов воском

налиті, свічі каштанів, густоMгусто свічка

біля свічки, запалить їх моя уява яскравим

жовтим та червоним вогнем, ніби одна гіM

гантська свіча, колихнуться дивовижним

плеском далекі тяжкі страждання, страхітM

ливим зойком, клубком нервів вирвуться з

вічного забуття, розрядом електричним

вдарять по свідомості й пропадуть в його

глибинах, немов ніколи їх і не було, і згиM

нуть з каштановим цвітом…

Напад продовжується від пів хвилини до

хвилини. Йому підставляють стілець. Він

якось зводиться на коліна, та опираючись на

стілець, повільно, з нашою допомогою підій'

мається з колін лиш для того, щоб завтра зно'

ву боляче впасти на спину та корчитись у су'

домах. Він підіймається, сідає на легенький

фанерний стілець, дивиться невиразним пог'

лядом, та низько опустивши голову над таріл'

кою, доїдає свій обід. Він не знає, що з ним

було, бо губив свідомість. Ми всі продовжує'

мо мовчки їсти, і так кожного дня протягом

тринадцяти довжелезних років сидиш, зіщу'

1974. Вова Удовенко. 37х24,5 

Дача з боку тераси. 1977. Картон, олія. 35х20,5

Василь Ілліч Андрющенко, дід Вови Вова з сестрами: Гога і Ляля

Два півника

Вова Удовенко, 7 років. Ліс. 1943. Кольорові олівці. 7,5х12,5
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люєшся як клубок нервів у чеканні – тебе нас'

торожує й лякає найменший його рух. З жа'

хом схоплюєшся з думкою:

– Напад! – а це, виявляється, він лише пово'

рухнувся.

А бувало, і кліпнути не встигнеш, а він вже на

підлозі. Падав він де завгодно і коли завгодно.

З кимось спілкувався, раптом його почина'

ло хитати і він падав. Часто це траплялося то'

ді, коли перегрівався на сонці. Ходив на дачі в

драному старому солом’яному брилі, в шаро'

варах з гумовим шнурком, в тенісці військово'

го кольору – його найулюбленіший одяг. Коли

університетський товариш – Володимир

Долін дізнався, що Вова тяжко хворий, то дав

йому неважку, на його погляд, роботу – лови'

ти на території дачного масиву різних комах

та детально описувати де і коли вони були

впіймані. Вова отримував за ос невеличку

платню і дуже був задоволений роботою, від'

чуваючи себе потрібним. Він ходив з великим

сачком та ловив ним комах, довго простою'

вав на узбіччі доріг та на жаркому сонці. Літо –

це нестерпна мука від спеки, від пекучого

сонця. Мама намагалася забирати його з

сонця. Інколи він вперто стояв і все закінчува'

лося сумно: бився обличчям об гострі пред'

мети. Із розсічених брів текла кров, тому так

багато на них рубців. Мама обмивала йому

рани, заливала їх йодом, але ніколи при цьо'

му не плакала, не сварила його, не влаштову'

вала істерик, – лише б тільки її син був спокій'

ним. Зате діставалося мені. Він все забував,

плутав і дуже хвилювався, коли з ним не по'

годжувалися. Я намагалася довести йому

правильну точку зору, тоді ще не розуміючи як

треба поводитися з хворим, хоча мама тер'

пляче мене просила:

– Нє спорь с нім, уступі, он же больной.

Але зрозуміла я це не зразу, а набагато піз'

ніше і мама раділа, що я стаю більш ласкавою

та уважнішою.

А на дачі полуниця, малина, смородина і

столик з лавочками. Маленький дерев’яний

будинок, поставлений майстрами всього за

один день, а навколо трава зелена'зелена.

Весною шипшина цвіте, а зараз ромашки, ве'

ликі білі'білі пелюстки у них, а серцевина, як

сонечко, люблю я ці квіти.

Сусідка, якій майже дев’яносто років, із за'

хопленням розповідала, що сильно пахнуть

лілії, що приходить нюхати та ніяк не нанюха'

ється, казала, що коли цвіте наша в’юнка тро'

янда, то величний кущ неначе горить яскра'

вим вогнем, а по довгих гілках, які лежать на

землі і по невеликим їхнім розгалуженням,

немов пробігають смуги полум’я. Казала, що

там така краса, така краса! А на дачі яблука

якраз в цьому році вродили. Зриваються з гі'

лок, летять та гепають об траву і дощик ма'

ленький мрячить.

Ніна Удовенко

Продовження в наступному номері.

Поштова листівка. Головна магістраль міста. Хрещатик. Київ. 1970

Вова Удовенко. Хатка. 1942. Фотопапір,
кольорові олівці. 10х15 

Софія і Володимир Удовенко з сином Вовою

Вова Удовенко і Герц Мепен

1974. Вова. Начерк. 28,5х20

Софія з сином. 1938
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Василь Фільчіков, на прізвисько «Філя»,

довго та наполегливо готував об’єкт для

крадіжки. Два місяці пішло на вивчення

способу життя мешканців уподобаної ним

квартири.

Він майже по хвилинам міг відтворити

розпорядок дня кожного з невеличкої ро'

дини, яка мешкала в добротному новому

будинку на вулиці Тургенівській. За цією

адресою мешкало подружжя Братчикових

з донькою, ученицею восьмого класу се'

редньої школи, що була розташована від

будинку у двох кварталах.

Квартиру два рази на тиждень відвіду'

вала жінка середніх років. Як з’ясував Фі'

ля, вона займалася прибиранням, пран'

ням, здачею у ремонт побутових приладів

і виконанням нескладних доручень. Ос'

кільки вона приходила чітко щовівторка і

щочетверга, то його це цілком влаштову'

вало. Самі, чоловік і дружина, були людь'

ми достатньо заклопотаними, раніше

восьмої вечора в квартирі не з’являлися.

Зазвичай, голова сім’ї приїжджав на джи'

пі та відразу ставив його до підземного

гаражу, а його дружину приблизно в цей

же час доставляло службове авто.

Подружжя та жінка, яка приходила, не

турбували Філю тим, що можуть неперед'

бачено з’явитися у квартирі, а ось донька

господарів могла прийти практично в

будь'який час. У школі, де вона вчилася,

не було ані порядку, ані дисципліни. То уч'

нів відпускали додому з незрозумілих

причин, то дівчинка могла заскочити із за'

нять сама або з подругами на якийсь час.

Тому Філя вирішив трохи почекати і зро'

бити все не поспішаючи, Тим більше, що

весна скінчалася, а отже скоро шкільні ка'

нікули, і, можливо, вся сім’я поїде на від'

починок. Ну, а в крайньому разі, свою ба'

лувану доньку вже точно влаштують куди'

небудь...

До того ж він дуже розраховував, що

дівчинка забере з собою ще одну серйоз'

ну перешкоду його планам, а саме – ма'

ленького кімнатного песика, до якого во'

на була дуже прив’язана.

Цього разу Філя готувався грунтовно, ос'

кільки дуже не хотів потрапити до місць

ув’язнення, звідки повернувся півроку тому.

«Наколку» на цю квартиру він отримав

випадково, коли здавав у ломбард пару

перснів зі своєї старої заначки. Дві жінки,

що здавали перед ним ланцюжок, із заз'

дрістю обговорювали благоденство одні'

єї знайомої, яка вдало вийшла заміж і те'

пера живе у квартирі, обставленій лише

антикварними меблями.

Коли він почув, що після продажу лан'

цюжка жінки йдуть до кафе поруч, він,

хоч і здавав свій товар після них, встиг

заскочити до кафе перед ними. Прораху'

вав, де вони ймовірно розташуються, і

сів досить вдало за сусідній столик, від'

городжений від них великим вазоном з

розлогою рослиною.

З розмови двох подруг він дізнався ба'

гато цікавого, наприклад, що чоловік їх'

ньої знайомої – успішний бізнесмен, який

ще й успадкував від своїх родичів багато

різного антикваріату.

Чим далі слухав Філя ту розмову, тим

більше переконувався, що пішов за ними

не дарма і що «почистити» цю квартиру –

просто його обов’язок. Жінки хильнули по

кілька чарок коньяку та розмовляли вже

досить голосно і, що відіграло важливу

роль для того, хто сидів за зеленою шир'

мою, досить точно описали будинок і, на'

віть, назвали прізвище власників квартири.

Після таких відомостей виявити місцез'

находження квартири не становило жод'

них проблем. Біля дверей квартири Філя

побував двічі та зробив висновок, що две'

рі хоч і броньовані, але він своїми відмич'

ками спокійно відкриє обидва замки.

Лишалося чекати.

І ось він, нарешті, дочекався і особисто,

із задоволенням, спостерігав, як батьки

проводжають свою доньку з речами до

машини, що за нею приїхала, і прощають'

ся. І та їде. Але песик залишився, порушу'

ючи усі стратегічні плани. Спостереження

за квартирою у наступні дні показало, що

двічі на день песика вигулює та жінка, яка

приходить до їхньої оселі. При чому, при'

ходить вона в різний час, безсистемно, і

прогулянки тривають, мабуть, в залеж'

ності від її настрою: від десяти хвилин до

півтори години.

Це, звісно, Філю не влаштовувало, йому

свідки були не потрібні, оскільки в такій

квартирі треба покопатися ретельно, а

для цього потрібен час.

Вже понад тижня минуло з від’їзду дів'

чинки, а Василь Фільчіков ніяк не міг при'

думати способу «спокійного проникнення»

на вподобаний об’єкт. Ні, він не проводив

день і ніч біля будинку на Тургенівській, як'

що він і бував там, то дуже недовго і лише

вдень, а вночі його обіймала Сашенька,

медсестра зі стоматологічної клініки.

Власне, завдяки спілкуванню з нею він ви'

найшов, здавалося, рішення проблеми.

Сашенька якось обмовилася, що при лі'

куванні зубів іноді застосовуються досить

токсичні речовини, які у збільшених дозах

здатні отруїти людину. Не важко було діз'

натися, що зберігаються ті препарати

прямо в кабінеті, де вона працює, в шафі

на нижній полиці, у картонній коробці си'

нього кольору.

Поява Філі наступного дня у Сашеньки

на роботі підозр ні в кого не викликала,

оскільки він досить часто заходив за нею

під кінець робочого дня. Непомітно витяг'

нути з коробки синього кольору два паке'

тики не становило жодних труднощів. Ад'

же не дарма він у юні роки здійснював ки'

шенькові крадіжки, щоправда, за це й от'

римав свій перший термін.

Наступного дня жінка середніх років

вигулювала у Павлівському садку, непо'

далік від будинку на вулиці Тургенівській,

маленького песика. Вигулювання зводи'

лося до того, що жінка сиділа на лавочці

та читала книгу, а песик бігав територією

садка. Жінка подивилася на годинник,

встала і почала кликати песика, той не

з’являвся, згодом вона виявила його під

СТАРОВИННА ШАФА
Пропонуємо до Вашої уваги кумедне оповідання, зі збірника «Курйо�

зи та контрасти» – автор, Гунішев Віктор, описує реальні події зі
своєї практики роботи у карному розшуку міста Києва. Імена справ�
жніх героїв змінено з етичних міркувань.
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кущем, де той лежав на боці і важко ди'

хав. Зайве говорити, що незабаром пе'

сика не стало.

Зачекавши два дні, Філя спокійно від'

крив замки близько одинадцятої години

ранку. Квартира, на його щастя, не була

на сигналізації, на що він ще раніше

звернув увагу. Дійсно, багатство обста'

нови вражало – всі меблі були антиквар'

ними та вишуканими, наче в музеї. У шух'

лядах різьбленого буфету зберігалося

старовинне столове срібло, яке відразу ж

перекочувало у велику спортивну сумку.

Туди ж Філя поклав два яйця і три фігурки

Фаберже. На трюмо у спальні він виявив

цілий набір коштовних каблучок, сережок

і браслетів, що лежали на інкрустованому

напівдорогоцінним камінням срібному з

позолотою блюді.

Все це також опинилось у спортивній

сумці, яку для зручності він поставив

прямо на стіл у вітальні. Але, дивна річ,

при всій ретельності його дій він не знай'

шов жодної копійки готівкою. Не було і

жодних хоч якихось документів господа'

рів, котрими обживається кожна сім’я. 

А це означало, що у помешканні повинен

бути сейф, який він не знайшов.

І тут увагу Філі привернула велична ста'

ровинна шафа, до якої він уже зазирав.

Але, крім дорогого і добротного одягу, там

нічого начебто і не було. «Ні, дорогенькі, Фі'

лю так не проведеш», – усміхнувся він, і,

відчинивши шафу, вліз до неї, намагаючись

однією рукою намацати дверцята сейфу на

задній стінці, а іншою – притримувати стул'

ку шафи. Оскільки шафа була досить гли'

бокою, Філя відпустив дверцята, і за кілька

секунд за його спиною пролунало легке

клацання – дверцята зачинилася. Спочатку

він не надав цьому значення, намагаючись

у повній темряві намацати дверцята сейфу.

Але, коли він почав задихатися, спробував

відкрити дверцята легким натисканням

зсередини, то нічого не вийшло. При більш

сильному натисканні – те ж саме. Тоді він

уперся ногами в дверцята шафи, а спиною

– в її стінку, намагаючись видавити їх нога'

ми, але безрезультатно.

У шафі було задушливо, важко пахло

нафталіном і ще незрозуміло чим, у нього

почало перехоплювати подих.

У цей час він почув гавкіт собаки та якісь

голоси. «Не може бути, я ж його отруїв», –

подумав він. Але собачий гавкіт лунав по'

руч, і до того ж було виразно чути, що во'

на вже шкребе лапами зовні по дверцятах

шафи. Філя розгубився, розуміючи, що

сталося непередбачуване, і він щось

прогавив у своїх розрахунках.

До того ж, він задихався в тісноті, а коли

почув поруч чоловічий голос, його охопила

паніка. Він згадав розповіді співкамерни'

ків, що траплялися випадки, коли господа'

рі заставали злодія у себе в хаті і забивали

його до смерті. І тоді він заволав у безтямі: 

– Тільки не чіпайте мене, викликайте мі'

ліцію, в усьому зізнаюся!

Наряд міліції прибув досить швидко. Фі'

лю у стані напівпритомності витягли з ша'

фи, щоб він отямився довелося дати йому

води і поплескати по щоках, що було

зроблено особливо ретельно. Прибулій

на місце події оперативно'слідчій групі

лишалося тільки зафіксувати факт про'

никнення. Слідчий, який проводив огляд

місця події, оглядаючи шафу прорік по'

важно: «Якби зараз робили такі меблі, то й

квартирних злодіїв було б менше». Всі

плани Філі, як він буде шикувати, коли

«зкине» вкрадене, зруйнувалися. Ба біль'

ше, він розумів, що маючи за спиною дві

непогашені судимості, йому світить

солідний термін, вже як рецидивісту.

За кілька днів поверталася зі спортив'

ного табору донька, яка дуже любила сво'

го маленького песика.

Батьки розуміли, що загиблого песика

не повернути, але щоб хоч якось заглуши'

ти біль втрати, придбали іншого `– тієї ж

породи, який зовні майже не відрізнявся

від першого. Тому й повернулися додому

так непередбачувано…

✿
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РР
аз на рік у природі все онов##

люється, все починає грати,

відроджуватись. Ми є не##

від’ємна частина природи і важливо

відчувати періоди, коли потрібно

оновлювати організм, а коли він

потребує захисту, або збудження, чи

навпаки, заспокоєння. Як тільки ми

починаємо взаємодіяти з природою,

ми відчуваємо гармонію у своєму

житті. Жінка завжди є проявом кра##

си природи, подивіться на

пишність та різноманітність

України, тому наші жінки

найвродливіші у світі.

Як правильно поєднати за#

кони природи з нашим внут#

рішнім станом, зберегти гар#

монію, молодість, енергію,

здоров’я у мегаполісі?

З цими запитаннями ми

звернулися до розробника

Здорового харчування на ук#

раїнських традиціях, екодіє#

толога, автора розробника

системи здорового довголіт#

тя в мегаполісі, чарівної жін#

ки, яка своїм виглядом під#

тверджує свою систему, На#

талії Калиновської.

Питання: «Доброго дня На�
талія. Ви як завжди чудово і

гарно виглядаєте. Ви ведете власний

бізнес, маєте багато розробок по здо�
ровому харчуванню, я знаю що про�
тягом 15 років ви збирали скарби

прадідів по відновленню  організму,

ви встигаєте розвиватись і при цьому

завжди енергійна, можете поділитесь

своїми секретами молодості?

Наталія Калиновська: «Доброго дня…

я залюбки поділюсь секретами, які я

вже довгі роки використовую і мені це

надає енергію протягом дня, гармонію

в душі та природню молодість.

Всі мої мої секрети закладені в кож#

ній жінці, вони легкі, дієві та переві#

рені часом. Дуже часто я консультую

жінок і бачу схожі ситуації, які можна

трохи по іншому сприймати або ста#

витись до них. Ось декілька з них…

Любов до себе. Перш за все жінці

потрібно навчитись піклуватись про

себе. Якщо вона буде наповнена по�
зитивними емоціями, то зможе діли�
тися своїм гарними почуттями. Якщо

у вас з’явилося бажання відкривати в

собі щось нове, то скільки б років

вам не було, одразу прислухайтесь до

себе, бо це те якраз що вам потрібно

в цей час. І навіть якщо воно вигля�
дає безглуздо, все одно ідіть за пок�
ликом душі, бо завтра ви будете на�

повнена позитивною енергією, від

жінки очікують нових проявів, які

захоплюють усіх хто біля вас, і відда�
ючи все позитивне, ви отримуєте ще

більше. Це такий закон природи.

Віддавши те, що в тебе забагато на�
копичилось ти отримуєш ще більше

оновлення та наповнення.

Коли мені було 40 років, в мене

з’явилось бажання малювати, хоча

ніколи, взагалі, не мала уяви як це

робити, тільки могла спостерігати за

іншими. Та мій внутрішній поклик

був великий і я собі довірилась. Я по#

чала малювати і отримувала від цього

неймовірне задоволення. Наповнен#

ня нових вражень, емоцій, енергії,

гармонії у душі.

Виділяти час на себе. Треба планува�
ти час коли я зможу приділити собі

увагу, де б я могла побути з собою. Не�
має нічого важливішого ніж ви сама.

Ми можемо займатися різними спра�
вами: бізнесом, хатніми, родиною,

але погодьтесь, все тримається на

жінці, і тільки якщо вона себе забез�
печила усім необхідним, тоді все буде

легко як для неї так і для оточуючих.

Ефективні інструменти. Дуже багато

років я займаюся бізнесом і для мене

важливо мати ефективні інструменти,

які б були прості у використанні, зай�
мали мало часу та надавали мені мож�
ливість завжди відчувати себе перш за

все жіночною, зберігали мою природ�
ню молодість, надавали відчуття лег�
кості та енергійності.

Все що я розробляла, продукти,

програми, методики я пропускала

крізь себе. Чи буде це легко і просто,

чи зберігає мені час, чи отримую я

ефективні результати. Жінкам після

сорока важливо підтримувати тонус,

особливо підтримувати щитовидну

залозу, бо вона впливає на обмін ре#

човин, а це схуднення і гормональ#

ний стан.

Питання: Наталія, розкажіть деталь�
ніше які програми, або продукти хар�
чування треба мати жінці, як кажуть

«під рукою», для збереження своєї

молодості.

Наталія Калиновська. Я звертаю ува�
гу  всього на декілька продуктів, які

вважаю основними, які необхідні для

збереження краси, здоров’я та моло�
дості жінки.

Конопляний напій «Цілющий». Один

з найулюбленіших моїх напоїв. Хоча

це чоловічий злак, але вирішує дуже

багато жіночих проблем, мабуть, як і

повинно бути у природі, коли чоло�

Секрети омолодження
Наталія Калиновська, 46 років, розробник напрямку екодієєтології

в Україні, розробила понад 75 видів продуктів здорового харчування на
українських традиціях. Проводить семінари, консультації. Співвлас�
ник крамниці злаків «Родовий маєток». 

Створила програму «Детокс» � очищення � оновлення � омолодження.
Консультує жінок по програмі «Гармонія в своєму ємоційному світі». 
Захоплення: гра на фортепіано, танці, живопис.

Відгук про комплекс «Детокс»

Вже втомилася від дієт, обмежень і під'
рахунку калорій. Мені вже сорок вісім. Я
все частіше стала відчувати важкість, груз'
ність, якщо раніше могла легко прибрати
зайві кілограми, то зараз відчуваю, що вже
мій організм не справляється.

Дуже сподобалось легке використовуван'
ня комплексу «Детокс», продукту «Захисту
життя» – лляного киселя і трав'яних чаїв, та
що більше вразило приємні смаки.

Зараз знизилась вага на три кг, відчуваю
легкість, енергію, очистилась шкіра, бо вже
стали з'являтися печінкові плями.

Дякую Наталії Калиновській, за легкість та
еффективність.

P.S. Зараз де б я не знаходилася, і де б я
не була завжди зі мною, «Захист життя».

Світлана. Стоматолог.
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вік має захищати жінку. Цей злак

містить багато важливих мікроеле�
ментів, які насичують і одночасно

гарно очищують організм, усувають

гормональні проблеми.

Рідкий хліб «Набуток Волхвів». Він

поєднує в собі вісім злаків. Це рецепт

за трипільських часів, коли енергія

збуджених злаків надавала нам по�
тужність, легкість, бадьорість на ці�
лий день.

Програма «Детокс». Люблю її. Я її

проводжу раз на півроку. Вона  поєд�
нує в собі два основних напрямки:

здорове харчування, що зажди мені

допомагає протягом дня та очищення

трав’яними зборами. Якраз я почи�
наю навесні, бо завжди хочу розпочи�
нати новий рік оновленою, очище�
ною, молодою.

Питання: Ви сказали, що до програ�
ми «Детокс», входить здорове харчу�
вання, за звичай вважається, що коли

щось корисне, то не смачне, або пот�
рібно виділяти знову ж таки час на

приготування, або застосувати якусь

дієту, чи обмеження, а ви кажете що

воно навпаки вам допомагає протя�
гом дня. Можете більш детальніше

розповісти, про цей продукт?

Наталія Калиновська: Так, всі свої

продукти я розробляла на україн�
ських традиціях. Все у нас було і є:

жінки гарні, і природа, і глибинні

традиції, тому в програму «Детокс» я

включила продукт який можна легко

приготувати, за 1 хвилину, в будь

якому місці (він мобільний і зруч�
ний) – це лляний кисіль, як казали

наші прадіди: «Льон в мені, льон на

мені...», він дуже поживний гарно

насичує, до речі наші пані прибирали

ним підшкірний жир. Всього три па�
кунки я беру з собою і вирішую проб�
лему здорового харчування протягом

доби. На ранок я вживаю ллняний

кисіль з чорним кмином, на обід з

гарбузом, на вечерю з кропивою, але

хочу застерегти, що я розробила цей

продукт на основі українського на�
сіння, воно більш насичене Омега #3,

Омега – 6, що гарно впливає на щи�
товидну залозу, ніж «канадське на�
сіння», яке зараз переважно вико�
ристовують на виробництвах. І ще

один маленький секрет, це не змеле�
не насіння льону, як багато зараз лю�
дей його вживають у вигляді доміш�
ків, а потрібно саме лляний кисіль,

як продукт харчування.

Лляний кисіль завжди допомагає

мені тримати струнку фігуру, а також

захищає від шкідливої їжі. Тому і наз#

ва цього продукту «Захист життя».

Ще наведу вам таку статистику, що

80% із 100% онко захворювань – це

проблеми КШТ.

Розповім вам свою історію. Мене

запросили до ресторану, знаючи як я

відношусь до харчування, замовили

страви вибірково. Та після ресторану

все одно мені стало зле і я ще раз собі

подякувала, що є

продукт «Захист жит#

тя», котрий мене зно#

ву врятував.

Питання: «А друга

частина програми

«Детокс» – це очи�
щення? Правильно я

зрозуміла? Чому ви

так наголошуєте на

очищенні?

Наталія Калинов�
ська. Завжди навесні

у природі перед тим

як починає квітнути,

омолоджуватись, все

потребує очищення,

щоб змогла прийти

нова енергія, онови�
тися. Тому прибирай�
те старі зайві речі, як

зовні так і внутріш�
ньо, це стосується:

одягу, помешкання,

емоційних речей і

здоров’я та особливо

вашого організму. Якщо ви залишаєте

біля себе старе, то як зможе прийти

щось нове?

Мене цьому навчили мої батьки. Як

тільки ми заходили в магазин і купу#

вали нові речі, наприклад взуття, то

одразу старі черевики викидали.

Тому наш організм теж потребує

догляду. Але знову ж я розробляла

щоб все було гармонійно і спокійно

у використанні. 6 тижнів, 6 упаку#

вань, раз на день увечері випиваєш

трав’яний збір і допомагаєш собі.

Очищуєш КШТ, печінку, підшлун#

кову, нирки. І організм вдячний, бо

надходить енергія, шкіра відновлю#

ється, очищується і ти відчуваєш се#

бе знову омолодженою і внутрішньо

і зовні.

Дякую вам, пані Наталія, за ваш

час, гарні поради та секрети, тим па#

че якраз навесні вони дуже корисні і

стануть у нагоді.

Центр українських традицій,

Наталія Калиновська, 

Розробник здорового харчування на

українських традиціях.

Сайт shishkin.com.ua

Вайбер (067) 472M19M10

(066) M 672M14M16
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ОО
, яке то незрівнянне щастя леті#

ти безкраїми українськими по#

лями на машині. В кабіні

якийсь начальник конторський. А ми з

батьком у кузові. Вітер закида на плечі

віхоть бородища, кострубить рогами си#

вий з підпалинами батьків чуб. А мені…

мені напнув сорочку вітрилом, лопоче,

неначе то за спиною крила б’ються,

шарпаються, ось#ось вирвуться на волю

з осоружної людської одяганки, так сва#

вільно їх туди всиломили. Ще мить – і я

злечу, мов юний божич, над всім цим

чудесним безкраєм, свіжим від роси сві#

том мерехтливим, над чоластими древ#

німи могилами, аж очі заплющую в пе#

редчутті неймовірного. І раптом, наче

води линуто.

– Пр#р#р#р! Приїхали! – регочуть

дядько Йван, тиснучи на гальма, і його

помідористе обличчя аж пашить, бриз#

кає на нас сонячною радістю.

Батько ґараджаться, батько, здається,

цілу вічність будуть злазити, крекчучи з

машини.

– Хух! – обтрушують штани. – Паняй!

Піднявши свій рудо#пурпуровий па#

рус, пирскає ранок кониками, радістю

й росою важезною, перлиновою. За

синім гребенем далеких тополь – Смо#

ловий хутір.

Той чоловік виріс на перехресті, а во#

но ж нечисте місце, якось зненацька,

мов мерк з#під землі. Тут тобі нікого…

стоїть. Ну, звичайнісінький собі сіль#

ський дядько, вбраний в картуза з на#

дірваним козирком. В старому галіфе,

ялових добротних чоботях, драбинува#

тий і незрушний, ніби назнарошне нас

чекаючий. Батько, неначе човен об

скелю, так й ударився об його насміш#

куваті сині#сині очі. Але, за звичаєм,

як і перед кожною людиною, злегка

вклонився.

– А чи не скажете, мо’ тут навпрос#

тець до Смолового, по залужжю.

– Да#да! Вон на тє кусти! Відішь? І

пряма, пряма! – вирубав, неначе з бля#

хи, своїми лискучого заліза коронкова#

ними зубами.

Батько якось здивовано окинули пог#

лядом чоловіка, його з гусячою гордістю

возведену голову, пронизливо синіючі

презирливі очі, обминули, мов недолад#

ний стовб, й щось бурмочучи, розігна#

лися пролужиною на зелені далі кущів.

Майже одразу наткнулися на стежку.

Мокру, з глибокими копитнями, що то#

нула в засльоженім ранковою радістю

квітучому лузі.

Уже хтось йшов попереду – роса поз#

бивана. А воно пастухи. Напевне, бать#

ко й син. Обидва круглопикі, обидва

висловухі, русяві, веснянкуваті. І від#

кланюються на татів уклін однаково.

– А що то, хлопці, у вас за дивовижа?

– зупиняється батько, високо скидаючи

свого знаменитого ціпка в бік Вишнів#

ського. – Я його по#людськи питаю, а

воно пащелить по#кацапськи. Чи при#

їжджий який, дак то простітєльно!

Пастухи засміялися однотонно з

присвистом.

– Та нє, то наш, хутірський! Ригорєв!

З#під Линінграду десь. Валентина Те#

рентіївна, – заходилися пояснювати

навперебій. – Учителька. Вона у войну

медсестрою була. Привезла його канту#

женого. Вигледіла, випестила. Обліко#

вець. А таке з себе строїть. Тьху! 

Батькове обличчя неначе замерзло.

Тихо понирив голову, і ніби поплив, по#

хилив стежкою. Душа моя стислася –

щось буде… 

Батько так несподівано зупинився –

я аж гряцнувсь в їх широку спину. Зир#

кнув здивовано й відсахнувся. Лице

поволі розмерзалося, неприродньо

кривлячись. І раптом нервовий, як

блискавка спазм перекреслив його.

Руки затряслись, зводячи проти неба

кігтистого костура, горло заклекотало

в давтяках лютих:

– Учись, синє! Учись! Учись в цього

зайди, як тра любити свою Батьківшиз#

ну! Це ж не день, не два, а двадцять,

двадцять літ підряд він, він їсть наш

хліб, дихає нашими небесами, кладе під

себе нашу дівчину, а мовою нашою гай#

нує. Народом гидує нашим! Миром

оцим, що для нього все це зростив, все

це викохав. А чому гайнує? – батькові

очі закипіли смолою. – Тому що він і тут

господствующа нація, на нашій землі,

на нашім серці! – заклекотали орло. – А

ми раби, холуї, грязь на його юхтових

чоботях! Да того він нас не шанує, що

ми самі себе не шануємо! У#угу#гуг! –

затрясли головою. – Тільки виїхав за сі#

ніфор – готовий той язик в задницю

москалю застромити! Геть! Геть! – мов

забракло повітря, шарпонули сорочку,

аж верхній ґудзик відлетів. – Чого, чого

ми по хуторах розбіглися? Чого я з Се#

мирозумовими хлопцями на Крути не

відійшов? Щоб поперек горла кістьми

їм.., – похлинулися полиновим відчаєм.

