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СЬОГОДЕННЯ: ТВОРЧІСТЬ

УУ
країнська вишиванка виглядає не лише

оригінально, модно, але й патріотично.

Крім того, саме цей елемент одягу на�

дихає багатьох відомих дизайнерів та моде�

льєрів з усього світу — вони активно викорис�

товують елементи української вишивки хрес�

тиком, створюючи власні колекції.

Сучасна вишиванка належать до універ�

сального одягу. Її можна поєднувати як з

класичним одягом, так і з повсякденним,

одягати кожного дня або лише по особли�

вим святковим дням.

Як обрати якісну вишиванку?
Сьогодні багато магазинів пропонують ви�

шиванки на будь�який смак. Іноді виникає пи�

тання: «Як правильно обрати вишиванку висо�

кої якості?», «На що треба звернути увагу?».

Отже, головними критеріями відбору є:

Значення візерунку: вишиванка є одним

з головних елементів класичної української

культури, тож кожен символ має своє зна�

чення. Наприклад, вишитий хміль на сороч�

ці підійде лише молодим та незаміжнім дів�

чатам, а гроно винограду — ідеальний варі�

ант для заміжних зрілих жінок. Чорна виши�

ванка підійде чоловікам та молодим хлоп�

цям. Для молоденьких дівчаток краще оби�

рати моделі з великими червоними мака�

ми, гроном калини та пшеничними колоса�

ми. Універсальним візерунком вважаються

зірки, а також традиційні орнаменти, які пі�

дійдуть як чоловікам, так і жінкам будь�яко�

го віку та статусу;

Вишиванка є невід’ємним елементом української культури, 
а також яскравим символом національної свідомості та
незламного духу українського народу. Купити вишиванку недорого
можна в інтернет�магазині «Діброва». Повний асортимент
продукції представлено на сайті dibrova.com.ua. Саме тут ви
знайдете жіночі, чоловічі та дитячі оригінальні вишиванки,
вишиванки для пари, вишиті сукні, вишиванки великих розмірів та
багато іншого. Також ви маєте можливість замовити вишиванку.

Неповторні та
оригінальні
вишиванки
для всіх 
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Своя вишиванка
Ми створюємо чудове вишите вбрання, яке неодмінно стане Вашою окрасою!

Спосіб вишивки: існує два способи вишивки на сорочках — руч�

ний та машинний. Більш дорогими є сучасні вишиванки з ручною

вишивкою, які відрізняються складністю орнаменту, якістю та екс�

клюзивністю. Майстрам потрібно набагато більше часу для ство�

рення цього справжнього шедевру. Машинна вишивка відрізняєть�

ся своїм бездоганнім виконанням, а також високою якістю;

Матеріал та нитки: сучасна українська вишиванка може бути

зроблена з домотканого полотна, льону, натуральної бавовни,

трикотажу, атласу, тощо. Всі ці тканини є довговічними та якісни�

ми. В них комфортно як у спеку, так і у прохолодну погоду, оскіль�

ки вони здатні пропускати повітря. Візерунки, як правило, вишива�

ються акриловими чи бавовняними нитками. Для ручної вишивки

використовують муліне;

Модель та фасон: щоби вишиванка бездоганно виглядала, її

треба підбирати з урахуванням особливостей фігури. Правильно пі�

дібраний фасон здатен вигідно підкреслити фігуру та сховати неве�

личкі її недоліки. Ви можете обрати моделі з довгим рукавом або з

коротким, прямого або приталеного крою тощо. В інтернет�магази�

ні «Діброва» можна замовити вишиванку саме на власну статуру!

Вишите вбрання є універсальним. 

Воно добре поєднуються як з класичним, так і

з повсякденними вбранням.  Вишиванку

можна вдягнути на навчання, прогулянку або

на особливу подію чи свято. В будь�якому

разі, одягнувши вишиванку, Ви неодмінно

будете в центрі уваги! 
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ІнтернетKмагазин вишиванок «Діброва» пропонує купити

вишиванку (Київ) високої якості за доступною та вигідною ціною.

Широкий вибір та демократичні ціни приємно здивують та пора�

дують. Ми забезпечуємо оперативну та швидку доставку по всій

території України. Для цього ми співпрацюємо лише з надійними

та перевіреними траспортними компаніями. Наші кваліфіковані

консультанти допоможуть підібрати правильний розмір виши�

ванки, а також з радістю дадуть відповіді на всі питання. 

Дозвольте собі і вашим дітям бути в тренді!

dibrova.com.ua

т. 050 945 49 00, 068 511 20 50

Інстаграм K tmdibrova

Фейсбук K @dibrova.com.ua

Youtybe канал K ТМ Діброва

с в о я  в и ш и в а н к а

ТМ«ДІБРОВА» пропонує вишуканий

вишитий одяг, що поєднує у собі якісний

крій із натуральних тканин (льон,

домоткане полотно, бавовна) та

оздоблення різними техніками вишиття,

що гармонійно довершує кожну річ.
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«Не я б'ю – Верба б'є…»
Свято останнього тижня перед Воскре�

сінням Гойсподнім. На думку відомого ар�

хеолога Юрія Олексійовича Шилова Зем�

лею вже пройшло 8 Спасителів. Наш край

був ощасливлений Сварогом, Живою, Буд�

дою, Зоратуштрою, Ієшуа Галеліянином.

Але найдовше народна пам'ять зберігала

Повчання Живи. Його Скорботний шлях на�

гадує Страстний шлях Христа. Дехто й вва�

жає, що Пасхальні свята безпосередньо

пов'язані з християнством. Якщо йдеться

про церковну відправу, то це так. Однак

значна частина обрядового дійства й атри�

бутики запозичена в Родославичів. Це під�

тверджує дивом збережена, правда кера�

мічна писанка, ІХ сторіччя «Берегиня». В

Києві княжої доби був навіть цех з виготов�

ленню писанок. За різноманітністю кольо�

рів, сюжетів, довершеністю малюнків, во�

ни, зачасту, перевершували навіть китай�

ські та японські мініатюри й дуже цінували�

ся зарубіжними гостями. Проте в книзі 

Л.П.Санникової «Свята мова Творця у зви�

чаї народу: еніофеноменологія староукра�

їнської культури» Київ. « Аратта» 2005. Зі�

люстровані писанки ще Трипільського часу.

В дослідженні С.С. Губерничука «Карби

Трипільської доби» Київ. ТОВ «Червона

хвиля» ст. 190 відтворено писанку Х ст.

«Верба», що промовисто говорить: такі ду�

ховні скарби творилися саме перед Вос�

кресінням Живи на Вербну Неділю. Роби�

лися вони в ХІХ сторіччі, творяться й сьо�

годні: і не лише в Західному регіоні України,

а й на всіх її теренах. І сучасні писанки ра�

зюче нагадують за своїми космогонічними

сюжетами праісторичні, що є неспростов�

ним підтвердженням: ми на українській

землі не приблуди, а споконвічна нація.

Верба – найпотужніший оберіг, серед

рослинного світу. За прадавньою україн�

ською кощюною ще головне Древо Раю –

Ирію, на якій виколисуються душі Правед�

ників, перед тим як повернутися на Зем�

лю. І її освячення на Вербну Неділю –

згадка про Небесну нашу праБатьківщи�

ну. Адже людина найглибше запам'ятовує

подію коли її хльоснули чи по тілу, чи по

серцю: «Не я б'ю – Верба б'є! За тиждень

Великдень. Недалечко – червоне яєчко!

Будь здоров, як Верба! Будь багат, як

Земля! Будь красив, як Сонечко!» З не�

терпінням чекав коли матуся принесуть з

церкви Свячену Вербу, щоб пошмагати

тата й за це мені давалося якусь дрібну

грошину. Святу вербу ми садили по чоти�

рьох кутках садиби – як найсильніший

оберіг від злого ока. Дівчатам, безборон�

но, дозволялося в цей день, шмагати па�

рубків. Люто тих, які зволікали з одружен�

ням. І ласкаво – хто припав до серденька.

На Присеймів'ї галузки, з цілого вербово�

го снопа, роздавала найвродливіша в селі

дівчина, яку так і величали Вербою. Вона

йшла вулицею під пильною охороною

хлопчаків, в яку потрапити було не так то

просто. Адже ти цілий рік будь: трудящим,

слух'яним, поштивим до старших. «Охо�

ронцям», в цей день, старші пастухи пле�

ли батоги, визначаючи за підпасичів.

Беззаперечно, ми є спадкоємцями тих

прадавніх хліборобів – орійців, адже існує�

мо на їхньому життєвому просторі. І госпо�

дарство наше таке ж. І мистецтво творить�

ся на одних й тих же стилістично – компо�

зиційних світоглядних засадах. Наша хлі�

боробська культура формувалася й відшлі�

фовувалася не одне тисячоліття. В ній дос�

від поколіть, що грунтувався на звичаєвій

високодуховній основі.

КОЛОВРАТ НЕБА
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Живи Пречисте Воскресіння 
Безперечно й воскресіння Христове накла�

дено на воскресіння Бога Життя Пречистого

Живи. Це свято було теж рухоме, й визначало�

ся волхвами по місячному календарю. За

прадвньою кощюною Чорнобог, підступно

вбиває Бога Життя, розсікає його біле тіло на

тисячу тисяч часток і, щоб приховати свій зло�

чин, присипає землею, заволочує, щоб й сліду

не лишилося. Маємо першоджерело страс�

тного шляху. Але Бог на третій день Воскре�

сає. Сходить на ниві тендітними, темно – пур�

пурного кольору росточками жито. Вочію

звершується диво Життя. У величальній Живі

співається: «Покровителю наш ясен! Спасите�

лю Небесен Ти тіло своє пречистеє в темницю

Чоронобогові дав – даби народ Твій неволі не

знав, повік! Радуймося Днес! Радуймося

Днес! Радуймося Днес! Днес Жива Воскрес!».

Саме в цей День, під покровительством

юного Бога – Життєдавця, що тільки – но наро�

дився, кладеться перша, в новолітті, Красна

борозна на ниві в найстаршого й найшановані�

шого чоловіка громади. Малеча з козою– зна�

ком Животворця, парубки запряжені в орало й

сам юний Жива з батіжком, під веселий супро�

від музик, рушають весняним полем. Хлопчаки

з ластівками (пташки уособлюють тут душі

предків, що повертаються з Ирію–Раю) вибіга�

ють навстріч, закликаючи небожителів прилу�

читися до свята: «Ідіть Пречистії! Ідіть Могучії –

снагу даруючії новорожденному Різдво – Ве�

ликдень справляти Животворця радувати! Ра�

дуймося Днес! Радуймося Днес! Радуймося

Днес! Днес Жива Воскрес!».

Але найпотаємнішою, наймагічнішою миттю

свята є Вінець. Дівчата виносять в поле «Сно�

пуху» – здоровезний сніп пшениці, й повторю�

ють обряд весілля: «Наша Снопушечка наша –

золотії крилечка в пташа! Зелена сорочка, чер�

вона запаска! Люби мене, Грицю, коли твоя

ласка!» ГригОРІЙ –Прадавнє наймення Бога

рільництва Орія – Юрія, що як і Жива та Род

Предвічний зображувався дерев'яною статур�

кою у вигляді прутня (фалоса). Під ойкання, й

веселі сороміцькі виклички «наречену» вса�

довлювали на плечі Орія. По тому сніп руками

обминали й давали кожній родині по жменьці

зерна благословенного Богом, на щердий

врожай. «Славімо ж Його Благодатного! Славі�

мо ж Його Всемилостивого! Славімо ж Його

Всещедрого, в молодії смарагди вбраного! 

І радуймося Днес! І радуймося Днес! І радуй�

мося Днес! Днес Жива Воскрес!

«Бабки» та « Дідки» з сиру чи петльованого

борошна, крашанки, ковбаси розкладені по

зеленої озимини полю, освячував волхв, віта�

ючи всих: «Радуймося Днес! Днес Жива Вос�

крес!» – на що люд відповідав:

«Воїстину Воскрес!»

Малеча ж потому гуляла

крашанками навбитки. А шка�

лярущі пускала на річку, щоб

вони, неначе, розмальовані

човники, пливли в далеку кра�

їну Рахманію, де живуть душі

(б)рахманів – волхвів, щоб ті

на 25 день отримали Благу

Вість – на їх прадавній Бать�

ківщині Воскрес Бог Життя –

Всеблагий Жива.

Обливальний (ВолоK
чільний) понеділок

В перший понеділок по Вос�

кресінню Живи молодь влаш�

товує веселі грища на толо�

ках. Зараз вона вже співає не

лише обрядові пісні – заклич�

ки, а й соціально – побутові,

жартівливі. «А на тім боці, на

толоці та гарнії хлопці. Да й

мене мати не пускає, бо в

чорній сорочці. «Да пусти ж,

мати, погуляти – я й не заба�

рюся! Да й перші півні заспі�

вають – додому вернуся!» Пі�

ють півні, піють другі, курочка

сокоче: кличе мати вечеряти, а дочка не хоче:

«Да й вечеряй моя мати, що ти наварила! Да

вже мені моя, мати, вечеря немила!» Микола

Брицун – Ходак. Коростенщина.

В цей день хлопці намагалися облити дівчат

водою. Творився правдавній звичай заплід�

нення грозовою хмарою – Богом Громовер�

жцем Землиці – Дівиці. Зазвичай парубки об�

ливали обранницю, яка на Воскресіння Живи

подарувала хлопцеві вишиту хустинку, або

крашанку. Хоча, як згадували батько, трапля�

лося й навпаки. Найжвавіші дівчата зраночку

захоплювали криницю й чинили страшенний

опір парубкам, що хотіли нею заволодіти, ви�

ливаючи на сміливців повнісінькі цебра води.

Але, лише котромусь з сміливців, вдавалося

зірвати з дівчини вінок – вони миттю припиня�

ли опір. Якщо юнак не вертав вінка, значить він

мав думку на осінь заслати до дівчини сватів.

В цей день волочили (водили) по озимині Бо�

жича – хлопчика семилітка. А потім високо під�

кидали його, щоб й житце росло таке ж високе.

Від цього понеділка гуртувалися й пастуші вата�

ги. Визначали ватажка – плату за все літо. Воло�

чили по росі нові батоги, пробуючи хто найгучні�

ше вилясне. А пасічники, передивлялися бджіл.

Продовження в наступному номері.

Іван Просяник, письменник,

знавець народної мудрости.

Малюнки автора.

UR-2020-4.qxd  10.11.2020  14:54  Page 9



ЯК ТО БУЛО

10 Українська Родина № 4/2020

В українській мові вираз нитка жит�

тя вживається у словосполученнях обір�

валася (увірвалася) нитка життя «нас#

тала смерть», щоб довгою була нитка

життя «щоб довгим було життя», вести

(тягнути) нитку життя «жити», пор.:

«Лиха смерть... без всякого милосердя

обірвала тонку нитку його короткого

життя» (Панас Мирний. Над розкри#

тою домовиною славетного сина Украї#

ни М. М. Коцюбинського), «Та ні, дар#

ма бажання, – за хвилину Увірветься

життя коротка нитка, І за хвилину

вже мене не стане...» (В. Самійленко,

Герострат), «... ти м’я прокляла, Щоб

так довго на світі жив я, Щоб віку мого

нитка тривала Без кінця, як недоля

твоя» (І. Франко. Наче вихор минають

роки), «Ще у серпанку голубім тобі

вставали далі, я кожну ниточку життя

вела з терпінням ткалі» (М. Шеремет.

Плач матері), «Отець Іжик ще, певно,

тягне гнилу нитку свого земного існуван�

ня на заокеанській землі» (У. Братунь.

Крапка без і). 

Вважається, що вираз нитка життя

бере свій початок від старогрецького мі#

фа про трьох богинь людської долі –

Мойр (у Римі їх називали Парками),

яких уявляли старими жінками, що пря#

дуть нитку людського життя: Клото

пряде нитку, Лахесіс веде нитку через

всі мінливості долі, а Атропа перерізує

нитку, обриваючи життя (Коваль А. П.,

Коптілов В. В. Крилаті вислови в укра#

їнській літературній мові.# К., 1975.# С.

195). Проте навряд чи правомірно виво#

дити згаданий вираз від старогрецького

міфа. Адже найдавніші слов’яни теж ві#

рили в богиню людської долі, яку уявля#

ли гарною дівчиною, що пряде золоту

нитку (Рыбаков Б. Л. Язычество древ#

них славян.#М., 1981.# С. 240). Крім то#

го (і це найголовніше) вираз нитка

життя не справляє враження запози#

ченого. Поперше, тому, що порівняння

життя з ниткою досить характерне для

української мови (не тільки літератур#

ної, але й народної), пор.: «На віку, як на

довгій нитці...» (народне прислів’я), «...І

буде спати щастя, мов царівна, що на

скляній горі знайшла труну, життя ж

твоє, мов нитка, довга, рівна, простяг#

неться кудись удалину» (Леся Україн#

ка). По#друге, тому, що на основі сло#

восполучень обірвалася (увірвалася)

нитка життя, довга нитка життя ви#

ник ряд нових загальновживаних сло#

восполучень – обірвалася (увірвалася)

нитка «настав кінець чому#небудь»,

обірвалося життя, довге життя. 

Українському виразу нитка життя

відповідає російський вираз нить жиз�

ни, що входить до складу словосполу#

чення оборвалась нить жизни, на основі

якого розвинулося оборвалась жизнь. 

На наш погляд, вираз нитка життя

(рос. нить жизни) є питомим слов’янсь#

ким: найдавніші слов’яни ще задовго до

виникнення писемності передавали

своє життя за допомогою звичайної

нитки, на якій фіксували не тільки кіль#

кість прожитих років, зав’язуючи на

нитці вузлики (від кількості прожитих

років залежала довжина нитки), але й

основні події, які мали місце в житті

людини (в кожному прожитому році),

прив’язуючи до основної нитки, що пе#

редавала тривалість життя, інші ниточ#

ки – різної довжини і різного кольору

(символи подій). Нитка життя змотува#

лася в клубок. Коли людина, яка в та#

кий спосіб – за допомогою вузликового

письма – вела свій «життєпис», помира#

ла, її нитка життя обривалася. 

Щоб висловлене припущення не зда#

валося фантастичним, наведемо такий

факт. У Латвії вузликове письмо існува#

ло аж до XX ст., про що є багато свідчень

(див.: Миловский А. Узелок для памяти

// Вокруг света.# 1987.# №6.# С. 38#41).

За допомогою вузликового письма ла#

тиші вели різного роду хроніки (найчас#

тіше сімейні), записували пісні, склада#

ли календарі, писали листи, давали лі#

карські рекомендації тощо. Два старо#

винні клубки ниток з вузликовим пись#

мом латишів збереглися до сьогодніш#

нього дня. Один з них являє собою мо#

ток пряжі з двох чорних і двох оранже#

во#червоних шерстяних семиметрових

ниток, від яких відходять десятки нито#

чок. Це, безперечно, сімейна хроніка –

літопис сім’ї з чотирьох осіб (батько,

мати і двоє дітей). Одна з оранжево#чер#

воних ниток обривається, що може

свідчити про смерть одного з членів

сім’ї. Характерно, що батько або мати,

які в’язали вузли сімейної хроніки,

обов’язково перевіряли одне одного,

наскільки точно зроблено «запис» на

нитках, чи те приплетено, що треба. 

А тепер повернімося до східнос#

лов’янського мовного матеріалу. В укра#

їнській мові слово плести, зберігаючи

первісне значення «перевивати, спліта#

ти», отримало ще й нове, вторинне зна#

чення «говорити щось безглузде; гово#

рити неправду; зводити наклеп на ко#

гось», пор. також у словосполученнях

плести дурниці (дурницю), плести нісе�

нітниці (нісенітницю), плести небилиці

(небилицю), плести казна�що. Аналогіч#

них семантичних змін згадане слово

зазнало і в російській та білоруській мо#

вах, пор. рос. плести «перевивати, сплі#

тати; говорити щось безглузде», плести

вздор (ерунду, чепуху) «говорити дурни#

ці», блр. плесці «перевивати, сплітати;

говорити щось безглузде», плесці лухту

«говорити дурниці». Слово верзти в ук#

раїнській мові взагалі втратило первісне

значення «зв’язувати» (пор. д#р. верзати

«в’язати», псл. *vьrzti «зв’язувати», лит.

vеrzti «зв’язувати, затягувати») і вжива#

ється лише з новим, вторинним значен#

ням «говорити дурниці; вести пусті ба#

лачки», пор. також у словосполученнях

верзти дурниці (дурницю), верзти нісе�

нітниці (нісенітницю), верзти небилиці

(небилицю), верзти казна�що. Це ж саме

відбулося в російській і білоруській мо#

вах, пор. рос. діал. верзти «говорити

щось довго, але безтолково; брехати,

марити, говорити дурниці; робити щось

довго, але безтолково» (Даль), блр. вяр�

зці «марити», вярзці лухту «говорити

дурниці». Постає питання, чому в схід#

нослов’янських мовах на основі зна#

чень «перевивати, сплітати» і «зв’язува#

ти» (у словах плести і верзти) розвину#

лося значення «говорити дурниці»? Чи

не тому, що колись існувало вузликове

письмо, яким не кожен досконало во#

лодів, часом не до ладу нитки плів (плів

дурниці), безтолково вузли в’язав (верз

дурниці), і те, що наплів, нав’язав (на#

верз), не відповідало дійсності? 

До вузликового письма, зокрема до

нитки життя (хроніки життя людини),

на наш погляд, мають безпосередній

стосунок українські вирази на тонку

прясти «бути близьким до смерті», на

останню прясти «те саме», відсутні в ро#

Нитка життя. Вузликове
письмо у давніх слов’ян
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сійській і білоруській мовах. Як відомо з

вузликового письма латишів, хвороба

людини позначалася на нитці життя

чорною ниточкою, яка прив’язувалася

до основної нитки. А коли людина дов#

го хворіє, коли вона відчуває наближен#

ня смерті, то як це передати на нитці

життя? Думаємо, що тривалу хворобу,

наближення смерті найкраще можна

було б передати на нитці життя відчут#

ним потоншанням основної нитки, а

для цього треба прясти на тонку нитку,

яка ставала останньою в нитці життя, і

нитка життя обривалася. Слід зазначи#

ти, що вираз на тонку прясти «бути

близьким до смерті» часто плутається з

виразом тонко прясти «вдаватися до

якого#небудь дуже ненадійного заходу»,

який не має ніякого стосунку до вузли#

кового письма, і значення якого випли#

ває з того простого факту, що тонко

прясти – ненадійно, оскільки нитка в

будь#яку мить може обірватися. 

У слов’ян за допомогою вузликового

письма велися не тільки хроніки життя

(нитки життя), але й створювалися сво#

єрідні путівники, дороговкази (провідні

нитки). Походження виразу провідна

нитка (рос. путеводная нить, блр. пуця�

водная ніць) пов’язується з старогрець#

ким міфом про Тезея і Аріадну (Коваль

А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в

українській літературній мові.# С. 232).

Дочка крітського царя Міноса Аріадна,

полюбивши Тезея, який ішов на бій з

потворою Мінотавром, що жив у лабі#

ринті, дала герою клубок ниток. Закрі#

пивши кінець нитки біля входу, Тезей

увійшов у лабіринт, убив потвору і, три#

маючись за нитку, вибрався назад. Не

заперечуючи походження виразу провід�

на нитка від старогрецького міфа про

Тезея і Аріадну, ми разом з тим вважає#

мо, що старогрецький міф тільки відро#

див згаданий вираз: колись у слов’ян іс#

нували провідні нитки (нитки#дорогов#

кази), пам’ять про які збереглася лише в

народних казках – чарівний клубочок

указує герою вірний шлях. 

Можна тільки здогадуватися, якими

були нитки#дороговкази. Кожен день

путі міг позначитися вузликом. У межах

кожного дня путі (від вузлика до вузли#

ка) вказувалися основні прикмети до#

роги (наприклад, річка, яку треба пе#

рейти, могла позначитися синьою ни#

точкою, прив’язаною до основної нит#

ки – дороги). Як і нитка життя, нитка#

дороговказ змотувалася в клубочок. 

Давні слов’яни добре розуміли надій#

ність вузликового письма, а тому тверде

слово часто порівнювали з вузликовим

записом, що відбилося, на наш погляд,

у таких народних прислів’ях: Що (не)

скаже, неначе зв’яже; Сказав, як зв’язав

(зав’язав); Казав, та не зв’язав (не

зав’язав).

З появою писемності у слов’ян вуз#

ликове письмо почало занепадати, хо#

ча не виключено, що як глибоко на#

родна система письма воно деякий час

протиставлялося писемності. Залиш#

ком вузликового письма східних

слов’ян у XV#XVI ст. були так звані

узолки (тобто вузлики). Це слово пода#

ється в словнику давньоруської мови

І.І. Срезневського, але без значення.

Проте наведені в словнику цитати ду#

же виразні, пор.: темъ крестьяномъ да�

етъ узолки за своею печатью, сколко

ихъ поедетъ въ лесъ (Грамота 1487 р.),

А кто тутошнего села Веси Егонскіе

купитъ бочку рыбы..., а повезетъ изъ

Веси куды нибуди, и имъ имати у та#

можниковъ узолки за таможниковою

печатью (Митна грамота 1563 р.), А

повезетъ Новгородець... из Новагоро#

да воскъ..., и имъ имати у таможни#

ковъ узолки, сколко круговъ, столко

узолковъ, за таможничею печатью; а та#

можникомъ у них имати съ круга по

три денги (Митна грамота 1571 р.).

Узолки, про які йдеться, безперечно,

передавали кількість (людей, бочок

риби, кругів воску тощо). Вони в’яза#

лися, очевидно, на грубій шерстяній

нитці, обидва кінці якої скріплювали#

ся печаткою (так що зав’язати нові

вузлики, не порушивши печатки, було

неможливо). Узолки являли собою

дозвіл: певній кількості людей поїхати

в ліс по дрова; на вивезення певної

кількості бочок риби, кругів воску то#

що, оскільки за цю кількість сплачено

мито (разом з тим узолки були і своє#

рідною квитанцією про сплату мита). 

Вузликове письмо у слов’ян було

тісно пов’язане з язичництвом. За до#

помогою цього письма знахарі в’яза#

ли замовляння, які мали вберегти тих,

хто ці нитки#замовляння носить, від

нещастя або хвороб. Такий звичай ще

зберігався у давньоруський період,

пор. д#р. узлы «чародійні вузли, які

носяться для запобігання хворобі або

нещастю» (оузлы творя, обязаю

ошиеяхъ члвекомъ или о некых

оудехъ – «Книгы, глемыка

кърмчика...», 1280 р.), узольникъ «той,

хто в’яже чародійні вузли». Носіння

чародійних вузлів мало місце і в пізні#

ші часи, пор. узлоношєніе «носіння на

шиї чар» у «Лексиконі словенорось#

кому» Памви Беринди (1627), рос.

(ст.) узольник «той, хто носить на собі,

будучи забобонним, охоронні вузли

(із замовляннями), зав’язані знахарем

або знахаркою» (Даль). 

Вузликове письмо існувало у різних

народів – інків, полінезійців, ескімо#

сів, балтів. Найбільш відоме, звичай#

но, вузликове письмо інків – «кіпу»

(букв. «зав’язувати вузол; вузол; раху#

нок»). Існуючи в балтів, вузликове

письмо не могло не існувати в

слов’ян, оскільки в далекому минуло#

му слов’яни, як відомо, становили єд#

ність (мовну, культурну) з балтами.

Сліди цього письма чітко простежу#

ються у мові і культурі слов’ян.

Скляренко В. Г.

UR-2020-4.qxd  10.11.2020  14:54  Page 11



ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

12 Українська Родина № 4/2020

Дитинство. Зшиток другий

Розділ 19. 
Тут росте кам’яна папороть

Роде наш! Боже наш! Дєду наш! 
Низ пошли Городам�вісям спокою, 

Мужам Мудрість глибокую! Низ шошли!
Нивам нашим Погоду, 

жонам золотого плоду! Низ пошли!
Освяти землі нашії, освяти зерна

нашії! Освяти Знамена нашії! 
Люде нашії освяти! Освіти неба Нашії!
Освіти путі нашії! Освіти мислі нашії!

Правду нашую освіти! 
Охрани князі нашії! Охрани вої нашії! 

Охрани чада нашії! 
Волхви нашії охрани! 

Вісті ізначальні

ВВ
шістдесятих роках двадцятого

століття на місці клінічного са#

наторію для старих більшовиків

і персональних пенсіонерів було поле та

біля самої діброви самотній будинок

лісничого. Його родина тримала корову

і ми брали в них молоко, як жили на да#

чі. У діброві весною цвітуть конвалії, лі#

том я насолоджувалася її прохолодою,

восени під листям ховалися білі гриби,

сироїжки, лисички, грузді. Ранній мо#

роз якось пройшовся по наших жоржи#

нах, – листки, й корінці почорніли зра#

зу. Так і просиділи бульби всю зиму в

мерзлій землі, і пропали, ніби їх і не бу#

ло. Зимою лише скоса поглядала на ве#

летенські снігові замети, коли приїж#

джала з батьком по яблука, що надійно

були заховані від морозу в льоху. Віхола

замітала всі стежки до лісу. 

Мама, Вова і я йшли весною у діброву

милуватися конваліями. 

– А чому листки без квітів? 

– Бо цвіте конвалія двічі, а то й тричі і

вперше зацвітає у віці семи років. 

Та довго нам не прийшлося шукати

квітів. Натрапили на силу#силенну кві#

тучої конвалії! Яка то краса! Під вели#

чезними дубами вони перлами розсипа#

ні, такі ніжні, духмяні, схожі на білі

дзвоники. І мама сказала: 

– В них живуть малесенькі лісові чо#

ловічки#ельфи й ховаються на ніч со#

нячні зайчики. Це розсипане намисто

Білосніжки із перлин перетворюється в

духмяні квіти.

…І ми чуємо щасливий сміх Мавки –
перлами він розсипається по лісі й бачи�
мо, як її дзвінкий сміх перетворюється в
квіти, а чиїсь страждання та сльози ста�
ють ланцюгом із перлів духмяної конвалії.
Зелені плоди конвалії перетворяться на
яскраво�червоні горошини – це так гірко
буде плакати конвалія за своєю весною,
що кров виступить з її серця, і пофарбує
зелені сльози в червоний колір. Не йдіть у
ліс, коли відцвіте конвалія, щоб не бачи�
ти, як плачуть квіти кривавими слізьми...

А ще тут у діброві повно папороті. 

З цього лісу і в нас на дачі ростуть два

кущі. Це Вова їх колись посадив. 

– А коли наша папороть зацвіте? –

питаю я Вову. 

– В ясну ніч кривавий полум’яний

бутон квітки яскравим золотим

ВИКРВИКРАДЕНА З РАДЕНА З РАЮАЮ

Такі ніжні, духмяні конвалії схожі на білі
дзвоники

Добре працюватимеш на дачі – ввечері
погуляєш годинку

Мої обіцянки. 1967

Через річку старий  міст
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полум’ям стрімко вистрілює – отак, як

бутон енотери, що скоро в нас зацвіте,

побачиш. Це ніби Перуновий цвіт: око

не в змозі винести дивовижного блис#

ку. Не зривай квітку, щоб земля не ко#

ливалася в тебе під ногами, не гуркотів

грім, щоб гроза не розгулялася, та

блискавиці не блискотіли, не вили ша#

лені вітри, з ніг збиваючи, щоб не чу#

лися моторошні крики і не з’являлися

звіроподібні страховиська з висунути#

ми вогненними язиками, гострі кінці

яких пронизують до самого серця.

– Не буду зривати квітку Перуна! 

А мама мовила:

– Але якщо квітка опиниться в твоїх

руках, обпалить руки, – щаслива бу#

деш, не злякаєшся ані бурі, ані грому,

ані води, ані вогню і станеш недосяж#

ною для чар злих чаклунів. Зможеш

панувати, керувати нечистими сила#

ми, для яких квітка папороті у твоїх ру#

ках страшна зброя і вся нечисть з жа#

хом розбіжиться по нетрях та болотах.

Володіючи чарівною квіткою поба#

чиш, як сяють у прозорих надрах зем#

лі, сховані від людського ока, багатс#

тва. Знатимеш минуле, теперішнє,

майбутнє, чужі думки та мову тварин і

рослин. А цвіте папороть раз на рік на

свято Купайла, рівно опівночі. 

– Не злякаюсь я ночі, підстережу, зір#

ву золотого полум’я квітку та побачу, як

воно буде. А ви чуєте, як квіточки кон#

валії розмовляють дзвінким голоском

між собою і дерева щось шепочуть?

– Але не поспішай квітку шукати, бо

ще не бачив я щоб папороть цвіла. 

– Це старі люди легенди розказують,

– додала мама. 

– Насправді буває папороть жіноча й

чоловіча. Вона розмножується спорами,

що на звороті листка.

– А пам’ятаєш, Вовчику, ти мені ко#

лись розказував, як один чоловік во#

рона упіймав, щоб перевірити, чи

правду кажуть люди, що ворон живе

триста років? 

– Їхнє довголіття, як і розповіді про

те, що пернаті мають дев’ять людських

життів, не більше ніж красива легенда.

Крук доживає лише до сімдесяти років,

а ось морський їжак – це той, хто живе

триста років, а може, й довше. Безсмер#

тною мешканкою нашої планети вважа#

ється медуза, яка здатна повернути на#

зад свій життєвий цикл розвитку. До#

росла медуза, осідає на морському дні,

втягує щупальця і починає перетворю#

ватися в поліпа. Трансформація клітин

Блукаю по пересохлому морю, а наді мною скелі зависли

А на тому боці маленька хатка похилена
стоїть. А хтоKхто в хатинці живе?

Під величезними дубами конвалії
перлами розсипані. Мама Софія в діброві

Скелі недбало кинули довгі бліді тіні
Саша на велосипеді біля сходів свого
дачного будинку

Вийду на велику поляну, всіяну білими
ромашками, мов метеликами
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всього тіла може відбуватися нескінчен#

но, тому створіння ці здатні жити вічно.

Завдяки своєрідному дару відродження,

медузи заселяють весь світовий океан. 

– Ой, як цікаво! А про воронів розка#

жи!

– Найрозумніші з воронових птахів –

сірі ворони й круки. Вони розбивають

горіх об асфальт або кидають під маши#

ни. Ще вони люблять розважатися. Як#

що ти покладеш на дачний столик

якусь блискучу річ, то її може поцупи#

ти блакитна сойка, яких тут повно, та

занести у своє гніздо. У нас є сім видів

воронових птахів: грак, галка, крук, го#

ріхівка, сіра ворона, сойка та сорока.

Круки набагато крупніші і красивіші,

їх чорне, як смола, оперення блищить і

переливається зеленим, синім і фіоле#

товим. Основний вид воронових птахів

у нас – грак. На одному місці ночівлі їх

може збиратися до дев’яносто тисяч і

коли раптово здіймаються, то в небі це

гайвороння нагадує велику чорну

хмару. За три місяці один грак з’їдає

близько ста кілограмів шкідників. 

– А давай упіймаємо ворону і навчимо

її говорити! 

– Якраз сіру ворону, крука і сороку

можна навчити говорити. 

Разом з Вовою я продивлялася лис#

точки на кущах смородини і допомагала

йому збирати ледь помітних жучків#

шкідників златок, які палахкотіли на

сонечку, ніби крихітні вогники. 

Ми з мамою спали всередині де#

рев’яного будинку, а Вова на відкритій

терасі на солом’яному матраці. Від

сильного дощу протікав дах, якраз над

його ліжком. Вночі мама під дощем об#

ходила навколо будинку, укривала сина

клейонками, щоб на них капала вода,

підставляла миски. Це вже потім прору#

бали стіну на терасу та поставили двері. 

Мама вставала дуже рано, трохи пра#

цювала в садочку, тоді готувала сніда#

нок. Вова приймав снодійне, тому вста#

вав пізно, перед самим сніданком. З мо#

лока, що я приносила з совхозу, ми ро#

били сир. Смажили яєчню з помідора#

ми. Вдень Вова відпочивав на моєму ди#

вані. Вечорами і коли йшов дощ, він

відкривав книгу „Завжди всім весело“,

читав нам вголос щось потішне і става#

ло справді весело. 

Працювати на дачі мені дуже подоба#

лося, особливо вискубувати траву та різ#

ні бур’яни. А коли весною ми поверта#

лися ввечері до Києва, то найвищою на#

городою мені була похвала: 

– Ніна сєводня молодєц, она хорошо

поработала!

А я раділа та пишалася, була дуже за#

доволена, але щось трішечки мене гриз#

ло зсередини, – за роботою й погуляти з

дітьми не встигла, а я так любила гуляти

з подружками! Бо ще зовсім недавно

пропадала цілими днями за нескінчен#

ною гульнею, а тут одне й те саме: 

– Хорошо поработаєшь на дачє, – вє#

чєром погуляєш часок.

Майже завжди не вистачало часу по#

бігати з дітьми, ми рано їхали додому і

з’являлося відчуття образи й неспра#

ведливості. А ще я дуже хотіла мати ве#

лосипед. Тут, дачними стежками діти

ганяють на велосипедах, а я із заздріс#

тю дивлюся їм услід. Мені не поспіша#

ють купувати його, щоб уникнути

Тут нема ні озерця, ні білих водяних лілей, нема ні білих беріз, ані плакучих верб, 
ані білих лебедів і не ростуть білі гриби

А в хатинці свічка горить і ніби плаче вона
Вони розкрили свої ніжні пелюстки і сяють сріблясто, манять до себе, ніби хочуть
розкрити якусь незвідану таємницю

На вершині щастя
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серйозних захворювань, тому що не#

достатність мітрального клапана серця

вже була. 

Вова примусив мене написати ряд

запорук:

…Намагатися: ніколи не сердити
маму, не втручатися в розмови, бути
ввічливою, не горбитись, щоб мама ме�
ні купила велосипед. І під цими всіма
обіцянками я поставила свій підпис… 

Чекаю я його й досі. Добрі люди дава#

ли мені велосипед свого онука «на про#

кат» і я навчилася їздити й ганяла чужим

велосипедом, вилітала за ворота та мча#

ла асфальтованими дорогами. Душа

сурмила перемогу, а Саші, братику моє#

му, вже купили велосипед!