І поникли, випустивши з рук костура.

І вже не грізний, всепроклинаючий Бог

був переді мною, а якийсь змалілий,

прибитий житейськими ціпами, мов би

аж чужий чоловік. Я тремтів. Виплеск

батькової ненависті, батькового відчаю

так боляче різонув мене, що я з осторо#

гою навіть не глянув навсебіч, бо ж Кру#

ти… а зіщулившись, мало не плачучи з

безсилля, пішов за вітцем.

Який у них враз став важкий крок, не#

наче кістлявий вироблений віл, заточу#

ючись, тяг за собою важке млинове

жорно в безконечний морок. І раптом

на тлі ще юного, свіжого, з неторканою

блакиттю неба змигнув величезний

сніжнобілий хрест.

– Тату! – вирвалось мимовільною ра#

дістю.

– Ба! – живлючий відблиск посмішки

побіг по батьковому зледенінню. – Біла

чапля. Віщий знак небесен! – і широко,

мов закликаючи до себе благодать, роз#

вели руки.

І плечі в тата розгаялись знову, і крок

помалу наструнився, неначе вони очис#

тились від парші. І їх химерна патериця,

з гнутою ящеровою головою, враз ожи#

ла, як і подобає Симурвлу – птахові#

провіднику, бадьоро заквапилася попе#

реду. Широка долоня облоговини то тут,

то там увінчана шоломами#стіжками,

напевно витязі в Смолівському озері

змивають своє споконвічне бойове

многотруддя, неквапливо здійняла нас

на крутий, рукотворний пагорб –

Родільниця – найвища з могил Білове#

жівського пантеону загадкового. 

А тато вже возводять руки рокочучи:

Люби Вітчизну всим серцем своїм. 
Тут РІД твій! Тут Родники твої! 
Тут я РОД % предвічен над тобою 
Розпростер свої Долоні всемогущії!

І я з радісною вітчайдушністю здій#

маю руки # і мороз шпаркий покриває

Друкується з люб’язного дозволу автора, Івана Гарасимовича Просяника.

Зело таємниче

Горасим Дмитрович Просяник. 1979
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тім’я, котиться раменами, бо велетен#

ська, від заходу і до сходу длань рожеві#

юча заполонила всі небеса, аж відграї

по ковилі сріблистій хвилями котяться.

Вона тут де#не#де забігає з Великого

Степу. По латині ковила Stipa – степ.

Цю назву до нашої ери ввів Геродот.

Ось яскравий приклад давньості укра#

їнської мови, українського народу. Заг#

ляньте в зіниці будь#якому українцеві

– й на вас зиркне веселий скіф з Пек#

торалі, що доїть козу.

Я біг луговиною, бо вже он – он ши#

рочезна, як майдан, мілка діда Михай#

ла вулиця, але якийсь первісний жах

все ж витав наді мною. Неспроста то

саме на Родільниці. Неспроста батько

аж до землі поклонилися. Вбираючи

голову в плечі, я бочком, мов качур,

зиркнув у височінь. Але тепер не рука,

а велетенська, з роззяпленою пащекою

щука скалилася на Вишневий хутір, на

те кацапське перехрестя. «Хе#хе» – хо#

тів засмія-тися, а воно, наче по штахе#

тику, сухою ломачкою затарабаніло. Та

в двір до діда.

Так й поколовся об срібний іней його

щік.

Дід і вірять, й не вірять, що – я з не#

ба звалився? Його округле млинцюва#

те обличчя, неначе мне якийсь весе#

лий біс.

– Марійко! – притискають мене ла#

пищами до пахкого куривом і сіном жи#

вота. – Марійко! Та ти тільки глянь! –

дідове горло зрадливо залипло.

– Божечку! – баба Марійка вихоплю#

ється з хати, тріпаючи пухластими мок#

рими руками. – Хто ж це до нас явився?!

– Ну що ти з ним цюцькаєшся! – аж

розсердився дід, – од нього ось#ось дів#

чата, як од шпака лозина, тремтіти бу#

дуть! Гарасиме! – крикнув попівськи ба#

совито, аж сусідські собаки подали го#

лос. – О! Появився!

Діди обіймаються, цілуються, потря#

сають один одного. А баба Марійка ме#

не цілують, засоромленого, здівчурено#

го враз, пригладжують чубчика пахкою:

і медом, і тістом, і молодим городнім

кропом рукою.

– А мені й байдуже, що качур з ку#

медним качам до двору, вродь, приби#

лися! – хвалиться дід Михайло сном. –

А воно бач! Добре, що я вчора повен

ушак карасів наловив. Ми ось зараз!

Марійко! Ага, ти тут! – і ведуть і мене,

й батька на свій чистенький, з крутими

баранами липової стружки, поставець.

А там, а там у діда абрикос. Аж обсипа#

ний, і вже де#не#де жовтобокенькі дра#

тують око.

– А, бачу, бачу! – сміється дід, – зараз

ми труснемо. О! Збирай. Абрикос він,

мо’, найпользовитіша в світі садовина.

Він кров робить веселою! – засміялися

деренчливо, підморгнувши батькові.

Що правда, то правда. Абрикос саме з

цього боку дуже цінний плід. 100 грамів

його ягід впливає на кровотворення так,

як 250 грамів свіжої печінки. Це тому,

що в нього багато заліза й срібла. А про

різні вітаміни й говорити не доводиться,

їх о#го#го скільки. Особливо Р та прото#

вітаміну А, що надає плодам жовтогаря#

чої барви та ніжного смаку. Для людей,

що страждають анемією, він незамін#

ний. Як і для людей недужих серцево#

судинними захворюваннями, бо фактор

Р – справжній бальзам для серця, без

нього воно б просто відмовилося пра#

цювати.

– Еге ж, смашненькі! – це вже баба

Марійка… несе повен казанок крутяку,

– а юшечка затим підстигне. – Я ото,

Гарасиме, вкину в рота двійко#трійко, і

голова перестає боліти.

Пояснення цій дивовижі просте – в

плодах абрикосу багато магнію, а він

дуже швидко знімає артеріальний

тиск. Тому для гіпертоніків пропусти#

ти абрикосову пору – злочин для свого

здоров’я. Окрім того, він сприяє робо#

ті шлунково#кишкового тракту, бла#

готворно діє на печінку, жовчний міху#

рець. Жовч він ніби проціджує ?– очи#

щуючи її. Ну, а про курагу… напевно

кожен знає її цілющість. В гарно вису#

шеному абрикосові вміст цукру інколи

досягає 80% – найбільше з#поміж всіх

рослин, які є в нашій місцевості.

Що мені той крутяк? Мене вже на ла#

комини потягло.

– Невже ти вдома тих вощин не нали#

зався? – дивуються батько.

– Е, Гарасиме, тут же зовсім другий

мед! – сміються дід. – У мене бджола з

джмелем танцювала, собі діток надбала,

по дійниці за раз тербичать, як корови!

Діди регочуть, до сліз, продмухуючи

медушку – козацьку душку.

– Смокчи#смокчи, навіть сам Ведмідь

оце хвалив.

Я скептично посміхаюся, знаючи ді#

дові витребеньки.

– А живий ще козарлюга? – аж ски#

нувся батько.

– Живий! Живий! Якби йому хоч не

вход, а ласкаве слово – зносу б не було.

Скоро ж дев’яносто другий. Бог йому,

бач, таке щастя дав. А невістка стер#

во… Він же для тебе такого сина в го#

лодні години викохав. Сіла йому дур#

ному на плечі, а ще мастєр зілізнодо#

рожний. Тьху! Довели… – плакав дід –

хліба не дає! – господар затрусив пеле#

хатою головою, мов струшуючи гірко#

ту з вій, – та я б, – колотнув коротки#

ми опецькуватими п’ястуками, – голо#

ву до порога, і все!

– Оце ось до медку тобі сметанки,

млинчика! – баба цілують мене в макі#

вочку. Крап, крап. О, й вони вже пла#

чуть. – А у тебе, бач, два вихрики.

– Ага, знач однієї жінки буде мало! –

враз переміняють з губи вітер дід Ми#

хайло. – Раз ожениться, сто підженить#

ся! Якраз вакурат!

– Що, вже сьорбнув старий дурило,

язика на слизьке тягне?! – хльоскають

господаря рушником баба Марійка, –

щоб він тобі по саму кісточку відсох!

– Годі! Годі! – примирливо гуде дід

Михай, – бо бджіл розколошкаємо, не

буде сьогодні взятку. Ич, як мої розум#

ниці трудяться, ич! – обертається всією,

неначе млин, статурою до вуликів.

А вулики в діда! Шість, так, як і в нас.

А сьомий… колода, та ще й яка, вродь

ведмедище на задні лапи зіп’явся, а з

пупа «дзик, дзик, дзик».

– Я б його вже давно спалив, бо туди

треба й рамки сторчові робити, й во#

щинку різати та й трухлявий. Але як

зайде хто: ну ж історія, музей, Русь! Я й

держу. А ти в курсі, як ранче на Русі цій

нашій пасічники свої борті од медведей

стерегли? – і вертляві хитрі біси показа#

ли мені язики в дідових зелених, як мо#

лода глиця, очах. – Ге#га, цього й батько

не зна! – кахкає дід, пускаючи хмару

ядучого диму з товстючої, в палець, ци#

гарки#самокручі. – Ранче, знаття, борті

в лісах були. Неісходимих дебрях. А де#

ревини там дуплистої – безна. І бджіл

також. І медведиків само собою. А мед#

ведикам – медок – то перше діло. Спа#

су немає та й годі. І не стрільнеш, і не

лякнеш, бо ж ружжа тоді ще ніякий кат

не видумав. Так ось знайшовся один ро#

зумаха, проти дупла прив’язав на довгій
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мотузяці колоду. Долізе медвідь до лако#

мини, а довбешка мішає. Він її лапою.

Вона відлетить, да його – буць – по

морді. Він, ясно, розсердиться, та дужче

її. І вона його дужче. Тоді він роз’ярить#

ся вже зовсім та зі всього маху ту ка#

пость лапою. Й вона його тоді як смал#

доне… летить медведик вверх ногами

вниз рогами… ге#ге#гех!

Діди зареготали голосно, горобці так і

шугонули зливою геть з подвір’я.

– Пр#р#р! А я так і знав, що гості!

В куций дворик, розгороджений чор#

нобривцями товпижить, побрьохкую#

чи пузцем, маленька людинка в

прим’ятім капелюшку. Одразу ж вид#

но: якийсь начальничок, значить, ці#

литься вже на дурничку.

– Чого на дурничку! Чого на дурнич#

ку! – зацокотів по#жіночому чолові#

чок, облизуючи й без того масні, пухлі,

мов бджолами накусані, губи. – Я

знаю, ти там дубового сушняку на

баньку нагледів! Дак я не возбраняю!

Пожалуста! Хоч сьогодні! – сусідиться

між дідом й батьком.

– Марійко!  Га, Марійко! Ану кен#

дюшка Лапайтемоновичу! Хай йому

абищо, так трудно вашого батька вели#

чать!

– Пантелеймонович! Да, кендюшка

то харашо! І яєшеньки! Ги#ги! – зака#

латав, як в пусте відро, лісник.

– Да#да#да! Пригощай, Марійко, Ла#

пайтемоновича на всі сто! Гарасиме, а ти

забавляй! Бо я біжу вже на ферму Бурка

запрягати! Поки вони не передумали.

Мені доручили віжки. «Но! Но!» –

шлягую по мишастій лискучій Бурковій

спині. «Но!» – повні штани щастя. Але

якщо обмізкувати – це з нами гени тво#

рять. Пам’ять вони мають древню. Але

кінь не чманає такого керманича, наче

не до нього, неквапом тягне рипкого

возика по м’якій, пругкій, моч би й

справді колихкій луговині. Де#не#де під

копитами аж чвакотить. Жаби рудими

пирсками шугають попереду коня. Це

починається Остерове стужав’є.

– Тут він, стужавлюючи сім підземних

джерел в єдину цівку, обгороджену ка#

менями, починає свій витік! – каже дід

Михайло. – Не оралося тут споконвік, й

не сіялося – матерщизна. – Що при#

рода посіяла при зарожденії, те й по сей

день благоденствує неторкане. Розко#

шує, буя на цім маленькім нігтику. А да#

лі все знівечене, спаскуджене, міліраці#

ями зрізане, всякими лишаями, вираз#

ками вкрите. Боліє вона, бідна, чахне на

очах. А отой важкий дух і в нас перехо#

дить, і нас заражає. Ось і виходить, що

її, Матір нашу, вбиваючи, ми самі себе

губимо. Но, Бурко! Но! – раптом спо#

хоплюється дід, – а то ми з таким пово#

дирем півдні до гаю, півдні з гаю! Но!

Луг то одне, а підлісся – інше. Уже

віз неначе пливе по колихкій блакит#

но#пурпурово#жовто#бузковій, в біло#

му шумовинні хвилі. «А що це? А що

це? А що це?» – тільки й встигаю пита#

ти. Тут все якесь казкове, нетутешнє,

листасте, стеблисте, аж над головою в

мене парасолі ангельського (Angelica

archangelica) зілля.

– Бач, наче лавровий лист пахне! –

розтирають дід в рудих від курива пуч#

ках зелені довгасті зернини, – іскренно

козацька рослина. Дягель! Може яко#

гось так козака колись звали, чи хто зна.

Але запорожці його вельми шанували.

Саме благодаря цьому кореню царі За#

поріжжя довго не могли вгризнути. Аби

не Катерина – вража баба, мо’ б і по сей

день радувало б нас.

Я аж прилип до діда… мислимо – ко#

заки! При цьому слові сердечко моє,

мов хто з долоні на долоню перекидає,

бо ж оце все: мазепинські та кочубеїв#

ські краї. А ми Варчаки, Вербичі, Шев#

ченки – бунчужні родом!

– Ото як тільки збирається посольс#

тво до Петра в столицю, так зразу зна#

харі й налаштують йому вузлик дягелю#

ягелю. А в царя які порядки? Га? Та дур#

ні! Хто його переп’є – той і молодець.

Тому й почот! Дворянство! Уже всі по#

під столами валяються у блюваках своїх

пиками немитими, а нашим хлопцям

хоч би що. Бо вони, йдучи на прийом,

по гладущику подорожникового напару

виджуглили. Він одразу спирт в сеч ви#

гонить, не дає по крові гуляти. А вранці

встають – дягелю#ягелю вип’ють. І нія#

кого їм похмілля не треба, й голівонька

світла, й апетит – вовчик позаздрить.

Знов п’ють, гуляють, царя забавляють. І

став він на запорожців тоді злитися. Як

зикне однажди: «Ану рубайте їх!» Вихо#

пили кацапські п’янички шаблі, маха#

ють ними куди зря – мало царя не зару#

бали. «Стріляйте!» Стріляють, а все ми#

мо. І тоді злякався Петро#цар: що ж це,

– думає, – за народ, що його ані шабля,

ані куля, ані германська водка не бере.

Якби то не одколов Іван Степанович

фундурію, мо’ б нам і вольна була, бо

тоді, по Батурину, на все життя цар таки

протверезився.

Кінь перечвалав давню меліорацію,

вщерть заткану ряскою. Перепуджена

зелена жабище з переляку аж на воза

шлякнулась. Здивовано лупнула свої#

ми золотистими вирлами: скрекеп#хе

– Іван та не царенич, й шубовснула

назад в своє багновище.

– Да й при Лизаветі Петрівні, казали

старі діди, нам непогано жилося. Там

козаки в такім почоті були, як джмелі

гули. А при Катерині все перемінило#

ся, бо навкруг німчики, як ті тарганці,

застрибали. Ось вони й нараяли Запо#

ріжжя зжить. Нагрузили чи десять, чи

двадцять возів амуніції, посадили на

передок свого генерала Теклю. Тільки я

сумніваюсь, щоб генерала якоюсь Век#

лою звали. Мабуть, то сама німецька

хвойда у мужське перебралась, щоб

медку солодшого купить. Ой, і зраділи

ж запорожці, бо ж їм ніхто й клаптя не

давав. Бігом баньку розтопили, члени

свої помили. Та й давай одягатись, пе#

ред тою Веклою красуватись. «Гарні, –

кажуть, – ваше сковородіє, кафтани, а

де ж штани, бо ж лише підштаники ви#

дали?» А генерал той як заверещить по#

бабськи: «Дурниє хахли, панталони

вам якраз в талії на любовні баталії.

Дньом будете гарцювать, а ноччю ма#

тушку#царицю улещать!»

Бачуть козаки – погане діло. Хто від#

важніш був, те шмаття страмне з себе та

до турків ходу. А інших похапали та в

Петербург, зо п’ять тисяч. Да тіко не до

цариці. Хтось пустив чутку, що в запо#

рожців кості залізні. Дак приказали їх,

бідолах, всіх до єдного загубить і собор

здоровезний на тих костях построїть.

Щоб вічен був і Україну, доки й світ,

страхав! Отак! Но, Бурко! Ньо! – дід пе#

рехняблюються й скубуть пелехату рос#

лину за здоровезного капелюха. – Еге,

приятно пахтить? Добрий душок – по#

лєзний для кишок, і для голови! На пох#

мілля, щоб ти знав на будуще, луччого

зілля немає. І що харашо, дак даже од

горілочки одверта. Бо так на похмілля

чарочку#другу і вже чоловік готов… не

може без горілочки. Ось алтею ти ж зна#

єш? Знаєш! А це зілля від алтеї в кілька

разів сильніше. Так за два#три дні ка#

шель, який би не був – прибере. Тільки

з ним поводитися треба делікатно.

1 столову ложку кореня на 2 склянки

окропу. Настоюють під куфайкою, чи

там шапкою годину&дві. А тоді по тре&

тині склянки чотири рази в день. Грип як

рукою прибере, бо і піт добре гонить, й

сеч, і жар знімає, й послаблює.

– Ти казав, вродь, він й од ремонтізу

добрий! – торкають діда за плече бать#

ко, – так я б узяв, як є сушений. Бо на

сиру погоду щось ноги мої так навкруч

бере, так бере, аж під саму пахвину.

– Ага ж бо! Ага! – по#конячому кива#

ють дід. – Десь торішнього чималень#
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ко. Він же до п’яти літ годен, як і кажен

корінь. Нехай, і Йванько поп’є, апетіт

почуствує, бо він такий у тебе зазимку#

ватий, як весняний півень, проти сон#

ця світиться. Та й Самійловна хай ним

серце попользує своє. Дуже спомагає.

Пр! Пр#р#р! Невкомирний! Тут хтось

дуба в півзим’я завалив. Окорен його, а

гілля буде наше, хе#хе! Вирвав я таки в

Лапайтемоновича! – сміється дід знову,

запихаючи до рота дебелезного, в па#

лець, самокруча. – Спасибі тобі, Гара#

симе, за буркунець, пахтить як, і геть#

ман би затягся.

Діброва величезною підковою охоп#

лює Залужжя. Цілюща прохолода так й

обцілувала нас. Зітхнули на повні груди

з насолодою й відхлипом радісним.

Шкоргаю, плутаючись в траві, у вели#

чезних дідових чоботищах, бо в діброві

зараз вужжя, гаддя, всякої повзучої на#

волочі, потопаю в бур’янній повені кро#

пив і жальких, і білих, бузкових, жовтих,

червоних. Хащі Іван#чаю, окутані золо#

тистим тремтом бджоли – він найкра#

щий з рослин медонос, давно покрили

ведмежий часник, первоцвіт, медунку.

Багате на дощі літо вигнало цілі лози#

няччя з княжого кореня, лапатисту,

увінчану короною зелених квіток – че#

мерицю. Запалили фіолетовим вогнем

приболіття живокостові зарослі. То там

– то тут: і синіє, і жовтіє заразом диво#

вижна рідкісна квітка день#ніч, по#ху#

тірському, а насправжки перестріч лі#

карський. І все ’дно якась химерія. А да#

лі, по сушині родовик тремтить на то#

нюніх ніжках свої бурячкові качалочки

зронити. Розкошують, схожі на домаш#

ню ружу, біластенькі калачики лісові,

джмелями облюбовані – дзвоники аж

тремтять. І духм’яна кремова шума га#

дючників, таволги, валер’яни – голова

наморочиться.

Діди, хекаючи, кладуть на воза дебе#

лезні, обцюкані палімаччя. Я теж про#

бую підсобляти – їм на регіт, що чоботи,

а що трава.

– Ти он що, внучку дорогий, – гасить

посмішку дід Михайло, – роззуйся, бо

на залуженні гаддя немає, та нарви ме#

ні снопик авер’янки й гадюшнику.

Тільки не підряд коси, а через одне,

щоб же відсіялось й на завтрашній рік.

Дуже помічне зілля од нервів. Стала

моя бабуся щось дуже вразлива. Муха

пролетить – вже трясеться. Повішу в

узголів’ї, воно сохнутиме й бабусю

мою лікуватиме! Ану ж бо!

А мені тільки того й треба. Така благо#

ухань, аж очі прижмурюю. Королиці –

біло. Косарики. Переполошник голова#

ми рожевистими киває. Блошина м’ята

чманить. Султани гадюшнику, ва#

лер’яни… світ пливе в якомусь п’янкому

мареві, забиває віддих, коливає тобою,

як маятником у велетенськім дзвоні

дня. Далина бринить в мареві блакитно#

срібнім, напливає на близину якимось

неправдоподібно хвильким міражем.

Сюрчання коників, бриніння рудокри#

лого цапка, жуків, джмелів. Гул басови#

тий лоскоче вуха, перегук жовторотого

птаства, що тільки#но зіп’ялося на кри#

ло, сповнює тіло незрозумілим таємно#

містичним тремтом, мов по твоїй душі

хтось водить невидимим смичком. І не#

наче потилицею відчуваєш щось невло#

виме воріжке й сторіжке водночас, мов#

би під ногами не трава, а молода над

п’янкою глибиною тьохкаюча крига. І

ти не йдеш, пливеш по тім чарнім маре#

ві. Батьківщизна. Дідівщизна. Родіна.

Долина плавиться, переливається із зо#

лотого тигля прямо тобі в груди. Волот#

тя гадюшника паморочно душать, обав#

ляють. У вухах вже не співає, а неначе

рокоче глухо, мов ближчаєш й ближча#

єш до якогось невидимого величезного

водограю. Й повітря різкішає, холодні#

шає, тужавішає, повниться незрозумі#

лою загрозою, сковує плечі й ціпенить

руки. Здивовано поводжу навкруг очи#

ма, тишу, тишу крок. Враз у вухах за#

тенькало тонко, часто, мов  пірнув на

шалену глибину. Межи очі війнуло си#

рим мжиччям. Аж зажмурився, стріпо#

нув головою і, неначе з#під води, випір#

нув… за крок від мене стояв кінь. Що ця

істота була конем, я можу заприсягтися

через багато років. Довгасте, в золотис#

тих, мов луска смугах тіло. Довга шия

кінчалася куцою хоботистою мордою  з

чималезними, мов денце зеленої пляш#

ки, фасетковими очима. Може, й бага#

тонога, бо трава аж під черево. Всуціль

сріблиста, в крупцях інеюватого цвіту,

обсіяна темно#смарагдовими чи то ме#

теликами, чи то пташками. І Вершник

розпростерся в тій срібній траві… голий

по пояс. Червонясте, у дрібуньках, не#

наче мащених олією бурячкових сиро#

тах огруддя, широчезне... 

Кінь схарапудився, скинувши хоботок

догори важко золотих небес, пронизли#

во заржав. Ні, голосу не було, але враз

заклало вуха, стисло голову. Вершник

тіпонувся, кліпнув безбровими очима:

великими, лискучими, як жива ртуть. Я

омертвів.

Інколи ці видива все з новими й нови#

ми подробицями приходять в сни –

знову і знову манячи в той жахний і та#

ємний світ.

Моторошно чіпкий погляд пронизав

мене. Довга, як весло, тонка рука черво#

ним шестипалим вужакою ковзнула до

зброї.

Що це зелене решето із залізним кру#

жалом посередині було зброєю – я втя#

мив одразу. І втямив, що це кінець. Тва#

ринний жах пронизав єство. Як звіря,

впіймане в пастку, завив пронизливо,

моторошно. Й тут дужі руки рвонули

мене за плечі… кумельгонули через го#

лову, я так і вкипів у батьковому одчай#

душному обхваті.

– Свят, свят, Роде наш! І небо, і земля,

і люди твоїя! –  волали, тягнучи мене

геть від страшного місця.

Світ ще розмазував кольори, граючи

прозорими хвильками, але це вже був

наш зелений, блакитний світ з Дібровою,
з Бурком, з дідом Михайлом, Татом.

– Ох і дурень же я! Ох і дурень же я

старий! – Давай, Горасиме їхать! Давай!

– дідів голос тремтів, зривався. Добре,

що все добре! А мені ж Ладомир не раз

казали: обачним у Підкові будь. ТАМ

ДВЕРІ Ж Є! І ВОРОТАР ПРИ НИХ!

Чи Буркові передався наш страх –

рвонув важезного воза, аж колеса за#

чиргикали, й хропучи потяг Залужжям.

Я на передку: занімілий, чманний. А ді#

ди, мов варта обохбіч, розгонисто сту#

пають, щохвилинно озираючись.

– А бач, Підкову вздовж і впоперек

сходив. Пастухи раз бабі й хваляться:

«Там ваш дід під дібровою цілісінький

день, як навіжений, туди#сюди!» Так во#

на в сльози та бігом, забрала. Я думав, то

все Ладомирові глаголиці. Глипнув… і

неначе мене обварило: була дитина, й

нема дитини. Тільки райдуга грає низь#

ка, криваво#бурячкова. Ох чудасія

втрьох туди скотитися б?! Хух, ти мамо

рідна, у мене й досі тіло трясеться.

Тато мовчали. Ішли білі, закостенілі,

неначе випрана, вимерзла на стужі бі#

лизна. І що творилося в їх душі, я вже

ніколи не звідаю.

Почалися жнива. Священний місяць

Бога Живи. Найпотаємнішого й най#

зримішого Бога України#Руси, що в

міжнародному пантеоні співвідносить#

ся з Богом врожайності, давньоєгипет#

ським Озірісом. По#староруськи сер#

пень йменувався жицьень. І від жати, і

від життя. В найдавнішій дохристиян#

ській пам’ятці мого народу «Книзі Ве#

леса» Жива згадується в першому най#

шанованішому ряду божеств українців.

«Й ось Білояр, Ладо – такожа Купай#

ла, і Семнич, і Живич… він чистий, і

ярий, і блискавородний. То суть Тригла#

вень єдиний! Сюди й прийдеш!»
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В старовинній купальській пісні#зак#

личці, що восходить до часів Трипіль#

ської культури (VI тисячоліття до н.е.)

недарма співається:

Сє у нас в году три празники, о єв Леля!
Перший празник – Семник чистен!
Другий празник – Триглав ясен!
Третій празник – Купалиця –
Купалиця – Живи держалиця!
О єв Леля!

Дні Живи#годувальника, в Польщі

цей Бог жіночої статі, настають одразу ж

по Перуновому тижню. Чоловікам від#

починок: «гульбища мужские межи

сьол», в ці дні їм «ані жать, ані косить –

тільки шабельку носить!»– тобто наби#

ратися сил для найвідповідальнішої,

найважчої роботи – збору хліба насущ#

ного, роботи многотрудної: «Поцілуй

мене, Іванку, поцілуй мене ізранку!» –

«Як буду жив – то після жнив!»

Ось тому#то кололася в ці гульбищні

дні обов’язкова братчинська роха, рі#

зався чорний бугаєць. Варилися ячмінні

пива#меди – чоловіки набиралися сили,

снаги. Але не одразу по Перун#дню по#

чиналися жнива, їм передував так зва#

ний мольбний тиждень. Молода грома#

донька, «жони#кликальниці», в Росії

цей термін дещо змінений, вживається

й зараз «кликуши церковные», очолю#

вані волхвами#священиками, йшли на

роздолля й закликали Бога#Дощодате#

ля, Перуна#батечка «одвесті хлябі не#

бесние от ржіци да пшеніци». Можливо

з цією метою й влаштовувалися «муж#

ськие прю», бої, щоб задобрити Громо#

вержця, покровителя воїнства. Услади#

ти його, заректися цим від дощової по#

годизни. Уявімо, яка неосяжна містерія

ставилася по всій хліборобській держа#

ві. І це було неповторне театралізоване

дійство, побудоване на щирій вірі і ще

щирішому віруванню в те, що саме твій

клич#моління дійде до Бога. Вивільня#

лася надпотужна енергія людська, пси#

хічна, що і впливало на погоду. 

Жнива для нашої родини теж дійство

з#понад дійств. Матінка в рідко надіва#

ній вишитій виноградами чи калинами

сорочці. У баби Онисі вони пущені чор#

ним рясном. Тато в простій полотняній,

але тонко вибіленій, червоним шнуром

перехопленій, сорочці. Кобила за ді#

лом… Як то мені за безділлям? А глека

глековича – хто нестиме? А цмин піща#

ний хто на Горбиці збиратиме? Так#то!

– Гойсподине Боже, поможи твоєму

чоловікові в добре зжати, в добре й з’їс#

ти, в добре й спити! – батькова важезна

долоня ляскає мене по зашийку, любля#

че, але.., – иш, нагни голову, нагни!

І я з розгону – молитися… 

– Ну, благослови ж, Матінко – Сира

Земле! – батько ще раз кланяються й

починають широкого покоса.