… А мій власний велосипед мені снився
в нічній прохолоді й вихрила я на ньому по
безкінечним дорогам земним, а тоді відри�
вався він від землі і зникав десь у високих
білих кучерявих хмарках�баранцях – віс�
никах сонячної погоди, а мені залишалися
вузькі садові доріжки з вимазаними гли�
ною бортиками, притрушеними жовтим
піском – вели вони мене до квітів духмя�
них в усі куточки дивовижного Саду. 

У гаю Калиновому стоїть Дуб старий
розчахнутий. Як промину гай, треба на
кручу високу вилізти, через колючі чагар�

ники та хащі бузкового цвіту перейти. Ко�
лись легко йшла. Не йшла, а летіла. То до
зірок злітала над рідним краєм, то у мрії
хвиль морських поринала. Не будіть мене
з моїх мрій. Я не хочу прокидатися. То
річки, то ліси, то луки, то скелі, а то знов
море. Тільки те море таке далеке для моїх
очей! Сни, це єдине, що в мене є.

Вийду на велику поляну, всіяну білими
ромашками, мов метеликами, а на узгір’ї
стара дерев’яна альтанка, а за старовин�
ним маєтком темний ліс. Щось стогне,
неначе терпить страшну муку. Десь співає
соловейко. Ось вже й річка. Цариця�Во�
диця з’єдналася з Небесним Вогнем –
Сонцем. Тут на пагорбі тополі, осокори,
верби і квіточки сині своїми великими пе�
люстками злилися з небом і річкою, ніби
клаптики неба. В очі впали ці, трохи див�
ні квіти, на високому стеблі, але майже
без листя, великі, ніби кимось прив’язані,
яскраві зірчасті квіти. То цвітуть Петрові
батоги. Так звуть цю рослину в народі, а
справжні знахарі кличуть її – Вітрів батіг.
Це рослина Бога Вітру – Стри�Бога.
Можна найшаленішого коня приборкати
батогом вітровим. В такт дрібним хвилям
й течії звідкись линуть пісні, тому й воді
глибокій темній ніколи тут спочинку не�
має. На цій же самій кручі, але трохи далі,

залишки людських домовин. Тут колись
було кладовище, а тепер ріка обрала собі
новий шлях і розмила старі могили. Висо�
ка глиняна круча відбивається у воді і дри�
жить мілкими хвилями у глибокій безодні
ріки разом з блакитним небом, темно�си�
німи лісами та яскравим сонячним про�
мінням. Легесенький вітерець розсипає їх
на цій скляній поверхні. Через річку ста�
рий міст. А на тому боці маленька хатка
похилена стоїть з солом’яною стріхою, із
крихітними віконцями. А хто�хто в хатин�
ці живе? У дворі мальви й висока трава.
Малесенькі світлячки зірочками іскрять в
ній. А в хатинці свічка горить, бо блимає
трохи помітний вогник у віконці і ніби
плаче вона. Гарячі воскові краплинки па�
дають на стіл. Далі знов ліс та поле вже
почалося і поодинокі маки трапляються у
лавандових полях та зривати їх не можна,
бо якщо хоча б одну квітку зірвати, – все
десь дінеться і буде одна пустеля з розпе�
ченим піском сипучим. Ще треба перейти
вмиті сльозами ніжні троянди. Їх тут бага�
то. А ще величезне виноградне поле, а ось
вже й персикова гора. За горою мигдалеві,
самшитові, кизилові та тернові зарості.
Тут з’являється все більше й більше маків.
Аж ось, нарешті, червона долина. Біля
Лебединого озера печерне місто, а за

Знов весна і знов скелі засипані фіолетовоKбілим
прострілом сонKтравою 

Якщо хоча б одну квітку зірвати, все десь дінеться і буде одна пустеля з
розпеченим піском сипучим

А вночі, коли срібний місяць купається в свинцевих хмарах,
перетворює сліпучоKбілі скелі в найчорніший вугіль.

Замість моря гірські кручі, старезне коріння кругом та яри.
Як же я пройду?
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білою кам’яною стіною починається мо�
ре, але де ж воно, куди поділося, всохло?
Де височенні бурхливі хвилі, застигли?
Замість моря глибокі яри, гірські кручі, бі�
ле гостре каміння, колючі кущі, мох сфаг�
нових боліт, червоні комахоїдні рослини
на торфових болотах, – росички кругло�
листі, і блищить на них проти сонця лип�
ка роса, наче краплинки меду. Як же я
пройду? Каміння ранить ноги. Тяжкий
шлях до щастя. Блукаю по пересохлому
морю, а наді мною скелі зависли. Обтя�
жені плодами, гілля шипшини впали на
камінь. Всі скелі в полум’ї. Пурхають білі
метелики та обпалюють крила. Кримські
камені щедрі – кущі рясно червоніють
краплями�плодами. Тут поранено безліч

ніжних і грубих рук,
поколото й подряпа�
но нещадними ко�
лючками. Кожен
кущ горить яскра�
вим незгасимим вог�
нем. В цій глухомані
від такого видовища
впадають в білу га�
рячку або заходять в
глухий кут, бо далі
йти нікуди. Білі ночі
дзеркально відбива�
ються в білих сті�
нах�скелях рожеви�
ми мріями, блакит�
тю неба і зеленою
травою. Скелі нед�
бало відкидають
довгі бліді тіні і тут
нема ані злих, ані
темних помислів, а
лише чисті, світлі і
ясні думки, нема ні
озерця, ні білих во�
дяних лілей, нема ні
білих беріз, ні пла�
кучих верб, ні білих
лебедів, і не ростуть
білі гриби, і нема

чорних плям, а лиш кармінні, жовтий і бі�
лий пісок та гостра біль на білому камені,
все вкрито білою паволокою, немов нама�
льовано білою пастеллю. А вночі, коли
срібний місяць купається в свинцевих
хмарах, перетворює сліпучо�білі скелі в
найчорніший вугіль.

Знову весна і знов скелі засипані фіоле�
тово�білим прострілом сон�травою, кро�
кусами, блідо�рожевим цвітом шипшини і
абрикосів. А які вони соковиті та солодкі
літом! Хто їх спробує, ще захоче. Ці під�
ступні кущі шипшини під буйною шапкою
пахучих рожевих і білих квіток в листі хо�
вають гострі колючки. Вони приховують в
собі безодню страж�
дань, покололи без�

ліч юних сердець, їхні шпичаки розтина�
ють білі руки і полум’яні серця. Все вкри�
вається смутком і білими сніжинками.
Сніговій та віхола вкриють журбу білим
покривалом. Вітер стих. Червоні крапли�
ни�сльозини завмерли в білому танці. Цей
танок заворожує, для них час зупинився,
а на білій скелі сяє мак.

Буду ходити десятки років по дну мор�
ському, по піску сипучому, по камінню ко�
лючому, а подумаю, що десять днів. То си�
ли недобрі мене сплутали і ввели в оману,
щоб квітку щастя не дати.

Прокинуся від тривалого сну й далі пі�
ду по квітку щастя і вийду на берег мо�
ря, пройду через гай, болота з водяними
білосніжними лілеями, страшний тем�
ний ліс, потім знову через грузькі болота
з жовтим лататтям, тоді на луки й галя�
вини і квіти польові червоні і сині дотор�
кнуться знов моїх ніг і задзвенять голів�
ками своїми, але не можна зривати їх,
бо ті квіти – не квіти, а чудні й небачені
знаки сил лихих, бо як зірву квітку, то
відразу замість квітів з’являться осот,
будяк, лобода, щириця, мишій, плоску�
ха, нетреба та чорнощир, не знайти вже
тоді квітку папороті. Лиш таємниче від�
луння відгукувалося на мій голос.

Треба йти, поки ще зовсім не стемніло.
Творяться в лісі справжні дива: чути го�
лоси якихось незнаних птахів. Галявина
світиться феєричним сяйвом. А під тем�
ними кущами розквітають небачені кві�
ти. Вони розкривають свої ніжні пелюс�
тки і сяють сріблясто, манять до себе,
ніби хочуть розкрити якусь незвідану
таємницю. Повно папороті, листки якої
світяться. Як тут дивно, надзвичайно
дивно! А ось листки папороті схожі на
страусове перо, а ось папороті�дивовижі
– ключ�трава й вужачка. Про них
легенди ходять. Ключ�трава – то ключ
від весни. Прямо від кореневища відхо�
дять кілька метрових листків, стебла
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Повно папороті, листки якої світяться. Як тут дивно!

Ось вже й річка Розкидане величезне каміння, покрите мохом
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немає. Всередині короткі закручені зе�
лені бутони. Колись папороті густо
траплялися в лісах, а тепер її стало мен�
ше. Непролазні чагарники кругом та су�
цільні зарості й розкидане величезне ка�
міння, покрите мохом.

Тут росте кам’яна папороть. Ні зірок, ні
місяця, а кругом яри та глибокі провалля.
Сьогодні, саме під Купайла, енергетика
Небесних сфер найвища і в центрі зарос�
тей папороті я побачила, як з’явилося, ні�
би віконце, блакитно�прозоре світіння.
Ось ця енергія Космічних сфер і породжує
всілякі галюцинації. 

І здавалося, темні сили хочуть наля�
кати мене, – стріляють, кидають ка�
міння, жбурляють гілки. Але недобрі
сили вже не страшні, їхні чари не ді�
ють, тепер вони безсилі – підперезана
я перевеслом із вітрового батога і не
зачепить мене ніякий дикий звір. Має
батіг чарівну силу, бо освячений в
Стри�Бог День. Посунула чорна хмара
з блискавками та громом. Як спалах�
нуть блискавиці, як загримлять�затрі�
щать! Десь заревло�завило�засвисті�
ло. З’явилися потворні вишкірені сви�
нячі рила з рогами, волохаті руки й ко�
пита потяглися з усіх боків до квітки. З
неба впали ворони, сови, жаби. Пона�
літало якихось дивних вогнів, шумів.
Люди кажуть, як тільки квітка спалах�
не, то зразу й почне вищебечувати, ку�
ди тому солов’ю! А може то все вигад�
ки? До ранку, кажуть, роззявивши ро�
та, будете слухати, то ж ідучи в папо�
ротеві урочища, треба закапати вуха
акацієвим воском.

Папороть розцвіла рівно опівночі. Ось
блиснула вона – цвіте!

– Господине�Боже, – тільки й встигла я
прошепотіти і квітка, як жарина, падає
мені на долоню.

А того вона поспішає одцвісти, щоб
РОД не вгледів з неба, аби не спопелив
блискавкою. Неспроста отой дуб блиска�
вицею розчепірено до основи.

Блискуча квітка в моїй долоні. Я впій�
мала її та затиснула в кулаку:

– Тепер не згублю! Ану, вгадай, брати�
ку�Вовчику, в якій руці добро – моя чарів�
на квітка – кочедижник?

– Тут баба ворожила – добру Долю по�
ложила, тут воно є – щастя моє! 

І здалося мені, що квіточки ніжні ма�
ленькі розмовляють тоненьким срібним
голоском між собою й дерева шепочуться.
Щось зойкає, свистить, літають пилові
вихорі, чутно крики на всі голоси, тріщать
дерева – то лихі сили зляться, що не вбе�
регли чудної квітки. Дивовижна, магічна
сила цієї рослини, що дарує мудрість і від�
криває заповідний скарб. Що з вогняною
квіткою людського щастя робити?

Ніна Удовенко

Продовження в наступному номері.
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То до зірок злітала над рідним краєм, то у
мрії хвиль морських поринала Вершина щастя

Лиш таємниче відлуння відгукувалося на
мій голос

Прокинуся від тривалого сну й далі піду
по квітку щастя й вийду на берег моря

Буду ходити десятки років по дну морK
ському, по піску сипучому, по камінню коK
лючому, а подумаю, що десять днів. Тут
росте кам’яна папороть, а кругом яри та
глибокі провалля

Не будіть мене із моїх мрій. Я не хочу
прокидатися

Що з вогняною квіткою людського щастя
робити?
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Чи можливо зупинити цукровий діабет?
З таким питанням звернулися до екодієтолога, Наталії Калиновської Світлана Біленька. 

ОО
тже, почнемо з того що ми з вами

маємо. Факти. За даними IDF,

(міжнародної федерації діабету), лише

до 2030 року у світі буде понад 600 млн

людей, хворих на діабет. Це являє собою

двадцятикратне збільшення кількості

діабетиків за останні 30 років, оскільки

у 1985 році було діагностовано лише 30

млн. Якщо раніше цукровий діабет вва#

жався хворобою дорослих, то на данний

момент, цукровий діабет широко захоп#

лює в свою пастку і молодих людей.

Світлана. Наталіє, як ви вважаєте:

«Чому так поширюється ця хвороба?»

Наталія. Давайте зрозуміємо як пра#

цює наш організм і звідкіля з’являються

причини появи цукрового діабету?

Ми споживаємо з вами їжу, з де біль#

шого це прості (швидкі), вуглеводи з

високим показником ГІ (глікемічного

індексу).

Наша довідка. Глікемічний індекс має

кожний продукт, показує наскільки

швидко всмоктується вуглеводи та по�

падають в кров. Чим вище глікемічний

індекс продукту, тим прискорюється

процес всмоктування, тим активніше

людина набирає вагу.

До простих вуглеводів відносяться:

білий хліб, кондитерські вироби,ков#

баси, мед, цукерки, газовані напої,

швидкорозчинні макарони, картопля

фрі, крохмаль, овочі після термічної

обробки, консервовані фрукти, алко#

голь, особливо міцні напої та пиво, цу#

кор, фасфуди і майже усі страви в рес#

торанах швидкого приготування.

Їжа перетравлюється, а вуглеводи, що в

ній містяться, розщеплюються на цукор.

Завдяки інсуліну, який виробляє під#

шлункова, певна частина глюкози перет#

ворюється і надає нам енергію. Інша час#

тина, яка на встигає засвоїтись організ#

мом відкладається у вигляді жиру.

Поступово метаболізм ( процеси обмі#

ну), в організмі порушуються і, як кін#

цевий результат, людина має ожиріння.

Підшлункова не встигає справлятися з

таким напором глюкози.

За наявності діабету першого типу

інсулін не виробляється в необхідній

кількості, оскільки клітини підшлун#

кової залози, які за це відповідають

руйнуються, або функціонують не

правильно. Організм атакує сам себе,

тож діабет першого типу є ауто імун#

ним захворюванням.

За наявності цукрового діабету друго#

го типу інсулін виробляється, однак по#

гано виконує свої функції:щойно він

починає «наказувати» організмові дос#

тавляти цукор із крові до клітини, як

той припиняє на нього зважати, і це

призводить до порушення метаболізму

цукру в крові. Це явище називають інсу#

лінорезистетністю.

Світлана. Які бувають наслідки цукро�

вого діабету?

Наталія. Сучасна медицина та хірур#

гічне втручання не можуть вирішити

цю проблему. Отже цукровий діабет #

це сама найдорожча та довготривала

хвороба.

Але це ще не все. Людина з проявом

діабету змінює своє життя. Вона по#

винна вже навчитися кожного дня

контролювати свої звички в їжі, нав#

читися вводити собі інсулін. Вона по#

чинає собі відмовляти в багатьох ре#

чах, тому що наслідки цукрового діа#

бету вражають.

Це – ризик смерті від сердцево# су#

динних захворюваннях, інсульт, висо#

кий артеріальний тиск, сліпота, захво#

рювання нирок, захворювання нервової

системи, ампутація кінцівок, хвороби

ротової порожнини, ускладнення вагіт#

ності, підвищення вразливості до інших

хвороб. Передчасна смерть.

Світлана. Чи можете ви поділится сво�

їм досвідом, тому, що знаю, що у вас є

гарні результати в подоланні цієї невилі�

ковної хвороби?

Наталія. Світлано, я залюбки поділю#

ся. Дійсно в мене є клієнти, з якими я

разом пройшла стежку від цукрового ді#

абету, до його вирішення. 

Я вважаю є гарне прислів’я: «Клин

клином вибивають». Перш за все лю#

дина повинна повірити, що це не

вирок і якщо є хоч один шанс вийти з

цього пекельного кола, то треба його

надати собі і своєму організму. Не тре#

ба боротися з організмом, а треба йому

допомогти. Наприклад: ви хочете ви#

рити яму, то як найменш вам потрібна

лопата, якою ви будете орудувати.

Наш організм – це дивовижна система

і не потрібно їй заважати, треба надати

тільки правильні інструменти, щоб він

був спроможній боротися з цією

страшною хворобою.

По друге – треба зрозуміти, що не

хтось, а ви самі своїми звичками по

харчуванню вирили собі яму, тож тіль#

ки змінивши звички ви також зможете

її засипати. І саме цікаве, те, що ви все

одно будете змінювати ці звички, щоб

побороти цукровий діабет, то найкра#

ще все це робити в правильній системі

здорового харчування, щоб не загос#

трювати проблеми і погіршувати стан

свого здоров’я.

Світлана. Які інструменти ви надаєте?

Можете більш детальніше розповісти?

Наталія. Перше. Треба змінити сис#

тему харчування. На початку нашої

розмови я вже говорила, що основна

причина з якої виникає цукровий діа#

бет, це продукти з високим глікеміч#

ним індексом (ГІ) і надала перелік цих

продуктів, треба їх прибрати з харчу#

вання. Особливо увагу я приділяю то#

му, що прибираю м’ясо і тваринні жи#

ри. Вони підвищують холестерин, а це

вже передвісник цукрового діабету і не

тільки, раку КШТ, і багато інших хво#

роб. До речі мої результати підтверди#

лися, завдяки моєму колезі, американ#

ському досліднику, Томасу Кємпбеллу,

який зробив багато досліджень і опуб#

лікував їх в книжці, «Китайське дос#

лідження». Багато, хто вже переглянув

його фільм «Виделки проти ножів».

3234 людини приймало участь у його

випробуваннях і більшість із них отри#

мала позитивні результати у боротьбі з

цукровим діабетом.

По# друге. Я склала систему харчу#

вання де з де більшого в раціон входять
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повільні вуглеводи, це продукти з низьким (ГІ), рос#

линні продукти та цільні зерна. Я віднайшла продукти,

якими користувалися наші пращури, щоб прибрати цю

хворобу. Ось декілька з них: «Набуток Волхвів» – рідкий

хліб, «Конопляний напій», «Пожитня гречка», «Лляний

харчування з чорним кмином», фуз чорного кмину і т.д 

По трете. Треба вести повноцінне здорове життя з фі#

зичними навантаженнями.

Світлана. Наталія, з чого потрібно почати, щоб позбави�

тись цієї хвороби ?

Наталія. По перше мати палке бажання вирішити

проблему. Налаштуватись на системну роботу.

Прийти до мене на індивідуальну консультацію, та

працювати зі мною в одній команді.

Запис на консультацію по телефону 067� 472�19�10.