Споконвічна магія русичів вимагала,

щоб першу ручку прокосив старійшина,

вождь роду, чоло держави, світлопрес#

тольний князь. Як написано у «Повісті

врем’яних літ» – «князь почата і ми по#

тягоша за ним». Цей звичай в загально#

державнім вимірі дожив аж до кінця

XVI століття. Джерела Московського

князівства однозначно засвідчуюсь, що

цар Іван Грозний під Коломною мав

свою «красную нивку», де він перший

починав і «сеяти й косити». Бо ж прави#

тель, начольник держави – уособлення

Верховного Творця на землі.

І бабуся Онися радуються. Блискає

серпик у її руках під обніжком, де косі

непідручно. Вродив хлібець й на її ла#

точці. Ущедрила влада п’ять сотих, а

мали ж Онися 26 десятин рахманної

землиці.

– Ага, клади, клади його сюди. Я зараз

тобі таку інтересну баєчку про хлібець

святий розкажу.

Ото, значиться, ішов раз чоловік не

багатий, але й не бідний. Аж бачить –

на шляху лежить скориночка хліба черс&

твая. Він її підняв, перехрестив. Поцілу&

вав. Прощення попрохав, що хтось його

вронив.

Приходить додому та: «Жінко! Дітки!

Я дорогоцінність знайшов!»

Зраділи ті: думали, гроші. Обновки бу&

дуть. Аж він кладе на стола окрайчик

сухий, та й ділить порівну, як коровай

багатий. І став від того дня чоловік роз&

живатися. Ніколи в його домі тепер хліб

не вибував. Коли це одного дня, хазяїн са&

ме був в полі, прийшла в його дім Дома&

ха&Костомаха з косою неклепаною. Сіла

та й сидить. Бачить Хліб – погане діло.

Він тоді й каже:

– А хочеш, я тобі про свого хазяїна роз&

кажу? Що він за чоловік!

– Ану ж бо, кажи! – стрепенулася та,

аж кості застугоніли, – як поганий, та&

кого йому жару задам, що гай… 

– Що там поганий! Жахливий! Він мене

торік як ухопив та як кинув в темницю

сирую ще й залізними зубами приволочив.

Думав я, що не врятуюся. Але ж таки

вибрався на світ Божий. Та рано я возра&

дувався. Він це бачив, але не чіпав, поки я

на ноги не став. Золота не взяв. Тоді він з

такою косою прийшов, куди твоїй, та під

корінь мене, під корінь. Ну, не дає жити.

Кинув на тік та давай молотити. Ціпа&

ми та з синами так мене побив, так мене

потовк. А тоді взяв та й кинув між каме&

ні важкії, крутючії. Душа моя – геть бо&

рошном стала. Ой, не всі ж це були мої бі&

ди. Вогонь він в печі розводить, куди тому

пеклу, встократ пекельніше… Гей, гос&

течко, а куди ж ти! – крикнув Хліб в спи&

ну Домасі. – Я ще не доказав, як він ножі

готував!

А Гості вже й слід прохолов. Отак Хліб

свого хазяїна врятував, що він його із зем&

лиці підняв!

Кожна кощюна, кожна байка давньо#

українського епосу несе в собі глибинне

моральне навантаження. Хліб многот#

рудний. Хліб спасительний! Хліб – дар
Божий! Небесний!

А оте закінчення батькового закляття:

«В добрі тебе з’їсти, в добрі тебе спити»

– то не для римивикруглення. Так, жи#

то п’ють. Це кваша. Хто хоч раз в житті

спробує цю дивовижну страву, той весь

вік пам’ятатиме її неповторний смак,

солодко#кислий, оздоровлючий. Стіл

давнього українця був надзвичайно різ#

номанітним й здоровим для тіла. Кваша

подавалася на друге. Недарма ж при#

казка: «Кваша – матір наша!» Лікувала

вона гіпертонію, бо в матінки одразу ж

переставала боліти голова. Лікувала різ#

ні внутрішні запалення. Підшлункову

залозу. Покращувала роботу шлунку.

Діяла вспокійливо. Наструнювала ро#

боту серця, позитивно впливала на зір,

Й була просто необхідною при цукриці.

А робили її дуже просто: заквашували

житнє борошно буряковим або медо#

вим солодом. І давали кілька днів в теп#

лі перебродити. Але до кваші ще дале#

ко. Це зимова страва. А до безсмертни#

ка близько. Тато не дають гуляти. Вже

погейкують його рвати.

Властивості цього дивовижного зіл#

ля, а всі створені Богом ліки дивовиж#

ні, я звідав на собі ще з раннього ди#

тинства. Саме ним чудово лікують ди#

тячі переляки. Ці перші мої враження з

малолітства випливають, мов з туману

тонко духмяніючого. Бабуся обкурю#

вала мене якимось золотистим зелом.

Та ще й поїла, хоч я й відтрунював го#

лівку від гіркого знадіб’я, із сріблястої,

єдиної їхньої дорогоцінності – ложеч#

ки. Беруть ложку безсмертника, зава�
рюють одною склянкою окропу. Насто�
юють дві години вкутаним й дають ди�
тяті відповідно віку від чайної до столо�
вої ложечки 3–4 рази на день…
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Проте пояснити знакову дію цмину

піщаного з відомих мені джерел не вда#

лося. Напевно, впливають ефірні олії,

високомолекулярні спирти та флавоно#

їдні глікозиди, що заспокоюють нерво#

ву мережу, знімають спазми.

Однак печінколікувальна цілющість

зілля відома всім. Знахарі#базарники са#

ме й починають з безсмертнику, куку#

рудзяних чубків, сосонки та звіробою.

Всі ці рослини входять до зборів, що лі#

кують печінку, жовч, нирки. Проте дуже

захоплюватися цмином піщаним (без#

смертником) не варто. Він сильнодіюча

рослина й може після тритижневого

вживання спричинити замість лікуван#

ня застійні явища в печінці. Тож потріб#

но по двох тижнях робити тижневу пе#

рерву або ж підбирати інший збір.

Безсмертник 
(Helichrysum orenarium) 

Тож цмин, найперш має жовчогінні,

протизапальні, антибактерицидні,

спазмолітичні властивості. Напар без�
смертника при холециститах, гепати#

тах, жовчокам’яній хворобі підсилює

секрецію (виділення) жовчі, покращує її

хімічний склад, зменшує рівень холес#

терину в крові. Підсилюючи секрецію й

маючи виражені спазмолітичні чинни#

ки, безсмертник сприяє виведенню піс#

ку, дрібних камінців з жовчного міхур#

ця. Таку ж дію він являє й при нирково#

кам’яній хворобі, недугах сечового мі#

хурця, особливо при гострому циститі,

при утрудненому й болісному сечови#

пусканні, набряках, пов’язаних з нир#

ковою недостатністю. Неповторність в

тім, що цмин не подразнює нирок.?

Безсмертник відновлює властивості пе#

чінки, особливо коли вона болісна,

тверда, випирає з#під ребер. Вживання

напару відомо в перший же прийом

приносить значне полегшення. Беруть
3 столові ложки, це десь 15 г сухих суц�
віть на 0,5 літра окропу. Настоюють
вкутаним до охолодження. Чи напарю�
ють в духовці не менше двох годин. Вжи�
вають за півгодини до їжі по 150 мл три�

чотири рази на день. Особливо цей напар
корисний при церозі печінки.

Дуже часто мої годки, вже поважні го#

лови колгоспів, нарікають на печінку.

«Що ж: як змолоду дбаєш – так і маєш!»

– не раз наголошували тато в таких ви#

падках. А як ти подбаєш, коли комісія за

комісією і кожному лий – і сам пий.

Тож тепер єдине спасіння – безсмер�
тник.

В стародавній українській Русі цмин
піщаний був суто волховським зелом,

вважалося, що освячений знахарями,

він відводить стріли. Тому цю золоту

айстрочку навіть бідна сім’я намагалася

вишити золотом витязеві: мужові, сино#

ві, внукові на лівому плечі сорочки. А

про князів і мова не йде. Ліве плече їх

корзен було всуціль заткане чародій#

ною, в дорогоцінній ниті, рослиною.

Можливо саме тому він і називається

безсмертником. Якщо маєш його за ви#

логою шапки й осліпнеш в чужому краї

чи серцем, а чи й очима, варто вийняти

його, при класти до обличчя, – і ти

знайдеш дорогу до матінчиного порогу.

Хутірська медицина успішно лікує

безсмертником жовтяницю. Тиждень

вживання – й недуга покидає хворого.

Бабусі застосовують цмин піщаний як

один з найкращих глистогінних засобів,

проти аскарид. Ложку сухоцвіту на одну

склянку води, ледь кип’ятити. Настояти

вкутаним до охолодження. Пити по

склянці тричі на день. Для дітей по півс#

клянки. Курс лікування 5–6 днів.

Цмин піщаний покращує роботу

шлунку, благотворно впливає на під#

шлункову залозу. Тому він дуже бажа#

ний в зборах при панкреатиті.

Цю рослину збирають з липня аж до

вересня. Проте найкращі строки – літа

маківниця.

А мої жниварики, ще й сонечко ніжок

об стерню золотисту не покололо, уже

цілують шкалика. Радісна засмага чер#

вонить втомлені обличчя. Корж лама#

ється на чотири частини. А з батькової,

найбільшої – навпіл. Ця Божа частинка

цілується всіма, шанобливо хреститься

й кладеться до середини жмутку стебел,

зв’язаних докупи червоною стрічечкою.

Отой корж – свята язицька жертва Бо�
гині Землі – давньоукраїнській Деметрі#

Макоші. Скільки тисячоліть цьому зви#

чаєві? Цей урочистий обряд уже засвід#

чує Геродот. По своїх мандрах зі Скіфії

він виніс таку хвилюючу історію.

«У час, коли відберуть зерно, вони, бу#

дини (прадавні жителі Полтавщини),

вибирають двох найпрацьовитіших,

найцнотливіших дівчат, що відзнача#

ються рідкісною красою, і в супроводі

молодого, добре озброєного воїнства

везуть виплетені з найбуйніших колось

пшениці вінки аж на грецький острів

Делос, в жертву Богині Артеміді. Елліни

так шанують посланців#бористенітів,

що лишають дівчат в храмі Артеміди

жрицями».

Геродот називає державу багатого

збіжжя Артою чи Ортою (безперечно ж

від слова «орати»). Греки – купці#хліб#

ники разом з дорогоцінним збіжжям за#

везли на свою батьківщину й наших

стародавніх богів – Артеміду та Аполо#

на#Полеля.

А по тому, як золоті крила полукіпків

перевезено в розлогу нашу клуню, кіль#

ка снопів буде відібрано татом з ліку#

вальною метою. В опівзим’я, коли доб#

ренний гурт хутірських дядьків вирубу#

вав залізничні насадження на паливо,

на стужі, хвищі хіба довго прохватити#

ся… Ось по такій прихватці тато й роби#

ли свої знамениті «сухі ванни». На доб#

ре нажареній черені розстеляли житній

околіт – збризкували міцним наваром

соснової свіжої глиці, чебрецю та без#

смертника і добре накривали все це ряд#

нами, вовняними ліжниками. Тоді по

хаті линув запах літа, тепла, здоров’я. 

А піч гнітилася й гнітилася. Батько

роздягалися й пірнали в ту солому жи#

вотворну. «Ану, Иваньку, носи тепер

батькові узварчику! Насте Самілівно,

гаряченького, пожалуста, гаряченького!

Ох й ліпота! Ох й ліпота!»– покректува#

ли, вдоволено пирхаючи, визираючи,

неначе розбійник, з своєї купелі.

Неодноразово доводилося чути про

«зернові ванни», зокрема вівсяні, як

вірний засіб проти радикуліту та різної

ломоти в кістках.Лікують оті фітонци#

ди, якими багате й зерно, й стебло, і

отой настій, яким тато зволожували

снопи, щоб дати парноту житові, бо не#

дарма ж воно від слова життя.

Продовження в наступному номері.

Консультації:
Іван Гарасимович Просяник

ivan.prosanyk@rodyna.com.ua

т. 097 469M29M29 з 2000 до 2100
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А тепер основні зони впливу і
порядок масажу:

Перший етап
Починаємо обдавлювання з зони

сфінктера Одді і печінкових протоків.

Важливе  застереження: ні в якому ви#

падку не починайте вплив з самого жов#

чного міхура. Спочатку потрібно зняти

спазм з сфінктера Одді, потім продави#

ти печінкові протоки і  забрати застій

жовчі в лівій долі печінки. Мені часто

задають питання: як правильно визна#

чити першу зону впливу. Рекомендації,

які знаходяться у всіх книгах («вплив

потрібно проводити в зоні  цибулини

дванадцятипалої  кишки»), мало чим

допомагають людям, які незнайомі з

анатомією.

Я можу запропонувати на вибір три

варіанта. На першому етапі, перш ніж

почати роботу з животом, перепрові#

ряйте себе тричі. Перефразовуючи на#

родне прислівя – три рази відміряй,

один натисни.

Варіант 1Mй
Для цього нам прийдеться згадати

шкільний курс з геометрії. Візьміть за

основну точку пупок і побудуйте від

нього кут в 90 градусів. Одна лінія веде

до верху – до мечеподібного  відростку,

інша в правий бік, де розташована пе#

чінка. Тепер проведіть бісектрису – лі#

нію, яка, як ви памятаєте, ділить кут

навпіл ( давайте умовимось називати

цю лінію обмежувальною, правіше від

неї під час першого сеансу не проводьте

обдавлювання). Потім від пупка прок#

ладіть  по цій лінії відстань, рівну трьом

пальцям. Це і є шукана зона впливу, зо#

на сфінктера Одді.

Варіант 2Mй
Для чоловіків та жінок він буде відріз#

нятися.

Для чоловіків: від пупка до правого

соска подумки проведіть лінію, на від#

різку цієї лінії – від пупка до підребер#

ної дуги – відкладіть третину.

Для жінок робимо так само, тільки по

лінії, яка проходить від пупка до краю

правого плеча.

Варіант 3Mй
Подумки проведіть лінію від пупка до

мечоподібного відростку і відкладіть на

ній одну третину, після чого відступіть

на два пальця вправо.

Деякі мої учні на перших порах пра#

цюють з фломастерами і лінійкою. В

цьому немає нічого страшного, попрак#

тикуйтесь таким чином на своїх домо#

чадцях. Коли ви оволодієте мистецтвом

старословянського масажу і навчитеся

знімати біль, почуєте від них щирі слова

вдячності.

Отже, зону впливу ми знайшли, тепер

знімаємо спазм з сфінктера Одді і печін#

кових протоків.

Маленькі секрети великої науки
Коли ви зустрічаєте рекомендації

«відступити на два пальця», то повинні

розуміти, що мова йде не про довжину, а

про ширину пальців. Більше того,

прийміть до уваги конституцію – стату#

ру свого пацієнта. В чоловіків з «руками

коваля» і жінки астенічного типу шири#

на пальців буде відрізнятися кардиналь#

но. Враховуйте цей момент.

В розраду можу сказати, що в старос#

лов'янському масажі визначити зони

впливу набагато простіше, ніж знайти

потрібну точку акупунктури. В древньо#

му Китаї для цієї  мети застосовували

«індивідуальний цунь по середньому

пальцю» – це нестандартна одиниця

виміру, яка дорівнює відстані між склад#

ками шкіри на середній фаланзі, які ут#

ворюються при згибанні третього паль#

ця кисті.

Другий етап
Переходимо до обдавлювання лівої

долі печінки. Під час першого сеансу

працюйте, не виходячи за «обмежуваль#

ну лінію», яку ми з вами провели, коли

визначали першу зону впливу.

Третій етап
Пропрацьовуємо зону підшлункової

залози. Рухаємось поступально від го#

лівки до хвоста, видавлюючи панкреа#

тичні соки з підшлункової залози. Якщо

все зроблено правильно, ви почуєте лег#

ке дзюрчання. Воно свідчить про те, що

вдалося зняти спазм і домогтися евакуа#

ції жовчі з лівої долі печінки і віддтоку

панкреатичних соків з підшлункової за#

лози. В цей момент пацієнт може від#

значити значне покращення стану –

проходить головна біль, нудота, щезає

біль в правому і лівому підребер'ї, з'яв#

ляється бажання розправити плечі і

вдихути на повні груди.

Четвертий етап
Обдавлюємо висхідну частину товстої

кишки. Ця зона потребує особливої

уваги. Тут знаходиться сліпа кишка, її

відросток – апендикс, ілеоцекальний

клапан (клапанна структура, яка розді#

ляє тонку та товсту кишки). Спазм і лім#

фатичний застій в цій області ведуть  до

набряку ілеоцекального клапану, що

може проявлятись у постійних закре#

пах, розладах, здутті і бродінні в животі.

Достатньо зняти набряк, щоб позбутися

цих проблем і налагодити нормальну

роботу кишечника. Починаємо роботу з

зони сліпої кишки, потім біля підв#

здошної кістки продавлюємо ілеоце#

кальний клапан. Після цього піднімає#

мось вверх по висхідній частині товсто#

го кишечника до правого підреберя,

послідовно забираючи спазми.

Пятий етап
Продавлюємо нисхідну частину тов#

стої кишки, починаючи від сігми, потім

йдемо угору до селезінкового загибу

(піднімаємось угору до реберної дуги).

Шостий етап
Тільки після того, як робота з товстим

кишечником закінчена, переходимо до

обдавлювання тонкого кишечника.

Проводимо обдавлювання навколо

пупка, обовязкова умова – рухаємось

тільки за часової стрілкою.

Сьомий етап
Тепер пропрацьовуємо зону внизу жи#

вота, це дозволить позбутися болі в ко#

лінах, гомілковостопних суглобах, наб#

ряків, варикозного розширення вен.

Обдавлюємо зону вздовж лівої підв#

здошної кістки, потім спускаємось в

пах, проводимо обдавлювання з#під ло#

бової кістки, проходимо до зони право#

го паха, потім підіймаємось вздовж пра#

вої підвздошної кістки. На жаль, на сто#

рінках книги неможливо описати всі

особливості та нюанси проведення віс#

церального масажу. Наприклад: як виз#

начити кут впливу, напрям, ступінь на#

давлювання і інше. Це потрібно практи#

кувати наживо, під час індивідуальної

роботи. У вісцеральних терапевтів, ос#

теопатів, мануальщиків є хороший вис#

лів – «поставити руки». Цим ми і займа#

ємось на семінарах. Не тільки вивчаємо

теорію, але і «ставимо руки» – вчимося

правильно, грамотно, а головне – ефек#

тивно працювати з животом.

Друкується з дозволу автора, Миколи Сергійовича Насіковського.

Вісцеральний Масаж
Сім кроків до здоров'я
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Вищевикладені принципи та етапи –

це, повторюся ще раз, базова техніка

вісцерального масажу. Вона дає хороші

результати. Щоправда, для досягнення

стійкого покращення потрібен трива#

лий час – 5,10, інколи навіть 15 сеансів

(все залежить від стану пацієнта). В си#

лу тих чи інших обставин не всі паці#

єнти можуть собі це дозволити. Далі я

розкажу вам про унікальну авторську

методику, яка дозволяє досягнути

прекрасних результатів вже на першо#

му сеансі.

Крок другий:

Метод загального внутрішнього
напруження

І все ж таки жалість до себе% 
це, напевне, самий нікчемний

і даремний із всіх пороків.
Тібор Фішер

Якщо хочете бути здоровим та щас#

ливим, то ніколи не жалійте себе. Жа#

лість – принизлива та руйнівна, вона

позбавляє нас сили і бажання досягати

поставленних цілей. Хочете повернути

собі колишнє здоров'я – не розкисай#

те, підніміть голову і починайте пра#

цювати і боротися. Напружуючись і

долаючи біль.

Про природу болю, причинах його

виникнення і його значенню для орга#

нізму за останні роки написано нема#

ло. В багатьох країнах світу (в тому

числі і в Україні), існують спеціальні

інститути, які вивчають проблеми бо#

лю, медицину болю.

Біль, як ми вже з вами говорили ра#

ніше, це Божий дар, вона не тільки по#

переджає про проблеми зі здоровям,

але і допомагає їх усувати. А напружен#

ня, якщо його правильно використати,

може принести нашому організму ве#

личезну користь.

Метод загального внутрішнього нап#

руження – Метод ЗВН, або метод бо#

льової корекції, є прекрасним допов#

ненням до базової техніки вісцеральної

терапії. Застосування Методу ЗВН не

потребує від вас спеціальної підготов#

ки чи яких#небудь додаткових зусиль.

Внутрішнє напруження є тим меха#

нізмом, який активізує потужні оздо#

ровчі процеси в організмі.

А біль включає захисні сили, приму#

шує активно працювати гормональну

систему. Наша ціль # «запустити» крове#

носну та лімфатичні системи, включити

«природню гормонотерапію» і резервні

сили організму.

Встановлено, що при локальному

больовому впливі і зворотньому міс#

цевому напруженні кров прибуває до

ослабленого органу, збагачуючи його

киснем і гормонами. Крім того, акти#

візується струмінь лімфи і венозної

крові, яка підхоплює і виводить про#

дукти життєдіяльності, що сприяє де#

токсикації навколо органного просто#

ру і самих органів. У сукупності ці

фактори здатні забезпечити потужний

оздоровчий ефект.  Метафорично вис#

ловлюючись, метод загального внут#

рішнього напруження «перезапускає»

наш організм, відновлюючи діяль#

ність всіх органів  і систем.

Техніка виконання
Для початку поясніть пацієнту, що

ефект обдавлювання залежить від

вашої спільної роботи. Попросіть

його максимально розслабитись, по#

тім зробити глибокий вдих, повільно

видихаючи, зосередитись на своїх

відчуттях.

При першій же появі маленького бо#

лю пацієнт повинен затримати дихан#

ня (це дуже важливо), і на затримці ди#

хання, максимально напружуючи все

тіло – обличчя, шию, руки, ноги, всі

нутрощі – повільно виштовхувати на#

тискуючу руку. Для кращого ефекту

можна удатись до візуалізації. Деякі

пацієнти відмічають, що під час видав#

лювання руки хіропракта, відчувають,

ніби виштовхують з організму біль і

турбуючу їх «хворобу».

Візуалізація і позитивне налаштуван#

ня – це чудові созники у вашій роботі з

пацієнтом.

Швидка вісцеральна допомога
А тепер я поділюся з вами секретами

«Швидкої вісцеральної допомоги» і дам

декілька практичних рекомендацій, які

дозволять не тільки встановити пер#

шопричину больових відчуттів, але і в

короткий термін повністю позбутися їх.

1. При болях в тазостегнових суглобах,

і попереку обдавлюємо пахову область з

тієї сторони, де виникли больові відчут#

тя. Входимо в пах, між півздошною і

лобковою кісткою находимо спазмова#

ну пахову зв'язку, забираємо з неї спазм

– біль зразу ж відступить.

2. Біль в горлі, охриплість, перенапру#

ження голосових зв'язок, часті ангіни

викликані проблемами сечовидільної

системи (яєчники, матка у жінок, прос#

тата у чоловіків). Для зняття спазмів за#

ходимо під лобкову кістку і проводимо

обдавлювання.

3. Набряклість, болі в колінах, гоміл#

ках і стопах. Причина всіх вищепере#

численних проблем – сечоводи та сечо#

видільна система. Діємо за звичною

схемою: обдавлюємо пахову область і

знімаємо спазми.

4. Судоми в гомілках також викли#

кані проблемами з сечоводами. Для

зняття судом працюємо в паху в райо#

ні сечоводів, наша задача – зняти з

них спазм. Памятайте: як тільки від#

новиться нормальний кровообіг в ор#

ганах малого тазу і в ногах, судоми

зникнуть.

5. Болі в плечах. В першу чергу уточ#

нюємо, з якої сторони виникає біль. Як#

що справа – працювати потрібно з пе#

чінкою, під правим підребер'ям, якщо

зліва – то увагу приділяємо селезінці і
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підшлунковій залозі, працюємо під лі#

вим підребер’ям.

6. Головний біль – найбільш поши#

рена проблема, з якою звертаються

пацієнти. Іноді головні болі турбують

місяцями, іноді і роками. Потрібно

розуміти, що в 90% випадків їх причи#

ною є брудний, зашлакований і спаз#

мований кишечник. Біль в скронях

викликана проблемами з жовчним мі#

хурем і спазмом печінкових протоків.

Як тільки ми заберемо спазми, біль

зразу ж відступить.

7. Вуха, очі, зуби. Усунення зубного

болю за допомогою обдавлювання жи#

вота на перший погляд здається дивом.

Спочатку заходимо під реберну дугу з

тієї сторони, де хворий зуб, знаходимо

спазм і гострий біль, поступово зніма#

ємо його за допомогою методу загаль#

ного внутрішнього напруження. Потім

знаходимо гострий біль в зоні шиї і

знімаємо його. Потім рухаємось по зо#

ні ясен до хворого зуба. Через щоку на#

давлюємо на ясна, знаходимо гострий

біль, викликаний спазмом, знімаємо

спазм. Зубний біль усунено.

8. Ще раз хочу звернути вашу увагу

на правильне дихання під час вико#

нання вісцерального масажу. В східних

практиках багато прийомів з тілом,

засновані на правильному диханні –

вдиху, затримці і видиху – допомага#

ють усунути не тільки фізичні спазми,

але і енергетичні блоки. А тепер давай#

те поговоримо про цілющу силу пра#

вильного дихання.

Крок третій:
Мистецтво правильно дихати

Для зняття спазму сфінктера Одді і пе#

чінкових протоків добре допомагає ди#

хання діафрагмою. Це великий м’яз,

який виконує роль своєрідного внут#

рішнього масажеру. Діафрагма масажує

внутрішні органи, викликаючи прип#

лив крові.

Ерік Хебген – доктор остеопатії,

професор, викладач Інституту прик#

ладної остеопатії в Дюссельдорфі,

Лейпцигу і Берліні – в своїй книзі

«Вісцеральна остеопатія. Принципи і

техніки» пише про метод вісцераль#

ного лікування, який розвинули Ж.

Фіне (Georges Finet) і К. Віллям

(Christian Williame). Наведу невелику

цитату з цієї книги: «Я обмежився

тим, що освітив лише один аспект їх

теорії – лікування дисфункції на ви#

диху. На мій погляд, діафрагма слугує

головною рушійною силою органів,

тому дисфункція на видиху, яка затор#

кує діафрагмальний рух, краще всього

підходить на ведучу роль порівняно з

іншими дисфункціями». Думаю, ви

чули про дихальну гімнастику бодіф#

лекс, розроблену американкою Грір

Чайлдерс. В основі її вправ якраз і ле#

жить правильне дихання. Сьогодні ця

гімнастика стає все більш і більш по#

пулярною в світі, оскільки, крім лег#

кого і швидкого схуднення, дає масу

«побічних ефектів»: сприяє покра#

щенню кровообігу, позбавляє від ток#

синів, усуває депресивні стани, сти#

мулює імунну систему, включає за#

хисні сили організму.

Дослідження вчених доводять, що все

це стає можливим завдяки правильному

глибокому диханню – диханню діаф#

рагмою, яке стимулює роботу лімфа#

тичної системи і позбавляє організм від

токсинів.

Із світу цікавогота маловідомого
Чм знаєте ви, вуглекислий газ не

менш важливий для організму, ніж ки#

сень? СО2 відповідає за тонус судин,

бронхів, обмін речовин, секрецію гор#

монів, електролітний склад крові та

тканин.

Дихальні гімнастики, наприклад, бо#

діфлекс, допомагають підвищити кон#

центрацію вуглекислого газу в крові.

Якщо затримати дихання на 8#10 се#

кунд, в крові накопичується вуглекис#

лий газ. Це сприяє розширенню арте#

рій і готує клітини до більш ефектив#

ного засвоєння кисню.

Швидка допомога або
Допоможи собі сам

Про користь вуглекислоти сказано і

написано немало. Але я хочу поділитися

з вами унікальним методом Івана Неу#

мивакіна – людини, по суті, легендар#

ної, який стояв коло витоків космічної

медицини, а сьогодні передає свої зання

на службу медицині земної.

Отже, з метою оздоровлення організ#

му, для запобігання інсультів, інфар#

ктів, і інших недугів спробуйте поди#

хати «в пакет».

Візьміть звичайний поліетиленовий

або паперовий пакет, покладіть його на

обличчя (так, щоб він закривав ніс і рот),

щільно притисніть кінці. А тепер почи#

найте рівно та спокійно дихати. Вдихаю#

чи повітря з пакету і видихаючи його на#

зад, ви тим самим збільшуєте кількість

вуглекислоти. Для першого разу обмеж#

тесь 30 секундами, після тренувань ви

зможете так дихати до 2 хвилин за один

сеанс (але не більше). Рекомендую по#

дихати в «в пакет» при перших симпто#

мах нездужання, а також перед сном: ви

розслабитесь, знімете спазми і зможете

легко і швидко заснути.

Крок четвертий:
Лімфодренажний масаж

Раніше ми з вами разів десять згадува#

ли про лімфу – лімфатичну систему,

лімфатичні вузли, лімфатичні застої і їх

наслідки.

Лімфа – це біла річка життя, від нор#

мального функціонування якої (я гово#

рю без перебільшення) залежить не

тільки наше здоров'я, але і життя. Що#

денно ми контактуємо з масою всіляких

бактерій, піддаємось впливу токсичних

речовин, ризикуємо заразитися різно#

манітними інфекціями, стати жертвою

страшних вірусів. З всіма небезпеками,

які загрожують нашому організму, не на

життя, а на смерть змагаються лімфоци#

ти – пильні стражі і самовіддані захис#

ники нашої імунної системи. Допоки

лімфатична система функціонує нор#

мально, ми навіть не помічаємо її зла#

годженої, відточеної до дрібниць робо#

ти: лімфоцити в лімфатичних вузлах

змагаються з «чужорідними агентами»,

токсичний вантаж – продукти життєді#

яльності клітин, знищені віруси і бакте#

рії – регулярно виводяться з нашого ор#

ганізму через слизові оболонки. А тепер

давайте подумаємо, що трапится з орга#

нізмом, якщо лімфатична система дасть

збій. Я можу запропонувати вам не пое#

тичну, але вельми яскраву метафору. Уя#

віть, що наш організм – це багатоповер#

ховий будинок, в якому велика кількість

квартир з раковинами, ванними, уніта#

зами, сміттєпроводами. Допоки каналі#

заційні стояки в будинку не забиті, всі

відходи вільно виводяться з будинку, але

як тільки стояки засмітяться – мешкан#

ці зіштовхнуться з масою серйозних

проблем: нечистотами, які будуть вих#

люпуватися назовні, інфекціями, запа#

хами, паразитами... Гадаю, ваша уява

здатна самостійно домалювати цю яск#

раву картинку.