Світлана. Наталіє дякую вам за цікаву змістовну розмо�

ву, думаю, що у наших багатьох читачів з’явився шанс

позбавитися від цукрового діабету.

Хочу вам навести відгук одного з моїх клієнтів, який
подолав цукровий діабет. Це Володимир, який
прийшов до мене два роки тому:

� «На початку 2016 року в цен�
трі ендокринології (я стою на
обліку по проблемі щитовидной
залози з 2007 року) мені діагнос�
тували цукровий діабет другого
типу при показнику глікіруваного
гемоглобину 8 21. В цей час моя
вага була 128 кг при, зрості 195
см. Мене це дуже налякало тому,
що в родині цим недугом хворіють
мої рідні брати (ми трійня). У нас
також хворіла і мама. Я виявився
останнім, хто захворів на цю
недугу. То ж я почав шукати
шляхи лікування. Метою було не вилікуватися від діабету, а позбутися
його, хоча наша медицина говорить інше: позбутися неможливо, мож�
на тольки підтримувати стан і не піти до ями. Різко обмежив себе у
всьому, сів на дієту, згадав, що таке спорт (сам в минулому спортсме�
н). В березні познайомився з екодієтологом – разробником продуктів,
Наталією Калиновською. Післе консультації Наталії я перейшов на здо�
рове харчування, занявся чисткою лімфи, і, звичайно, фізичні вправи.
На черговому огляді мій лікар був дуже здивований коли побачив
мене. Так і спитав: «Володя, що ти з собою зробив?» Я все докладно
розказав, лікар сказав, що цукрового діабету в мене немає. Ось така
моя історія. Будьте здорові. Довідки додаю.»
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ДД
о жита ми звикли як до чогось буден�

ного, звичайнісінького. А втім, це до�

рогоцінний, незамінний для тіла

харч, неймовірно багатий на калорії. Шма�

ток житнього хліба грубого помолу має їх

аж 430 одиниць. Це тому, що в хлібові є ви�

сівки, насичені високоактивними речови�

нами, вітамінами, мінеральними солями,

крохмалем – вони забезпечують рівномір�

ну роботу кишківника. Цікаво, що чим білі�

ший хліб – тим він бідніший на поживу, бо ж

відходять висівки, в яких вся початкова

енергія проростання. Жито має дивовижну

життєздатність. Знайдене у фараоновій

усипальниці, через тисячі років, воно про�

ростає. В музеї Цюріха є знайдена в печері

паляниця, якій 5 тисяч років. А скільки ж

тисячоліть нашій українській паляниці?

Дуже кумедний випадок заніс раз мене

до Кременчука, що на Полтавщині. Йду Со�

бачим Тирловищем (так називають тут час�

тину міста) й раптом застигаю, неначе ося�

яний блискавкою – на пустирі латочка ди�

кого житеця. Отого первісного, невеличко�

го. Якась незрозуміла солодка бентега

раптом підступила мені до горла, стиснула

серце, аж тьохнуло – хліб. ХЛІБ!

Я відчув, як в мені просипаються гени,

наче тала водиця з снігу. Так тьохкало

серце, напевне, в мого пращура, коли він

вздрівав латочку хліба. Воно ще й не виг�

налось як належно, десь по коліно, а вже

викинуло сіро�бузкові колосочки. «Люди!

– хотілося крикнути.– Дивіться – диво!

Наше українське споконвічне жито!»

Отак він сидів, мов оце я, той пращур,

виминав з колосочків зернинки, жував. І

жував на ходу. А тоді поклав те тісто на

дніпровських порогів жаровистий в серпні

камінь. Й Сварог спік йому перший млиK

нець, цьому дивакові в звірячій шкурі.

На думку Тимірязєва, хліб – найгеніK

альніший винахід людства.

Житній хліб має, окрім поживних якос�

тей, ще й значну лікувальну потугу. Тут

багато клітковини, й тому він чудово очи�

щає шлунок від різного непотребу, що

накопичується й гниє в його закомірках.

Найкращий він домашнього печення, з

висівками. Житній хліб має відомі пос�

лаблюючі властивості й дуже корисний

при тривалих закрепах. Жито – незамін�

ний лік при цукровому діабеті. Беруть

пригорщу жита, заливають 3Kма літK

рами перевареної теплої води. НастоK

юють в теплому місці добу. ВипиваK

ють за день замість води. Знаємо виK

падки, коли люди, що вже користуваK

лися інсуліном, після піврічного «житK

нього» лікування повністю оздоровиK

лися.

Жито – незамінний складник для ліK

кувального коржа при наривах, чиряK

ках, що погано визрівають. Берете поK

рівну житнього борошна, меду, госпоK

дарського мила, яєчного жовтка. РоK

бите корж і прикладаєте. Дуже швидко

прориває.

Житній корж з оманом прикладаютьK

ся при тяжких легеневих захворюванK

нях дітей. На груди й спинку теплим на

всю ніч. Дуже помічний лік при кашлюK

ках, бронхітах, навіть при запаленнях

легень.

Житнє борошно помічне при радикуK

літах, суглобових болях. Тут вчиняєтьK

ся воно на скипидарі й прикладається

на хворі місця.

Зварене в мішечку жито прикладаK

ють і до хворих нирок.

При випаданні волосся, коли воно

погано росте, особливо в дівчаток, беK

реться житнє колосся в цвіті, напарюK

ють й миють голову цим напаром з яйK

цем через день. Два тижні.

Кислим хлібом зводять лишаї, особK

ливо себорею. Житній хліб тут закваK

шують на сироватці й прикладають на

ніч до хворого місця.

Всі приписи народні перерахувати

просто важко. Бо ж жито – це життя!

Тато по таких «сухих ваннах» молоділи

обличчям, добріли душею. Уже багато років

по тому і мені довелося звідати таку купіль.

Втанажився біля дрів, ох і втанажився.

Пні бити зранку й допізна – не солодка з

коржем страва. Ану ж, думаю, піду на Ив�

чину, змию многотруддя. Озерце край,

сосняка. Навесні воно огромезне, роз�

ливне. А як вода спаде в тік – жабі в скік.

Але глибоке, чищене екскаватором, чис�

тісіньке, зусебіч охоплене того літа висо�

чезними вівсами дорідними. Озерце пла�

вилося щирим, ще не схололим призахід�

ним золотом. Голова аж наморочилась від

густої духм’яні хліба, зела, землі. Вода

тепла, м’яка прийняла мене, як матінка

дитя в руки. Бо вона чула – виснажився її

син силами. Тоді взяла й повела в глибокі

покоси, що вже дугою зоднобіч охоплю�

вали Ивчину. Ліг, на тужаве сніп’я, нагор�

нув на себе золотисто�мосянжеві гори ще

не перем’ятого машинами стебла. Й та�

кий одразу ж сон на мене наплив. Неначе

і глибокий, і воднораз колихкий і чутли�

вий. Десь аж в селі чи то приймач, чи то й

справді дівчата піснею вмивають вечоро�

ву вулицю, вдарило дзвінко об цямрину

відро, проджуркотіли в повітрі крила

крижнів�стрімчаків, зацінькало куріп’ят�

ко�підліточок в далекім житі, вівсянка

спросоння обізвалася в малинових за�

рослях, і глибоко�глибоко джуркотить

ключ, даючи тонюній Роменочці життя.

Земля шелестить, вичахає, віддає бла�

женне тепло покосам й мені вертає силу.

Вертає дух і думки глибінь вертає.

Перепел ударив так дзвінко, так неспо�

дівано, так близько… сон, мов синьо�

зелене скло, дзенькнув аж під самісіньке

небо зорями. А найбільша, з горошину,

смарагдово переливна, таємна?– Вечір�

ня. Вже тумани пригнали своїх коней, по�

лощуть гриви у воді паруючій. Заснув чи

що? Звичайно ж, заснув! Навіть ночі дебе�

ло урвав. Якась хмільна радість перепов�

нювала кожну клітину, кожну волосину.

Дихалось глибоко й богатирсько, гарно й

молодо, і я засміявся, вторячи тому беш�

кетному перепелу, що кликав і кликав

свою геть загулялу перепеличку: «Спать

підьом! Спать підьом!»

О, ні з чим не зрівняний лет молодих

прудких ніг, античного оголеного бога, ко�

ли, здається, рвеш землю, розкручуючи її

швидше й швидше стрімким бігом, ось�ось

за коси бурхаючі схопиш персіянку�ніч в зо�

рянотканих іскристих шатах півпрозорих.

Але зараз мене посилають збігати ще й

по чорнокорінь. Бузина та чорнокорінь –

дві рослини, яких боїться панічно мишва

та пацюччя кляте. Особливо смердючий

чорнокорінь. Тато це зілля йменували

мишаком. Накидав по кутках в хаті – й

гризаки де й подінуться. Часто старі па�

січники обсіюють ним поставці – відганя�

ючи від вуликів мишей. Чорнокорінь на

вигляд досить таки симпатична рослина.

Деінде його називають медвеже вухо за

жорсткість довгастого листка. Сам він до

коліна висотою. Цвіте темночервоними

дрібненькими квіточками. «Не шукайте

його, – усміхається тато прохачам: –

пройдіть по обніжках, він сам вас знайде!

Скільки начіпляється – клопоту буде!»

Плодик дрібненький, круглий, плоский,

менший дещо, аніж олівчик в перерізі,

усіяний чіплячками.

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

Зело таємниче
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Мене чорнокорінь примушували пити

при переломах ніг – рук. Бо ж болетамую�

че. І кістка краще зростається. І вже в то�

му місці, запевняють знахарі, ніколи не

трісне. А ще чорнокорінь один з найкра�

щих засобів при облисінні. Він чудово жи�

вить цибулинки волосся, зміцнюючи їх.

Якось до нас здалеку забився, і прочув

же, вродливий широкоплечий молодик.

Скинув кашкета. Матінко – зовсім лисий.

Та й журиться: «Плавав я, оце, дєдушка,

на лодці. За три годи весь волос утеряв!

Да хіба тілько я. Оце тьотя проказала…».

Ото мені було дивування: як то плаваю�

чи на човні? Може, він, бідака, тонув, і не�

обаху тягли за чуба. Уже по чорнобиль�

ській диверсії зрозумів, який то був човен.

– Ось лихо, – гмикають батько, – в городі

такого продукту не зискати вам!

– А ви кажіть! В мене нєвєста в аптеці

робить… 

– Тим паче в аптеці, – йомжаться батько.

– Це коров’ячий кізяк, голубе! Як не поги�

дуєте, значить, може воно й на лад піде.

Вранці свіженького на лисинку побільш,

хустинкою зав’язалися й ходіть.

А ввечері, як прийде корова з паші, голо�

ву змийте водичкою солоненькою, корова

солоненьке любить, вилиже вона, ох і ви�

лиже, румтання на всі сто. Отут ви вже ми�

єте її ще раз, а тоді добре втираєте туди

сік з чорнокореня. Зараз я вам його нако�

паю… Самі будете шукати. Дасть Бог, і по�

явиться пушок.

З коров’ячим кізяком зв’язане все моє

дитинство. Він й іграшка, він і паливо для

наших пастуших багать.

Ванько Черняжка – лінькувата істота та

ще й брехлива до відгалу. Як випаде йому

гурт корів пасти, бо ми десь знайдемо роз�

вагу, він обов’язково засне. І ні буря йому,

й ні гроза. О! Знову розкинувся під копич�

кою й дає такого хропака, та аж трясеться.

А кізяки ось�ось та такі свіжоляписті. На�

гортаю повен лопух і обережно згортаю

Ванькові в долоню. А хлопці довкруж, як

їжаки пирхають, а хлопці аж давляться, як

беру я довгу вже суху пиріїну та Ванькові

Черняжці попід носа легенько чух, чух. А

Ванько Черняжка, враждуючи на муху, тою

долонею, повною ще рідкого кізяка, собі

лясь по пиці. Хто впав, хто вцюркався, а ко�

го цілий день гикавка не відпускала.

А який з кізяка гармак! Диво. Береш со�

лому, вимощуєш гніздом, обмазуєш кізя�

ком. Обливаєш поволеньки, щоб зразу кос�

теніло на морозі. І готов гармак. Колесо.

Батіг – довга тичка. Й так хлопці по льоду

розжухують, що світ зливається в однома�

нітну сіру, неначе щіткою розмазану, діжу. 

Чорнокорінь лікарський (Cynoglossum

officinale) розповсюджений всюди. Він

має протисудомні, кровоспинні, болета�

муючі властивості. Застосовується при

легеневих хворобах, при надривних каш�

лях, зокрема при кровотечах. При хворо�

бах шлунку, при проносах. Він, у ваннах,

чудове знеболююче при суглобиці, рев�

матизмові. Ванняться з ним й при перело�

мах кісток. І вживають всередину. Проте

тут потрібно обережно, бо рослина із

сильнодіючих. Беруть чайну ложку под�
рібненого, сухого кореня, заливають
склянкою окропу, настоюють вкута�
ним до охолодження. І тричі на день по
десертній ложці з медом.

Та мене не чорнокорінь цікавить. Мені

аж жахтить побачити чи ж прийняв нашу

жертву Жива. Як би мені цю ніч перебути?

Звичайно, хто ж не прийме такої жертви:

макового коржа та ще й з медом. 

Та сьогодні всеземні виміри. Напевно,

нашу медв’яну «жертву» схрумали зайчи�

ки. Неодмінно довговухі. Бо всім відомо,

що Бог Жива найперше перекидається в

цього таємничого звіра.

Так і є – немає в «косі» окрайця. Тільки

крихточки валяються. «Коса», «Коза», ін�

коли «Перепілка» перев’язувалася черво�

ною стрічкою неспроста. Колись це був

шнур й на нім вузликовим письмом

зав’язувалося нарочите – послання про

врожай щедрий на наступне літечко до са�

мого Бога Живи.

Але, мабуть, найбільш древня назва

житнього острішка – «Коза». Вона ще з

дотрипільського часу. Коли коза була го�

дувальницею роду, а значить й уособлен�

ням самого Бога Живи. «Косою» та ще й

мокрою вона зробилася в значно пізніші

часи антів (4 століття н.е.) як знак божес�

твенної жіночності Богині родючості Ма�

коші – матері повних кошів. Не дарма ж

вона зображалася з золотими косами. У

вигляді солом’яної ляльки вона дійшла, як

оберег аж до ХХІ століття в білорусів, під

чудернацькою назвою Сопуха (читай Сно�

пуха). І, врешті, «Перепілка» – душа богині

Макоші в образі птахи. 

Ой яка сьогодні бабуся Онися смішні.

Поверх нового, в рябеньких квіточках си�

ненького очіпка хусткою ріжками вив’язані.

Спідниця на них обахтом, піджачок – охля�

пом, в руках цілий сніп. Чого там тільки не

є: заяча крівця, парильце, чаполоч косиця�

ми зелененькими звисає, і пижмо, і дере�

вій, і щоб красиво ж – чорнобривців жму�

тик. Бо сьогодні ж Палтемона�цілителя.

– Сьогодні зілля до схід сонця рвате

тройсилу має! – повчають мене, – і тобі

сьогодні в церковку б ряд, хай кози газе�

ти читають!?– й зітхають тулячи губи в ку�

рячу гузку.

А вже, як баба за ворітьми, тато почина�

ють свою пропаганду:

– Дурний його зараз і рве. В зіллі, сер�

пень же, ніякісінької сили не лишилося.

Відцвіло, відгуло. Тепер його, взагалі, ве�

ликий гріх рвати. Тепер воно в насіння йде,

щоб дати плід, щоб з зерняти наступного

року вирости, а ти його знищиш. Це пра�

вильно? Га? Як на Переплута, на Купайлу,

на Перуна зірвеш, воно дасть новий пагін й

ще встигне відцвісти, відсіятись. А так…

Треба було б попам Пантелеймоном нашо�

го Бога Переплута крити… 

Та я мало слухаю батькову філософію.

Он гінка статура на шляху. Батько ловлять

мій зір.

– Невже Павло Федорович приїхали?!

Точно вони!

– Добрий день! – горлаю я, мов недорі�

заний своєму улюбленому вчителю. Хоч я

вже давно у велику школу ходжу, а вони в

початковій, та на все життя лишаться

улюбленим вчителем. Моїм першим нас�

тавником, що навчив знаходити корінчи�

ки, найпотаємнішої істини.

– Добрий день! Добрий день! – і пишні

сиві вусища злітають, мов чайка на хвилі

посмішки. – Ого як ти підріс?! – легка ве�

села рука куйовдить мені чуба. – Справ�

жнісінький козак – запорожець.

– Йому прибуло, а нам вибуло! Чи як? –

подають батько лемешувату грубезну

долоню.

– Може й так! – згоджується вчитель, бо

ж не проти течії – за нею!

– Еге ж бо! Еге ж бо! – батько кивають го�

ловою, – ходіть до двору, я саме медок по�

качав і красавичка добренько вродила. Я

трошки й торгонув. Та й на чарочку калгані�

вочки можна ради празника розговітися.

Красавичка – зараз не вгадаєш, де й бу�

ла. Розлога, височезна яблуня з червонос�

мугими дорідними плодами. «Наталонька�

Полтавонька!» Яблунька перша, мов золо�

тим ключем, відкрила мені таїну життя.

О, за таємницю, хоч яка в тих там дівчат

таємниця? Я готовий не те, що на краса�

вичку лізти – на небо. Дійницю в руки – і аж

на вершок. Та найгарніших, найсоковиті�

ших, найзавидніших.
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– Ось! – вихекав поза кущами, пригинаю�

чись, аж в самісінький березняк.

А дівульки ось так капосні, розхапали,

сіли хрумають, а на таємницю й оком не

моргнуть. Тоді я бурмошуся й на цілком

серйозному тоні заявляю, що ніколи… ні�

коли й гнилого не покажу! Це діє. Посхоп�

лювалися. Радяться. Зиркаючи на мене

надутого, мов молодик на дощ. Кличуть

таки, хе! І враз, я аж очі витріщив, всі як

одна задрали поділки, аж до підборіддя�

чок. Овва! Та там же анічогісінько цікаво�

го. Правду дід Євмен казали: «Як варени�

ки розлупані». А ось у Віруні – старшень�

кої, Шевченківни, там уже кучерявилось.

Чим би скінчився цей театр – невідомо,

аби не батьків грізний оклик.

– А чому це ви, сцикухи, хлопця вчите?

Га?!

Завіси так і порснули донизу. Акторки

так і пурхнули навсебіч. Юний глядач сми�

конувся й собі драла дати, але татова міц�

на рука вхопила мене за комірець.

Ой було… Ой, мамо моя рідненька, ой

було… Що кропива лікувальна – то я взнав

значно пізніше, а що вона має чудовий пе�

дагогічний вплив – через кілька хвилин.

– Через ту прицюцькувату Єву, – рего�

чуть батько, – моя баба, та хіба тільки

моя, по всім мирі православнім яблук до

Спаса ніхто й на зуб не візьме. А воно ж

смак який, благодать. І вже, бачте, відхо�

дять ранні сорти. Ви в медок, в медок

вмочайте. Це забрусовий. Особливо

пользовитий. Та я оце хочу вас запитать,

бо до слова проситься, – батько підсову�

ють вчителю пиріжечків, – чого ж це Бог

забороня першим людям плід Пізнання

Добра і Зла. Виходить, щоб вони не віда�

ли чи добро, чи зло творять. Ось, напри�

мір, убив, осквернив, відвернувся і йому

все, як то кажуть, по кожуху мороз. Ходи

голий, босий, з ножем за халявою й доб�

ре! А Змій той розтлумачив, що й до чого,

де добро, а де зло.

– Як по вашому, Гарасиме Дмитровичу,

так Змій той засновник нашої цивілізації.

Якби, виходить, не Змій, то були б ми й

досі нагі, мали б дебільно�слух’яне людс�

тво. Первісні племена в Африці, в Амазонії

так й живуть. Але Рай – це просто невда�

лої конституції міф про первісне суспільс�

тво, і сприймати його за чисту монету не�

розумно та й годі. А яблука у вас справді

чудесні!

– Йванько вам завтра в школу принесе

відерце. А може там що вам треба підсоби�

ти? Га?! Так він слух’яний!

Сиджу на тремтливій розкарячині і де

найбільші ключкою вивертаю до себе.

Ми до яблук звикли. Хапаємо завжди за�

морські апельсини, а втім яблука набагато

корисніші отого чужого фрукту. Біологічна,

мікроелементна будова яблука неповтор�

на й виключно багата.

Як розповідають мені баба Онися леген�

ду про яблуньку, так все хилять та й хилять

до одного: хто щирий буває, того Бог не

обминає.

А діялося це чинилося, бозна скільки й

літ, може, як тільки зробився світ. Не всі

тоді дерева красувались, не всі хліба пи"

шались. Ходив Бог та й насаджував їх до

потреби.

Раз спіткав він сиріток нивку, навпіл

розділеную. Вдова лишила світові донеч"

ку та сина. Ось дівчина й стала братикові

за матінку. Випестила, вигледіла та лінтю"

ха несусвітнього. Вижала вона його поло"

винку та й велить в снопи в’язати, в полу"

кіпки складати. А сама вже й свою жне.

Ось брат сів, пирога одного з’їв. Коли це –

глип дідусь"сивусь перед ним кланяється.

– А дай, небоже, й мені чим Бог послав

підживитися! – просить.

– Було два, а вже нема! – реготнув пару"

бок та хаміль"хаміль торбу під себе. – Ви,

діду, до моєї сестри йдіть, у неї просіть!

Вона тут господиня, а я дитина!

Глянув дідусь пильненько, аж зробилося

парубку страшненько, та й до дівчини по"

хилив.

– Помагай бі, дівчино, жито жати! А чи

немає в тебе що подорожньому дати, душу

обавити?

– Ой, дідусю, ой голубчику! – сплеснула

руками, порожня в мене торбина, хіба що

хліба житнього скорина, жайворонкам на

вітанок лишилася, зайцям – побігайцям на

гостинчик!

– А то нічого, – усміхається дідусь ласка"

во, бриль солом’яний, золотистий знімаю"

чи, буде сит і жайвір, і заєць – побігаєць і

ми з тобою.

Дівчина й подала. Загорнув дідусь той

шматок чотирма ріжками хустини білої,

розкриває, аж очам дівчина не повірила –

був сухар, а став такий пиріг, як цар. А ді"

дусь усміхається: їй дає, собі лишає, на всі

боки кидає. Як назліталося тут тих жайво"

ронів, як назбігалося зайців.

Кланяються, вухами, мов долонями пле"

щучи, розвеселяючи й дідуся старенького

й сирітку працьовитую.

– А хто ж ви, Дідусю є? – дивується дівчина.

– Та я жайворонкам Батько, а зайчикам

рідний Дядько. А ти мені, дитино, ону"

ченькою доводишся. Я той, що поживу

всім дає, таке й ім’я моє!

Тут зайці та жайворони підживилися, та

як заходилися. В одну мить усе жито в по"

лукіпки склали, ще й шнурком вишневим,

вершечок пов’язали. Дідусеві на втіху, на"

вію – однооку на лихо.

Коли це парубок підбігає, мало не за пе"

тельки Дідуся хапає.

– Коли ви сестрі отак угодили, то й мені

вгодіть, бо ж я сирота!

– Добре! – усміхається Дідусь, бриль свій

з сонячної солімки плетений, надягаючи, –

будуть перед тобою люди кланятись, а пе"

ред нею носа драти. Чи згоден ти так?!

– А непогано! – мало не підстрибнув па"

рубок.

І став парубій реп’яхом надокучливим,

всяк перед ним кланяється, коли оббирає.

А дівчина"привітниця, всьому мирові од"

вітниця – закрасувалася яблунькою. Кожен

носа дере, хто хоче яблучком поласувати.

Ім’я жайворонкового Батька можна роз�

глядати різно. Остільки небесним знаком

весняного Сонця є жайвір. То це Сварог.

Оскільки дівчина йому внучка – Даждь�

Бог. І остільки він той, що всьому мирові

дає поживу – Жива. Можна припустити,

що Жива – ізначальна стародавня назва

Бога�Творця РОДа.

Сюжет з яблунею, хлопцем та дівчиною,

птахами та зайцями чудово дожив на

рушниках до середини ХХ століття. Це ви�

шиття можна раніш було часто побачити і

в наших хатах, коли ще рушники вважали�

ся головним оберегом роду й оселі. Якби

не зайці, це шиття можна було б сприйма�

ти за осучаснений біблійний сюжет Раю.

Але оті ох зайці…

Але зайці – зайцями, та про яблуньку

промовка. Найперш, її плоди цінні й навіть

цілющі тим, що достатня кількість пекти�

нів, як пластилін скло потовчене, вбира�

ють в свою пористу структуру радіоактивні

відколки й виводять їх. Особливо діючі

пектини в печених яблуках, ну, наприклад,

з качкою, чи гусаком, чи дулею з маком.

Цих переваг цитрусові не мають. Тож і ви�

ходить, що звичайнісінька кислиця в кілька

разів цінніша найкращого апельсину. Чому

дичка? Бо в дичці пектинів найбільше. Лі�

сові яблука – ціла комора сонячних вітамі�

нів. А якщо лісову красуню обпиляти, дати

сонця – вона ой як порадує. До речі, гірко�

та в дичках при кип’ятінні зникає повністю.

Яблуко – це чудовий сон. Ось тому

двоє�троє плодів перед сном, після вис�

нажливого робочого дня, просто необхід�

ність. Вони добре відновлять й сили. Во�

ни дуже корисні при спазматичних болях

головного мозку. Яблука запобігають

ламкості кровоносних судин. Прекрасно

виводять з тіла холестерин, солі, важкі

метали. Малята, що постійно смакують
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яблучками, не хворіють на анемію. Це на�

родне спостереження взяли на озброєн�

ня медики. З кислих сортів яблук готують

яблучно�кислий екстракт заліза (Extrac�

tum terri pomati), який призначають при гі�

похромній анемії.

Яблукова дієта лікує гострі та хронічні

ентероколіти. Плоди дуже бажані при ате�

росклерозі, бо чистять зашлакованість су�

дин. Хворим гіперацидним гастритом, ви�

разковою хворобою шлунку й 12�палої

кишки, дискенезії жовчних шляхів потріб�

но вживати солодкі сорти яблук. Перший

тиждень по 2–3 натщосерце о 7–8 ранку.

Двоє�троє – перед обідом, й перед вече�

рею. А хворим на гіпоцидний гастрит, на

спастичний коліт, потрібно споживати за

такою ж схемою кислі яблука.

З миру по… рецепту – автору… Звела

мене якось доля з івано�франківським ар�

хірейським хором. Їхали відкривати на

Верховинщині щойнозбудований правос�

лавний храм. І довідавшись, хто ж це їде

на деканові пироги, жіноцтво і само пита�

ло, й мені дарувало, неповторні приписи.

Ось про яблука. Антонівку зокрема. Коли

вже навіть лікарі опустили руки підняти до

належного рівня гемоглобін крові, допо�

можуть яблука з… цвяхами. Ні�ні! Постри�

вайте посміхатися! Тушкувати їх не дове�

деться. А ось варити… Свіжі магазинні

цвяхи знезаражуються, обезжирюються

кип’ятінням, втикаються в антонівку. По�

більше. Робіть справжнього їжака. Ніч во�

но лежить, а ранком натщосерце ви його

з’їдаєте. Й так три�чотири рази на день. В

антонівці багато власного заліза, сполуча�

ючись з окислом заліза, воно робить по�

передньо згадувану сполуку в чистому

вигляді. Дуже швидко за 4–5 днів ваша

кров дійде норми, на здивування лікарів.

Свіжі яблука вживаються як дієтичний та

загальнозміцнюючий засіб при авітаміно�

зах, при розладнаній роботі шлунково�

кишкового тракту, при порушеннях обміну

речовин. Ними користуються у дерматолі�

куванні та косметиці.

А ні з чим не зрівняні весняні яблуневі

меди. Їх тато відкачували окремо. Кожне

деревце вони пестили. Роззувалися як на

яблуню лізли, тому сад наддивовижно

щороку плодоносив.

Ну, а вміло заквашені яблука – хіба то не

диво. Особливо «Пепінка». З радістю да�

рую вам наш доладний сімейний припис.

На 10 відерну діжку, саме діжку, бо тоді яб�

лука дихають, йде неповних 5 відер води.

Холодної з колодязя. В ній розвести

склянку з горою солі й стільки ж меду. Але

головне зараніш набрати снопик жита з

колосками, що не перем’яте машинами.

Ось ним встеляють дно, боки, щоб плоди

не торкалися стінок. І шар яблук, шар чеб�

рецю – материнки, дубового, вишневого,

смородяного гілля і так до верху. Кружок.

Гніт. Киньте кілька галузок, нагору, осики –

вона попередить закисання. Через місяць

хоч князю на стола.

Павло Федорович смакують яблуками і

розповідають мені про Тарасову гору, во�

ни ж з Черкащини родом. Там в Кобзаре�

вій могилі зброя лежить, свята, невидима

до пори до часу.

Ой і вхопив би я автомата. «Не вмирає ду�

ша наша, не вмирає воля, і неситий не вио�

ре на дні моря поле!» – кричу, аж Микоя з

коня дурновато тріщиться. І батько покусу�

ють губу. Молода сила аж дзвенить в мені.

Але тут хоч і всього «Кобзаря» напам’ять

вивчи… кіз же треба комусь пасти.

Що то за цап Микита, що то за розбійник.

Уже до кізоньок заграє. Але вони розумні

створіння, кумекають, що гратися з ними

ще зарано, рогами, рогами його зобохбіч.

Так він свої любовні домагання переніс на

свинку Парасочку. А вона й рада тому.

– Тату! Тату! – кидаюсь я вибриком бать�

кові навперейми, – тату! А що в нашої Пара�

сочки народиться? Ось таке? І розгортаю

свою вже зачитану книговицю на тій казці,

де чортяка верхи на пузатім попові пре.

– Тьху, нечиста сила! – батько аж жахнув�

ся. І їх правиця важко й боляче осінила мою

потилицю. – Ну ти й шибеник, отаке стра�

хіття батькові перед сном показувати! Пріч!

І враз полагіднівши, сміються:

– Та нічого, козаче, не народиться! При�

рода тут начеку. А то б ми.., – реготнули

якось перемерзло, – хто б з крилами, хто б

з рилами ходили! Справжня б оказія була!

А ось тут татусь були й не праві. Хіба ж во�

ни знали, що настануть такі часи дивовиж�

ні, що мало не з кожного, навіть найменшо�

го кабінетика, з кожної комерційної халабу�

ди, з кожного крісла... визирне свиняче ри�

ло. Цікава штука демократична генетика.

Дні в серпні летять сорочим летом. Тут,

ну лише вчора – Пайтелеймона�цілителя,

баба ціле глечя святої води принесли, а

вже ж новий готують – бо Спас, бери рука�

вички про запас. Ой як не хочеться брати,

бо це вже школа розчиняє двері навстіж.

Перший Спас – це медовий, маків’яний

Спас. Запитайте першу ліпшу бабусю:

хто такі брати Маккавеї – тільки плечима

здвигне, зашелестівши маківочками, бо

народ насправді пошановує не якихось

там... в цей день, а Бога Живу. Другий

Спас присвячувався колись Його загибе�

лі. А третій – Воскресінню, коли вже схо�

дило житечко.

О, мак – улюблені мої ласощі дитинства.

Куди там цукеркам. І за того маку, ще білу�

ватого, правда, був я не раз й не двічі не�

щадно битий матусею. Й цілком правиль�

но битий. Бо тільки обпаде цвіт, я туди очі й

стромляю, лиш зажовтіє коробочка – моя!

– Іване?! – зводять на переніссі шнурку�

ваті, мов п’явочки, брови – ще раз побачу

на вгороді, до цурки оцю лозиняку поб’ю!

А раз таки періщонули по плечах. Я в ле�

мент. На зик той несамовитий вибігають

батько з клуні.

– Насте Самілівно! Настечко! То я прови�

нився. Для лечебственності знадобилося!

Виявляється, ще зелений з листом з

усим наркотичним стеблом мак при сус�

тавних болях чудодійні ліки. Не просто га�

мує біль, а й виліковує. Посічене стебло,

головку заливають міцною горілкою й

ставлять в гній на 2 тижні. І витирання ціл�

ком готове. Всередину вживати такі ліки

вкрай небезпечно.

А взимку… Маків’яні коржі, товча з ма�

ком, вареники, макові коржики з медом, і

врешті, макова неповторна олія. В нас

завжди сипалося дві лантушиці опасисті

зерня. Бо цвів город всуціль, наче молода

з дружками, мислимими й немислимими

кольорами.

(Друкується з скороченням.

Продовження в наступному номері)
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А тепер декілька порад, які допомо#

жуть вам уникнути багато недугів.

Профілактика грипу
У розпал епідемії грипу чи ГРВІ ско#

ристайтесь перевіреним засобом: зака#

пайте в ніс розчин перекису водню (на

1 столову ложку теплої води 10#15 кра#

пель перекису). Закапуйте в кожну ніз#

дрю по повній піпетці.

Рятуємось від нежитю і кашлю
Якщо ви все#таки підхватили вірус,

не чекайте, поки він набере силу і зава#

лить вас з ніг. Починайте діяти негай#

но. При сильному кашлі візьміть дріб#

ку соди і вдихніть її (вдих повинен бу#

ти швидким, стрімким, з «хлопком»).

Якщо все зробити правильно, то сода

потрапить до трахеї, ви закашляєтесь і

організм розпочне позбуватись від

зайвого слизу. А це означає, що швид#

ке одужання вам гарантовано. Вдихан#

ням соди через ніс можна позбутися

набридливого нежитю.

Чистимо вуха від сірчаних
пробок

Найчастіше причиною порушення

слуху (особливо в людей похилого віку)

є сірчані пробки. Видалити можна легко

і безболісно за допомогою 3%#ого пере#

кису водню. Для цього візьміть воду і

перекис в пропорції 1:1 і за допомогою

шприця (без голки) введіть розчин у ву#

хо. Перекис почне шипіти, роз'їдаючи

сірчану пробку, після цього ви легко

зможете її видалити за допомогою ват#

ної палички.

З світу цікавого та
маловідомого

Через 10#15 хвилин після прийому

підсоленої води вона починає діяти як

електроліт. Тепла підсолена вода (її тем#

пература повинна бути 36#38 градусів)

працює як могутній антиоксидант, роз#

чиняючи сечокислі утворення, які на#

копились в зашлакованому організмі.

Обмежте прийом солі 2#3 грамами в

день.

З світу цікавого та
маловідомого

Порушення кислотно#лужного балан#

су, закислення організму – це одна з

найбільш поширених проблем сучасно#

го життя. Більшість продуктів, які ми

споживаємо, мають кислу реакцію. За#

кислення рідких середовищ організму

(особливо крові) – це прямий шлях до

розвитку хвороботворної мікрофлори і

навіть онкологічних захворювань.

Нормалізувати кислотно#лужну рів#

новагу в організмі можна за допомогою

соди.

Аніони вугільної кислоти сприяють

підвищенню лужного резерву організму.

Як пише Іван Неумивакін, вони «виво#

дять з організму через нирки надлишок

аніонів хлору і натрію, що, з однієї сторо#

ни, приводить до зменшення набряків і

нормалізації кров’яного тиску, а з іншої

сторони – створює умови для проход#

ження калію в клітину, що і відновлює в

ній біохімічні і енергетичні процеси,

приводить до кращого засвоєння кисню

і, відповідно, до оздоровлення як кожної

клітини, так і організму в цілому».

Половина чайної ложки соди, розчи#

неної в склянці теплої (не менше 39

градусів) води – це профілактична до#

за для здорової людини. Але починай#

те з невеликої кількості соди (чверті

чайної ложки). Якщо організм надто

закислений, дозу прийдеться збільшу#

вати в рази.

Сода і перекис для здорових і
білих зубів.

Жоден стоматолог не відкриє вам

«страшну таємницю»: в закисленому

організмі слина має кислу реакцію. А

кислота, як відомо, роз’їдає зубну

емаль. Хочете мати здорові та білі зуби –

чистіть їх і ополіскуйте рот розчином

соди, води і перекису (на столову ложку

води небагато соди і 10 крапель переки#

су водню). Щоб посилити відбілюючий

ефект, добавте трішки морської солі і

декілька крапель соку лимона.

Очищуємось ззовні і всередині.
Содові ванни і содові клізми мають

могутній оздоровчий ефект для всього

організму. До речі, 80 років тому, акаде#

мік Академії медичних наук СРСР

О.Лепешинська рекомендувала вико#

ристовувати содові ванни в якості омо#

ложуючого засобу. Так що, використо#

вуйте досвід видатних лікарів і фізілогів

собі на користь: оздоровлюйтесь і моло#

дійте за допомогою самих простих і дос#

тупних засобів.

Позбуваємось токсинів за
допомогою олії

Про небезпечну екологічну ситуацію,

шкоду радіації і вихлопних газів, підви#

щенний вміст токсичних речовин в по#

вітрі і воді, сьогодні знають навіть діти.

Проте ми продовжуємо в побуті корис#

туватися «термоядерними» миючими і

чистячими засобами, додавати в їжу

смакові добавки, консерванти, барвни#

ки, вирощувати овочі та фрукти за до#

помогою великої кількості мінеральних

добрив і абсолютно не думаємо про те,

як наш організм буде виводити накопи#

чені отруту і токсини. На жаль, тут одні#

єю тільки чисткою кишечника і антипа#

разитарною програмою не обійтись.

Повністю очиститись від токсинів нав#

ряд чи нам вдасться, для цього прий#

шлось би змінити не тільки спосіб жит#

тя, але й місце проживання. На щастя,

допомогти своєму організму ми все#та#

ки зможемо. Правда, якщо будемо дот#

римуватись декількох правил:

# Пити чисту воду, бажано структу#

ровану (важлива порада – пийте її не

залпом, а ковтками, роблячи невеликі

перерви).

# Займайтесь спортом – це прекрас#

ний спосіб вивести отруйні речови#

ни, які накопились, через шкіру, але

після фізичних вправ обовязково

прийміть теплий душ, щоб змити все,

від чого наш організм такою працею

позбувався.