Те саме відбувається і з організмом лю#

дини, коли лімфатична система не може

справитись з виведенням шлаків і ток#

синів. Наліт на язиці, неприємний запах

з рота і запах поту, нежить, гнійні нальо#

ти при ангіні, бєлі і молочниця, різнома#

нітні висипи на тілі, лущення, папілло#

ми – з цими проявами роботи лімфатич#

ної системи ми стикаємось постійно. І

робимо все, щоб їх позбутися.

Ми п’ємо пігулки, намагаючись спра#

витись з молочницею, бризкаємо спреї
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в ніс, щоб підсушити слизову, масти#

мось дезодорантами чи – що ще небез#

печніше – антиперспірантами, намага#

ючись усунути неприємний запах поту...

І при цьому навіть не здогадуємось, що

боремось з наслідками, а не причиною

проблем. Замість того, щоб допомагати

нашій лімфатичній системі, і без цього

ослабленій зовнішнім впливом і працю#

ючій з останніх сил, ми надаємо їй вед#

межу послугу.

Вже тішуся питанням: «А чим я можу

допомогти, якщо навіть лікарі не зав#

жди знають, що і як робити?»

Ви здивуєтесь, але допомогти можна

найбільш простими методами, які не

вимагають будь#яких витрат. По#перше,

це обдавлювання живота. По#друге,

правильне дихання. По#третє, лімфод#

ренажний масаж.

Довгий час в медичній та науковій

сферах мала місце думка, що тільки фі#

зичні вправи викликають активність

лімфатичної системи і сприяють поз#

бавленню шкідливих речовин. Цей міф

був розвіяний більше півстоліття назад.

Лікарі з тринадцяти країн проводили

досліди з «Дослідження сухого стану».

Суть дослідження (детальніше ви може#

те прочитати про нього в книгах Грір

Чайлдерс) полягала в наступному: до ті#

ла спортсмена підключили ряд датчиків

і отримали знімок лімфатичної системи.

Дослідники хотіли зрозуміти, які групи

м’язів і на якій стадії рухів активізують

лімфатичну систему. Спортсмена спер#

шу просили йти по біговій доріжці, по#

тім бігати, стрибати, присідати... Як ви#

явилось, всі ці дії особливо не впливали

на активізацію току лімфи. Але коли че#

рез 40 хвилин пацієнт зупинився, щоб

трохи відпочити, і зробив декілька гли#

боких вдихів#видихів, використовуючи

діафрагму, «лімфа ринулася по судинам

подібно до струменя фонтану». Зробле#

не відкриття тільки підтвердило теорію

всесвітньо відомого лімфолога С. Се#

мюела Уеста, який стверджував: «За до#

помогою глибокого дихання можна ак#

тивізувати лімфатичні судини, щоб во#

ни виводили з організму всі мертві клі#

тини, отруту і надлишки води». Як ба#

чимо, примусити лімфу працювати на

благо нашого організму нескладно. Го#

ловне – навчитися правильно дихати.

Допомагає відновленню нормального

току лімфи і лімфодренажний масаж. Я

не втомлююсь повторювати своїм уч#

ням: успіх роботи вісцерального тера#

певта на 50% залежить від роботи з жи#

вотом і на 50% від правильно проведе#

ного лімфодренажного масажу.

На жаль, мистецтвом його проведен#

ня володіють далеко не всі «дипломо#

вані спеціалісти» в косметологічних і

спа#салонах, а тому, звертаючись до та#

ких послуг, будьте дуже обережні. За#

пам’ятайте декілька правил, які допо#

можуть вам визначити, чи правильно

масажист працює з вашим тілом. Лім#

фа тече по направленні знизу вверх (до

зони серця), а зі сторони голови –

зверху вниз, потім обидва ці потоки

поєднуються в районі надключичних

лімфовузлів і впадають в грудний про#

ток – основний лімфатичний коллек#

тор. Найбільша кількість лімфатичних

вузлів знаходиться в пахвах і паху.

Тому масаж належить проводити від

кінцівок – до серця. Гнати лімфу в про#

тилежному напрямку вкрай небажано.

В ідеалі лімфодренажний масаж пови#

нен починатися з легкого простукуван#

ня зони вилочкової залози і роботи з ос#

новними лімфатичними вузлами. Па#

мятайте, якщо техніку масажу поруши#

ти, то замість користі можна нанести

організму шкоду. 

Гімнастика для лінивих
Ляжте на тверду рівну поверхню, руки

витягнуті  вздовж тулуба, ступні роз#

слаблені, пятки щільно зведені, носоч#

ки нарізно. Тепер починайте швидко

зводити і розводити ступні ніг, вдаряю#

чи одну об іншу і не відриваючи пяток

від поверхні. Ваша задача – викликати

відчуття вібрації по всьому тілі. Це

проста вправа, яка не потребує спеці#

альної фізичної підготовки, але завдяки

своєму вібраційному ефекту (як при хо#

лістичному масажі) проявляє могутній

позитивний вплив на весь організм.

Крок пятий:
Чистка кишечника

Воістину говорю я вам: внутрішній
бруд – більш сильний, ніж бруд зов%
нішній.
Отже, той, хто очищується тільки

ззовні, залишається нечистим зсере%
дини, схожим на домовину, прикра%
шену розкішним розписом, але все%
редині заповнену брудом та мерзот%
ністю. Воістинуговорю я вам: Доз%
вольте Ангелу Води  освятити вас та%
кож і зсередини, щоб ви позбулись
всіх минулих гріхів своїх, і тодіви
станете зсередини такими ж чистими,
як річна піна, граюча в променях
сонця.

Апокріфічний текст з
Євангелія від Іоанна.

Чому так важлива чистка
кишечника

Отже, ми з вами провели сеанс вісце#

рального масажу живота. Нагадаю, він

складався з слідуючих етапів: ми обда#

вили внутрішні органи (з обовязковим

застосуванням методу загального внут#

рішнього напруження і виштовхування

давлячої руки), потім провели лімфод#

ренажний масаж. Тим самим зняли

спазми, усунули біль, позбулись лімфа#

тичних і венозних застоїв, запустили ро#

боту гормональної системи.

Однак робота з животом була би не#

повною без... очистки кишечника. Хо#

чете позбутися проблем зі здоров'ям –

тоді позбудьтесь шлаків, навчіться

чистити свій організм, в першу чергу

кишечник. Як відомо, тонкий кишеч#

ник відповідає за кінцеве розщеплен#

ня поживних речовин і їх всмоктуван#

ня в кров. А тепер задумайтесь про

стан свого кишечника і про те, чим ви

насичуєте свою кровеносну систему,

яка живить всі ,без виключення, тка#

нини організму. Задумайтесь, чи хоче#

те ви, щоб токсини і шлаки, які в над#

лишку містяться в кишечнику, посту#

пали в кров, в буквальному і перенос#

ному змісті, отруюючи ваше життя.

Я дуже рекомендую проводити чис#

тку одразу ж після обдавлювання жи#

вота (обов'язково! В цей же день). Чис#

тити кишечник бажано ввечері, перед

сном (невелика порада: не плануйте на

наступний день важливих справ і дов#

готривалих виїздів, дозвольте повно#

цінно очиститись своєму організму, а

потім відпочити і відновитися після

чистки). Ви можете використовувати

будь#який ефективний для вас  засіб –

кору крушини, листя сени, порошок

сульфату магнію. Однак ідеальним

очищуючим проносним засобом –

м'яким і в той же час найбільш ефек#

тивним – є касторова олія. Вона доз#

воляє очистити весь кишечник, всі йо#

го частини – висхідну, горизонтальну,

нисхідну, а також тонку кишку, причо#

му зробить це вельми і вельми щадно.

Для чистки необхідно взяти касторо#

ву олію (рицинову олію) з розрахунку

1мл на 1кг ваги. Олію налийте в склян#

ку чи горнятко, додайте до неї сік од#

ного лимона. Після цього окремо за#

кип'ятіть воду, зніміть кастрюлю з вог#

ню і поставте в неї ємність з лимонно#

олійною сумішшю. Розмішайте її до

стану однорідної емульсії і одразу ви#

пийте. Суміш повинна бути горячою,

але не обпікаючою, її слід запити

грейпфруктовим соком.
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Можете також використовувати ке#

фірно#олійну суміш. Касторову олію

(знову ж таки з розрахунку 1 мл на 1 кг

ваги) змішуємо з теплим кефіром в про#

порції 1:1. Ставимо ємкість з цією су#

мішшю в кипяток, як описувалось ви#

ще, і старанно розмішуємо до стану

емульсії. Отриманну рідинну необхідно

вжити, запиваючи невеликою кількістю

холодного кефіру.

На слідуючий день не поспішайте по#

вертатися до звичного «смітникового»

харчування. Подумайте про себе і свій

організм: пийте теплу джерельну чи

дистильовану воду: ваше тіло само буде

підказувати, скільки води вам потрібно і

як часто слід її пити.

Чому так важливо (не рідше одного

разу в тиждень) проводити чистку ки#

шечника? Справа в тім, що від нор#

мальної роботи нашого кишечника за#

лежить стан всього організму. Закрепи,

бродіння, гниття в кишечнику – проб#

леми, про які ми намагаємось не гово#

рити, вважаючи їх ніяковими чи не

вартими уваги, несуть серйозну загро#

зу всьому організму.

Маленькі секрети великої науки
Перед чисткою кишечника ви може#

те самостійно провести вісцеральний

масаж за допомогою... звичайної

пластикової пляшки. Для цього візь#

міть пластикову ємкість (1 чи 1,5 літ#

ра), налийте в неї теплої води (до 50

градусів), а потім денцем пляшки об#

давіть живіт. Обіпріть горло пляшки

об диван, стілець, чи стіл, а потім наче

нанизуйтесь на дно пляшки, обдавлю#

ючи живіт по основним зонам впливу.

Так ви посилите ефект. І не забувайте

про метод загального внутрішнього

напруження. Кожен раз, відчуваючи

маленьку біль при надавлюванні, нап#

рягайте все тіло і з зусиллям виштов#

хуйте давлячий предмет.

«Очистка організму»
Очисні клізми – ще один спосіб по#

вернути здоровя кишечнику. В апокри#

фічному тексті Євангелія від Іоанна

(який я вибрав в якості епіграфа для

цього розділу) міститься рекомендація,

як правильно проводити клізмування за

допомогою... гарбуза. Цьому тексту по#

над 17 століть.

Із світу цікавого та маловідомого
«Людині дано дві ноги, дві руки і два

мізки – один з яких  пульсує в череп#

ній коробці, а інший знаходиться і ак#

тивно працює в кишечнику», – декіль#

ка років тому ці слова Міхаеля Гершо#

на, професора Колумбійського універ#

ситету, голови відділу анатомії і клі#

тинної біології, викликали шквал кри#

тики в науковому світі... Але сьогодні

вже ніхто не сумнівається в тому, що в

стінках кишечника знаходиться найс#

кладніша нейронна сітка розміром бі#

ля 500 мільйонів нейронів.

Нервова система кишечника – це

унікальніший механізм взаємодії

нервових закінчень, вузлів і тканин.

Зв’язок з головним центром наш

«внутрішній мозок» підтримує за до#

помогою вагуса – блукаючого нерва.

Що цікаво, за допомогою цього нер#

ва 90% інформації поступає від нер#

вової системи кишечника до голов#

ного мозку.

Ви вже знаєте (про це йшла мова в

перших книгах), що даремно намага#

тися лікувати, наприклад, запальні зах#

ворювання сечостатевої системи у жі#

нок, попередньо не налагодивши робо#

ту кишечника. На жаль, гінекологи аб#

солютно не звертають увагу на судини,

які живлять кровю органи статевої сис#

теми (матку та яєчники). За думкою лі#

карів, які спеціалізуються суто на

проблемах статевої системи, судини,

які виходять з#під шлунку і розміщу#

ються під кишками, не входять в сферу

їх професійної відповідальності.

А тепер уявіть, що буде відбуватися з

цими судинами при вздутті, бродінні,

гнитті в кишечнику. Їх зі всіх сторін

здавлюють і зажимають запалені киш#

ки, в результаті чого утворюється зас#

тій і набряк органів малого тазу. Чи мо#

жуть в таких умовах нормально фун#

кціонувати сечовий міхур, яєчники чи

матка? Думаю, ви і без мене дасте від#

повідь на це питання.

Останнім часом вчені активно дослід#

жують кишечник. Вони прийшли до

висновку, що наш психоемоційний стан

безпосередньо залежить від стану... ки#

шечника (якщо бути більш точним – від

стану «черевного мозку»). Тривога, нев#

певненість, депресія, страх, панічні нас#

трої можуть бути викликані синдромом

роздратованого кишечника, харчовою

алергією або ж активністю патогенної

мікрофлори. До речі, причиною іпохон#

дрії, проявом якої є постійний страх і

занепокоєність своїм фізичним станом,

часто стають проблеми в кишечнику.

Від нормальної роботи кишечника за#

лежить не тільки наше фізичне самопо#

чуття, але і настрій, і психічний стан і

навіть... підсвідомі рішення, які ми

приймаємо.

Якщо ці ствердження викликають у

вас сумніви, то я наведу вам факт, дос#

товірність якого підтверджує офіційна

медицина. Загальновідомо, що кишеч#

ник може спровокувати серйозні проб#

леми з серцем. Збільшуючись в об'ємах

(із#за вздуття і газоутворення), він по#

чинає давити на діафрагму, а ця, в свою

чергу, піджимає легені і викликає за#

дишку. Нерідкі випадки, коли здутий

кишечник провокує серйозні проблеми

з серцем, аж до його зупинки.

Так що робимо висновки: здоровий

кишечник – запорука не тільки нашого

здоров'я і хорошого настрою, але і, як

виявляється, довгих років життя. Ду#

маю, тепер ви розумієте, чому так важ#

ливо слідкувати за його чистотою та

нормальною роботою.

Крок шостий: 
очищення організму.

А тепер давайте поговоримо про неп#

рошених гостей нашого організму –

паразитів. Я критично відношусь до

представників офіційної та неофіцій#

ної медицини, які, розмірковуючи про

глистову інвазію, малюють апокаліп#

тичні картини і залякують своїх паці#

єнтів розповідями про всюдисущих

паразитів і марність боротьби з ними.

Головна ціль таких страшилок – при#

мусити вас купити який#небудь ново#

модний і, як, правило, вельми і вельми

недешевий засіб.

Не варто вестися на хитрощі. Все не

так страшно, як нас намагаються пере#

конати. Так, ми маємо визнати, що

глистові інвазії сьогодні набувають ха#

рактеру пандемії. Так, загальновідомо,

що паразити спритні, хитрі і завжди

намагаються жити там, де їм тепло,

ситно і затишно. Але розповіді про те,

що справитися з паразитами можна

тільки за допомогою фармакологічних

ліків, що дорого коштують – не біль#

ше, ніж казка.

Повірте, зовсім необовязково труїти

свій організм отруйними «чудо#таблет#

ками» і чарівними антиглистовими си#

ропами. Можна позбутися паразитів,

які населяють наш організм, більш

простим та безпечним методом.

Проте, для початку, давайте згадаємо

пройдений матеріал. Ми з вами прий#

шли до висновку, що спазмування пе#

чінкових протоків і протоків (каналів)

підшлункової залози, а також лімфатич#

ний та венозний застій є прекрасним

середовищем для існування і розмно#

ження паразитарної мікрофлори. А зна#

чить, щоб позбутися непроханих гос#
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тей, достатньо створити їм вкрай нес#

приятливі умови для існування. Зроби#

ти це досить просто: потрібно продави#

ти живіт, зняти спазми і усунути застої.

Потім в обовязковому порядку почис#

тити кишечник. А для повної і беззасте#

режної перемоги над невидимим для

нашого ока ворогом – ще і пропити ан#

типаразитарний збір.

Важливо, що ви можете приготувати

його своїми руками (це в сотні разів

дешевше розрекламованих антипара#

зитарних препаратів), крім цього, та#

кий збір вже точно не принесе шкоди

вашому організму.

Отже, обдавлюємо живіт, чистимо ки#

шечник, готуємо антипаразитарний

збір і ... наполегливо просимо «кварти#

рантів» на вихід.

Антипаразитарний збір
Беремо полин, пижму, гвоздику кулі#

нарну, кору крушини, корінь солодки та

деревій, перемелюємо кожний інгріді#

єнт в дрібний порошок, після чого змі#

шуємо в такій пропорції:

Полин # 1,

Пижма # 1,

Гвоздика кулінарна # 0,5,

Кора крушини # 0,5,

Деревій # 0,5,

Корінь солодки # 0,75.

Полин тонізує і стимулює життєдіяль#

ність організму, володіє лікувальними і

очисними якостями.

Пижма чинить протиглистову, проти#

запальну, бактерецидну, вяжучу, жовчо#

гінну, сечогінну дію і покращує травлен#

ня. Важливе застереження: вона катего#

рично протипоказана при вагітності!

Гвоздика за своїм складом може

скласти конкуренцію будь#якому муль#

тивітамінному комплексу, в ній містять#

ся бета#каротин, основна кількість віта#

мінів групи В, аскорбінова кислота, ві#

таміни Е і К. Крім того, вона має могут#

ній антипаразитарний ефект.

Кора крушини допомагає при наб#

ряках ниркового та сердечного поход#

ження, коліках і різноманітних шкір#

них захворювань, чинить послаблюю#

чу дію.

Корінь солодки – це джерело корис#

них речовин, унікальний засіб, який

дозволяє ефективно очистити лімфа#

тичну систему, в якій, як відомо, зна#

ходиться понад 80% найрізноманітні#

ших грибків та паразитів. В давні часи

знахарі використовували корінь со#

лодки для лікування кашлюку, бронхі#

ту, усунення задишки і полегшення

симптомів астми, застосовували для

лікування хвороб травного тракту, пе#

чінки, сечовивідних шляхів, інфекцій#

них та запальних захворювань.

Деревій має вяжучі, сечогінні і пото#

гінні якості, сприяє травленню, а також

регулює обмінні процеси в організмі.

Ці компоненти і пропорції я ретельно

підбирав на протязі багатьох років, тому

можу вас завірити: такий збір буде ефек#

тивно боротися з паразитами, але при

цьому не спричинить щонайменшої

шкоди вашому організму. Головне –

дотриматися пропорції і правильно ви#

конувати всі рекомендації.

Приймати антипаразитарний збір

слід по 1 чайній ложці (без верху) за

20#25 хвилин до їжі зранку та ввечері,

запиваючи теплою водою. Якщо ви

проводите обдавлювання живота, то

курс антипаразитарної чистки може

складати 12#14 днів, якщо ні – то очи#

щатися від непроханих гостей слід

напротязі 21 дня. Для посилення ефек#

ту я рекомендую приймати цей збір з

горіховою настоянкою. Одна з безпе#

речних переваг – ви також можете

приготувати її самостійно.

Рецепт горіхової настоянки:
Зелені плоди грецького горіху про#

пустіть через м’ясорубку (спеціальні

насадки в такому випадку вам не пот#

рібні). На 2/3 наповніть трьохлітрову

банку горілкою, на 1/3 # перекручени#

ми горіхами і закатайте кришкою.

Поставте в темне прохолодне місце

(підвал). Через місяць настоянка гото#

ва до вживання. Приймати її слід по 1

чайній ложці.

Ті, кому протипоказаний алкоголь

навіть в малих дозах, можуть викорис#

товувати суміш зелених грецьких горі#

хів з медом. Приготувати її ще прості#

ше: просто перетріть на блендері в рів#

них пропорціях мед і горіхи, перело#

жіть в скляний посуд і поставте в холо#

дильник.

Приймати горіхову настоянку чи ме#

дово#горіхову суміш слід разом з ви#

щевказаним набором трав.

Маленькі секрети на допомогу
Якщо ви пропустили сезон і не зірва#

ли горіхи на стадії «молочної зрілості»,

не засмучуйтесь – чекати наступного

року не прийдеться. Ви можете зірвати

стиглий горіх і використовувати його

оплодень (головне, щоб він не дав трі#

щину і не розколовся).

Отже, відділіть оплодень і залийте йо#

го горілкою, в такому випадку можна

навіть не пропускати через мясорубку.

Позбуваємось шлаків
«Усунення шлаків – перший і самий

важливий крок до усунення хвороб», –

ці слова належать великому філософу,

вченому і лікарю Авіцені. Сьогодні ця

істина така ж актуальна, як і тисячу ро#

ків назад. Існує декілька десятків (як#

що не сотень) способів очистки і роз#

грузки організму – від голодування і

дієт, до уринотерапії. Я пропоную тіль#

ки ті методи, які випробував на собі,

перевірив часом і в безпеці яких, можу

бути впевнений.

Самий простий і дійовий метод

очистити організм від шлаків і токси#

нів – це забезпечити його необхідною

кількістю чистої (по можливості

структурованої) води. Навчіться слуха#

ти і чути свій організм. Найчастіше ми

плутаємо почуття спраги і голоду (в

одній із книг я детально пояснював,

чому це трапляється) і замість того,

щоб вгамувати спрагу, починаємо жа#

дібно поглинати їжу. І тільки наситив#

шись, розуміємо, що насправді, хотіли

не їсти, а пити. Після їжі ми п’ємо во#

ду, тим самим розбавляючи шлунко#

вий сік, і наносимо травній системі ко#

лосальну шкоду.

Отже, запам’ятовуємо просту істину:

Якщо хочеться їсти – починайте пити

воду. Випийте склянку теплої води

(можете скористатися порадою Івана

Неумивакіна і підсолити воду – одніє#

ї#двух крупинок морської солі на

склянку води буде достатньо). Потім

почекайте 10#15 хвилин, якщо почуття

голоду не зникло, починайте трапезу.

Їсти потрібно небагато, їжа не повин#

на перевищувати обєм шлунку. І ні в

якому разі не запивайте з'їдене ріди#

ною. Забудьте про каву, чай, компот

під час чи після їжі.

Можу порекомендувати ще два прос#

тих, дешевих, але дуже ефективних за#

соби – це сода і перекис водню. Про

унікальні властивості прекисі водню

написано немало. Задля справедли#

вості, повинен відмітити, що є чимало

противників такого методу лікування

та оздоровлення. Як правило, це пред#

ставники офіційної медицини і фар#

макологи. По цілком зрозумілим при#

чинам вони зацікавлені в тому, щоб

пацієнти купували ліки, які дорого

коштують, а не копієчні засоби, як

наприклад, сода чи перекис.

❒
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Гепатити
Гепатити вірусні – це група хвороб людини, котрі характеризуються

враженням печінки вірусами з розвитком жовтухи. Відносяться вони до
числа широко розповсюджених інфекційних захворювань. Вперше про ін�
фекційну природу хвороби було відмічено С.П. Боткіним (1832�1889). Всі
різновиди гепатитів єднаються під назвою «хвороба Боткіна». В ниніш�
ній час існує 5 видів вірусних гепатитів: А,В,С,Д,Е.. 

Гепатит (запалення печінки) може бути

спричинений токсичними речовинами,

алкоголем, хімічними препаратами, ав#

тоімунною агресією на власні клітини

(алергією) і багатьма іншими причина#

ми. Найбільш важким і небезпечним

являється вірусне зараження печінки.

Віруси гепатиту розвиваються тільки в

клітинах печінки, виділяють цитоток#

сичні речовини, руйнують клітини і по#

рушують їх функцію. Вірус циркулює по

крові, може заражати організм статевим

шляхом, шприцом, хірургічними інс#

трументами.

Гепатитом А частіше хворіють діти

від 3 до 15 років. Симптоми: головні

болі, нежить, болі в горлі, підвищена

температура тіла до 39 градусів. Жов&

чний період (жовта шкіра і слизові) від

3 до 25 днів. Інкубаційний період (тобто

прихований від моменту зараження до

появи клінічних ознак захворювання)

від 1 до 7 тижнів. 

Вірусний гепатит Е похожий на гепа#

тит А, можлива епідемія і тяжке проті#

кання хвороби. Інкубаційний період

3#6 тижнів.

Вірусний гепатит В (сироватковий) ви#

зивається вірусом, надзвичайно стійким

в навколишньому середовищі до дії хі#

мічних і фізичних факторів. Протікає

дуже важко. Зберігається роками при

температурі мінус 20 градусів Цельсія і

гине при +120 градусах лише за 45 хви#

лин. Джерелом збуднику інфекції явля#

ється тільки заражена людина, причому

на відміну від гепатиту А вірус цирку#

лює в крові і не виділяється з екскре#

ментами. Супроводжується болями в

суглобах, особливо вночі. Нудьга, блю#

вота, слабкість, безсонниця, зниження

апетиту, роздратованість. Жовчний пе#

ріод 2#3 місяці. Інкубаційний період

може тягтися від 30 до 180 днів.

Австралійський антиген НВsАg – од#

на з складових вірусу гепатиту В. Зара#

жаються ним при переливанні крові і

статевим шляхом. В першу чергу вірус

вражає печінку. Якщо не лікуватись,

може призвести до тяжких наслідків: від

цирозу до раку печінки. Антиген – це

показник інфікування гепатиту В. Інку#

баційний період – 50 днів, але може

розтягтися до 6 місяців. В кінці інкуба#

ційного періоду печінка збільшується.

Гострий період може бути до 12 днів,

при цьому знижується апетит, проявля#

ється диспепсія. Вакцино # профілакти#

ка забезпечує захист від гепатиту В тіль#

ки на 5#7 років. 

Вірусний гепатит С # найбільш чисель#

не ураження печінки серед населення.

Хвороба являється глобальною пробле#

мою. Вірус може призвести як до гос#

трого, так і до хронічного гепатиту з різ#

ною ступенем тяжкості: від легкої хво#

роби (декілька тижнів), до важкої і дов#

готривалої – на все життя. Гепатит С яв#

ляється основною причиною раку пе#

чінки. Причиною зараження може бути

ін`єкція або статевим шляхом. Інкуба#

ційний період 6#8 тижнів. 

Вірусний гепатит дельта (Д) вперше був

описаний групою вчених в 1977 році,

коли були виявлені в сироватці крові і в

тканинах печінки хворих дельта антиге#

ни. Гострий вірусний гепатит Д виникає

після інкубаційного періоду, котрий мо#

же проявляти неспецифічні грипопо#

дібні симптоми з ознакою жовтяниці.

Клінічні спостереження виявили, що в

60#80% пацієнтів з хронічним ВГД

спостерігається формування цирозу пе#

чінки терміном 5#10 років, але трапля#

ються випадки розвитку цирозу на про#

тязі 2 років. Вірусний гепатит Д завжди

сполучається з гепатитом В, оскільки

збудник хвороби – дельта вірус може

розмножатися завдяки використанню

компонентів вірусу гепатиту В. При

сполученні інфекції вірусами В і Д

(дельта) спостерігається важка течія

хвороби, чисельний розвиток недостат#

ності печінки, а при хронічній формі ге#

патиту В – швидке прогресування хво#

роби з розвитком цирозу печінки (роз#

ростання фіброзної тканини і збільшен#

ням її в розмірах). Симптоми вірусних

гепатитів В і Д в багатьох випадках схо#

жі: це лихорадка, нудота, загальна слаб#

кість, втрата апетиту. Інкубаційний пе#

ріод гепатиту Д 55#70 днів. Якщо зви#

чайний вірус – це паразит в клітині, то

вірус Д # паразит в паразиті: щоб утво#

ритись і розмножитись він використо#

вує оболонкові білки вірусу гепатиту В і

інфікує клітини печінки.

Цироз печінки – прогресуюче ура#

ження печінки з руйнацією і загибеллю

печінкових клітин і поступовим замі#

щенням їх з`єднуючою тканиною з по#

рушенням будови і функції печінки.

Вірусний гепатит стимулює цироз пе#

чінки. Прояв цирозу печінки залежить

від форми і стадії захворювання. Багато

років він може протікати непомітно

для хворого, хоча при обслідуванні

проявляється затверділа збільшена пе#

чінка та інші симптоми враження. По#

тім появляються наростаюча слабість,

схуднення, підвищення температури

тіла, може проявитись жовтуха. В ряді

випадків у хворих на шкірі обличчя,

шиї і верхній половині тулуба появля#

ються так звані судинні зірочки, долоні

можуть мати своєрідне забарвлення.

Від цирозу печінки застосовують ті ж

рослинні ліки що і при гепатиті. Крім

того рекомендується щоденно пити пе#

ред їдою теплий свіжий сік капусти го#

родньої по половині стакану 3 рази в

день на протязі місяця (курс).

В 1984 році на першій республіканській
конференції по медичній ботаніці (м. Ки�
їв) Іван Носаль подав тези: «Чина чорна і
її лікувальне застосування в народі». Про
які�либонь лікувальні властивості чини
чорної до 80�х років 19�го століття
практично не згадувалось ні в книгах по
лікарських рослинах, ні в науковій літе�
ратурі. Чорне зілля було присутнє в
трав’яних зборах знахарів і різного роду
цілителів для лікування раку, гепатитів
та інших тяжких захворювань, перед
якими пасує традиційна медицина. 

Потаємну, непримітну і цілющу чину

чорну (Lathyrus niger) я відшукав в 1985

році в лісі, і по нинішній час (2020 рік)

Володимир Кирилович Купчин,
фітотерапевт
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ця травка завжди присутня в моїй до#

машній фармакопеї.

Безумовним вирішальним фактором

застосуванням чини чорної як окремо,

так і в суміші, являється лікувальний

вплив на ендемічний вірус А, сироват#

ковий вірус Б, гепатит С (хвороба Боткі#

на), а також на інші вірусні захворюван#

ня (простуда, грип, запалення легень).