# Намагайтесь вживати органічні про#

дукти. Раз і назавжди скажіть «ні!» харчо#

вій хімії на своєму столі: «коли», «фан#

ти», чіпси, майонези, копченності і кон#

серви необхідно виключити з раціону. Я

вже не говорю про алкоголь та нікотин.

# Намагайтесь вживати в їжу як можна

більше продуктів, які лужнять, а не за#

кислюють організм. Список таких про#

дуктів ви можете знайти в моїх перших

книгах.

# Намагайтесь менше вживати про#

дуктів на дріжжах (гадаю, ви вже усвідо#

мили, наскільки небезпечні процеси

гниття і бродіння в організмі), уникайте

рафінованих вуглеводів.

# Намагайтесь притримуватися роз#

дільного харчування – не поєднувати

білки з вуглеводами.

А наостанок, я хочу поділитися з вами

одним з старих, добре провірених мето#

дів очищення організму від токсинів.

Все, що вам потрібно буде, – це нерафі#

нована олія, бажано соняшникова, і 5#7

хвилин вільного часу. Щоправда, олію

не потрібно пити, як ми робили з кас#

торкою, а ... смоктати.

Друкується з дозволу автора, Миколи Сергійовича Насіковського.

Вісцеральний Масаж
Сім кроків до здоров'я
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Я пропоную вам спрощений варіант

(не кожен зможе виділити на цю про#

цедуру 20#25 хвилин). Звичайно, чим

довше ви розсмоктуєте олію, тим кра#

щий ефект. Але давайте розпочнемо

хоча б з маленьких перемог в боротьбі

над токсинами. Я рекомендую прово#

дити очистку олією з самого ранку, од#

разу ж після обдавлювання живота.

Бажано нічого не пити, а тим більше

не їсти до цього часу.

Отже, візьміть в рот десертну ложку

олії. На перший раз цієї кількості достат#

ньо, потім можна збільшити до столової

ложки. Зосереджуємо олію під язиком і

смокчемо її, як цукерку. Якщо втомили#

ся, починайте перекочувати її від щоки

до щоки. Головна задача на цьому етапі –

не ковтнути ні краплі олії (складно на#

віть уявити, наскільки токсична та су#

міш, яка утворюється під час смоктан#

ня). Справа в тому, що під час смокталь#

них рухів, активізується діяльність не

тільки слинних залоз, але і лімфатичних

вузлів, в результаті смоктання олія ад#

сорбує з крові і лімфи токсини, слиз і

шлаки, немов губка, вбирає всю отруту з

нашого організму. Не лякайтесь, якщо в

перші дні очистки загостряться ваші ста#

рі недуги. Це абсолютно нормальне яви#

ще, адже, як ми знаємо, часто зцілення

проходить через загострення.

Після того, як завершите смоктати

олію, виплюньте її – бажано в сміттєве

відро і прополощіть рот теплою, злегка

підсоленою водою (0,5 чайної ложки на

0,5 склянки води). Тепер можете займа#

тися своїми звичними справами.

Мінімальний ефект, на який ви може#

те розраховувати вже після першого се#

ансу – це санація ротової порожнини.

Такої стерильності і відчуття свіжості ви

не здобудете навіть після застосування

самих дорогих зубних паст чи ополіску#

вачів для ротової порожнини. Більше

того, ви на цілий день забудете про наліт

на зубах і неприємний запах. Чи варто

говорити, що це підійме ваш настрій та

самооцінку.

Крок сьомий: фізичні вправи
Гімнастика є цілительною частиною

медицини.

Платон

Тібетська гормональна гімнастика
В своїй першій книзі « Що робити, як#

що турбують нирки» я поділився з вами

унікальною гімнастикою тібетських

лам. «П'ять тибетців», або п'ять ритуаль#

них практик – дивовижна система, яка

гармонізує весь організм, і сприяє не

тільки відновленню здоров'я, але й та#

кож омолодженню організму і продов#

женню життя. Мені приємно чути відгу#

ки моїх читачів і слухачів семінарів про

цілющий вплив «П'яти тібетців».

На сторінках цієї книги я хочу розпо#

вісти вам ще про один комплекс – тібет#

ську гормональну гімнастику. Вона воло#

діє могутнім оздоровчим ефектом, який,

до речі, ви почнете відчувати вже з 2#3

тижня занять. Але її чарівний вплив оці#

ните... років приблизно через 5. Якщо

почнете виконувати гормональну гім#

настику в середньому віці, то до 60#70 ви

будете виглядати на років 20 молодше

своїх однолітків: зникає повнота та оду#

тість, відновлюється тургор шкіри, щеза#

ють пігментні плями та алергічні висипи.

Крім цього, посилюється імунітет, від#

новлюється здоров'я і життєва енергія.

Єдина та непорушна умова – викону#

вати гормональну гімнастику регуляр#

но, кожний ранок. Важливе уточнення:

в обов'язковому порядку проводити її

після обдавлювання живота, тоді синер#

гічний ефект виявиться сильнішим в

рази. Думаю, навіть при вкрай напруже#

ному робочому графіку ви зможете вик#

роїти 5#7 хвилин для свого здоров'я,

щоб потім напротязі всього дня насо#

лоджуватися бадьорістю та хорошим са#

мопочуттям.

В даній гімнастиці є безліч варіацій ( а

втім, як і історій її чудової появи в нашій

країні). Сьогодні я пропоную вашій ува#

зі спрощений, «адаптований» варіант.

Ті, хто займаються йогою або енерге#

тичними практиками і бажають поси#

лити ефект, без перешкод зможуть

знайти повну версію цієї гімнастики на

спеціалізованих сайтах чи форумах ( там

детально описано, як правильно розмі#

щати руки – для жінок передбачене од#

не положення, для чоловіків – інше, як

концентруватися, на що звертати ува#

гу). Проте, навіть в спрощеному варіан#

ті гормональна гімнастика проявить мо#

гутній цілющий ефект на ваш організм.

Отже, приступимо.

Гімнастику рекомендується проводи#

ти рано вранці, оптимальний час – в 6

ранку, в цей час активізуються залози

внутрішньої секреції. Виконуйте впра#

ви в ліжку, якщо ліжко надто мяке, мож#

на лягти на підлогу. Кожен рух повто#

рюється по 30 разів, ритм розмірений –

1 рух в секунду.

Вправа № 1
Розітріть руки до відчуття тепла. Заод#

но ви зможете оцінити стан свого біопо#

ля. Якщо руки теплі, навіть горячі, зна#

чить у вас все в порядку, якщо ж руки за#

лишаються прохолодними чи холодни#

ми ( а часом іще й вологими), – значить

енергетично і фізично ви виснажені.

Вправа № 2
Положіть розігріті долоні на закриті

очі (центр долоні прийдеться на очне

яблоко). Зробіть 30 мяких нажимів (так

званий пальмінг). Якщо у вас є пробле#

ми з зором, то потримайте долоні на

очах 1,5#2 хвилини, зосередьтесь на від#

чутті тепла, яке виходить з рук. Глибоко

вдихніть та видихніть.

Вправа № 3
Тепер прикладіть руки до вушних ра#

ковин і зробіть 30 надавлювань. Не ля#
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тики.  Член Ради Української Академії Цілительства. Автор багатьох публікацій по вісK
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кайтесь, якщо з'явиться біль у вухах, це

може свідчити про дисфункцію нирок (

ви вже знаєте, що вуха є їх проекційною

зоною). З часом неприємні відчуття

зникнуть.

Вправа №4
Стисніть руки в кулаки. Другі фаланги

стиснутих пальців положіть на підборід#

дя, великі пальці не згинайте. Ведіть ру#

ки від підборіддя до вух, доволі сильно

прижимаючи пальці до підборідної кіс#

тки. При правильному виконанні вели#

кі пальці опиняться за вухами. Повто#

ріть 30 разів.

Вправа №5
Покладіть долоні ( саме долоні, а не

тільки пальці) одна на одну. Тепер про#

ведіть по чолі від лівої скроні до правої,

потім зворотно. Це один повний цикл.

Зробіть 30 таких циклів.

Вправа №6
Трохи поміняйте положення: розміс#

тіть під шиєю невеликий валик, долоні

тримайте одну над іншою, як в попе#

редній вправі. Підніміть руки над го#

ловою на відстані не більше 10 см від

волосся. Не торкаючись голови, про#

ведіть від чола до потилиці і зворотно.

Повторіть 30 раз.

Вправа №7
Затримайте долоні на декілька секунд

над тім'ячком, після цього, тримаючи

руки в повітрі, проведіть по направлен#

ню від одного вуха до іншого і зворотно.

Повторіть 30 разів.

Вправа №8
Долоню однієї руки розмістіть на шиї,

в області щитовидної залози. Долонею

іншої руки, не торкаючись тіла, здій#

снюйте рухи від щитовидки до низу жи#

вота і зворотно, немов створюючи енер#

гетичний міст між нижньою частиною

живота і шиєю. Повторіть рух 30 разів.

Вправа №9
Складіть долоні так, як вказано в

Вправі №5. Виконуйте кругові рухи по

низу живота за часовою стрілкою. При

можливостві, занурюйтесь руками

глибше в черевну порожнину, масажу#

ючи її і живлячи енегргією рук. Повто#

ріть 30 разів.

Вправа №10
Розітріть пахову область для активіза#

ції статевих залоз ( в оригінальному ва#

ріанті ця вправа була відсутня, проте я

рекомендую її виконувати всім, хто

страждає від дисфункцій органів сечос#

татевої системи).

Вправа № 11
Тепер ляжте на живіт, добре розітріть

зону попереку. Наскільки це можливо

промассуйте зону вздовж хребта.

Вправа №12
А тепер лімфодренажний масаж. Під#

німіть руки і ноги доверху під кутом 90

градусів, долоні і ступні тримайте пара#

лельно долу ( попервах ця доволі проста

вправа, можливо, дасться вам не легко,

не впадайте у відчай, виконуйте її так,

як можете, через тиждень ви будете від#

мічати дивовижний прогрес). Порахуй#

те до 30. Потім, не міняючи положення

( вправу можна трішки ускладнити, наг#

нувши голову дл грудей) потрясіть нога#

ми – від ступнів до бедер, руками – від

кисті до плечей, головою – вправо#влі#

во, щоб викликати рух лімфи і крові, які

застоялися. Шум в вухах і легкі поколю#

вання в кінцівках є номальними явища#

ми. На перший раз обмежтесь декілько#

ма секундами, потім розслабтесь і насо#

лодіться давно забутим для вас відчут#

тям легкості у всьому тілі. Ця вправа

покращує циркуляцію крові і лімфоток,

очищує енергетичні канали, відновлює

здоровя суглобів. Вона також корисна і

для профілактики варикозного розши#

рення вен.

Вправа № 13
Сядьте в зручну для Вас позу. Спочат#

ку розітріть ступні по боковим повер#

хням. Потім, склавши руку в кулачок,

розітріть кістяшками пальців спочатку

одну стопу, потім іншу. Акцент робіть на

центр ступні, на біологічно активних

точках.

Далі розітріть гомілки, зони колінних

чашок і стегна. Гормональна гімнастика і

енергетичний масаж всього тіла закінче#

ний. Тепер розслабтесь і полежіть, прис#

лухаючись до приємних відчуттів в тілі.

Зарядка по Ніші, 
або «Чарівний рушник»

Тепер я поділюсь з вами ще одною

незвичайно простою і в той же час дійо#

вою гімнастикою. Як виявилось, не

тільки динамічна гімнастика приносить

користь нашому організму, але і статич#

ні вправи. Ви зможете виправити осан#

ку, усунути багато проблем з хребтом,

покращити діяльність внутрішніх орга#

нів... і отримати тонку талію. Такий «

побічний ефект» японської гімнастики.

Звичайно, навряд чи вам пощастить от#

римати бджолину талію Махмуда Есам#

баєва ( 47 см), але стрункість після ви#

конання цієї вправи я вам гарантую.

Для виконання вправи вам знадобить#

ся рівна і тверда поверхня ( краще всьо#

го виконувати її на долівці, але не за#

будьте про гімнастичний килимок), а

також згорнений у валик, туго затягну#

тий звичайний махровий рушник. Руш#

ник беріть такого розміру, щоб валик ут#

ворився достатньо щільним, і відповідав

ширині тіла. І не забудьте про сантимет#

рову стрічку ( вона потрібна для того,

щоб замірити талію і відмічати диво#

вижні метаморфози).

Отже, ляжте на підлогу, валик знахо#

диться під попереком ( жінкам, які мрі#

ють отримати великі груди, рекоменду#

ється виконувати ще один варіант цієї

вправи, розташувавши валик під лопат#

ками). Руки витягнуті доверху, ноги на

ширині плечей ( великі пальці дотика#

ються, між пятками відстань не менше

20 см). Долоні повернуті донизу, мізин#

ці разом. Потягніться, немов розтягую#

чи своє тіло, подовжуючи його. Зна#

ходьтесь в такому положенні до 5 хви#

лин. На жаль, незважаючи на видиму

легкість, на перших порах мало хто мо#

же виконати цю вправу більше 1#2 хви#

лин. Не впадайте у відчай. Ваша задача

– не кількість, а якість. Через деякий

час, коли знімуться блоки і зажими, ко#

ли відійдуть спазми, ви справитесь з ці#

єю вправою легко і невимушено.

Правильне положення для викоK
нання гімнастики.

Точно під пупком. Так повинен лежати

рушник. Долоні донизу, мізинці разом.

Правильне положення рук. «Косолапі

ступні». Між пятками не менше 20 см.

Мікрогімнастика –
макрокористь для організму.

Закінчити цей розділ я би хотів добо#

ром вправ для мікрогімнастики. Вико#

нувати її можна як лежачи у ліжку, так і

в положенні стоячи ( я віддаю перевагу

другому варіанту). Вправи настільки

прості, що їх можуть виконувати навіть

люди, які мають серйозні проблеми з

суглобами, навіть ті, які важко пересу#

ваються по квартирі.

Як можна зрозуміти з назви, вся гім#

настика заснована на мікрорухах, які

віддалено нагадують танцювальні па

бальних танцюристів.

Одразу скажу: найскладніше в цій

вправі – її опис, а ось з виконанням

упорається кожен.
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НАРОДНА МЕДИЦИНА: ПРОФІЛАКТИКА

Отже, встаньте прямо, ноги на ширині

плечей. Уявіть, що на долівці намальова#

ний овал, він злегка відступає вправо і

вліво від ваших ступнів. Злегка зігніть

ноги в колінах і ... намагайтесь « нама#

лювати» колінними суглобами овал,

точнісінько повторюючи контур, окрес#

лений на підлозі. Тепер трішки усклад#

нимо задачу: малюємо на підлозі знак

безкінечності, а потім злегка зігнутими в

колінах ногами, намагаємось його «на#

малювати». Продовжуйте цю вправу до

відчуття легкої втоми, на перший раз

можна обмежитись 30 секундами.

Встряхніть ноги. Глибоко подихайте.

Тепер намалюйте овал, а потім вісімку

стегнами ( від вас не вимагається витон#

ченості і граціозності, властивим вико#

навцям латино#американських танців,

не забувайте #це все#таки мікрогімнас#

тика). Після цього промалюйте овал і ві#

сімку попереком, плечами, шиєю... Не

лінуйтесь, ви ж хочете повернути здо#

ров'я всім суглобам, всьому тілу?

Тепер поміняйте положення ( проек#

цію). Подумки намалюйте овал на стіні,

на рівні колін. Тепер злегка зігніть ноги в

колінах і повторіть вправу так, як ви ви#

конували раніше. Потім спробуйте «на#

малювати» колінами знак безкінечності.

Злегка відпочиньте і розпочинайте «ма#

лювання» тазостегновими суглобами,

потім попереком, плечами, шиєю... Як

бачите, нічого складного – мінімум зу#

силь дозволяє досягти максимального

ефекту. Виконуйте це в трьох проекціях

– на підлозі, на стіні ( стоячи до неї об#

личчям) і на стіні ( стоячи боком).

Ці вправи настільки прості, що багато

хто відмовляється вірити в їх цілющий

ефект ( по крайній мірі, поки не спобу#

ють самі). Проте, для всього є просте і за#

кономірне пояснення. Для нормальної

роботи суглобів необхідна спеціальна

змазка – синовіальна рідина, яка забез#

печує «живлення» суглобів і дозволяє

вільно рухатися, ковзатися їх частинам

один відносно другого. Хруст, який ми

іноді чуємо в колінах, якраз і свідчить про

те, що синовіальної рідини недостатньо.

Нерухомий суглоб, який в силу тих, чи

інших причин позбавлений можливості

рухатися, швидко втрачає свою функціо#

нальність. Щоб позбутися цієї проблеми,

потрібно продавити печінкові протоки.

Однак надмірна активність, серйозні

фізичні навантаження також шкідливі

для наших суглобів. Вони потребують

постійного живлення і повноцінного

засвоєння поживних речовин. А це мож#

ливо тільки при невеликій амплітуді ру#

ху і незначних, мікронавантаженнях.

До речі, теорія мікрорухів лежить в

основі багатьох лікувальних гімнастик

– наприклад, Віталія Гітта, а також

Петра Попова. Вправи, які вони про#

понують, також дуже прості і ефектив#

ні. Ви можете ознайомитись з ними, а

потім створити свій власний, індивіду#

альний комплекс мікрорухів ( але на#

гадую, виконувати їх потрібно обовяз#

ково в трьох проекціях). Це дозволить

вам повернути здоров'я не тільки суг#

лобам, але і хребту.

В якості «бонусу» запропоную вашій

увазі іще одну просту вправу – «біг на

сідницях». Сядьте на підлогу, ноги ви#

тягнуті, руки зігнуті в ліктях. Починай#

те рухатися вперед. Спочатку рухайте

ліву ногу, починаючи від стегна, потім

праву. Намагайтесь «пройти», таким чи#

ном, хоча би пару метрів, після того по#

чинайте рухатися назад, в цьому випад#

ку активніше почнуть працювати мязи

спини. Для «продвинутих» «бігунів» мо#

жу порадити задіяти руки, шию і голову.

Коли ви робите рух лівою ногою, повер#

ніть голову вліво, а витягнуті руки впра#

во. Таким чином ви поєднаєте «біг на

сідницях» і вправи на скручування.

Якщо ви з легкістю справляєтесь з ці#

єю вправою, то спробуйте ще один варі#

ант. Рухаючись вперед – виконайте «біг

на сідницях», а потім ляжте на підлогу і

спробуйте рухатися назад на спині за

допомогою... лопаток – ви мовби повзе#

те назад, спочатку пересуваючи лопат#

ки, а потім підтягуючи все тіло.

«Біг на сідницях» усуває застійні яви#

ща в малому тазу, укріплює м'язи, при#

чому не тільки живота, але і спини, і

нижніх кінцівок, є прекрасною профі#

лактикою варикозу, набряків, застійних

явищ в нижніх кінцівках, нормалізує

роботу шлунково#кишечного тракту, се#

чостатевої системи.