Емпірично в народі виявлений ефект

впливу чини чорної на злоякісні пухли#

ни. Застосовують чину при лихорадці,

захворюваннях органів шлунково#киш#

кового тракту, запаленні легень, респі#

раторних інфекціях, інфекційному гепа�
титі, тахікардії, безсонниці, місцево –

при венеричних хворобах і болях. Також

виявлено, що препарати чини нормалі#

зують склад крові при лейкоцитозі і

тромбоцитозі. Виражений лікувальний

ефект надає чина чорна при аденомі

простати, простатиті, злоякісних утво&

реннях любої локалізації:

1 столову ложку сухої трави залити

0,5 л кип’ятку в банку, накрити криш&

кою, завернути в матерію, настояти 2

години, процідити. Приймати настій

теплим: вранці – по 100 мл за 1 годину

до їди, ввечері – за годину до сну, а вдень

– по 100 мл 3 рази за 30 хвилин до їди на

протязі 1 місяця. Перерва 7 днів і повто&

рити ще 1місяць. Відваром трави місце&

во промивають при венеричних захворю&

ваннях статевих органів.

Під час важких виснажених хвороб і

після них, після операцій, опромінень

і хіміотерапії, послаблений організм

хворого особливо потребує відновлен#

ня сил і підняття життєвого тонусу. За

останні 15#20 років народна медицина

успішно включає в лікувальний ком#

плекс мед, цілеспрямовано приготов#

лений з тої чи іншої рослини. Особли#

во такий мед застосовується як окре#

мо, так і в комплексі з рослинними

настоями, настойками і фітопрепара#

тами при різних злоякісних пухлинах.

Крім того, його застосовують для про#

філактики і лікування багатьох хроніч#

них захворювань, а також для реабілі#

тації хворих. Корисний мед і після хі#

міотерапії. Потрібно відзначити, що в

нинішній час мед особистого приготу#

вання став обов`язковою частиною в

лікувальному комплексі.

В другій половині травня # початок

цвітіння сосни. Чоловічі квіточки, як

бочечки, битком набиті золотистим

пилком. Подме вітер – так половину

видме. Для заготівлі безцінного лі#

карства жарка погода непотрібна –

сосна довше буде квітнути. То ж краще

для заготівлі погода похмура, хмарна,

без вітру.

Мед з молодих соснових шишок. Одного

разу я забрів в сосновий молодняк якраз

в пору початку цвітіння сосни. Чоловічі

колоски на молодих гілках (пагонах)

укомплектовані бочечками з пилком –

жовто#червонуваті, яйцевидної форми

довжиною 5#7 мм, скупчені в основі.

Жіночі колоски, запліднені пилком, по#

чинають швидко рости. Через пару тиж#

нів формуються зелені м`які шишечки,

які потім поступово буріють, твердіють,

насіння достигає лише через 1,5 року.

Після запилення через деякий час на де#

реві можна побачить шишки різного ві#

ку, розміру, кольору і затвердіння. В кін#

ці травня до середини червня зустріча#

ються сосни з молодими м`якими зеле#

ними шишечками, з яких можна приго#

тувати цілющий сосновий мед. На Івана

Купала (7 липня) шишки ще зелені, трі#

шечки затверділі, але ще придатні для

приготування меду. 

Шишки помістити в емальовану кас&

трулю, залити водою на 2&3 сантимет&

рів вище маси. Варити при легкому ки&

пінні до тих пір, доки шишки повністю

стануть м`які (молоді величиною з на&

персток через 10&15 хвилин, затверділі &

приблизно через 20&30 хвилин і більше).

Процідити. В гарячий відвар засипати

цукор (на кожний літр води 1 кілограм

цукру) і варити доки весь цукор не розчи&

ниться. Щоб мед не зацукровувався, до&

бавити: на 5 л меду & 1 чайну ложку ли&

монної кислоти або 2 столових ложки

соку свіжого лимону. Мед перелити в

скляні банки і після охолодження поста&

вити в холодильник, в якому мед може

зберігатись до року і більше без суттєвої

втрати своїх лікувальних властивостей.

В комплексі з іншими препаратами

сосновий мед різко підвищує ефект лі#

кування. Застосовується він для піднят&

тя імунітету при всіх видах злоякісних

пухлин, при туберкульозі легень, подагрі,

ревматизмі і взагалі після багатьох вис#

нажливих хвороб: 

Приймати по 1 столовій ложці 3&4 рази

в день. Дітям при лейкозі рекомендують

давати по 1 чайній ложці 2&3 рази в день.

Прийнятий вранці сосновий мед від&

новлює сили хворої людини, піднімає

життєвий тонус, подавляє ріст ракових

клітин, полегшує дихання, очищає кров

від токсинів, покращує обмінні процеси,

благотворно впливає на нервову систему,

сприяє зняттю болі різного походження.

При хронічному гепатиті прекрасним

засобом являється: 1 кг свіжої подрібне&

ної хвої змішати з 1 кг цукру, залити 2 л

холодної кип`яченої води, добре переміша&

ти, герметично закрити, влітку настоя&

ти в жарку погоду 3&4 дні, взимку в теплі

– 10 днів. Приймати по 100 мл 3 рази в

день за півгодини до їди.

Медицина запевняє, що цироз печінки
вилікувати неможливо, але якщо ліквіду�
вати причину захворювання, можна зупи�
нити його подальше прогресування. Особ�
ливо це відноситься до тих випадків, коли
цироз, викликаний алкоголізмом, хроніч�
ним гепатитом і навіть серцевою недос�
тачею. Цироз характеризується вразли�
вістю паренхіми і строми печінки з дис�
трофією клітин, вузловою регенерацією
печінкової тканини і посиленим розвит�
ком з`єднувальної тканини. 

Майже при всіх захворюваннях печін#

ки самими незамінними були і залиша#

ються ласкавець золотистий, реп`яшок,

розхідник плющоподібний, буквиця лікар&

ська. (Рим Ахмедов: «Книга открове#

ний», Китап, Уфа», 2013 г»). 

Лікування печінки від гепатиту здій#

снюється місячними курсами (на протязі

30 днів). 

1. Щоранку приймати по 1 столовій

ложці сосновий мед. Потім до їди – лас&

кавець золотистий (володушка золотис&

тая) & Bupleurum aureum) & при гепатиті:

3 чайних ложки трави залити 1 стака&

ном кип`ятку, настояти 4 години. Прий&

мати по 0,3 стакану 3 рази в день обов`яз&

ково до їди! (тому що зразу починається

активне виділення жовчі, панкреатично&

го і шлункового соку). Після їди – настій

трави чистотілу: чайна ложка на ста&

кан кип`ятку , годину настояти і пити по

третині стакану 3 рази в день.

2. Сосновий мед # по столовій ложці

щоранку. Пізніше # настій трави ласкав#

цю (володушки) з розрахунку 1 столова

ложка на стакан кип`ятку, настояти 2

години, пити по третині стакану 3 рази в

день перед їдою. Після їди на протязі мі&

сяця & парило звичайне (репешок, репейни&

чек & Agrimonia eupatоria) & при цирозі: 1

столову ложку трави на стакан води,

кип`ятити 5 хвилин, процідити. Пити по

0,3 стакану 3 рази в день.

3. Сосновий мед – столова ложка що#

ранку. Приготувати суміш: по 30 столо&

вих ложок трави парила звичайного і де&

ревію змішати з 10 ложками подрібне&

них корінців кульбаби. Дві столових

ложки суміші заварити двома стакана&

ми кип`ятку. Настояти 2 години. Пити

по половині стакану за 20 хвилин до сні&

данку, обіду і вечері, а останок – за 2 го&

дини до сну. Також приймати настій

чистотілу: чайна ложка на стакан

кип`ятку, годину настояти, пити по
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третині стакану після їди 3 рази в день

на протязі місяця. 

Надалі можна застосувати другий курс

і завершити першим. В 1997 році вище

приведеним способом вилікувався 50#

річний чоловік від австралійського типу

гепатиту з збільшеною печінкою ( + 2

см), тиск140/100 (Рім Ахмедов, Уфа). 

Велику підмогу в лікуванні гепатиту

може надати настоянка листків хрону: в

середині літа зрізати молоді ярко#зеле#

ні, вже набравши зрілості листя з части#

ною стебла (зовсім молоді або перезрілі,

темно#зелені з тріщинами не годяться),

мілко порізати їх, наповнити третину

банки і зразу залити доверху горілкою. В

темному місці настояти 2 тижні, проці#

дити, траву відтиснути. Настойка хрону,

на диво, дуже допомагає, при лікуванні

цирозу печінки. Під час лікування столо&

ву ложку настойки розвести в половині

стакану перевареної теплої води і прий&

мати 3 рази в день. 

Лікування можна продовжити після

пункту № 3 місячними курсами:

4. Сосновий мед (столова ложка). Піз#

ніше – столову ложку свіжих листків

хрону в половині стакану води 3 рази в

день до їди. Після їди – настій трави

розхіднику плющоподібного (Розхідник

плющоподібний (будра обыкновенная &

Glechoma hederacea) & при раку печінки з

метастазами, гепатиті: 1 чайну ложку

трави залити 1 стаканом кип`ятку,

настояти 2 години, пити по чверті ста&

кану 3&4 рази в день. Застереження: рос&

лина вважається отруйною – не пере&

дозувати!).

5. Сосновий мед. Через деякий час #

столова ложка настойки листків хрону в

половині стакану води 3 рази в день до

їди. Після їди # буквиця лікарська (Веto&

nika officinalis ): 1 чайну ложку трави за&

варити стаканом кип’ятку, настояти 2&

3 години, приймати по 1/3 стакану 3 ра&

зу в день на протязі одного місяцю при

жовтяниці, гепатиті, гіпертонії, нерво&

вих захворюваннях. 

Лікування гепатитів ефірними
оліями і травами

Перш за все перед використанням тієї

чи іншої ефірної олії, потрібно визначи#

ти індивідуальну чуттєвість організму на

неї, проробивши шкірну і нюхову пробу.

Шкірна проба: 1 каплю ефірної олії

змішати з 1/3#1/4 чайної ложки олив#

кової або соняшникової олії і втерти за

вухом, зсередини на ліктьовому виги#

ні, на зап`ясті, на області грудини. Як#

що через 12 годин не появляться озна#

ки подразнення, то таку ефірну олію

можна використовувати для ванн, ма&

сажів, компресів.

Нюхова проба: капнути на носовий

платочок і часто вдихати аромат на про#

тязі одного – двох днів. При відсутності

небажаної реакції (висипання, подраз#

нення, бронхоспазм та ін.) таку ефірну

олію можна використовувати для інга&

ляції, приймання всередину, ароматизації

приміщення.

При лікуванні ефірними оліями пот#

рібно строго виконувати необхідні

умови:

1. Користуватись тільки натуральни#

ми ефірними оліями. Купуючи ефірну

олію, переконайтесь, що одержана вона

з рослин. Синтетичні (ненатуральні)

ефірні олії, які використовуються лише

для ароматизації харчових продуктів і в

косметиці, для лікування непридатні!

2. В чистому виді ефірні олії не прий#

мати, тому що вони можуть викликати

подразнення слизової рота, стравоходу і

шлунку.

3. Доза прийому ефірної олії від 1 до 3

капель (не більше!) з розріджувачем.

Ним може бути мед, або люба рослинна

олія, сметана, кефір.

4. Перед тим як ковтати, потрібно

потримати в роті 30#60 секунд. Особли#

во в роті ефірна олія проявляє свою ос#

новну дію. Таке правило потрібно зав#

жди мати на увазі при любому лікуванні

ефірними оліями. Вживати можна за

15#30 хвилин до їди, під час їди і після

їди. Курс лікування – 3#4 тижні, стільки

ж перерва і курс можна повторити . 

При всіх видах гепатитів рекоменду#

ється приймати всередину, як вказано ви&

ще, одну з ефірних олій: м`яти лимону, по&

лину, чебрецю, шавлію лікарську, розма&

рин, герань, ромашка. 1&3 каплі ефірної

олії в чайній ложці меду або в столовій

ложці рослинної олії приймати за 15&30

хвилин до їди або під час їди на протязі

трьох&чотирьох тижнів , стільки ж пе&

рерва і курс можна повторити. 

Для послаблення нудоти і взагалі для

лікування гепатитів деякі автори впев#

нені, що кращою ефірною олією для

прийому всередину являються олії

м`яти або ромашки на ложці оливкової

олії 1&3 каплі 3 рази в день на протязі 3&4

тижнів.

Цироз печінки достатньо ефективно

попереджає ефірна олія лимону: в чайній

ложці меду або в 1 столовій ложці олив&

кової олії або будь&якої рослинної олії роз&

вести 3 каплі ефірної олії лимону і прий&

мати всередину 3 рази в день на протязі 4

тижнів.

Окрім олії лимону при цирозі печінки

рекомендується приймати всередину, як

вказано вище, ефірні олії розмарину, цибу&

лі, ялівцю звичайного.

Масаж області печінки, шлунку, ки�
шечнику з використанням ефірних олій: 

18#24 каплі ефірної олії м`яти або ро#

машки розмішують в 100 грамах любої

рослинної олії або іншої основи: роз#

тирають через день. Всього 10#15 про#

цедур тривалістю від 5 до 15 хвилин. За

основу можна взяти кістковий телячий

жир або свинячий нутряний з скипи#

даром живичним (90 г жиру 10 г ски#

пидару).

Теплі компреси на область печінки з

ефірною олією м`яти або ромашки (18#

24 каплі на 100 г основи), використо#

вуються після масажу, розтирання або

без них.

В період загострення рекомендується

пити розбавлений лимонний сік до 1л за

добу або рожеву воду по 1/3 стакану 3

рази в день (1#3 каплі ефірної олії рози

добре розчиняються в 100 мл дисти#

льованої води).

При інтоксикації печінки приймають

ванни (36&39 градусів) на протязі 30 хви&

лин з додаванням однієї ефірної олії лимо&

ну, м`яти, ялівцю, розмарину, ромашки (8&

10 капель олії розвести в 100 мл теплої во&

ди інтенсивно збовтати і вилити в ванну

з водою).

Лікуватись можна починати ефірни#

ми оліями і заготовляти чи скуповувати

трави чи настойки.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097'476'28'02, VKupchin@i.ua
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Якось серед очерету (нас було троє

хлопчаків) ми побачили  на довгій лози#

ні в`ється стебло, від якого відходять гі#

лочки з червоними привабливими ягід#

ками. Руки потяглись до них # так захо#

тілось їх вкинути в рот. Та якесь внут#

рішнє відчуття підказало: можливо вони

отрйні? Були ж випадки отруєння дітей

в селі якимись червоними невідомими

ягідками. Ми не стали ризикувати.

Згадав я той випадок і саму рослину

через 30 з гаком років в іншому боло#

ті: заплавне місце серед лісу недалеко

від м. Ірпінь.  Там я побачив в воді ці#

лі зарослі цієї рослини, назва  якій #

паслін солодко&гіркий. Якщо ледь#ледь

пожувати його стебло, то спочатку

відчувається солодкий смак, а потім #

гіркий. Звідси і назва.

Рослина багаторічна; напівкущ. Від

дерев`янистого кореню відходить сте#

люче, висхідне, в`юнке зверху голе

стебло, яке може досягати довжини

більше 2 метрів. Пагони зелені, соко#

виті, частіше всього з яйцевидно#

ланцетними листями з серцевидною

основою, верхні листочки # стріло#

видні. Цвіте з червня до середини ве#

ресня. Квіточки синьо#фіолетовві на

довгих квітоножках, похожих на кві#

точки картоплі. Тільки дрібніші. В

липні#серпні на гілочках з листочка#

ми одночаснно можна побачити зеле#

ні плоди, фіолетові квіточки і зрілі

яйцевидні яскраво#червоні ягоди.

Росте паслін солодко#гіркий не тіль#

ки на болоті, але й на берегах водой#

мищ, заплавних лісах, біля кущів  в

садках і вологих місцях по всьому

субтропічному поясі Європи.

В 1988 році мені пощастило побувати

в науковій експедиції в горах Алтаю. В

Горно#Алтайську я і мій колега #  Воло#

димир Передрій зайшли до місцевого

цілителя#травника і геолога Юрія Ни#

кифорова. Нам повезло: якраз він був

вдома і приймав хворих. Звичайно, він

побував в самих таємних природних

місцях Алтайського краю.  Багато людей

з його легкої руки позбавились тяжких

хвороб. Про нього ходили легенди. Ми

обмінялись інформацією і книгами по

траволікуванню і своїм досвідам. Пізні#

ше в своїй книзі він напише: «В горном

Алтае старожилы Алтайского, Совет#

ского, Усть#коксингского районов

употребляли красные ягоды паслёна

как сильнейшее кровоочистительное

средство. Рекомендовали постепенно

съедать 7 ягод за сутки, курс #  7 дней.

Это так очистит кровь, что фурункулы и

гнойничковые заболевания кожи не по#

являются более десятка лет». (Ю.В.Ни#

кифоров, «Зелёная аптека Горного Ал#

тая», Горно#Алтайское книжное изда#

тельство, 1990 г).

Згадав я цей рецепт, коли до мене в

квартиру зайшли двоє молодих хлоп#

ців спортивної статури, і один з них

сказав: «Ось мій друг Віталік. Йому

потрібна допомога». Це було на почат#

ку 90#х років, коли Радянський Сооюз

дихав на ладан, розвалювалась еконо#

міка, процвітала незаконна торгівля,

розширювались базари, появлялись

як гриби торгові пункти. Відповідно

процвітав рекет, крадіжки і банди#

тизм. Віталік, на вид 25#28 років, від#

рекомендувався «спеціалістом по тор#

говим рядам». В бійці, під час вяснен#

ня стосунків і поділу сфер впливу на

торгівлю, занеслась інфекція, і тіло

обсипалось гнойовиками: – піодермія.

Якраз в холодильнику в мене були за#

готовлені ягоди пасльону солодко&гірко&

го. Відрахував я 49 штук і пояснив, що

вживати їх потрібно по 7 штук за добу,

починаючи зранку і потім по одній ягоді

через кожні 2 години. Крім того, я на#

дав мазь#бальзам для швидкого загою#

вання ран після гнойовиків. Пішли

хлопці, навіть не подякували.

Та минув місяць і Віталік приїхав до

мене. Його молоде тіло було чистим.

Приніс він гроші за ліки, але найбіль#

шою нагородою для мене було те, що

він появився, і я побачив чудовий ре#

зультат лікування ягодами пасльону.

Відтоді ягоди я заготовляв їх про за#

пас: заливав рідким медом і зберігав в

холодильнику. Також робив з них нас#

тойку:

50 г розтовчених ягідок пассльону зали&

ти 0,5 л горілки, настояти 2&3 тижні.

Приймати по 10 крапель 3 рази в день пе&

ред їдою на протязі 10 днів. Перерва 10&14

днів і курс можна повторити при фурун&

кулах, карбункулах, при появі гнойовичків

по тілі. 

Мазь з застосуванням соку ягід пас#

льону солодко#гіркого на протязі одно#

го місяця давала дивовижний ефект

воскресіння пораженої шкіри псоріа#

зом. Давній рецепт:

В банку помістити 1 столову ложку со&

ку зрілих ягід пасльону, білок свіжого ку&

рячого яйця, 1&2 столових ложки меду, 1

столову ложку дитячого крему, 1 чайну

ложку пудри з сірки. Міксером збити і

розмішати з солідолом жировим до одно&

рідної маси Легенько втирати 1&2 рази в

день поражені місця псоріазом, дермати&

титом, екземою.

Для повного позбавлення від псоріа#

зу необхідно зміцнити нервову і сер#

цево#судинну систему, нормалізувати

роботу шлунково#кишкового тракту і

печінки, справити позитивний вплив

на функцію ендокринної системи,

позбавити від піску і камінців жов#

чний міхур і нирки, подавити вірусну,

мікробну і грибкову інфекцію, налаго#

дити належний обмін речовин в орга#

нізмі, підняти імунітет.

Такими властивостями володіє препа#

рат з шести трав професора Томіліна.

При псоріазі, екземі і дерматиті в моїй

багаторічній практиці кращого препа#

рату я не знаю.

Трава золототисячнику і фіалки три&

колірної & по 2 частини, пагони пасльону

солодко&гіркого, багна болотяного, тра&

ви рутки польової, листя і корінння ко&

питняку європейського & по 1 частині.

1 столову ложку сухої подрібненої сумі&

ші залити стаканом кип`ятку, настояти

Паслін солодко<гіркий <
санітар крові і шкіри.

«Природа  � не храм, а майсерня, і людтна в ній працівник», � так бу�
ло в селах здавна і дотепер. Виріс я серед дикої і недоторканої природи на
Черкащині: ліси, озера, болота. річки, річечки, балки, луги, очерета, го�
ра і степи. Період був післявоєнний, голодний, і ми, хлопчаки, добували з
природи все, що вона змогла дати, щоб затамувати голод. Ліси багаті
ягодою, озера і річки � рибою, болота кишіли в`юнами. З очерету ми ро�
били віники. Для домашньої птиці нас посилали по ряску.
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30&40 хвилин. Приймати по третині ста&

кану за 20&30 хвилин до їди 3 рамзи в день.

Після місячного прийому  перерва &5&7 днів

і так від 3 до 6 місяців, і псоріаз зникне.

Професор С.А. Томілін («Лікарські рос#

лини в терапевтичній практиці», Київ,

1959 р) приводить ще декілька провіре#

них на практиці чудових рецептів:

1. 1,5&3 г сухих пагонів пасльону вари&

ти в 200 мл води 10 хвилин, добавити 30

г цукрового сиропу. Приймати по 1/3

стакану 3 рази в день після їди при по&

дагрі, ревматизмі, хронічних захворю&

ваннях щкіри в результаті порушення

обміну речовин: псоріазу, дерматиту,

екземі, а також при шкірних висипан&

нях, скрофульозі.

2. Порошок з сухих листків або з стеб&

лин & приймати по 0,1&0,5 грам (на кін&

чику ножа) 2&3 рази в день після їди на

протязі 7 днів при циститі, грипу, гель&

мінтозі, невралгіях, надмірних менстру&

аціях, маточних кровотечах. 

В німецькій медицині спиртову нас#

тойку з молодих стебел і листків прий#

мають як кровоочисний засіб при кро&

пивниці, свербіжних висипах, запальних

процесах шкіри, гнойовиках (піодермії),

лишаях, фурункулах, а також при поно&

сах, запаленні сечового міхура і сечових

шляхів, запаленні міндалин і середнього

вуха, грипі, пригнічених менструаціях,

невралгії. 

50 г сухої сировини настояти в 0,5 л

40%&го спирту 14 діб в темному міс&

ці.Приймати по 10  капель 2&3 рази в день.

При бронхіальній астмі разову дозу збіль&

шують до 20&30 капель.

Солідні цілителі#травники (наприк#

лад Рім Ахмедов) cтверджують, що ін#

коли важливо  паслін солодко#гіркий

застосовувати при злоякісних захворю#

ваннях крові (лейкоз):

1 чайну ложку подрібнених стебел з лис&

тями і квіточками заливають стаканом

кип`ятку; на водяній бані витримують 30

хвилин; через 10&15 хвилин проціджують.

Приймають по 1ч ложці 3&4 рази в день в

рівних проміжках часу на протязі 3&4

тижнів. Перерва & 2 тижні. Зробити

аналіз крові і курс можна повторити. 

Solanum dulcamara # наукова назва пас&

льону солодко&гіркого. В листях, квіточ#

ках, ягодах і стеблах вміщується гліко#

алкалоїд соланін, глікозид дулькама#

рин, крахмал, смоли, пектин, білкові

речовини, калій, каротин.

Соланум # «сонна трава». Речовина

соланін # сильна отрута, яка в підви#

щених дозах діє на центральну нервову

систему пригнічуючи, розрушає еріт#

роцити крові, визиває обезводнення

організму, лихорадку, судорги, важ#

кість в шлунку, тошноту, рвоту.

Дулькамарин # теж отрута. По своїй дії

аналогічна алкалоїду атропіну, який ви#

діляють з красавки (Atropa belladonna),

теж з сімейства пасльонових. В великих

токсичних дозах діє на центральну нер#

вову систему, спочатку визиває збуджу#

ючу дію, потім паралізуючу. Різко збуд#

жує кору мозку з її центрами психічної

діяльності, визиває неспокій, головок#

ружіння, маріння, галюцинації, прис#

корене дихання, болі в шлунку, понос.

При отруєнні ягодами пояіляється

задишка, прискорений пульс, біль в

животі, понос, рвоту, а надалі # втрату

свідомості.

Потрібно пам`ятати, що при трива#

лому вживанні препаратів пасльону

солодко#гіркого шкідливі речовини

акумулюються в організмі. Протипо#

казано користуватись пасльоном при

вагітності, діареї і тяжких серцево#су#

динних захворюваннях. Тому необхід#

но дотримуватись вказаних доз і тер#

мінів прийому.

Якщо ж його трава, сік або настойка є

в препараті, в зборі разом з іншими рос#

линами, то незначна доза отруйних ре#

човин в комплексі не буде завдавати

вразливої дії навіть при тривалому спо#

живанні.

До сімейства пасльонових рослин

відносяться баклажани, помидори,

картопля. І наукова назва їх почина#

ється зі слова Solanum (соланум), під#

креслюючи наявність в них отруйної

речовини соланіну. Разом з овочами в

малих дозах ми його споживаємо

практично щодня. Не виключено, що

людському організму в незначних до#

зах без нього не обійтись.

В цілому ж рослина (пагони, листя і

ягоди) володіє протизапальною, спаз&

молітичною, сечогінною, седативною,

відхаркуючою, протиалергічною, про&

тисвербіжною дією. І відповідно широ#

чезним терапевтичним діапазоном:від

легкої простуди до псоріазу і раку.

Паслін солодко#гіркий, як вказано

вище, входить в склад препарату Томілі#

на, і, безумовно, ця рослина внесла свій

внесок зцілення від псоріазу, який му#

чив мене 21 рік. Більше 30 років прой#

шло з тих пір. Псоріаз не повертався.

Вилікувано більше тисячі лодей за цей

період від псоріазу, екземи дерматиту.

Паслін в сухому стані, в настойках і со#

ках ніколи не залишали мою домашню

фармакопію.

Володимир Купчин, фітотерапевт.

т. 097M476M28M02  VKupchin@i.ua
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Крізь кору гілок омела впроваджуєть#

ся в саму древесину і харчується тими ж

речовинами, що і дерево#господар. Ко#

ра гілок омели # жовтувато#зелена, лис#

тя м’язисті, товсті, шкірясті, з невираз#

ними паралельними жилками.

Взимку дерева стоять голі, без листя,

рослинність завмирає, а омелі # хоч би

що: навіть в мороз листя залишаються

зеленими. В кінці місяця лютого # на

початку березня, коли вночі замороз#

ки, не розтанув ще повністю сніг, оме#

ла, не звертаючи уваги на холод, почи#

нає квітнути. Квіточки в неї маленькі,

жовтувато#зелені, зкупчені, сидять пу#

чечками в кінці гілочок в пагонах по 5#

6 штук. Ягоди утворюються овальної

форми, ростуть зеленими, дозрівають

в липні#серпні і становляться білими,

заповнені клейкою масою, з#за чого і

назвали омнлу білою, і це все що в неї

є білого кольору серед густого зелено#

го листя.

Але на якому б дереві не росла омела,

її зовнішній вигляд практично однако#

вий. Лікувальні ж властивості теж не

відрізняються, хіба що в однієї вони

сильніші, в іншої # слабкіші. Підмічено,

що в омели з берези гіпотензивні влас#

тивості більш сильніші ніж в омели з ін#

шого дерева. Деякі цілителі віддають пе#

ревагу омелі з берези, інші # з верби і

глоду, треті шукають рідкісні екземпля#

ри, не маючи на те ніякого обгрунтуван#

ня. Та і нука ще не сказала про омелу ос#

таннього слова.

З лікувальною метою заготовляють

листя і тоненькі пагони пізно восени і

взимку, або на початку березня. Сушать

в теплому приміщенні з провітрюван#

ням, розстилаючи тонким шаром.

В комплекс біологічно активних речо#

вин омели входить алкалоїд віскоток#

син (0,03#1%), який складається з амі#

нокислот і цукрів. Він впливає на збуд#

ність судинно#рухливих центрів в про#

довговатому і спинному мозку, що доз#

воляє застосовувати омелу при підви#

щеному артеріальному тиску, істерії,

епілепсії. Вміщується в омелі холін, аце#

толхолін, тритерпени (олеїнова і урсо#

лова кислоти), жирна олія, смолисті ре#

човини спирти, вітаміни # каротин, ас#

корбінова кислота, флавоноїди, віск… 

Приступаючи до

лікування того чи

іншого захворю#

вання, потрібно

знати, що омела

відноситься до от#

руйних рослин. Віс#

котоксин # токсич#

на речовина # впли#

ває перш за все на

центральну нервову

систему, при пере#

дозуванні може

призвести до її

пригнічення. Тому

під час лікування потрібно прислухати#

ся до свого стану, не перебільшушувати

вказаних доз або ж зупинити на якийсь

час приймання препарату з омели. Її

препарати знижують артеріальний

тиск, тому при гіпотонії їх приймати

непотрібно. Не зможе позитивно впли#

нути омела при зниженій функції щи#

товидної, залози. Не рекомендується

приймати омелу при гнітючому стані,

коли часто змінюється настрій, подраз#

нення, слабкість, словом # при астенії. 

Найпершою справою на початку ліку#

вання # це зупинка кровотечі і зняття

болі.

8 г сухих подрібнених пагонів омели (не

товщих олівця) залити 1 стаканом

кип`ятку, варити 15 хвилин, процідити,

долити кип`яченою водою до першопочат&

кового об`єму, Приймати по 1 столовій

ложці під час їди 3 рази на день при крово&

течах легеневих, шлунково&кишкових, ге&

мороїдальних. Таке приготування також

використовується при гіпертонії, бронхі&

альній астмі, туберкульозі легень, запаль&

них процесах нирок, геморої, гастриті,

тиреотоксикозі.

При епілепсії настій приймають по 70

мл 3 рази в день.

Гемороїдальні кровотечі зупиняють

настоєм сухих листків омели:

1 чайну ложку сировини залити 1 ста&

каном кип`яченої холодної води, настояти

12 годин, процідити. Пити теплим ма&

ленькими порціями на протязі дня. Нас&

тій тримати в термосі. Ним користу&

ються також при легеневих захворюван&

нях, тільки приймають його по 60&70 мл 3

рази в день.

При істерії і запамороченні голови: 1

чайну ложку листя омели настояти 8&12

годин в 200 мл холодної прокип`яченої во&

ди. Приймати по 60&70 мл 3 рази в день.

При атеросклерозі: пагони і листя пе&

ремолоти в порошок. Пити по 2 столових

ложки за 15&20 хвилин до їди на протязі

3&4 місяців. Після кожного місячного при&

йому перерва 5&7 дннів.

Або: 8 г сухих гілочок і листків омели на

1 стакан гарячої води, кип`ятити на во&

дяній бані 10 хвилин, настояти 30 хвилин,

процідити. Приймати по 1 столовій лож&

ці 2&3 рази в день під час їди.

При паралічі: 1 столову ложку листя і

гілочок омели настояти ніч в теплій

кип`яченій воді. Приймати по 60&70 мл 3

рази в день до їди.

При ерозії шийки матки і білях вико&

ристовують сидячі ванни і спринцювання:

60 г сухих подрібнених гілочок і листочків

заливають 1 літром кип`ятку, варять 15

хвилин, проціджують, розбавляють

кип`яченою водою. Нерозбавлений відвар

використовують для розтираннь і ком&

пресів при радикуліті, спондиліті, артри&

ті, ішіасі, м`язових болях, забиттях і пе&

реломах.

Ослабленим людям пожилого віку для

підняття життєвого тонусу рекоменду#

ється приймати омелу як чай: 1 чайну

ложку мілко подрібнених гілочок і листоч&

ків настояти в 1 стакані кип`ятку 1&2 го&

дини. Пити по 100&150 мл теплим 3 рази

ві день, добавивши меду по смаку. Такий

чай допомагає при запамороченні голо#

ви людям любого віку.

Вищеприведені прописи являються

народними. Їх можна побачити на сто#

Омела біла
Омела біла (Viscum album) � кущ округлої форми, який в поперечині досягає півтора метра, поселяється на

листяних деревах: верби, берези, білої акації, бересту, тополі, осики, липи, ясеня, груші, яблуні… Зрідка омелу
можна побачити на деревах дубу, глоду, сосни. Кущ здалеку бачиться як величезний шар, висячий на дереві; ін�
коли їх висить декілька. Здається, їх можна легко дістати. Підходиш ближче � не тут�то було: самий най�
кращий і найбільший кущ  розташувався на самій високій гілляці, а решта високо ростуть на розлогих гілках
� ні залізти, ні зачепити. 
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рінках книг по лікарських рослинам, в

енциклопедичних виданнях, в вісни#

ках, в газетах і журналах по лікуванню

травами.

З щитовидною залозою
не жартують

На життєвому прикладі я переконався

в тому, що омела біла може надати як

безцінну послугу, так і непоправиму

шкоду при лікуванні щитовидної зало#

зи. Це стосується не тільки омели! І не

тільки щитовидної залози! 

Років 30 з гаком я крутився в велико#

му середовищі травників, цілителів і лі#

карів. В будинку «Енергетик» (Київ)

систематично спеціалістами читалисть

лекції як доступними засобами попра#

вити своє здоров`я. В основному прихо#

дили люди, які позбавились важковилі#

ковуваних хвороб і люди страждучі ни#

ми. Через 2#3 дні після лекціїї слухачі

збирались на квартирах невеликими

групами, пили чай, обговорювали почу#

те, обмінювались рецептами, досвідом

лікування тиєї чи іншої хвороби. 

Одного разу в мою групу прийшла жі#

ночка Оксана, по професії фармацевт.

Працювала вона в сільській аптеці неда#

леко від Києва. В ту пору було їй 40 ро#

ків при рості 1,7 м і вазі 87 кг, замітне

збільшення щитовидної залози, підви#

щений артеріальний тиск. В Інституті

ендокрінології обстежувалась, прийма#

ла гормональні препарати, довго лікува#

лась, і прийшов час, коли лікарі їй зап#

ропонували зробити операцію – час#

тково видалити щитовидну залозу. Жін#

ка прекарасно розуміла, що означає ви#

далити орган або його частину, і тому

прийшла в гурт травників і цілителівв в

надії зачепитися хоча б за соломинку.

У самий раз лікар#гомеопат Данило

Зубицький прочитав лекцію про ефек#

тивне лікування соками і витяжками з

свіжих рослин. Багато слухачів після

лекції кинулись до нього зі своїми бо#

лячками. Оксана теж записалась до

нього на прийом. Приймав лікар в сво#

єму особистому будинку в окремій

кімнаті, в якій на поличках стояли ба#

гато темних скляних баночок, банок,

пляшечок з етікетками. Під час прийо#

му Оксана запитала: чи можна їй обій#

тися без операції?

Видав їй Зубицький маленький фла#

кончик рідини 30 мл, пояснив як і по

скільки капельок приймати і через мі#

сяць прийти на перевірку # буде видно...

Приходила пацієнтка до нього через мі#

сяць і через два і через 5. Регулярно про#

вірялась в ендокринологів, і от через рік

їй лікарі сказали, що операції не буде.

Маючи медицинську освіту, Оксана

добре вивчила свою хворобу і відповід#

но трави, які заготовляла самостійно і

ними лікувалась. Надалі до Зубицького

не ходила. Все це відбувалось на очах

моєї групи травників. Оксана розпові#

дала якими травами лікувалась, як готу#

вала препарати, яка динаміка одужан#

ня, ми це все записували. В основному

це були витяжки з омели, перстачу біло&

го і вовконога європейсського. Препарати

з цих рослин приймались при гіперти&

резі з підвищеним артеріальним тиском.

Була в нашій групі ще одна жіночка #

Марія Степанівна з виразним зобом,

яка ще бідкалась на болі в молочних за#

лозах і знижений артеріальний тиск. Лі#

кувалась вона в знайомих лікарів, на#

родними засобами але позитивного ре#

зультату не було. Скрупульозно вона за#

писувала рецепти, лікувалась травами

сама, але до лікарів не ходила хоча б на

перевірку, як виявилось потім, робила і

приймала такі ж препарати як і Оксана.

Час ішов, загальний стан її погіршував#

ся. Перестала вона приходити на лекції

і в нашу групу і одного разу нам повідо#

мили, що вона в лікарні з діагнозом #

рак і стан її безнадійний.

Зоб зобу різниця. Зоб (збільшення

розмірів щитовидної залози) може поя#

витися в хворих як з гіпертеріозом # над#

мірне виділення гормонів (гіперфун#

кція), так так і з гіпотеріозом – недос#

татком їх (гіпофункція).

В Оксани був зоб на грунті гіпертеріо#

зу і підвищеного артеріального тиску, в

Марії Степанівни # зоб при гіпотеріозі і

і зниженому тиску. Омела і вовконіг

знижували і так низький тиск і пригні#

чували секрецію необхідних організму

тиреоїдних гормонів. До того ж час про#

літав, на обслідування Марія Степанів#

на не ходила, хвороба прогресувала, що

й привело її до трагічного результату.

Було їй 46 років.

Років з 5 назад я випадково зустрів

Оксану. На диво – вона помолоділа:

струнка, без зайвої ваги, весела. Ми по#

говорили на тему здоров`я. Щитовидка

її турбувала частенько і лікувалась вона

тільки травами, і треба сказати – гра#

мотно, регулярно після якогось періоду

провірялась в ендокринолога. Але са#

мий надійний шлях в лікуванні, переко#

налась вона, – здоровий спосіб життя:

комплекс фізичних вправ, біг, фіззаряд#

ка, раціональне харчування, грамотне

періодичне голодування і т.д. і т.п.

При гіпертиреозі приймають настой#

ки з омели і вовконогу європейського:

по 10 капель в 1 столовій ложці перева&

реної води 3 рази в день до їди курсами 3&4

тижні. Обов’язково провірятись в ен#

докринолога і слідкувати за своїм ста#

ном, перевіряти частіше артеріальний

тиск, якщо він більше робочого або не#

задовільне самопочуття, то приймання

препарату припиняють.

Приготування густого екстракту

(есенції):

листя омели, траву вовконогу або ко&

рінці перстачу білого подрібнюють (кож&

ну сировину окремо), наповнюють скляні

банки наполовину, заливають до верху

70%&м спиртом, настоюють не менше 30

днів в темному місці при кімнатній тем&

пературі. Проціджують, сировину від&

тискують, відстоюють 2&3 дні, фільтру&

ють. Кожну окремо або в суміші прийма&

ють по 10 капель до їди 3 рази в день.

Омела і пухлини
З стародавніх часів в народі застосову#

вали омелу як протипухлинний засіб.

Дослідники наукової медицини показа#

ли, що водний екстракт омели затримує

ріст ракових пухлин і гальмує ріст ме#

тастазів. Настойка на 70%#му спирті дає

виражений протипухлинний ефект.

При сильних кровотечах в гінеколо#

гічних і онкологічних хворих, при слаб&

кості і болях: 

3 г порошку приготувати з сухих то&

неньких гілочок і листочків омели або з од&

них листочків. Приймати по 1&1,5 грам 3

рази в день в рівні проміжки часу. Можна

приймати з чайною ложкою меду.

Як протипухлинний засіб професор

І.С. Чекман (м.Київ) пропонує прийма#

ти препарати з омели:

1. Настойка на кип’ятку: 15 г мілко

подрібнених листків і пагонів залити

200 мл кип’ятку, настояти ніч, прий#

мати по 1 столовій ложкі 3 рази в день

до їди.

2. Настойка на холодній воді: 1 чайна

ложка сировини заливається 1с.

3. Настойка на 70 # градусному спирті:

20 г сировини на 100 мл 70%&го спирту,

настоюється в темному місці на протязі

1 місяця. Приціджується, профільтрову&

ється. Приймати по 50 капель 3 рази в

день до їди.

Володимир Купчин, фітотеравпевт

т. 097 M 476 M 28 M 02 

UR-2020-2.qxd  10.11.2020  14:58  Page 48



НАРОДНА МЕДИЦИНА: ПРОФІЛАКТИКА

49Українська Родина № 2�3/2020

РР
ослина багаторічна з повзучим

коренем довжиною до 2,5 м і тов#

щиною з палець. Зверху корінь

жовтувато#зелений, всередині білий з

розовим відтінком, злегка зубчатий.

Вздовж від поверхні кореню відходять

стебла і лінійно#мечовидні світло#зеле#

ні листя висотою 60#100 см з виразними

жилками. В основі стебло червонувате з

ліловим відтінком, сплюснуте, нерозга#

лужене; лише один листок на вершині

стебла, в пазусі якого знаходиться ко#

нусний початок 4#12 см # це суцвіття.

Квіточки маленькі, зеленувато#жовті.

Цвіте з кінця травня до липня, але в де#

яких широтах не плодоносить. Розмно#

жується вегетативно # коріннями. Аро#

матичний приємний запах дають корені

і надземна частина. На смак корені пря#

но#гірко#пекучі. 

На Трійцю листками аїру прикраша#

ють приміщення, застеляють долівку,

кладуть під скатертину. При цьому ле#

тючі фітонциди прекрасно дезінфіку#

ють і освіжають все навкруги, відганя#

ють комашню, приємно дихається, ста#

новиться радісно на душі. 

Росте аїр заростями на заболочених

лугах, в заводях, берегах річок, озер,

ставків. Розповсюджений майже по

всій Україні. Батьківщина аїру # Індія і

Китай. Згідно легенді розповсюдився

татаро#монголами під час навали. Ко#

ріннями аїру вони знезаражували воду.

Тому цю рослину називають ще «та#

тарське зілля». 

Влітку, весною і осінню можна заго#

товляти кореневище аїру, підрізаючи

ножем від землі відростки. Миють коре#

невища в холодній воді, ріжуть вздовж

на стьожки, сушать в тіні або на сонці,

щоб температура не перевищувала 35

градусів, інакше випаровується ефірна

олія. Зберігається в паперових пакетах

або в торбинках в сухому приміщенні.

Термін зберігання # 3 роки.

Acorus calamus (Аїр болотний) # наукова

назва рослини. Корені містять до 5%

ефірної олії, гіркий глікозид акорін, ві#

тамін С, дубильні речовини, смоли,

крохмаль.

З дитинства пам’ятаю, що корінь аїру

найкращий засіб від печії. Відчуття печії

під ложечкою # це результат викиду кис#

лого вмісту шлунку в стравохід, яке под#

разнює слизову оболонку. Частіше це

відбувається при підвищеній кислот#

ності шлункового соку, але не виключа#

ється, що і при зниженій внаслідок

особливого відчуття слизистої страво#

ходу і шлунку. Причиною такого викиду

можуть бути захворювання шлунку на

нервовому грунті при гастриті, виразці

шлунку, від жирної, жареної і гострої

їжі. Печія може супроводжуватись від#

рижкою. Інколи печія буває настільки

нестерпною, що приходиться визивати

блювання і промивати шлунок.

Ефективну допомогу при печії може

надати порошок з кореню аїру:

Сухі корінці перемолоти до пудри. Збері&

гати в закритій скляній баночці при кім&

натній температурі. Якщо прийняти

1/4&1/2 чайної ложки порошку, то навіть

найбільш виснажуюча печія відступить

за 3&5 хвилин. Якщо печія мучить постій&

но, то на кінчику чайної ложки прийма&

ють порошок 3&4 рази в день на протязі 2&

3 тижнів. При артриті, подагрі, ревма&

тизмі, болях в суглобах приймають 5&6 г

порошку на протязі дня в проміжках між

їдою або натщесерце. Змішаний порошок

наполовину з медом з давніх часів прийма&

ють по чайній ложці для покращення зору

і пам’яті.

Теплим відваром миють голову, щоб

позбавитись від лупи. Коли випадає во#

лосся, при полисінні відвар втирають в

голову на протязі 5#10 хвилин:

Змішати в рівних частинах подрібнені

корені аїру і лопуху. 1&2 столових ложки

суміші залити 1&2 літрами води,

кип’ятити на малому вогні 20 хвилин, в

кінці кип’ятіння добавити жменю шишок

хмелю, настояти одну годину, процідити.

Якщо ви поставили мету відростити

волоси, то щоденно вранці і ввечері,

змочивши полотенце водою, а інколи і

вказаним відваром, розтирати така,

щоб голова стала гарячою, а потім на

хвилинку#дві нагнути голову до колін.

Втираннями і розтираннями збуджу#

ються капіляри, які харчують фолікули

(волосяні мішечки, з яких виростають

волосинки). Нагнувши голову до колін

після масажу і розтирання, ви сприяє#

те тому, що кров доставить поживні ре#

човини для росту волос. Після таких

процедур через 3#4 місяці лисина пок#

риється пушком, а пізніше # густим во#

лоссям.

З давніх часів в селах і хуторах в до#

машній аптечці завжди знаходилась

настойка аїру на самогоні: 

1 столова ложка подрібнених корінців

аїру заливається100 грамами горілки,

настоюється 8&10 днів в теплому місці,

проціджується. 

Змочену настойкою ватку кладуть на

хворий зуб, полощуть гнилі зуби і дов#

генько тримають її в роті, завдяки чого

біль вгамовується 

Надзвичайно популярна в народі і в

лікеро#горілчаній промисловості

скромненька травка # зубрівка духмяна
(hierochloe odorata), яка застосовується

Аїр болотний
Сорокові роки минулого століття, Село, розруха, колгосп. Ми, босоногі хлопчаки, з задоволенням рились в бо�

лоті, змагаючись, хто витягне самий довгий корінь аїру. Це був тяжкий період: недоїдали, колгоспна тяжка
праця практично не оплачувалась, і ми гордились тим, що за здачу коренів аїру в заготівельний пункт могли
одержати невеликі, але самостійно зароблені гроші.
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при хронічних захворюваннях шлунку,

для збудження апетиту і покращення

перетравлювання їжі, при неприємному

запаху в роті, при зубних болях і як про&

тигрибковий засіб. Такі властивості має

і аїр болотний. Ось народ і засватав аїр

з зубрівкою в одному рецепті:

15 г кореню аїру заливають 300 мл води,

кип’ятять 10 хвилин, настоюють 4 годи&

ни, фільтрують, добавляють кип’яченої

води до початкового об’єму.

10 г сухої трави зубрівки духмяної зали&

вають 300 мл кип’ятку, настоюють 4 го&

дини, доводять до 300 мл. 

Відвар і настій змішують, добавляють

200 г меду і 1 л міцної горілки або спирту. 

Приймають по 1 столовій ложці 3&4

рази в день за 30 хвилин до їди як засіб,

який підвищує життєвий тонус в літ&

ньому віці, стимулює імунну систему,

підвищує статеву здібність чоловіків,

сприяє кровотворенню, допомагає при

поліартриті, подагрі, стоматиті,

зміцнює волосся. Корисно і цілеспря#

мовано приймати цей склад при ат#

рофічних і гіперацидних гастритах.

При цих захворюваннях слизова обо#

лонка шлунку робиться тонкою,

зменшується кількість залоз, проду#

куючих соляну кислоту або вона зов#

сім відсутня в шлунковому соку. Та#

кож користуються цим складом при

гепатохолециститах, спастичному

коліті, печії, метеоризмі.

Хорошу послугу може надати корінь

аїру при депресії, неврозах, істерії, іпо&

хондрії:

100 г подрібненого кореню залити 1 л

червоного десертного вина, настояти 15

днів, пити по третині стакану 3&4 ста&

кану до їди.

Якщо 1 чайну ложку корінців аїру зали&

ти 300 мл виноградного вина, настояти

2&3 тижні і приймати по 20&30 капель на

ложці води 3&4 рази в день, то будуть

покращуватись зір і пам’ять.

На Черкащині дуже популярний на#

родний рецепт лікування варикозного

розширення вен з кореню аїру на вині: 

Залити 20 г подрібненогоо кореню аїру

яблучним вином домашнього приготуван&

ня, настояти 2 тижні в темному прохо&

лодному місці, процідити. Приймати по 2

столових ложки 3 рази в день до їди.

При ревматизмі, водянці, порушенні

менструального циклу, міомі матки, кіс&

тозі яєчників, при захворюванні сечового

міхура і нирок без гострого запалення: 

1чайну ложку подрібнених корінців аїру

залити 1 стаканом холодної води, довес&

ти до кипіння, кип’ятити 10 хвилин, нас&

тояти до теплого стану. Приймати від 1

до 3 стаканів на протязі дня впродовж 3&

4 тижнів.

Міома матки: з свіжого кореню аїру на

тертушці приготувати кашку або сухий

подрібнений корінь перемолоти. 2 столові

ложки кашки або столову ложку сухого

порошку змішати з 50 мл соку алое і 50 г

меду, настояти тиждень в темному про&

холодному місці. Приймати по 1 столовій

ложці 3&4 рази в день до їди.

Аїр входить в фармакопею багатьох

держав світу, в нього широкий лікуваль#

ний діапазон. Володіє аїр протимікроб#

ною, протизапальною, знеболюючою,

кровоспинною і заспокійливою дією,

знімає спазми, регенерує пошкоджені

тканини внутрішніх органів. Діуретичні

властивості аїру дозволяють застосову#

вати його для виведення з організму от#

рути і токсинів, які виробляються пух#

линами або в процесі їх розпаду.

Видатний вірменський лікар і при#

родознавець Амірдовлат Амасіаці в

своїй книзі «Непотрібне для неуків»

написав про аїр: «Допомагає при пух#

линах печінки і шлунку, при витоку се#

чі по краплинах, водянці і хворобах

матки. Якщо випити відвар або прий#

няти ванну з медом, то зробить сечу

надмірною, розсмокче пухлини, від#

криє закупорювання. Доза його на

прийом # 2 кути. (Старовинна міра кут

# 0,183 г). Але можна замінити прийом

сухого порошку відваром:

Приблизно 1,5 грамів подрібнених коре&

нів аїру залити 1 стаканом води,

кип’ятити 10 хвилин, настояти 30 хви&

лин. Приймати по чверті стакану 4 раз и

в день за 30 хвилин до їди.

На протязі десятиліть я користуюсь

препаратом ПАС (прополіс, аїр, софо#

ра), щоб не мати проблем з зубами, яс#

нами, ротовою порожниною, горлом і

стравоходом.

Поміщаю прополіс в морозилку холо&

дильника на 10&15 хвилин щоб він зат&

вердів Виймаю і швидко подрібнюю на

тертушці. Наповнюю третину баночки

і заливаю 96 або 70%&м спиртом довер&

ху. Також наповнюю окремо по третині

баночок подрібненими корінцями аїру і

стручками з бобами софори японської.

Баночки накриваю кришками і ставлю в

темне місце на 10& 15 днів при кімнат&

ній температурі. Щоденно збовтую 2&3

рази. Проціджую, через день&два філь&

трую, осад відділяю. Потім всі настой&

ки змішую в рівних частинах & препарат

ПАС готовий.

1 чайну ложку препарату розміщую в

стакані кип’яченої теплої води. Вранці і

ввечері полощу ротову порожнину і горло

хвилину&дві. На протязі десятиліть мене

не турбували ангіна, грип, кашель, паро&

донтоз, тонзиліт, зубні болі, та інші хво&

роби ротової порожнини, горла і легень.

Багато лікарських рослин відносять до

протипухлинних, але механізми їх дії

різні: одні діють прямо на пухлину, вби#

ваючи її клітини (в основному#це от#

руйні); інші впливають на імунну систе#

му, і вона сама з ними розправляється;

треті пригнічують збудників (віруси,

гриби, паразити), по причині яких може

виникнути пухлина і т.д. 

«Опалі листя» # на грецькій мові

«апоптоз» # це запрограмоване Приро#

дою самознищення непотрібної орга#

нізму клітини # старої, ушкодженої, в

тому числі і пухлинної з послідуючим

виведення її з організму. «Заставля#

ють» клітину до самознищення індук#

тори (збудники) апоптозу. Наукові

досліди останніх трьох десятків років

виявили, що індукторами апоптозу яв#

ляються такі рослини як чистотіл, аїр,

календула, листя берези, омела, березо&

вий гриб (чага),чина чсорна та інші. Всі

названі рослини входять в мої проти#

пухлинні препарати Інол і Біолар, за#

патентованих з 2000 року. Роль аїру в

препаратах велика.

Український вчений В.А. Іванченко

опублікував протипухлинний препарат

ЧАК, який готується з трьох рослин #

чага, аїр, календула. 

Все ж, не дивлячись на високе досто#

їнство аїру при лікуванні того чи іншого

захворювання, він протипоказаний при

високій кислотності шлункового соку.

Обережність потрібна при гострій фазі

виразкової хвороби шлунку і гострому

запаленні нирок. Повільно, але впевне#

но аїр знижає кров’яний тиск, тому гі#

потонікам потрібно періодично вимі#

рювати його для контролю.

З самого дитинства до теперішнього

похилого віку я дружу з аїром. Ніколи

ця рослина не залишала моєї домашньої

фармакопеї. Здавалося б наука і народ#

на медицина звернули на неї увагу, та

плине час, з’являються нова інформація

про ще недосліджену, приховану ліку#

вальну дію аїру. 

На закінчення хочу сказати, що прий#

мання по 30#40 капель змішаних насто#

йок прополісу і аїру в рівних частинах 3

рази в день перед їдою на протязі місяця

підвищить статеву активність. «Слава

аїру болотному!» # скажуть чоловіки.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097M476M28M02,VKupchin@i.ua
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Як попередити рак ?
Онкологічні захворювання � одна з основних причин смертності у світі. При цьому кількість випадків

вперше виявленого раку щороку зростає, не маючи тенденції до зниження. Така тенденція спостеріга�
ється і в Україні. На різні форми раку хворіють понад 1 млн. українців, при цьому щорічно реєструють
майже 150 тисяч нових випадків раку. Попри вагомі досягнення у лікуванні хворих на рак, головним вва�
жається запобігання йому та виявлення на ранніх стадіях, що дає змогу майже в половині випадків поз�
бавитися недуги, незважаючи на складнощі лікування.

РР
изик захворіти на рак має кож'

ний третій чоловік та п’ята жін'

ка. Найважливішим фактором,

що сприяє виліковності хвороби, є ді'

агностування та лікування будь'якого

виду раку на ранніх стадіях. Водночас

аби знизити показники смертності,

вкрай суттєвим є уважне ставлення до

власного здоров’я та регулярне відві'

дування лікаря для профілактичних ог'

лядів. Не менш важливою є проблема

надмірного тютюнопаління. Лише від'

мова від куріння знижує онкоризик в

десять разів.

У світі. Статистика говорить про те, що

за останні 100 років за рівнем захворю'

ваності та смертності онкопатологія пе'

ремістилася з десятого місця на друге,

поступаючись лише хворобам серцево'

судинної системи. За даними ВООЗ, що'

року знову хворіють 10 млн. чоловік,

смертність від раку, в порівнянні з рівнем

2007 року, до 2030 року зросте на 45%.

У Європі. За даними ВООЗ, кількість

смертельних випадків, спричинених ра'

ком, в Європі буде поступово зростати.

При цьому, можна було б запобігти до

40% випадків захворювання раком, якби

люди вели здоровий спосіб життя і хар'

чувалися натуральними продуктами.

Україна на другому місці в Європі за

темпами поширення раку. Щорічно по'

над 160 тис. чоловік дізнаються, що во'

ни онкохворі. Кожний рік від раку поми'

рає близько 90 тисяч українців, з них

35% ' громадяни працездатного віку.

Щодня в Україні захворюють раком 450

людей, з них помирають ' 250. Щогоди'

ни реєструється понад 20 нових випад'

ків раку, а 10 жителів України ' помира'

ють від раку. Ризик розвитку онкологіч'

них захворювань становить 27,7% для

чоловіків і 18,5% для жінок. Злоякісні но'

воутворення вражають в Україні кожного

четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.

За розрахунками фахівців, до 2020 року

кількість вперше захворілих на рак в Ук'

раїні перевищить 200 тисяч. За останні

десять років кількість хворих зросла на

25%. Онкологічна захво'рюваність ста'

більно зростає на 2,6'3% щорічно, і рак

продовжує «молодіти». Здавалося б, за

цими показниками ми не надто відрізня'

ємося від розвинених країн, проте слід

враховувати, що середня тривалість

життя українців на 10'20 років нижча, а

захворюваність на рак істотно зростає

після 50 років. І далеко не кожен украї'

нець доживає до «свого раку», вмираю'

чи від інших причин.

Смертність. Україна займає друге міс'

це в Європі за кількістю жителів, що по'

мерли від раку. На кожні 100 тисяч чоло'

вік припадає 347 смертельних випадків.

Рак легенів залишається головною при'

чиною смертності. Куріння є причиною

майже трети'ни смертей, коли у світі –

менш як четверть. І кількість курців в Ук'

раїні з року в рік зростає. За останні

п'ять років питома вага основних нозо'

логіч'них форм злоякісних новоутво'

рень у структурі смертності практично

не змінилась, що свідчить про відсут'

ність ефективних профілактичних захо'

дів.

ВООЗ наголошує: майже 30'50 % ви'

падків смерті від раку спричинені п’ять'

ма основними факторами ризику, які

пов’язані з поведінкою та харчуванням,

такими, як надмірна вага, недостатнє

споживання овочів, фруктів та ягід, від'

сутність фізичної активності, куріння тю'

тюну та зловживання алкоголем. Харчу'

вання є одним із найвагоміших факторів

не лише у профілактиці, але і у лікуванні

раку.  Наше здоров’я залежить від нас

аж на цілих 50% ' від того, що ми їмо,

п’ємо і який спосіб життя ведемо. Звіс'

но, неможливо бути здоровим все жит'

тя, здоров’я ' це щоденна робота, яка

обов’язково дає свої дивіденти у вигляді

гарного самопочуття та високої трива'

лості життя. До 80% онкозахворювань

можуть виникати під дією зовнішніх фак'

торів, нездорового харчування, шкідли'

вих звичок» ' генеральний директор ВО'

ОЗ. Рак є наслідком нездорового спосо'

бу життя і не пов'язаний із генами. Тут

питання не в генах, а в способі життя!

Тож не варто покладати великі сподіван'

ня на ранню діагностику раку, враховую'

чи, що відсоток виявлення раку на ран'

ній стадії незначний. Куди більші можли'

вості на доклінічному етапі, коли ще ре'

ально мінімізувати фактори ризику, ско'

ректувати  харчування, фізичну актив'

ність, позбутися шкідливих звичок і ско'

ристатися можливостями фітотерапії. 

ВООЗ пропонує онкоскринінги, метою

яких є виявлення раку на ранніх стадіях.

Ми ж пропонуємо більш більш превен'

тивні заходи для запобігання раку: за

допомогою універсальних тестів регу'

лярно проводити оцінку індивідуального

ризику ще на доклінічному рівні і активну

профілактику, яка передбачає застосу'

вання нутрицевтиків, корекцію харчу'

вання і т. д.. «Пізно копати криницю, ко'

ли мучить спрага» ' каже народна муд'

рість. Важно не погодитись!

Фуштей В.В. Головний лікар медичного центру «Горицвіт» (Буковина), Член УМЕС (укра'
їнської медичної  експертної спільноти), депутат Чернівецької обласної ради IV скликання.
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НН
а латині рослина іменується

Xanthium stramarium # нетреба

зобовидна. Рослина однолітня

висотою 50#120 см. Має міцне прямос#

тояче  розгалужене сірувате стебло, інко#

ли червонувате, подекуди крапчасте.

Почергово від стебла відходять великі

листки, біля основи # серцевидні, округ#

лі, вище # три # і п’яти лопаткові, злегка

опушені, шкарубкі. В пазухах листків

розташовані колосовидні мілкі суцвіття.