Можна годинами розповідати про чу#

додійний ефект цієї вправи, але буде

краще, якщо ви переконаєтесь вїї ко#

ристі і дієвості на власному досвіді. Го#

ловне – не лінуйтесь, вибирайте те, що

більше всього підходить саме вам – по#

чинайте займатися.

Замість післямови, або памятка
вісцеральному терапевту.

1. Перша і головна умова – установіть

контакт з пацієнтом. Якщо вам з пер#

ших хвилин сеансу вдасться усунути

біль, яка турбувала пацієнта напротязі

тривалого часу, ви отримаєте його повну

довіру і прихильність. Для цього прове#

діть візуальну діагностику, задайте запи#

тання, які допоможуть вам встановити,

чим можуть бути викликані больові від#

чуття. А після цього, обдавивши живіт,

усуньте спазми. Біль відійде, і ви зможе#

те довірливо спілкуватися з пацієнтом,

допомагаючи йому і направляючи.

2. Спілкуючись зі своїми пацієнтами,

намагайтесь налаштувати на позитив#

ний лад, розкажіть притчу або баєчку( я

спеціально підбираю в своїх книгах ці#

каві вислови, афоризми відомих лю#

дей). Від того, чи зможете ви найти

спільну мову, в більшості залежить успіх

вашої роботи.

3. Проведіть обдавлювання, згідно

схеми, яку ви вивчили. Обовязково зас#

тосовуйте метод загального внутріш#

нього напруження (таким чином ви

зможете за один#два сеанса домогтися

результатів, які при базовій техніці об#

давлювання ви отримали би тільки піс#

ля 10#15 сеансів масажу.)

4. Проведіть лімфатичний масаж.

5. Розясніть пацієнту, що дома необ#

хідно провести чистку кишечника і ан#

типаразитарну очистку організму.

6. На завершення сеансу налаштуйте

пацієнта на позитивний лад. Поясніть,

чому так важливо проводити обдавлю#

вання живота регулярно і чому так важ#

лива очистка організма.
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Експедиція до Алтаю
На початку 80�х роках минулого століття на весь Союз прогримів

цілитель М.В. Голюк з Приморського краю, який вилікував травами
багато людей від псоріазу, раку та інших тяжких хвороб. Методи�
ку його лікування офіційна медицина зустріла в штики, та не дивля�
чись на це, з усіх кінців Союзу до нього приїжджали люди не тільки
лікуватись, але й перейняти досвід лікування.

ВВ
той період я працював в науково

# медичному центрі «Відгук», за

плечима в мене був досвід ліку#

вання псоріазу, а з лікарями#онколога#

ми велись роботи по створенню проти#

пухлинних фітопрепаратів.

Науковий працівник відділу медичної

ботаніки Київського ботанічного саду

Володимир Передрій співпрацював з

нашою організацією, і спільна робота –

терапія травами, нас зблизила.

Побував Передрій в Приморському

краї в Голюка, Горно#Алтайську # в

Юрія Нікіфорова і в багатьох інших ві#

домих народних цілителів і передових

лікарів#фітотерапевтів, які успішно лі#

кували травами тяжкі хвороби. Як спе#

ціаліст#біолог, до рослин він відносив#

ся з любов’ю і душевністю, глибоко в

них розбирався, прекрасно орієнту#

вався в теорії, сам практикував, і ці

якості в розмові з цілителями і лікаря#

ми самого високого рангу надавали

можливість відверто ділитися з ним

своєю методикою лікування. До всьо#

го сказаного він ніколи не приходив в

гості з порожніми руками: дарував де#

фіцитну на той час літературу по лікар#

ським рослинам.

Відділ медичної ботаніки Київського

ботанічного саду заключив договір з

місцевою адміністрацією Алтайського

краю на заготівлю і сушку лікарської

сировини, і на початку серпня 1989 ро#

ку експедиція з 4 чоловік на чолі з Пе#

редрієм прибула в Горно#Алтайськ. В

цю експедицію включили й мене. 

Горно#Алтайськ – перший наш зупи#

ночний пункт, де на окраїні міста мож#

на заготовити бадан товстолистий (вхо#

дить в схему лікування раку по Голюку),

здати на сушіння і відправити в Київ.

Плоскогір’я і підніжжя Баданової

гори засіяні маленькими і великими

камінцями та валунами; де#не де сто#

ять високі розлогі дерева і чагарники;

поверхня гори кам’янисто#мохова.

Очі порадували великою кількістю

бадану, темно#зелені листя якого міс#

цями повністю застеляли плоскогір’я.

Щоб здобути корінь непотрібно ні ло#

патки, ні лома, ні кирки. Товсті пов#

зучі кореневища сягають довжини до

1 м, місцями вони зариваються під

шар опалих з дерев листків, тому ру#

кою їх легко відідрати, стряснути,

прочистити від піску, маленьких ка#

мінчиків і покласти в сумку. І обов’яз#

ково залишити 15#20 см кореню для

подальшого розмноження. Не прой#

шло і двох годин як ми впорались з

поставленим завданням і віднесли ко#

ріння в сушильню.

Бадан товстолистий (Bergenia crassi�

folia) в ті часи устилався в горах Пів#

денного Сибіру, Прибайкалля, Захід#

ного Саяну, Приморського краю, Ал#

таю. Улюбленим місцем його пророс#

тання – в горах на висоті від 1000 до

1700 м над рівнем моря, одначе його

можна зустріти і на висоті від 600 і до

2700 м, а також в долинах, на березі

струмків, на скелях. Непогано рослина

прижилась на Україні. Розводять її як

декоративну рослину в ботанічних са#

дах і на грядках. Та і в мене після екс#

педиції з десяток років прикрашав ма#

мину грядку на Черкащині .

З прикореневої розетки виходить

безлиста квітконосна прикоренева

стрілка висотою до 50 см і довгі череш#

кові цілісні округлі товсті блискучі зе#

лені листя довжиною до 35 см. Квітки

правильні, дзвіночкові, лілово#черво#

ного кольору зібрані в густі верхні щи#

товидні суцвіття. Цвіте в травні#серпні.

Восени листя бадану не відмирають, з

приходом зими зеленими їх накриває

сніг; вони якби завмирають, але вес#

ною знову оживають, вмикається в ро#

боту фотосинтез, і і через 2#3 тижні піс#

ля цвітіння появляються нові молоді

листя, старі відмирають і робляться

чорними. Здавалося б, який з них толк?

Але ні! Дубильних речовин, означаю#

чих їх основну лікувальну дію, сягає

27%, арбутину до 19%, до 2% флавоно#

їдів. Про таке листя було написано в

невеликій брошурці «Эндемический

зоб на Алтае», яку я купив в кіоску. В

ній написано, що в питній воді Алтаю

практично відсутній йод, так необхід#

ний для нормального функціонування

щитовидної залози. І рятуються саме

Володимир Кирилович Купчин,
фітотерапевт
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чорним листям бадану, багатим йодом

та іншими корисними речовинами.

1 cтолову ложку подрібнених чорних
листків бадану залити 0,5 л кип’ятку,
проварити 5 хвилин, настояти 10 хви�
лин, пити з медом по стакану вранці і
ввечері � як чай для лікування і профілак�
тики захворювань щитовидної залози.

Ми самі частенько пили такий чай під

час експедиції, та і додому привезли

цього листя, які показали непоганий лі#

кувальний ефект. Приємний смак і за#

пах неможливо передати: тонізує і осві#

жає організм чистим гірським арома#

том. Алтайці декілька листків бадану за#

ливають кип’ятком, настоюють 30 хви#

лин, проціджують і п’ють замість води

без обмеження. Це відмінний заспокій#

ливий і зміцнювальний напій. 

Заготівлю кореневищ і листя бадану

проводять влітку і восени, а зелених

листків – весною і на початку літа.

Крім названих вище біологічно актив#

них речовин чорних листків в корін#

нях ще міститься глікозид бергенін,

крохмаль, цукор, дубильні речовини,

які визначають його лікувальні дії:

протимікробні, в’яжучі, протизапаль#

ні, кровозупинні. Препарати бадану

знижають кров’яний тиск, прискорю#

ють частоту серцевих скорочень, зміц#

нюють стінки кровоносних судин, під#

вищують захисні функції організму. В

експерименті спиртові настойки коре#

нів бадану проявляють протипухлинну

і протирадіаційну дію. Галенові препа#

рати з листя і коренів проявляють про#

тиракову активність.

Оскільки бадан володіє міцно в’яжу#

чими властивостями, то його відвар ре#

комендують приймати при поносах,

розладах шлунку:

1 столову ложку подрібнених корін#

ців бадану заливають стаканом кип’ят#

ку, на малому вогні варять 30 хвилин,

приймають по 1 столовій ложці 3 рази

в день, а також при суглобовому рев#

матизмі, ревматичних артритах, колі#

тах, ентероколітах.

Для полоскання при запаленні сли#

зових оболонок рота і ясен готують

відвар бадану міцніший: 2 столових

ложки бадану на стакан кип’ятку. Та#

ким відваром змазують ясна при сто#

матитах і гінгівітах.

Безцінний бадан при тяжких хворо#

бах. Але потрібно знати: бадан протипо#

казаний для кишечнику, схильного до

запорів, а також при гіпотонії. 

Місто Горно#Алтайськ немов захова#

лось від зовнішнього світу в величез#

ній улоговині серед гір. В центральній

його частині стоять шести – і дев’яти#

поверхові будинки, а в підніжжі гір

притулились невеликі особисті убогі

домівки і хатинки з двориками. Де#не

де від них вгору піднімаються стежини

по плоскогір’ю або по крутій горі. Час#

тенько я поглядав на них і задавав для

себе запитання: куди ведуть ці стежи#

ни? Відповіді довго не став шукати:

піднявшись на одну з них, я побачив

казкову природу: перед моїми очима

розстилалась рівнина, а далі – знову

гори; світило сонце, небо голубе, а на

рівнині в невеликих долинках де#не де

між розкиданим камінням перелива#

лись золотисті, зелені і синюваті ко#

льори ласкавцю золотистого, звіро#

бою, м’яти, материнки… Їх запахи змі#

шувались з чистим прозорим гірським

повітрям і немов наповнювали життє#

вою силою мої легені і весь організм. В

Україні на ці рослини не було дефіци#

ту. Але тут, серед величних гір і чистого

небесного повітря, я не міг втриматись

від спокуси привезти додому хоч неба#

гато справжньої натуральної чистої си#

ровини. До того ж, звіробій і материн#

ка входять в обезболюючий препарат

Декрасін, запропонований болгар#

ським цілителем Д.Крістєвим і постав#

лявся в Україну. В аптеці я його не ку#

пував, а виготовляв самостійно і пере#

конався в його ефективності: 

Подрібнена суха сировина звіробою, ма�
теринки і квіточки з листями глоду в

співвідношенні 5:5:3 поміщається в скля�
ну банку приблизно наполовину, залива�
ється розведеною соляною кислотою (1
частина концентрованої (36%) кислоти і
2 частини води) доверху, настоюється 10
днів в темному місці при кімнатній тем�
пературі, періодично струшується, в кін�
ці проціджується.

Перед вживанням рідина збовтуєть#

ся, наноситься на суху чисту непош#

коджену шкіру і втирається в болісні

місця при остеоартрозі, гонартрозі,

початковому коксартрозі, артрозі пле#

чових суглобів, плечелопаточному пе#

ріартрозі, артрозі плечових суглобів,

деформуючому остеоартрозі з пора#

женнями хребта і вторинному радику#

лоневрозі, болях суглобів, облітериру#

ючому ендартеріїті.

Витяжки з вказаної сировини флаво#

ноїди, рутин, кварцетин, гіперозид та

інші біологічно активні речовини про#

являють вено – і капіляротонізуючу

дію. При цьому покращується елас#

тичність капілярів, зменшується їх

ломкість. Дубильні речовини і ефірні

олії (наприклад тімол, барнеол та інші)

проявляють бактерицидну, протиза#

пальну і болегамуючу дію. Дякуючи

хорошій проникливій дії соляної кис#

лоти через шкіру, вона, як носій біоло#

гічно активних речовин, забезпечує

тканини суглобів, хребта та інших бо#

лячих місць, різко покращуючи крово#

забезпечення і харчування.
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З#за відсутності соляної кислоти я ви#

користовував скипидар живичний, змі#

шував його з розплавленим і випареним

жиром з трубчастих телячих кісток в

співвідношенні 3:2, наповнював банку,

заправляв рослинною сировиною, як

вказано вище, і витримував на водяній

бані 2 години, потім замотував банку в

теплу матерію і настоював 12 годин.

Такий препарат годиться не тільки

для обезболювання, але і для загою#

вання ушкодженої шкіри ранами, ви#

разками, лишаями, тріщинами і дея#

кими видами екзем.

Крім того, препаратом можна корис#

туватись для розтирання грудей, спини і

закапувати в ніс при простудних захво#

рюваннях, кашлі і грипі. Годиться він і

для компресів. Для підсилення ліку#

вальної дії в препарат можна добавляти

ефірні олії: евкаліптову, кедрову м’ятну,

ялицеву та інші (по 5 капель на 100 мл

препарату).

В обох випадках препарат наноситься

на обмежену ділянку шкіри, і через дея#

кий час виясняється, чи немає небажа#

ної алергічної реакції. При відсутності

такої обробляються більш широкі ді#

лянки поверхні і прикладаються ком#

преси, а в больові місця непошкодженої

шкіри втирається. 

В готелі «Горно#Алтайск», де ми зупи#

нились перед від’їздом на ночівлю, я

зустрів знайомих травників з Києва,

познайомився з представниками орга#

нізацій з Москви, які приїхали на заго#

тівлю лікарської сировини. Це був Гор#

бачовський період, коли в надрах соціа#

лізму зароджувались особисті підпри#

ємства з обмеженою відповідальністю з

необмеженими можливостями для біз#

несу. Алтай виявився Клондайком, до

якого ринули натовпи золотошукачів.

Якось під час вечері в столовій готе#

лю до нашого столика підійшов моло#

дий чоловік, поставив на стіл пляшку

коньяку, відрекомендувався працівни#

ком московської фірми по заготівлі лі#

карської сировини. Зав’язалася неви#

мушена розмова. Ми, як спеціалісти,

багато чого розповіли про рослини гір#

ського Алтаю, місця проростання ба#

дану, золотого кореню, півонії, левзеї,

обмінялись адресами і номерами теле#

фонів для співпраці. Це була глибочез#

на наша помилка.

Експедиція 1990 року
Через рік ми знову відвідали Баданову

гору, і я її не впізнав: перевернуті камін#

ня, повсюди переритий грунт як після

свиней, жодного листка бадану не було

видно. Лише за одним валуном я виявив

декілька листочків бадану, від яких не#

мов відходив німий докір людям за хи#

жацьке винищення беззахисної росли#

ни. Адже відновляється бадан лише че#

рез 20#50 років при умові, якщо під час

заготівлі залишати 15#20 см кореню в

двома#трьома листочками.

З Горно#Алтайську експедиції потріб#

но було добиратися по гірському бездо#

ріжжю по крутим схилам, як по прасу#

вальній дошці, автобусиком ПАЗ на від#

стань 400 кілометрів, який прибуває до

селища Усть#Кокса на другий день.

Райцентр Усть#Кокса сільського посе#

лення з 1807 року знаходиться на почат#

ку Уймонської долини в містині впадан#

ня гірських річок Кокса і Катунь. Ко#

лись ця долина була дном величезного

древнього моря. З сніжних вершин, де

живуть хмари, течуть струмки, нижче

гримотять водоспади, з шумом між по#

рогами бурхають ріки. На кордоні Усть#

Коксинського району і Казахстану зна#

ходиться гора Білуха – 4506 м над рів#

нем моря (назва # від білизни снігів на її

крутих схилах). Гори вкриті рослинніс#

тю. Біля 700 видів рослин в Алтайсько#

му краї. «Сибірський Тібет» (так нази#

вають цю місцевість) зберігає вхід до

тайни пізнання істини і просвітлення. І,

мабуть, неспроста в свій час (1923#1928

роки) в цю місцевість привабило Мико#

лу Реріха, видатного художника#філо#

софа, вченого, письменника. Він вва#

жав, що шлях духовного поновлення

проходить через зв’язок з Природою. І

ми прибули в ці священні місця щоб

попросити у Природи цілющих рослин.

Шум і гуркіт річки Катунь доносився

до готелю, в якому ми поселились і

звичайно, першою справою, побігли

подивитись: що там відбувається? Пе#

ред нашими очима з шаленою швид#

кістю мчалась вода, крутилась в заво#

дях, до того ж чиста і прозора. Світило

сонце, було жарко, і ми вирішили по#

купатись в заводі, не запливаючи до

бурхливої течії. Куди там пливти чи на#

віть брести! Я лише занурився і виско#

чив як ошпарений – настільки холодна

вода! Мої колеги по експедиції вже по#

бували раніше в цих місцях і сказали,

що по приїзду завжди виконували ри#

туал обмивання і ніколи не боялись

захворіти від різко холодної води навіть

при жаркій погоді. Вода освіжала, оз#

доровляла, омолоджувала, добавляла

сил і енергії. Особливо це ми відчували

після важких походів в гори.

Через річку – підвісний гойдалковий

міст з вірьовочними перилами: йдеш,

тримаєшся за перила, внизу бурхає ріка,

дрижать коліна, а попереду, на березі те#

бе зустрічають берези і зелені галявини.

Там я побачив знайому в Україні росли#

ну, тільки більш високу і розкішну: стеб#

ло пряме ребристе висотою більше 1

метра, м’яко опушене зверху гіллясте з

темно#пурпуровими п’ятипелюсткови#

ми мілкими квіточками (4#5 мм довжи#

ною). Листя ланцетні позачергові з сіру#

ватим пушком, схожі на собачий язик, а

прикореневі листя – черешкові, білі,

крупні (довжиною до 40 см). Назва цій

рослині – чорнокорінь лікарський (Сynog�

lossum officinale). Корінь в нього стер#

жневий товстий.

З лікарською метою використовують

всю рослину – листя з квіточками, стеб#
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ло і корінь. Вміщує алкалоїди, смоли,

кумарини, каротин та інші біологічно

активні речовини. Особливо звертає на

себе увагу отруйний алкалоїд циногло#

син, володіючий курареподібною

(м’язо#паралітичною) дією; блокує пе#

редачу нервових імпульсів до м’язів,

проявляючи знеболюючу дію.

Особливо чорнокорінь популярний в

народній медицині як болезаспокійли#

вий, протисудомний, гіпотензивний,

відхаркувальний і протипухлинний за#

сіб. При раку, супроводжуючому нес#

терпними болями, при кровохарканні,

при болях в шлунку і кишечнику, леге#

нях, ревматичних болях, переломах

кісток, ранах ця рослина просто неза#

мінна.

Настойку одержують з розрахунку:

10 г сухого подрібненого кореню на

100 г міцної горілки або 70#градусного

спирту настояти 10 днів і приймати по

5#10 капель в ложці води 3 рази в день

за 15#20 хвилин до їди.

Достатньо 5 капель есенції чорно#

кореня на прийом в ложці пере#

кип’яченої і остудженої води, щоб

покинула раптова біль в шлунку чи в

кишечнику, в чому я неодноразово

переконувався.