Цвіте нетреба в липні#серпні неприміт#

но (як таких то і квіточок немає), посту#

пово утворюючи дрібненькі коробочки з

шипами на поверхні, як у їжачка. Всере#

дині «їжачка» – комірки з насіннячком.

Дозріває насіннячко в вересні. 

Рослина багата флавоноїдами, стери#

нами, жирними кислотами, алкалоїда#

ми, вітамінами, жирними оліями. Але

основну цінність  представляє йод

практично в усіх частинах рослини,

який просто незамінний при лікуванні

щитовидної залози. 

З лікувальною метою збирають всю

рослину, зрізуючи її до того, як сформу#

ються плоди, тобто в червні#липні. Ко#

рені викопуються восени. Використо#

вують також достигле насіння. Висушу#

ють сировину в тіні.

Щитовидна залоза виділяє в кров і

лімфу гормони тироксин і трийодтиро#

нін, які вміщують йод, регулюють об#

мін речовин, витрачання білків, жирів і

вуглеводів, підсилюють окисні проце#

си, збільшують теплообмін, активізу#

ють діяльність наднирок, статевих і мо#

лочних залоз, стимулюють діяльність

центральної нервової системи і викону#

ють ще  ряд дуже важливих функцій.

Сировиною для виробництва гормонів

являється свіжий йод, який поступає з

продуктів харчування, з води і рослин.

Коли виробництво гормонів залозою

знижено, пригнічується повсюди обмін

речовин, знижуються окисло#відрод#

жені процеси, зменшується вживання

кисню тканинами, знижується функці#

ональна активність всіх органів і сис#

тем. Недостатнє вироблення гормонів

щитовидною залозою може спровоку#

вати слабкість, зниження артеріального

тиску, запаморочення,  атонію кишеч#

нику, запори, пригнічення нервово#

психічного стану та ін.

Тиреотоксикоз, токсична аденома і

особлива форма неврозу # дифузний

токсичний зоб # результат гіперфункції

щитовидної залози. Порушення фун#

кції щитовидної залози веде до гормо#

нального дисбалансу в організмі, а це,

в свою чергу, приводить до пухлинних

процесів і різних новоутворень. Аде#

номи, вузли, кісти молочних залоз і

яєчників, міоми, поліпи і вузли матки,

аденома передміхурової залози в муж#

чин з часом перероджуються в злоя#

кісні пухлини. Раку молочних залоз,

матки, яєчників, раку передміхурової

залози можуть передувати перечис#

ленні новоутворення, але злоякісна

пухлина, я в цьому  переконався, може

сформуватись і сама по собі, без попе#

редників. І головну роль в виникненні

пухлин може зіграти патологія щито#

видної залози.

Радіонукліди, які попали в організм

через повітря, їжу і воду, в першу чер#

гу поражають щитовидну залозу, визи#

вають онкологічні захворювання ін#

ших органів. В цьому я переконався

після аварії на Чорнобильській атом#

ній електростанції в 1986 році. Мед#

служба назначала для профілактики

всередину каплі чистого йоду. В

якійсь мірі це  був вихід з положення.

На жаль, чистий йод дуже слабо засво#

ювався організмом і частенько не при#

водив до бажаного результату, а іноді і

зовсім не сприймався, визиваючи не#

гативну реакцію в вигляді погіршення

загального самопочуття, нудоти, го#

ловної болі та ін. А от йод, який міс#

титься в їжі, воді і рослинах, або зна#

ходиться в з’єднанні з іншими орга#

нічними і неорганічними речовинами,

засвоюється природним шляхом. 

Нетреба звичайна володіє протиза&

пальною, протимікробною, сечогінною,

потогінною, знеболюючою і протигриб&

ковою дією. В індійській медицині ко#

рені нетреби застосовують при раку і

хворобах щитовидної залози. В Китаї

нетребу зачислено в державну фарма#

копею, а її наземна частина застосову#

ється як потогінний, спазматичний і

седативний засіб при раку і хворобах

щитовидної залози.

Сік нетреби з усієї надземної частини

застосовується як обезболюючий, заспо&

кійливий, детоксикаційний і протипух&

линний засіб.

Для того, щоб сік нетреби не псувався

при довготривалому зберіганні, його

змішують з міцною горілкою 1:1 і прий&

мають від 30 капель до 1 чайної ложки

перед їдою при раку гортані, легень,

шлунку, щитовидної залози, зобі. Добре

себе зарекомендував і відвар з всієї рос#

лини при названих хворобах:

1 чайну ложку подрібненої сировини за&

ливають 1 стаканом крутого кип’ятку,

накривають щільно кришкою, замоту&

ють в матерію, настоюють 30 хвилин.

П’ють по стакану 3 рази в день після їди. 

Незамінна нетреба і при нирко&

кам’яній хворобі:

1 столову ложку подрібненої сировини

заливають 1 стаканом кип’ятку, насто&

юють до охолодження і приймають по

половині стакану 2&3 разу в день.

Також свіжий вижатий сік або змі&

шаний з горілкою наполовину п’ють при

екземі, нейродерміті, ангіні, вуграх,

лишаях, фурункульозі, астмі, кропив&

ниці по 30 капель 3&4 рази в день на

протязі 1 місяця.

При захворюванні щитовидної залози

показаний настій нетреби:

1 столову ложку засушеної трави зава&

рюють в 0,5 л кип’ятку в термосі, нас&

тоюють 2 години. Приймають на протя&

зі дня за 3&4 прийоми.

При імпотенції:

2 чайних ложки трави заварити 1 ста&

каном кип’ятку, настояти 1 годину.

Приймати по половині стакану 3 рази в

день до їди. Або розбавлену есенцію чи

Якщо нетребу застосувати з розумом
Де тільки не зустрінеш нетребу! Росте ця рослина на пустирях, смітниках, на вигонах, на піщаних берегах

водоймищ, під огорожами, на грядках як бур’ян. Можливо із�за цього і прилипла до цієї рослини назва «нетре�
ба», а на російській мові ще гірше � «дурнишник». Відноситься нетреба до сімейства айстрових. Зрівняй цю
рослину з айстрою, так вона і пейзаж зіпсує. А от по лікувальним властивостям може потягатись з таки�
ми грізними захворюванням, як зоб і рак.
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настойку 1:10 & по 1 чайній ложці 3 рази в

день до їди на протязі 2 місяців.

В природі відомо до 20 видів нетреби,

тільки на Україні їх  9, але з лікувальною

метою в народі застосовують 2 види # нет#

реба звичайна (Хаnthium strumarium) і нет#

реба колюча (Xanthium spinosum). Остан#

ню називають золотою колючкою, страхо#

полохом, нечіпай#зілля. Обидва види нет#

реби мають близький хімічний склад,

практично одні і ті ж лікувальні властивос#

ті і однакове застосування. Авторитетні

травники запевнюють, що нетреба колюча

в своєму складі вміщує більше йоду і її до#

цільніше потрібно  застосовувати для ліку#

вання щитовидної залози. В своїй практи#

ці я застосовую обидва види нетреби, але

нетреба колюча зустрічається рідко, і мо#

роки з нею більше. Висотою вона  менша

за нетребу звичайну (30# 50 см), в основі

листків стирчать довгі голки: не підступись

і не візьми  голими руками! 

Замічено, що при зобі щитовидна залоза

збільшується в розмірах, очі робляться ви#

пуклі. Систематичне приймання препара#

тів нетреби сприяє зменшенню названих

розмірів і веде до виліковування всього

організму. Добре допомагає також суміш

есенцій (густий екстракт в грамах):

Нетреба звичайна і листя горіха грецького

& по 200, трава звіробою, квітки календули,

екстракт  плодів шипшини & по 100. Кожну

окремо сировину подрібнити, засипати по

половині банки, залити доверху міцною го&

рілкою, накрити кришкою, настояти в

темному місці 3 тижні, процідити, зміша&

ти. Приймати по 15&20 капель перед їдою 3

рази в день на ложці кип’яченої прохолодже&

ної води при зобі на протязі місяця. Перерва

10 днів і курс повторити. (Есенцію з моло&

дих листків горіха і квіток календули пот&

рібно приготувати на початку червня).

Соком нетреби або розтертими листка#

ми змазують шкіру при екземі, вуграх,

сверблячці, лишаях, дерматиті, грибках і

кропивниці. Також застосовують відвар

всередину і зовні.

Протипоказання: Міцні відвари і соки

нетреби можуть визвати пекучість і опіки.

Протипоказане застосування відвару ко#

ренів і насіння при запорах, загостреннях

виразкових хвороб шлунку і кишечнику.

До цього потрібно добавити, що нетреба

відноситься до отруйних рослин, тому не#

обхідно строго дотримуватись дозування.

Як і кожна рослина, нетреба може стати

як другом, так і недругом, Але ніколи вона

не підведе, якщо застосувати її з розумом.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097M 476M28 M 02

Не треба лякати ворону:
вона обов’язково вас
запам’ятає!

Вчені часто публікують рейтинги найрозумніших птахів. Зверніть
увагу, що в кожному з них відомі всім нам ворони (наголос строго на
першому складі; ворон і ворона � абсолютно різні птахи) незмінно пе�
ребувають на самій вершині, в топ�3. Відомо багато фактів щирою
і безкорисливою дружби, яка зв’язує воронів і людей. А якими невтіш�
ними бувають птиці, коли вони з певних причин втрачають своїх дру�
зів! Познайомимо вас з результатами ще одного цікавого досліджен�
ня, пов’язаного з воронами. Видно, що інтерес вчених до цих чудовим
птахам не слабшає!

Цього разу захоплюючий світ во#

ронів досліджувала група вчених зі

Сполучених Штатів Америки та

Швеції. Результати їхньої праці

опубліковані в науковому журналі

Animal Behavior.

Проведено цікавий експеримент, в

якому брала участь ціла група воро#

нів, розділена надвоє. Спочатку ро#

зумним птахам демонстрували один

ласий шматочок, потім пропонували

інший, ще краще. Згідно з умовами

експерименту, люди також розділи#

лися на дві групи: «хороших» і

«злих», які показували себе не з кра#

щого боку, тобто просто обманювали

пернатих друзів.

Отже, сім птахів спочатку отрима#

ли по шматочку хліба. Потім їм пред#

ставлялася можливість поміняти хліб

на сир # погодьтеся, привабливу про#

позицію! Птахи, недовго думаючи,

вибирали сир. Підступні люди не да#

ли їм можливість смачно пообідати # відбирали і хліб, і сир, залишаючи воро#

нів ні з чим. Повторимо, роль «поганих» виконала лише певна група людей.

Далі слід зауважити, що за тим, що відбувається «з боку» спостерігала і інша

група воронів. Безпосередньої участі в «обмінах» дана група не приймала.

Експеримент продовжився через два дні. Ошукані ворони відчували образу

і категорично відмовилися контактувати з людьми, настільки безчесно надій#

шли по відношенню до них. Зате з іншими вченими і їх «нейтральними» по#

мічниками # будь ласка. Спілкування тривало як ні в чому не бувало. Птахи,

які спостерігали за експериментом з боку, зберігали нейтралітет # їм було все

одно. Приводи таїти образу у них були відсутні, і вони охоче контактували з

усіма учасниками експерименту.

Далі починається найцікавіше. Експеримент продовжили через місяць. І че#

рез такий значний проміжок часу ворони ще пам’ятали своїх кривдників! Ні#

яких контактів, ніякого спілкування, ніяких розмов!

Так що тисячу разів подумайте, шановні читачі, завдаючи ворону особисту

образу. Він вас обов’язково запам’ятає, і надовго. Шкода, що вчені замовчу#

ють ще про один цікавий справі: чи вміють ворони мстити. А ось ця обстави#

на, погодьтеся, серйозно міняє справу.

Цитується за: Ravens remember the nature of a single reciprocal interaction sequen�
ce over 2 days and even after a month. Автори: Дж. Мюллер, Дж. Мессі та інші
(J.J.A. Muller, J.J.M. Massen). Оригінальний текст: www.sciencedirect.com. Вико�
ристано фото з відкритих джерел.

Сподобалася стаття? Розкажіть про неї друзям!
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СС
анітарно'гігієнічна профілактика,

зміцнення імунітету і покращення ста'

ну організму при захворюванні на всі

види грипу, ОРЗ, вірусних інфекцій в тому

числі для профілактики коронавірусу і весня'

ний період.

«Береженого Бог береже» ' так говорить

народна мудрість. Ніхто за нас краще не бу'

де піклуватись, як ми самі будемо оберіга'

тись і укріплювати організм від невидимих

загроз ХХІ століття, епідемій, а саме: бакте'

рій, вірусів, грибків, гельмінтів, хламідій,

найпростіших, токсинів і т.д.

Я, як колишній спеціаліст санепідемстан'

ції, знавець народної медицини, учасник

міжнародних форумів та конгресів по народ'

ній медицині, хочу поділитися з вами своїми

порадами і консультаціями. При обов’язко'

вій консультації  у використанні лікарських

трав, плодів саду, лісу, продуктів бджільниц'

тва із сімейними і лікуючими лікарями, так як

цілющі трави  мають теж багато протипоказів

і можуть у декого викликати алергічні реакції

при деяких видах захворювань.

Щоб для нас не були страшні епідемії пот'

рібно дотримуватись основних правил про'

філактики, дотримуватись гігієни, а саме:

часто мити руки з милом, носові входи, мен'

ше бувати в густо населених місцях де мо'

жуть бути переносниками захворювань, про'

вітрювати приміщення, проводити вологе

прибирання приміщень, ручок дверей де'

зенфікуючими засобами. Із хворими, якщо

виникне така необхідність бути тимчасово на

віддалі двох метрів в масці. Якщо в когось із

вас проявляться симптоми інфекційних, ві'

русних захворювань обов’язково звертатися

за консультацією до лікаря.

В період епідемії, особливо у весняний пе'

ріод, слід вживати всім відомі у народі про'

дукти які вбивають віруси, бактерії, гельмін'

ти, грибки і зміцнюють імунітет – це часник,

корінь імбиру, лимони і перець всіх видів,

хрін, який містить в своєму складі більше як

тридцять мікроелементів, квашену капусту,

огірки, яблука, і в помірних дозах хто не має

проти показів сухе виноградне вино. Особ'

ливо слід бути обережними тим хто схильний

до алергії на продукти окремих видів і мають

дуже ослаблений організм. Ретельно готуйте

їжу, зокрема м’ясо і яйця. Уникайте безпосе'

реднього контакту з дикими чи свійськими

тваринами, які можуть бути носіями різних

інфекцій, в тому числі і вірусних.

Вчені дослідили, що біля 60% імунітету

знаходиться у кишківнику, тому слід вчасно

чистити кишківник, а в кого є серйозні захво'

рювання – слід пройти обстеження і лікува'

тись у спеціалістів офіційної медицини. Для

відновлення роботи кишківника слід спожи'

вати висівки, кисломолочні продукти, пробі'

отики (живі бактерії), які відновлюють клітини

і флору в кишківнику.

Для нормальної роботи кишківника корис'

ні лікарські трави, коріння, плоди саду і лісу. 

Рекомендую перевірені рецепти вітчизня'

ними цілителями засоби рослинного поход'

ження, а саме: для кишківника і всього орга'

нізму корисні корінь перстачу прямостоячо'

го (калган), відвар і настоянка, полин, пиж'

ма, вишня – відвар листочок, гілок і плодів(

вишня також вбиває стафілокок в організмі).

Чорниця, ожина, відвар з листочків вбивають

грибки, брусниця – бореться з токсичними

речовинами, а настоянка прополісу знищує в

організмі  сто видів бактерій, вірусів і грибків.

Для зміцнення імунітету  слід вживати рос'

лини імуностимулятори: женьшень, елеуте'

рокок, алое, цитрусові, корінь імбиру, солод'

ки голої, сосни сибірської (бруньки, пилок,

голки), тирлич жовтий, ехінацея (трава, кві'

ти, корінь), арніка гірська (при вірусних зах'

ворюваннях укріплює стінки запалених су'

дин в організмі і попереджає крововиливи,

має бактеріоцидну дію), календулу. Ці трави

використовуються при занепаді сил, незду'

жанні, синдромі хронічної втоми. В раціон

треба ввести горіхи і насіння: вони багаті не

тільки на цинк і селен, а й на вітамін Е та мідь.

Їсти капусту, особливо червону та картоплю,

які також багаті на вітамін С, крім цього, слід

вживати рибу, яка містить вітиміни групи В,

цинк і селен. Усе це зміцнює «захист організ'

му». Для зміцнення імунітету п’ють вітамінні

чаї: вересовий, брусничний, суничний, горо'

биновий (червона горобина є сильним про'

тивірусним засобом), чай з первоцвіту, з

чебрецю, шипшино'медовий, чай з квіток

липи, календули, меліси, квіток лаванди,

листя і плоди малини і калини, чорниці. Спо'

живати у відповідних дозах які є в довідниках

по народній медицині.

Коронавірус: найліпший захист
– міцна імунна система.

Головне – не боятися, адже страх – найгір'

ша емоція, що пригнічує імунну систему,' за'

певняє лікар Володимир Голод. А пропаган'

дист здорового способу життя Віталій Ост'

ровський вважає, що річ не у вірусі, а в сере'

довищі, яке створене у нас в середині. І якщо

воно брудне, токсичне, то це – сміттєва яма

де й процвітає вірус – будь'який, зокрема й 

коронавірус.  По'суті всі віруси однакові й

працюють у нашому організмі однаково. 

Як організм захищається від вірусу:

В нашому організмі, як пояснює В.Голод,

існує противірусний імунітет. Лейкоцити (клі'

тини крові) вірусу не бачать. Але вони визна'

Міцний імунітет –
запорука здоров’я
українців
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чають антиген (спеціальну речовину), який їх

бачить і приносить до спеціальних білків – b'

лімфоцитів. Вони не «воюють», а просто «си'

дять» у кістковому мозгу та штампують анти'

тіла, які борються з вірусами. Імунні клітини

під назвою інтерферон починають боротися

з вірусом – провокують такі зміни в клітинах,

які перешкоджають розмноженню вірусу,

формуванню вірусних часточок і подальшо'

му його поширенню. Тому будь'яку вірусну

інфекцію, наприклад грип, ви можете лікува'

ти, можете не лікувати, можете давати проти

вірусні, можете не давати, а вірусна інфекція

триватиме 3'4 дні. За цей час наш організм

створює достатній імунний захист і людина

одужує. А пити чи не пити таблетки, зале'

жить від того, чи буде приєднана вторинна

бактеріальна інфекція після трьох днів. Але

вірусна інфекція має почекати ці три дні. В

людей, які мають супутні захворювання пе'

ребіг хвороби може протікати важко і тоді

терміново потрібно звертатися до сімейного

чи лікуючого лікаря. 

Чи відрізняється коронавірус  від інших ві'

русів. Ні. Але є одна особливість. Він вражає

відразу нижні дихальні шляхи. Він не уражає

ніс (риніти), глотку, а відразу дає бронхіти і

важку пневмонію. Тому перебіг захворюван'

ня складний і вірус більше уражає людей

старшого віку, в яких низький імунітет, часті

хвороби, хронічні недуги, взагалі ослабле'

ний організм. Це означає, що в лікуванні лю'

дей похилого віку потрібні більший догляд і

дбайливе ставлення. Тому слід проводити

вчасно профілактику всього організму, особ'

ливо у весняний період, коли організму не

вистачає вітамінів, особливо вітаміну С та ві'

таміну D. Слід більше бувати на свіжому по'

вітрі у сонячні дні, провітрювати приміщення,

тоді відновлюється кров, піднімається гемог'

лобін, легені живляться енергією кисню. При

нестачі всіх вітамінів і кисню іде збій всіх сис'

тем організму і падає імунітет. 

Нам з вами слід вчасно провести очищен'

ня кишківника, печінки, яка виконує понад

триста функцій в організмі, нирок, крові, лім'

фи, легенів, більше рухатись, відпочивати,

спати не менше сім годин і тоді імунітет буде

сильний і організм буде опірний до хвороб.

Ми повинні жити в гармонії з Природою,

бути ближче до Матінки Землі, оздорови'

тись її дарами, ходити босоніж по траві, за'

гартовуватись і ніякі віруси, бактерії і хворо'

би нам не будуть страшні, бо енергія знахо'

диться в середині у нас, яку виробляє орга'

нізм і ми її одержуємо від повітря, води, сон'

ця, землі, і її продуктів. А хто накопичив у со'

бі негативну енергію, нам допоможе Гос'

подь, наші щирі молитви, дотримання посту,

відвідання святих місць на Україні і в світі, лі'

кування і профілактика у цілителів, лікарів

офіційної медицини, наших санаторіїв і ба'

зах відпочинку, у легенях України вічно зеле'

них Карпатах.

Прийшла весна, природа оживає, розцві'

тають перші провісники весни  ' підсніжники,

первоцвіти, розпускаються цілющі бруньки

дерев, птахи співають свої мелодії, ми вихо'

димо на город, в сад ліс і забуваємо про хво'

роби, працюємо і стаємо здоровими.

Щира віра, надія, любов до Бога, до Украї'

ни, до сім’ї і родини нам в цьому допоможуть.

Будьте здорові і щасливі, даруйте здоров’я

своїм рідним і друзям, всім українцям, бо Ук'

раїна у нас єдина, нам її берегти і захищати,

як берегти і захищати своє здоров’я.

(далі буде).

Оксана Павлик,

публіцист, громадський діяч...
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1. Кисле молоко набагато краще засвою'

ється організмом, практично на 90%, а ось

свіжий напій лише на 32%. Тому кисле моло'

ко вважається дуже корисним для дітей і на'

віть немовлят для першого прикорму. Мо'

лочний білок, який під час природного бро'

діння розщеплюється на більш дрібні скла'

дові, значно підвищує його засвоюваність у

дитячому організмі. 

2. Не слід асоціювати кисле молоко з кефі'

ром. Хоча ці молочні продукти і мають схо'

жий кислуватий смак, на цьому їх спільні ри'

си завершуються. На виробництві кефір,

зазвичай, виготовляють з пастеризованого

знежиреного молока, додаючи в нього спеці'

альну закваску, яка містить біфідобактерії і

дріжджі. А кисле молоко є молоком, яке заз'

нало природного процесу бродіння — шля'

хом потрапляння в молоко мікроорганізмів з

навколишнього середовища.

3. Часто міські жителі скаржаться, що мо'

локо у квартирах не хоче скисати. Річ у тому,

що у сучасних квартирах знаходиться багато

патогенної флори. Потрапивши в молоко,

вона може зіпсути його і перешкоджати ски'

санню. Щоб уникнути цього, свіже молоко

потрібно трохи підкислити. В якості закваски

можуть бути: сільська сметана, оцет, лимон'

ний сік, аптечна закваска, кисле молоко,

приготоване природним способом. Кисле

середовище сприятиме розмноженню ко'

рисних бактерій і вб’є хвороботворні. Зак'

васку потрібно додати у підігріте до темпе'

ратури 30'40 градусів молоко, розмішати, а

потім поставити сировину в тепле місце на

ніч. Зранку кисляк буде готовий. Зберігати

готовий продукт можна протягом 3'7 днів у

холодильнику. Слід пам’ятати, що отримане

зазначеним способом кисле молоко не мож'

на застосовувати в якості повторної заквас'

ки, оскільки активність молочнокислих бак'

терій в ньому нетривала.

4. При вживанні кислого молока організм

отримує у достатній кількості природний бі'

лок. А регулярне його вживання зміцнює іму'

нітет та запобігає розвитку хвороботворних

мікроорганізмів у внутрішніх органах. За

кілька тижнів можна позбутися від гнильних

процесів, а також поліпшити роботу травної

системи, а ще печінки і нирок. Кисле молоко

допоможе позбавитися від запорів і поліп'

шить стан при отруєнні і колітах.

5. Калорійність кислого молока може варію'

ватися. Однак середній показник калорійнос'

ті кисляку становить 60 ккал на 100 грам про'

дукту. Тож під час дієти, метою якої є схуднен'

ня, кисле молоко все ж варто замінити знежи'

реним кефіром.

6. Іноді вживання кислого молока може

викликати розлад шлунку, дисбактеріоз,

захворювання шлунково'кишкового тракту.

7. Кисле молоко багате на кальцій, який

зміцнює кісткову тканину і покращує стан зу'

бів, нігтів та волосся, і вітамін D, який знижує

ризик розвитку остеопорозу і рахіту у дітей;

магній, за участю якого відбувається підтрим'

ка нормального функціонування скорочення і

розслаблення серцевого м’яза.

8. До складу цього напою входять вітаміни

групи В, які важливі для м’язової тканини та

для нормальної діяльності нервової системи,

що, в свою чергу, допоможе впоратися з вто'

мою, депресією і безсонням. Входять до йо'

го складу вітамін А, необхідний для зору, та

вітамін Е, який вважається відповідальним за

красу шкіри; амінокислоти, потрібні для син'

тезу білка, з них будується білок для всього

організму.

У записничок красуням: кисле молоко доб'

ре зволожує, що робить раціональним зас'

тосування даного продукту для сухого во'

лосся. Одночасно — абсорбує шкірний жир,

дбайливо і якісно очищає шкіру, тому реко'

мендоване і для волосся жирного типу. 

У домашньому догляді за волоссям кисле

молоко наносять на немите, вологе волосся

і залишають під поліетиленовою шапочкою

на 30'40 хв. У профілактичних заходах пот'

рібно застосовувати кисле молоко для во'

лосся 1'2 рази на тиждень, для відновлення

пошкодженого, тьмяного волосся — 3'4 ра'

зи на тиждень 1,5'2 місяці.

9. Користь кислого молока розпізнали ще

древні вчені в епоху Античності. Наприклад, в

470 році до н. е. великий античний історик

Геродот залишив опис кисломолочного на'

пою, який мав унікальні для того часу цілющі

властивості.

10. Кисле молоко застосовується в приго'

туванні супів, соусів, випічки, млинців. 

Оладки 
1/2 л кислого молока, 2 яйця, 1 скл. борош'

на, 3'4 ст. л. цукру, 1/3 ч. л. солі, 1/2 ч. л. соди,

2 ст. л. олії.

Просіяти в глибоку миску борошно і соду,

додати сіль, цукор, яйця і кисле молоко. Зби'

ти міксером на маленькій швидкості, потім

збільшити число обертів. Влити 2 ст. л. олії,

перемішати і відставити на 10 хвилин, щоб

сода «заграла». Смажити оладки на розігрітій

олії по 2'3 хвилини з обох сторін.

Печиво 
1 скл. кислого молока, 2 яйця, 3,5 скл. бо'

рошна (+1 скл. для розкачування тіста), 250 г

маргарину, 5 г розпушувача для тіста, 1,5 скл.

цукру, 4 ст. л. масла, 7 г ванільного цукру.

Просіяне борошно і розпушувач змішати з

холодним натертим на терці маргарином,

швидко змішати до утворення крихт, влити

кисле молоко і трохи збите яйце. Замісити

тісто, поки маргарин не розтанув, загорнути в

харчову плівку і поставити на годину в холо'

дильник. Для начинки розтопити вершкове

масло, остудити і змішати з цукром, ваніліном

і борошном, обережно розтерти до дрібних

крихт. Розкачати тісто, розподілити по всій

поверхні половину начинки і скласти тісто у

вигляді «конверта». Розкачати ще раз, поси'

пати другою частиною начинки і знову склас'

ти в «конверт». Розкачати конверт у пласт

товщиною трохи менше сантиметра, змасти'

ти збитим яйцем, проколоти виделкою і нарі'

зати формочкою. Випікати на змащеному олі'

єю деку в попередньо розігрітій до 200 °С ду'

ховці 15'20 хв.

Пончики 
2 скл. кислого молока, 3 яйця, 4 скл. борош'

на, 10 г дріжджів, 1 скл. води, 1/2 ч. л. солі, 3

ст. л. цукрової пудри.

Дріжджі змішати з теплою водою. Борошно

просіяти в глибоку миску, влити кисле молоко

і воду з дріжджами, додати яйця і сіль. Вимі'

сити тісто, накрити рушником і відставити на

годину. Вимісити тісто, що піднялося, тонко

розкачати, вирізати пончики за допомогою

склянки й чарки меншого діаметру. Смажити

у великій кількості розігрітої олії, складати на

паперові рушники. Посипати цукровою пуд'

рою, можна з корицею.

Вісті Калущини
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УУ
час нових технологій ми спожи#

ваємо продукти набагато гіршої

якості. Чому? Щоб зберегти то#

варний вигляд, виробники, як правило,

збирають овочі та фрукти набагато рані#

ше потрібного терміну — плоди дозріва#

ють вже під час транспортування. Так,

вони чудово виглядають на прилавках

магазинів, та тільки без задуманої при#

родою кількості вітамінів. Невтішні

цифри наводять мікробіологи: з 1963 р.

вміст вітаміну А в яблуках, апельсинах і

бананах знизився на 66%. Повністю цей

вітамін зник з яловичини, а в м’ясі кур#

ки його стало менше на 70%. Вміст

кальцію в капусті на 85% нижче, ніж бу#

ло на початку XX століття, магнію в

кропі і петрушці менше на 3%. Тому

потрібно вчитися отримувати макси#

мум користі з наявних продуктів. А ми

підкажемо, яких саме вітамінів вам не

вистачає.

Вітамін А
Погіршився апетит?

Шкіра стала сухою?

Губи обвітрюються, з’являються трі#

щини?

Виникають комедони?

Волосся потьмяніло, втратило обсяг і

пружність, січеться і випадає?

Нігті стали ламкими, на них з’явилися

поперечні лінії?

Якщо ви помітили хоч кілька ознак,

то це вказує на нестачу вітаміну А.

Слід включити в раціон: печінку тва#

рин і риб, моркву, шпинат, червоний пе#

рець, абрикоси, петрушку, щавель, кріп.

Вітамін В1
Працездатність знизилась?

Легка нудота?

Турбують запори або діарея?

Відчуваєте м’язову слабкість?

Тренування, з якими ви ще недавно

легко справлялися, даються важко, вик#

ликаючи задишку і серцебиття?

В кистях і стопах — поколювання, ні#

би вони затерпли, знизилася їх чутли#

вість?

Волосся січеться, ламається, повільно

росте?

Позитивні відповіді на більшість пи#

тань — дефіцит вітаміну В1.

Слід включити в раціон: висівки,

дріжджі, пророслі злаки, сою, гречану і

ячну крупи, кукурудзу, бобові, арахіс,

волоські горіхи.

Вітамін В2
Губи обвітрюються і сохнуть?

В куточках рота з’явилися вкриті жов#

тою скоринкою тріщини?

Сльозяться очі?

Випадає волосся?

Не вдається подолати занепад сил або

апатію?

Помітили у себе такі прояви? 

Включіть в раціон: кисломолочні про#

дукти, сир, печінку, яєчний жовток, гру#

ші, персики, помідори, моркву, буряк,

цвітну капусту і шпинат.

Вітамін В6
Ви стали дратівливими?

Мучить безсоння?

Немає апетиту?

Порушене травлення?

Турбує стоматит?

Приймали антибіотики або сульфані#

ламідні препарати (наприклад, бісеп#

тол, фталазол)?

Більше трьох відповідей “так” — дефі#

цит вітаміну В6.

Включіть у раціон: висівки, ячмінь,

просо, кукурудзу, горох, картоплю, мор#

кву, буряк, яловичину, телятину.

Вітамін С
Постійна слабкість і низька працез#

датність?

Неможливо виспатися?

Запаморочення?

Часті застуди?

Погано заживають подряпини і порізи?

Ясна запалюються і кровоточать?

Волосся стало тьмяним, з’явилася лупа?

Якщо більшість ознак вам знайомі, у

вас дефіцит вітаміну С (аскорбінової

кислоти).

Включіть в раціон: варення з чорноп#

лідної горобини і смородини, відвар

шипшини і  цитрусові соки.

Вітамін D
Відчуття легкого ознобу?

Легко підхоплюєте будь#яку інфекцію?

З’являється карієс?

Протягом останнього року були пере#

ломи?

Пропустили літню відпустку на пляжі?

Ствердні відповіді на більш, ніж три

питання — нестача вітаміну D.

Включіть у раціон: печінку морських

риб, вершкове масло, яєчний жовток,

чорну і червону ікру.

У простоті — сила
Чим простіша страва, тим більше у ній

вітамінів. При чищенні в овочах руйну#

ється від 16 до 22% вітаміну С, а коли ми

готуємо пюре, запіканку або супи — до

80#90%. Щоб зберегти максимум вітамі#

нів овочі слід занурювати тільки в окріп.

У цьому випадку вітамін С зберігається

практично повністю — за умови, що

каструля щільно закрита кришкою.

Листові овочі слід вживати тільки в си#

рому вигляді. Готуйте їжу кожного дня.

Не потрібно готувати на тиждень, адже

з кожним розігріванням вміст вітамінів

зменшується на третину.

Вісті Калущини
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Поновлення вітамінів: корисні поради
Всі знають, що вітаміни відповідають за те, наскільки насичене, активне і здорове життя ми ведемо. Тим

часом ще кілька десятків років тому все було значно простіше, ніж зараз: щоб отримати потрібні вітаміни
в достатній кількості, досить було повноцінно харчуватися, роблячи акцент на свіжих овочах і фруктах,
якісному м’ясі, рибі і молочних продуктах.
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Салат з баклажанів з часником
Для страви на 2 порції потрібно:

' баклажан – 1;

' волоські горіхи – 2 столові ложки;

' часник – 1 зубчик;

' по 4 гілочки петрушки і кінзи;

' сметана – 3 столові ложки, сіль, приправи

за смаком.

Баклажани очистити від шкірочки, подріб'

нити у вигляді кубиків і підв’ялити у духовці

при 190 градусах протягом 15 хвилин. Пок'

ласти на блюдо, посипати подрібненими горі'

хами та іншими інгредієнтами. Залити смета'

ною, додати приправи за смаком.

Салат сирний з літніми овочами
Інгредієнти: 

' сир – 150 г;

' перець – 100 г;

' томати – 100 г;

' сметана або майонез – 1 ложка.

Перець з томатами нарізають невеликими

шматочками, змішують з сиром.

Додати сіль за смаком, а також кріп або пет'

рушку. Заправляти соусом. Любителі часнику

можуть його сміливо додавати також і в цю

страву.

Пиріг з ревенем
Інгредієнти:

' масло вершкове ' 80 г.

' борошно '1,5 склянки;

' розпушувач '1,5 ч. ложки;

' сіль ' 0,5 ч. ложки;

' цукор '1 склянка;

' яйце '1 шт.;

' молоко '0,5 склянки;

' ванільний екстракт ' 1 ч. ложка.;

' ревінь ' 300 г.

1. Просіємо борошно, кладемо розпушувач

і сіль разом в миску. Збиваємо масло і цукор

протягом 3 хвилин. Додаємо яйце, молоко і

ваніль. Поступово додаємо суміш борошна.

Має вийти рідке тісто.

2. Виллємо тісто у форму, змащену маслом.

Ревінь почистимо, поріжемо.

Посипемо цукром та викладемо на тісто.

Випікати близько 1 години при температурі

160 °С. Готовий пиріг, за бажанням, можна по'

лити розтопленим шоколадом, глазур’ю, і по'

давати з морозивом.

Холодний трав'яний чай зі
спеціями: 
Інгредієнти:

' 4 ст. ложки гвоздика: 6 бутонів;

' кориця: дрібка;

' лимон: 1 шт.

Мед за смаком.

Закип’ятити 1,5 л води, покласти заварку,

порізаний кружками лимон, гвоздику та ко'

рицю. Підсолодити за смаком, накрити

кришкою та залишити настоюватися. Добре

остудити чай (можна у холодильнику), проці'

дити, перелити в термос, кинути туди кілька

кубиків льоду.

Салат з редиски, бринзи і
лимонної цедри
Інгредієнти:

' редиска ' 1 пучок;

' огірки ' 3 шт.;

' селера ' 2 шт.;

' бринза ' 50 г;

' йогурт (натуральний) ' 200 мл;

' оливкова олія ' 3 ст. ложки;

' зелень петрушки і кропу ' по 1 пучку, сік і

цедра з половини лимона, сіль, духмяний або

лимонний перець ' за смаком.

Селеру і огірки поріжте. Редиску злегка

притисніть дном склянки, щоб вона тріснула,

але не розлася на шматочки.

Змішайте оливкову олію, цедру і сік лимона,

йогурт, подрібнену бринзу, нарізану петрушку

і кріп.

Овочі змішайте із заправкою і перемішайте.

Посоліть і поперчіть.

Настоюйте в холодильнику 15'20 хвилин.

Джем з персиків, апельсинів і
грецьких горіхів
Інгредієнти:

' персики (жовті) ' 4 кг;

' апельсини ' 6 шт.;

' грецькі горіхи (очищені) ' 175 г;

' лимони ' 5 шт.;

' вода ' 450 мл;

' цукор ' 4 кг.

Персики ошпарте окропом, очистіть від

шкірки і кісточок, поріжте скибочками. Цедру

лимонів і апельсинів потріть на тертці, кісточ'

ки видаліть, м’якоть поріжте, сік збережіть.

Персики з цедрою апельсинів і лимонів пок'

ладіть в кастрюлю і залийте водою. Варіть 25'

30 хвилин, періодично помішуючи, поки пер'

сики не розм’якшаться.

Цукор поставте в духовку з температурою

150 °С на легкий підігрів.

До персиків додайте порізану м’якоть і сік

апельсинів і лимонів, підігрітий цукор. Безпе'

рервно помішуйте, поки весь цукор не розчи'

ниться. Додайте горіхи, варіть 12 хвилин.

Перелийте джем в стерилізовані банки, за'

катайте.

Лимонні мафіни з суницею
Інгредієнти:

' борошно ' 375 г;

' розпушувач ' 1,5 ч. ложки;

' цукор ' 200 г;

' лимон ' 1 шт.;

' яйця ' 2 шт.;

' вершкове масло ' 90 г;

' молоко ' трохи менше 1 склянки;

' суниця ' за смаком.

Змішайте борошно, цукор, розпушувач

і терту цедру лимона. У центрі зробіть

заглиблення.
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Розтопіть вершкове масло. З лимона вида'

віть сік, перелийте в мірну склянку і відміряй'

те його кількість. Це потрібно для того, щоб

знати скільки молока нам знадобиться. У ці'

лому, повинно вийти 250 мл. рідини.

Змішайте масло, сік і яйця. Влийте потрібну

кількість молока. Вилийте рідину в заглиблен'

ня і розмішайте ложкою до однорідної маси.

Всипте суницю і ще раз перемішайте.

Викладіть тісто у формочки і випікайте при

температурі 210 °С приблизно 20 хвилин.

Трояндове варення
Інгредієнти:

' пелюстки чайних троянд ' 1 кг;

' цукровий пісок ' 1'1,2 кг;

' вода для сиропу ' 1,25 склянки;

' лимонна кислота ' 1,5 ч. ложки,

' вода для пелюсток ' 1,5'2 л.

Пелюстки троянд переберіть, розкладіть на

рушник і залиште на ніч. На наступний ранок

промийте пелюстки в холодній воді. Перекла'

діть пелюстки в сито і дайте воді стекти. Час'

тинами перекладіть пелюстки в миску, кожен

шар посипаючи лимонною кислотою. За'

кип’ятіть 1,5'2 л води і вилийте її на пелюстки.

Накрийте миску кришкою і залиште на 7'8 го'

дин. Візьміть пелюстки частинами в руки і

стисніть в колобки, відіжміть воду. У каструлі

розведіть цукор з 1,25 склянки води. Чистими

ножицями поріжте колобки з пелюстками на

невеликі шматочки. Коли сироп закипить, ви'

сипте порізані пелюстки в каструлю і розмі'

шайте. Закип’ятіть, потім знизьте вогонь до

середнього і варіть варення 20'30 хвилин. Ва'

рення готове, коли воно потемніє і сироп за'

гусне.

Окрошка літня
Інгредієнти:

' кефір а бо сирівець: 1,5 л;

' шинка: 200 г;

' редиска: 10 шт.;

' огірки: 3'4 шт.;

' картопля варена: 2 шт.;

' кріп: 1 невеликий пучок;

' зелена цибуля: 1 пучок;

' сіль: за смаком;

Зелену цибулю та кріп помити, обсушити і

дрібно нарізати. Редиску помити, обрізати

верхівки і корінчики і нарізати тоненькими

кружальцями, або півкружальцями. Так само

нарізати квашені огірки.

Варену картоплю та шинку нарізати ма'

ленькими кубиками.

З’єднати всі інгредієнти, посолити за сма'

ком і залити кефіром.

Подавати окрошку охолодженою.

Салат з печеними помідорами
та фетою
Інгредієнти:

' помідори чері: 10 шт.;

' щавель: пів пучка;

' фета: 2'3 ст. ложки;

' зелень: пів пучка;

' квасоля консервована: 1 банка;

' італійські трави, сіль: за смаком;

' оливкова олія: для заправки;

' кунжутне насіння: 1 ст. ложка.

Помідори покласти в духовку запікатися на

10'15 хв. Фету змішати з порізаною зеленню,

квасолею, помитим щавлем. Додати помідо'

ри, заправити оливковою олією, посолити,

посипати кунжутним насіння.

Грецький салат
Інгредієнти:

Помідори. Огірки. Перець болгарський.

Цибуля ріпчаста. Маслини. Сир бринза. Ба'

зилік або суміш італійських трав. Олія олив'

кова або соняшникова.

Приготування:

Все, крім цибулі, ріжемо великими кубика'

ми. Цибулю тоненькими кільцями. Додаємо

маслини, акуратно перемішуємо, солимо, по'

ливаємо оливковою олією, викладаємо на

широку тарілку. Бринзу за бажанням ріжемо

дрібними кубиками і перемішуємо з іншими

інгредієнтами, або нарізаємо невеликими

прямокутниками і викладаємо зверху на са'

лат уздовж облямівки тарілки. Прикрашаємо

маленькими листочками базиліка та посипає'

мо італійськими травами.

Шопський салат – салат і легка
друга страва
Інгредієнти:

Помідори. Огірки. Перець болгарський. Ци'

буля ріпчаста. Сир твердий (потерти на круп'

ну тертку). Майонез. Сіль, перець чорний за

смаком.

Приготування:

Всі овочі ріжемо звичним способом, соли'

мо, заправляємо майонезом.

Зверху посипаємо твердим сиром.

Помідори з сухарями
Інгредієнти:

Помідори. Сухарі із залишків хліба (будь'я'

кого) підсушити в духовці. Майонез. Базилік

або інша улюблена зелень. 1'2 зубки часнику.

Приготування:

Помідори крупно порізати, додати сухарі,

зелень, часничок вичавити через часнични'

цю, змішати з майонезом.
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Салат літнього дня
Потрібно:

Томати – 500 г. Кабачки – 300 г. Салат – 200г.

Сир – 150 г. Цибуля – 1 шт. Часник – 2 зубчи'

ки. Сік лимоний. Рослинна олія. Зелень і

приправи.

Кабачки очищаємо і нарізаємо тоненькими

пластинками. Цибулю нарізаємо кружечками,

після чого посипаємо разом з кабачком

приправами і збризкуємо лимонним соком (2

столові ложки).

Маринуємо півгодини. Томати без шкірки

нарізаємо продовгуватими шматочками. Час'

ник подрібнюємо в ступці з рештою приправ і

зеленню, потім туди додаємо олію і свіжови'

чавлений сік з лимона.

У салатницю кладемо листя салату, до'

даємо підготовлені компоненти і заливаємо

заправкою. Зверху натираємо твердий сир.

Салат з капусти і чорносливу
Для цієї страви потрібно:

Капуста – 300 г. Чорнослив – 1 стакан. Мор'

квина – 1 шт. Вичавлений сік лимона. Цукор.

Кмин. Рослинна олія.

Дрібно нашатковану капусту заливаємо га'

рячою водою і проціджуємо.

У салатнику її змішуємо з тертою морквою і

приправами. Туди ж додаємо порізані чор'

носливи. Компоненти ретельно перемі'

шуємо, кладемо кмин, додаємо олію і сік ли'

мона. Викладаємо в салатницю, декоруємо

цілим сливами.

Грецька мусака – ситно і смачно
Рецепт не надто короткий, але приготувати

варто, бо смачно, ситно і недорого.

Інгредієнти:

Фарш курячий або змішаний' 800гр. Бакла'

жани '2 шт. Помідори – 2'3 шт. Цибулина – 1

шт. Часник – 2'3 зубочки. Масло рослинне

для смаження. Сухе вино червоне – 50гр. Сир

твердий' 200'250 гр. 

Для білого соусу:

Молоко – 0,5 л. Яйця – 2 шт. Масло вершко'

ве – 50гр. Борошно – 2 ложечки столові без

верху. Мускатний горіх на кінчику ножа.

Приготування:

Баклажани ріжемо не товстими кільцями,

солимо, залишаємо на 15'20 хв.

Готуємо фарш:

На сковороді в невеликій кількості олії обс'

мажуємо –  цибулю порізану кубиками і час'

ник 3'4 хв, додаємо фарш, знову смажимо 5

хв, вливаємо вино і тушкуємо під кришкою

ще 10 хв.

Готуємо баклажани:

Баклажани промиваємо під проточною во'

дою, сушимо рушником, підсмажуємо на олії

до зарум’янювання, зливаємо олію.

Готуємо білий соус:

Розтоплюємо в каструлі вершкове масло,

безперервно помішуючи, щоб не утворилися

грудочки, додаємо борошно. Вливаємо мо'

локо, помішуючи заварюємо соус, додаємо

мускатний горіх і вимикаємо. Збиваємо яйця і

перемішуючи, вливаємо в соус.

У ємність для випікання кладемо:

Шар баклажанів, посипаємо їх тертим твер'

дим сиром.

Шар фаршу.

Повторюємо обидва шари.

Ріжимо кружечками помідори і викладаємо

на другий шар фаршу.

Заливаємо соусом, засипаємо тертим си'

ром, поміщаємо в духовку, розігріту до 180

градусів на 40 хвилинок.

Можна їсти літні страви і в гарячому і в хо'

лодному вигляді.

Рататуй – всі літні овочі в одній
страві.
Інгредієнти:

Баклажани – 1 шт. Цукіні або кабачки (не

крупні) – 2 шт. Перець болгарський – 2 шт. По'

мідори – 3 шт. Цибуя ріпчаста – 2 шт. Часник –

2 зубчики. Оливкова або пісна олія для сма'

ження, кріп і петрушка. Сіль, перець.

Приготування:

Баклажан, кабачки і перець порізати вели'

кими кубиками.

Помідор надрізати навхрест і опустити  в

киплячу воду на 30'секунд. Зняти шкірку і

крупно нарізати м’якоть.

Цибулю почистити і порізати кубиками.

Часник дрібно порізати. Зелень порізати.

На сковороді розігріваємо олію, обсма'

жуємо цибулю і часничк – 3 хвилини. Кладе'

мо баклажани і обсмажуємо їх 3 хвилини.

Додаємо болгарський перець і тушкуємо

ще 3 хвилини. Викладаємо кабачки і готує'

мо ' 3 хвилинки.

Додаємо помідори, перемішуємо, солимо,

перчимо. Можна додати й інші трави.

Накриваємо кришкою, тушкуємо 15'20 хв.

Додаємо нарізані часник і зелень.

Кабачки запечені з сиром – 
ніжний, неповторний смак.
Інгредієнти:

Кабачки – 3шт. 2. Сир – 300 гр. Зелень кро'

пу і петрушечки або інша зелень. Яйце – 1 шт.

Часник (за бажанням) – 1 зубок.

Приготування:

Кабачки порізати товщиною 5'6 см., виріза'

ти серединку, залишаючи денце.

У сир додати яйце, дрібно нарізану зелень,

посолити, начинити кабачки.

Ємність для запікання (можна використову'

вати глибоку сковороду), застелити перга'

ментним папером. Поставити начинені кабач'

ки (денцем вниз). Запікати в духовці, розігрі'

тій до 180 градусів. 20'25 хв. (поки зверху не

утвориться рум’яна кірочка).

Тушковані овочі
Для приготування цієї страви знадо)

биться:

Кабачок – 2 шт. Помідори – 3 шт. Олія рос'

линна – 2 ст. ложки. Шпинат. 

Приправа на свій розсуд.

Кабачки в вигляді нарізаних кружалець під'

смажити на олії, залишити в сковорідці та

притрусити подрібненою гвоздикою. Томати

також в нарізаному вигляді покласти в сково'

рідку. Все присмачити приправами і протуш'

кувати разом 5'8 хвилин. Страву потрібно по'

сипати зеленню.
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Літня паста
Компоненти:

Макарони – 1 пачка. Селера – 2 стебла. Ци'

буля – 1 шт. Морква – 1 шт. Тунець – 1 банка.

Соус майонезний легкий – 200 г. Йогурт без

цукру – 100 г. Яблучний оцет, приправи.

Макарони відварити, і обов’язково потри'

мати під струменем холодної води, дати стек'

ти. Овочі порізати, змішати з тунцем, з якого

попередньо злито рідину. Підготовлені інгре'

дієнти додати до холодних макаронів. Окре'

мо збити майонез, оцет і йогурт.

Отриманим соусом заправити макарони з

тунцем, потім присмачити приправами. За

півгодини до подачі помістити у холод.

Кефірно – абрикосовий десерт з
м’ятою
Потрібно:

Кефір – 400 мл. Абрикоси – 280 г. Цукор – 4

ложечки столові. Пучок м’яти.

Цукор додати в кефір, ретельно збити,

додати подрібнені листки м’яти. Абрикоси

злегка наколоти, покласти в келихи і влити ту'

ди підготовлений солодкий кефір. Витримати

близько двох годин поза холодильником. Пе'

ред подачею помістити десерт в морозильну

камеру на 10 хвилин.

Салат з тунцем
Інгредієнти:

1 банка тунця у власному соці. 2 яйця.

2 невеликих огірки. 5'6 листків салату (лол'

ло'біонда). Рідкий майонез для заправки.

Приготування:

Яйця відваріть, почистіть і поріжте кубика'

ми. Огірки почистіть і поріжте брусочками.

Листя салату порвіть на невеликі шматки. Усе

це легенько змішайте і зверху покладіть шма'

точки тунця з консерви.

Заправте салат майонезом. За бажанням

можна також додати дрібно посічену зелень.

Смачного!

Салат із баклажанами і перцем
з бальзамічною заправкою
Інгредієнти:

Баклажани 4 шт. Солодкий перець 2 шт. Ци'

буля червона 1 шт. Часник 2 зубчики. Помідо'

ри чері 4 шт. Масло вершкове 30 г. Петрушка

пучок. Кінза пучок. Оливкова олія 4 ст.л. Баль'

замічний оцет 2 ст. л. Сіль за смаком. Перець

за смаком.

Приготування:

Крок № 1. Миємо баклажани, нарізаємо

колечками 1 см завтовшки. Викладаємо у гли'

боку миску та заливаємо солоною водою (1

ст. л. солі на 1 л води). Залишаємо на 30 хви'

лин, щоб прибрати гіркий присмак овочів.

Миємо та чистимо солодкий перець, розрі'

заємо навпіл. Деко змащуємо вершковим

маслом, викладаємо овочі, солимо, перчимо.

Ставимо у розігріту духовку та запікаємо

15–20 хвилин до м’якості.

Крок № 2. Виймаємо овочі з духовки, з

перцю знімаємо шкірку, нарізаємо невелики'

ми шматочками. До перцю додаємо нарізані

баклажани, червону цибулю, зелень. Інгреді'

єнти злегка перемішуємо.

Крок № 3. В окремій мисці змішуємо

бальзамічний оцет, оливкову олію та подріб'

нений часник. Виливаємо заправку до ово'

чів. Салат викладаємо на тарілку та прикра'

шаємо помідорами чері.

Смакувати салатом краще одразу, щоб від'

чути неперевершений смак запечених овочів

та ароматної зелені.

Вітамінний салат з редису,
огірків та яєць
Інгредієнти:

Для основи: Редиска 300 г. Огірок 2 шт. Яй'

ця 2 шт. Зелень пучок. 

Для соусу: Сметана  200 г. Лимон 1 шт. Сіль

за смаком. Перець за смаком.

Приготування:

Крок № 1. Для початку підготуйте круто

зварені яйця. Варити їх у киплячій воді слід

7–8 хвилин, щоб жовток був привабливого

жовтого кольору. Виймаємо яйця з окропу,

остуджуємо та чистимо. Акуратно розрізаємо

на четвертинки, щоб жовток не розпався.

Миємо овочі, редиску чистимо та нарізаємо

тонкими пластинками.

Огірок ріжемо кружечками чи соломкою —

кому як до вподоби.

Крок № 2. Готуємо соус. Пересипаємо

сметану у глибоку миску, додаємо декілька

крапель лимонного соку, трохи солі та перцю.

Все гарно перемішуємо та заправляємо са'

лат. Прикрасити закуску можна кропом, пет'

рушкою чи шматочком лимона.

Подавати на стіл салат бажано одразу, адже

овочі можуть пустити сік та розм’якнути.

Смачного!

Кабачкові рулетики із сиром і
куркою, запечені в духовці
Інгредієнти:

Кабачки 2 шт. Філе куряче 400 г. Сир кисло'

молочний 4 ст. л. Сметана 4 ст. л. Часник 2

зубчики. Кріп пучок. Сир твердий 100 г.

Оливкова олія 1 ст. л. Сіль за смаком. Перець

за смаком.

Приготування:

Крок № 1. Миємо і чистимо кабачки, нарі'

заємо пластинами 5 мм завтовшки. Деко

змащуємо оливковою олією, викладаємо ка'

бачки, солимо, перчимо.

Ставимо у розігріту духовку та запікаємо

5–7 хвилин до м’якості.

Крок № 2. Куряче філе нарізаємо тонкими

довгими слайсами, злегка відбиваємо, соли'

мо, перчимо, залишаємо на 10 хвилин мари'

нуватися.

Крок № 3. У глибокій мисці змішуємо сир,

сметану, дрібно нарізаний кріп, часник. Дода'

ємо сіль та перець за смаком.
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Крок № 4. Злегка запечені кабачки дістає'

мо з духовки, остуджуємо. Викладаємо на них

шматочки курячого філе, зверху курятини —

сирну начинку.

Посипаємо натертим твердим сиром та

формуємо рулетики. Закріплюємо їх де'

рев’яною шпажкою, викладаємо на деко та

запікаємо у духовці, розігрітій до 180 граду'

сів, протягом 20–25 хвилин.

Перед подачею на стіл кабачкові рулетики

можна прикрасити зеленню, листям салату,

мікрогріном. Найкраще страва смакує теплою.

Смачного!

Салат із капусти, моркви та
яблук
Інгредієнти:

Для основної страви: Капуста білокачанна

500 г. Морква 2 шт. Яблука 2 шт. Лимон 1 шт.

Для соусу: Йогурт  200 г. Хрін білий 10 г. Гір'

чиця 1 ст. л. Сіль за смаком. Перець за смаком.

Приготування:

Крок № 1. Для початку нарізаємо капусту

тонкою соломкою. Перекладаємо в глибоку

миску, додаємо трохи солі та перемішуємо.

Миємо моркву та яблука, чистимо від шкір'

ки, також нарізаємо соломкою або тремо на

тертці.

Яблука бажано брати тверді, соковиті та

кислі: такі найкраще смакуватимуть у салаті.

Після нарізки обприскуємо їх трохи лимон'

ним соком, щоб зберегти привабливий білий

колір м’якоті.

Моркву та яблука додаємо до капусти.

Крок № 2. Готуємо соус. Йогурт поєднує'

мо з гірчицею та хроном, додаємо трохи солі

та перцю. Все гарно перемішуємо та заправ'

ляємо салат.

Подавати на стіл закуску бажано одразу,

адже овочі можуть пустити сік та розм’якнути.

Коул слоу прекрасно смакує із запеченим

м’ясом та картоплею. Також у сезон це чудо'

ве доповнення до страв з мангалу!

Салат із капусти з часником
Інгредієнти:

Цвітна капуста 400 г. Майонез 3–4 ст. л. Час'

ник 2–3 зубки. Сіль та спеції за смаком.

Цвітну капусту відварити у підсоленій воді

5–7 хвилин. Після охолодження змішати з ма'

йонезом та подрібненим часником, припра'

вити за смаком.

А щоб додати такому салату святковості —

можете прикрасити його зверху потертим яй'

цем та зеленню.

Овочевий салат 
Інгредієнти:

Плавлений сир  2 шт. Редиска — 2 шт. Огір'

ки свіжі — 2 шт. Помідор — 1 шт. Капуста пе'

кінська — 150 г. Зелень — 1 пучок. Олія рос'

линна — 4 ст. л. Сіль, перець — за смаком.

Приготування:

Плавлений сир нарізати невеличкими куби'

ками. Вершковий та ніжний, він надасть стра'

ві з овочів сирної поживності. Редиску та  огір'

ки нарізати невеличкими пластинками, помі'

дор — кубиками.

Пекінську капусту розібрати на окремі лис'

точки і дрібно нашаткувати. Зелень нарізати

дрібно.

Змішати інгредієнти в салатниці, заправити

олією, посолити та поперчити — легкий ово'

чевий салат готовий!

Смачного!

Салат Цезар з сухариками
Інгредієнти:

Філе куряче — 200 г. Листя салату — 20 шт.

Помідор — 1 шт. Хліб білий — 200 г. Сир твер'

дий  — 50 г. Часник — 2 зубки. Олія рослинна

— 4 ст. л. Майонез — за смаком. Сіль — за

смаком.

Приготування:

Перед приготуванням страви радимо зану'

рити листочки салату у крижану воду на 20 хв,

щоб вони стали свіжими та хрусткими.

Почистьте білий хліб від скоринки та наріж'

те невеликими кубиками, викладіть на прот'

вінь та підсушіть у розігрітій духовці.

На сковорідку налийте рослинну олію.

Очистьте та наріжте часник середніми шма'

точками. Обсмажуйте декілька хвилин, доки

часник не набуде золотистого відтінку та ви'

раженого аромату. Приберіть часник зі сково'

рідки та всипте до неї сухарики. Обсмажуйте

до золотистої скоринки, викладіть на паперо'

ву серветку, щоб позбутися зайвої олії.

Відварюйте куряче філе без солі протягом

20 хв., а потім наріжте тонкими скибками.

Скибки натріть сіллю та обсмажуйте протягом

5 хвилин на середньому вогні на тій самій ско'

ворідці, на якій обсмажувалися сухарики. По'

мідор наріжте невеликими шматочками.

Сир твердий натріть на середній терці.

Викладіть всі інгредієнти в одну посудину,

легенько потрусіть, щоб вони рівномірно пе'

ремішались.

Рекомендуємо подавати майонез для зап'

равки окремо, щоб кожен міг додати його до

страви за власним смаком.

Смачного!

Домашня піца
Інгредієнти:

300 грам борошна. Одне куряче яйце.  Цу'

кор. Сода. Сіль. Два томата. 200 мл кефіру.

200 грам маринованих грибів. 200 грам ков'

баси. Одна цибулинна головка. Один болгар'

ський перець. 200 грам твердого сиру. 250

грам майонезу.

Приготування:

Борошно просіяти. У посуд об'ємом 2'3 літ'

ри розбити яйце, додати цукор, сіль, соду,

борошно, кефір.  Вимісити тісто та покласти

на змащене соняшниковою олією деко

великим млинцем. Викласти нарізані солом'

кою томати. Гриби обсмажити на невеликому

вогні. Ковбасу та перець нарізати соломкою.

Натерти сир. Кільцями порізати цибулю, обс'

мажити. На викладені на тісто томати покла'

сти гриби, цибулю, ковбасу, перець, майонез.

Посипати зверху сиром. Запікати при темпе'

ратурі 180 градусів протягом 35 хвилин.

Блюдо готове.
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