Подрібнені свіжі листя і корінь помі#

щаються в скляну баночку, заливають#

ся 70#градусним спиртом на 2#3 санти#

метри вище маси, настоюються 2#3

тижні. Маса відтискується, рідина

фільтрується. Термін зберігання в тем#

ній скляній посуді 10 років. Застосову#

ється як знеболюючий засіб при раку

любої локалізації.

Листя чорнокореню обварюють

кип’ятком, завертають в марлю, прик#

ладають при артритних, ревматичних і

подагричних болях . 

4 столових ложки сухого подрібненого

кореню залити 1 л води, кип’ятити 15

хвилин, каструлю завернути в матерію,

настояти 12 годин, процідити. Відвар

використовувати для примочок, ком#

пресів, обмивань при злоякісних пухли#

нах і жировиках.

Чорнокорінь – рослина отруйна з неп#

риємним запахом. Тварини обходять

його, а пацюки і миші від нього тікають,

залишаючи хату, хлів, в цьому я переко#

нався сам.

Експедиція вирушає в гори
З селища Усть#Кокса можна спосте#

рігати за сніжною вершиною гори, яка

навіть в ясну погоду притягує і затри#

мує біля себе хмари, і немов від них до#

носиться грім. Але не з#за хмар він до#

носиться – гримлять водоспади ріки,

яка бере початок від снігу і льодяників

цієї гори. Місцеве населення назива#

ють її «Громотуха». Мета нашої експе#

диції – добратися до початку підніжжя

гори, там наш скарб – унікальні рос#

лини, які не поступаються по силі лі#

кувальної дії рослинам Тібету.

Здається, що гора зовсім близько, ру#

кою подати. Але щоб добратися до на#

міченої цілі, потрібно підніматися по

гірським стежкам вздовж гірської річ#

ки з водоспадами, плутатись між ске#

лями, каменями і деревами добрих 18#

20 кілометрів з рюкзаками за плечима,

організувати ночівлю, харчування, за#

готовити лікарську сировину і повер#

нутись до сушарні. Завдання благород#

не, романтичне і доволі нелегке.

Ущелина (міжгір’я), яке веде до під#

ніжжя снігової гори, знаходиться за кі#

лометр від селища Усть#Кокса. Внизу

шумить широкий могутній водоспад, з

ущелини бурхливою течією проно#

ситься далі, з’єднуючись з іншими

громовими річками. Між деревами,

кущами і каменями ущелини в’ються

стежки, протоптані людьми, кіньми,

маралами і… ведмедями.

Для розминки спочатку ми ходили в

міжгір’я за 5#10 кілометрів. За плечи#

ма висіли рюкзаки, а в руках ми носи#

ли важкі лопати (заступи) з метале#

вою рукояткою, щоб можна видовба#

ти з кам’янисто#земельного грунту з

щебенем кореневища рослин і ввечері

повернутись з здобутою сировиною і

помістити в сушарку. Крім того, я

брав з собою скляні баночки і спирт,

щоб заспиртувати свіжі рослини пря#

мо на місці їх проростання. Умови для

цього були: чиста, як сльоза, вода з

снігу бурхає внизу ущелини, добуті

корені можна помити, скласти в ба#

ночку і заспиртувати.

В тіні, серед дерев, кущів і каміння я

побачив рослину: прямостояче міцне

стебло метра півтори висотою з черго#

вими темно#зеленими листками з дов#

гими черешками, розділеними на 3#7

надрізаних вузько – клиноподібних

дольок. Верхівка стебла – довга кисть

крупних квіточок чистої синяви. Поз#

вав колег, щоб полюбуватись. Це був

аконіт (борець) – смертельно отруйна

рослина! Але його отрута може послу#

жити грізною зброєю проти тяжких

захворювань, особливо проти раку. Як

тут не згадати російського письменни#

ка Олександра Солженіцина, автора

книги «Раковий корпус». Письменник

пройшов через пекло радянських табо#

рів, був приречений, але вилікувався

від раку отруйним аконітом і березо#

вим грибом (чага).

Ближче до осені або восени корені

аконіту викопують, миють. Сушать,

подрібнюють і готують настойку.

Термін зберігання сухих корінців 3 ро#

ки, настойки – 10 років. Настойку пот#

рібно зберігати в темних скляних пля#

шечках в шухляді з надписом «Отрута».

В наш план по заготівлі «золотого

скарбу» входила багаторічна рослина #

великоголовник сафлоровидний (левзея).

Місцевий народ називає маралій ко�
рінь, а в ботаніці означається Leuzea

carthamoides або Rhaponticum (рапон�

тик) carthamoides. Здобути його можна
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на високогірних лугах, осипах пере#

важно на висоті 1400#2500м над рів#

нем моря.

На одному високогірному лузі нам

відкрився багатий пейзаж екзотичних

рослин, серед яких я вперше побачив

левзею. Товсті порожнисті зверху па#

вутинисті стебла, приблизно півтора#

метрової висоти, тримають суцвіття#

кошики 8#10 см, оточені багаторяд#

ною черепичною обгорткою з пурпур#

ним віночком, теж порожні. Нижні

листя – крупні, до 50 см в довжину і

сантиметрів 20 в ширину на 5#8 пар

бокових ланцетних дольок.

Лікувальну цінність представляють

темно#бурі горизонтальні гіллясті коре#

невища, від яких відходять жорсткі ко#

ріння довжиною до 20 см.

Левзею записують в ряд адаптогенів,

таких як жень#шень, золотий корінь,

аралія, елеутерокок та ін. Приготовле#

ні препарати з цієї рослини поновлю#

ють порушену пристосованість і опір#

ність організму після негативних дій

нервової, стресової, фізичної, хімічної

і біологічної природи.

Подрібнене сухе кореневище з ко#

ріннями великоголовника сафлоро#

видного (левзеї) заповнити наполови#

ну скляної банки, доверху залити 70#

градусним спиртом, настояти в темно#

му місці 30 днів, процідити, відстояти,

профільтрувати. Приймати:

По 30#40 капель 2#3 рази в день як

стимулюючий засіб при функціональ#

них розладах центральної нервової

системи і загальної слабості; після

тяжких хвороб, фізичній і розумовій

перевтомі, роздратуванні, послабленні

статевої активності, при подавленому

стані, поганому настрої, депресії, зни#

женні працездатності, слабкості, ане#

мії, порушенні сну. Показано настойку

приймати жінкам в клімактеричному

періоді, чоловікам – на похмілля і піс#

ля запою. Як правило, вживають 2 ра#

зи в день до 14# ї години.

Після 14 години приймати настойку

не рекомендується, оскільки підвищен#

ня тонусу може вплинути на якість сну,

або, того гірше, визвати безсоння.

Флавоноїди, стерини, вітаміни, смо#

ли, камеді, ефірна олія, дубильні речо#

вини та інші біологічні активні з’єд#

нання, які містяться в підземній части#

ні рослини, активізують функції пе#

чінки і всього шлунково#кишкового

тракту, підвищують працездатність і

витривалість.

Хворим з підвищеним кров’яним тис#

ком, вегето#судинною дистонією, глау#

комою приймати препарати левзеї не

рекомендується. 

Розбрелися ми по плоскогір’ю,

вкритому щедрою рослинністю. В

кожного своя задача по заготівлі тієї

чи іншої рослини, свої думи, плани,

своя історія. Підхожу до Василя Кра#

мара: стоїть він задумливо і тримає бу#

кет квіточок і каже: ласкавець золол�
тистий (володушка) – ця рослина вря#

тувала мою тещу від раку печінки з ме#

тастазами. Пізніше повідав мені істо#

рію її хвороби і як вона лікувалась. 

Тещі йшов 59#й рік. Жила вона в селі

Мотовилівка. Була завжди роздратова#

на, знервована, часто щось бурмотіла;

обличчя жовте, а склери очей зробились

як два жовтки. Замучили болі в правому

і лівому підреберні, вся вона дуже ос#

лабла, і лише тоді звернулась в клініку.

Там їй поставили присуд: «рак печінки з

метастазами в підшлункову залозу і ле#

гені». Прописали їй лікарі традиційне

симптоматичне лікування і відправили

додому помирати.

Дочка її – в сльози, здали нерви. Ва#

силю нічого не залишалось робити, як

запропонувати хворій трави хоча б для

полегшення. Під рукою виявилась во�

лодушка золотиста, яку він запропо#

нував тещі. 

2 столових ложки подрібненої сухої
трави залити двома стаканами
кип’ятку, на малому вогні варити 10
хвилин, настояти 30 хвилин, проціди�
ти. Приймала теща по половині ста�
кану 4 рази в день за 30 хвилин до їди на
протязі 1 місяця. 

Надалі хвора приймала відвар збору (в

рівних частинах): звіробій, безсмертник
піщаний, реп’яшок, полин гіркий, кален�
дула, хвощ польовий. 2 столових ложки
сухої суміші на 0,5 л холодної води, до�
вести до кипіння на малому вогні, вари�
ти 1 хвилину, настояти 1 годину, проці�
дити. Хвора приймала по половині ста�
кану 3�4 рази в день за 30 хвилин до їди
на протязі другого місяця. 

На протязі 3#го місяця курс з відвару

трави ласкавцю золотистистого (воло�

душка) повторився. Жовтизна і пігмен#

тні плями з обличчя зійшли. Також

зникли болі з області печінки і підшлун#

кової залози, покращало самопочуття.

На протязі 4#го місяця хвора прийма#

ла відвар кореню оману високого
(дев’ясилу) і кореню лопуха: по одній
столовій ложці подрібнених корінців в
термосі залити трьома стаканами га�
рячої води (градусів 60), настояти ніч,
вранці прокип’ятити на малому вогні 10
хвилин, настояти 2 години. Ковтками
за 5�6 прийомів хвора приймала рівними
порціями і приблизно в рівні відрізки часу
дня на протязі місяця. А потім знову
повторився місячний курс володушки, в
відвар якого добавлялось по 30�40 капель
настойки оману на 70 градусному спирті
в співвідношенні 1:10. 

Щорічно, для профілактики, теща

приймала відвари, настої і настойки

трав, особливо любила володушку,
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няньчила внучат і працювала по госпо#

дарству, жила до 80 років. 

Ласкаввець золотистий (Володушка

золотиста) (Bupleurum aureum) – ба#

гаторічна рослина сімейства зонтич#

них. На прямому розлогому гіллясто#

му стеблі висотою 30#150 см розташо#

вується по 10#20 променевих зонти#

ків з маленькими п’ятипелюсткови#

ми квіточками золотистого кольору

(вони ж в основному і використову#

ються як лікарський засіб). Вміщують

органічні з’єднання: флавоноїди

(кварцетин, рутин та ін.), сапоніни,

алкалоїди, ефірну олію, вітамін С.

Препарати рослини активізують сек#

рецію жовчі, шлункового і панкреа#

тичного соку. В народі рослина заво#

ювала репутацію ефективного засобу

при захворюванні печінки, жовчного

міхура, шлунково#кишкового тракту і

підшлункової залози. 

В науковій медицині в експерименті

виявлено протипухлинну активність.

При гепатиті, холециститі, цирозі пе#

чінки, панкреатиті користуються ре#

цептом:

1 столову ложку трави заливають
стаканом кип’ятку, настоюють 3�4 го�
дини. П’ють по третині стакану 3 рази
в день до їди на протязі місяця при умо�
ві відсутності жовчнокам’яної хвороби,
оскільки жовч може зірвати і погнати
камінці по жовчній протоці, які мо�
жуть її перекрити або пошкодити гос�
трими кінцями. 

Також рослина може стати в пригоді

як стимулюючий засіб при імпотенції:

2 столових ложки трави заварити
двома стаканами кип’ятку, настояти
2 години і приймати по половині стака�
ну 3�4 рази в день до їди на протязі 2�3
тижнів і при необхідності через 3 тиж�
ні курс повторити.

Півонія незвичайна � мар’їн корінь (Pae�

ania anomala) – рослина давно занесена

в Червону книгу зникаючих рослин.

Вже в 80#х роках минулого століття в

Україні цю рослину в вільному стані се#

ред Природи я не зустрічав. Звернув

увагу на цю безцінну рослину в схемі лі#

кування раку М.В. Голюка. На Алтаї пі#

вонія росла далеко в горах, і її ще не

встигла знищити людська рука. На на#

шому шляху цю рослину ми зустрічали

часто. Кілометрів за 10 по гірським

стежкам ми ходили за півонією. Поба#

чити її нескладно: висотою до метра і

більше; голі листя чергові, загострені

дважди, трійчаторозсічені на ланцето#

видні дольки; пурпурно#розова одинар#

на квітка 8#15 см в діаметрі з восьми і

більше пелюсток сидить на самому вер#

ху стебла. Дозрілі насінини – чорні ок#

руглі горошинки. Деякі цілителі запев#

нюють: якщо горошинки нанизати на

сирову нитку і носити на шиї, то можна

хворому позбавитись епілепсії.

Моєю метою було не тільки добути

безцінну лікарську сировину, але й при#

везти в Україну до материної хати живих

корінців півонії і розсадити їх на огоро#

ді, що я і зробив. Благодатний україн#

ський чорнозем прийняв алтайську рос#

лину. Більше 17 років перед хатою і в са#

ду моєї мами красувались квіточки пі#

вонії, і всі ці роки моя мама доглядала їх.

Ліки з коріння півонії спасали її від різ#

них хвороб. Я приїжджав і лікував своїх

односельчан. Особливо цінна рослина

для людей похилого віку:

Інсульт, інфаркт, рак, псоріаз, неврас#

тенічний стан, головні болі, безсонни#

ця, слабкість, клімакс – далеко не весь

перелік хвороб, при яких успішно мо#

жуть застосуватись препарати півонії.

Про цю рослину окремо є опис.

Чудовим помічником в боротьбі з

тяжкими нервово#психічними захво#

рюваннями в мою практику ввійшла

синюха голуба (Polemonium coerulium).

Заростями її не зустрінеш – росте оди#

нокою, любить вологий грунт, напів#

тінь, сонечко і тепло – тобто природ#

ний затишок. В низинах ріки Катунь,

на лузі, вздовж берега та серед кущиків

мені вдалося викопати декілька екзем#

плярів синюхи (корінців з оченята#

ми»), зберегти вологими і привезти до

мами. З її легкої руки синюха розрос#

лась разом з півонією.

Ніжні маленькі ласкаві квіточки си#

ньо#голубих відтінків, зібрані в метели#

кові суцвіття зверху прямого стебла,

з’являються в кінці травня, радують око

і зігрівають душу своєю красою весь

червень, потім перетворюються в чи#

сельні коробочки з насінням. Восени

вони розтріскуються, насіннячко виси#

пається, і на сирій землі весною появля#

ються сходи – сланкі попарні гостро#

кінцеві зелені листочки. Стебло просте

пряме частіше одинарне висотою 30#

120 см. Корені, товщиною до 3 см і дов#

жиною 5#6 см, вкрите тоненькими ко#

рінчиками. З лікарською метою вико#

ристовується на другому році росту. Зас#

тосовується і листя, частину яких мож#

на зірвати з рослини.

На протязі двадцяти років я не відчу#

вав дефіциту синюхи: вона росла, висі#

валась, мама вчасно прополювала, ви#

рощувала і берегла її. З свіжих коренів

я готував есенцію (густий екстракт).

Хворі приймали по 10#15 капель в

ложці перевареної води при стресах,

депресії, безсонниці, гіпертонії, серце#

вих неврозах, психічних розладах.

Гора з сніговою вершиною приманю#

вала нас своєю таїною. На протязі

трьох тижнів ми ходили в гори по уще#

лині все ближче піднімаючись до неї. І

ось настав завершальний етап – добра#

тися до самого її підніжжя – там, по

словам моїх колег, найдорожчий рос#

линний скарб. Ми вирішили добрати#

ся до нього.

Хліб, сало, сухарі, консерви ми при#

пасли на три доби і взяли з собою ста#

рий закопчений чайник і сірники. Мої

колеги по експедиції, раніше бувші в

цих місцях, резинові чоботи, плащі, ос#

кільки прийдеться долати водно болот#

ні місця, можливий дощ і ночувати під

відкритим небом високо в горах при

прохолодній температурі. Все це потріб#

но було нести гірськими стежками 18#

20 кілометрів. В той час мені було 50 ро#

ків, добре тренованим і був лише в

спортивному трико і на ногах кеди.

Нас було троє: Володимир Передрій,

Василь Крамар і я. По стежкам ми під#

німались вгору, внизу гримотіли во#

доспади, бурхала вода. Було жарко, хо#

тілось пити, і ми спускатись до річки і
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утамовували спрагу. А в одному місці,

біля самої річки, ми побачили кущі з

крупними зрілими червоними і чорни#

ми ягодами смородини. Багаті цукром,

вітамінами, кислотами, до того ж

смачні, в жаркий день при важкому

переході на декілька годин угамовува#

ли спрагу і додавали сили і енергії.

Чим вище ми піднімались, тим біль#

ше затихав клекіт і шум падаючої вниз

річки, вона ставала мілкою, оскільки

кількість струмків, наповнюючи її з

обох боків, зменшувалось. Нарешті,

десь під вечір, ми дійшли до тої місце#

вості, де з пологої гори в траві стікала

вода. Це був кінець пологої ущелини, а

заодно і підйому. Мої супутники натяг#

ли на ноги резинові чоботи, а я побрів

в кедах в холодній воді вгору, а коли

піднявся, перед моїми очима відкри#

лись рівнини, гори і долини. Сонце

вже заховалось за горизонт, вечоріло.

В невеликій долині, більше похожій

на галявину, ми зупинились на ночів#

лю серед кущів ялівця (можжевель#

ник). Це був місцевий ялівець: кущі не

прямостоячі, а якісь зігнуті, стеляться

килимом. Коли я ліг на них, то густі гі#

лочки не просіли до самої землі. Відчув

себе як на пружинному матраці з одур#

манюючим запахом хвої. Чім не пос#

тіль для ночівлі!

Наступили сутінки, і ми, втомлені,

щасливі і голодні, стали готуватись до

вечері і ночівлі. Чиста вода рядом, су#

хих гілочок навкруги достатньо, щоб

розпалити і закип’ятити чайник, зава#

рити чай травами # теж без проблеми.

Розіклали ми на скатертині їжу, випи#

ли по чарці розведеного спирту – по

всьому тілу розійшлось тепло, знялась

втома – це той випадок, коли невели#

ка доза алкоголю в користь. На небі

з’явились яскраві зірочки, в темноті

таємно вирисовувались контури гір.

Ми сиділи біля маленького вогню,

розмовляли і були щасливі, знаходя#

чись в такому казковому місці.

Поспілкувавшись, кожний облюбував

собі місце для ночівлі і, не роздягаю#

чись, ми вмостилися на кущах ялівцю

спати. Я лежав і дивився на зоряне небо

і раптом побачив блискучу зірку: вона

рухалась, призупинялась, пульсувала

світлом і знову продовжувала свій нап#

рямок, зупинилась над нами і стала по#

малу опускатися. Мені вже помарилось,

що це літаюча тарілка з ілюмінаторами,

в якій знаходяться інопланетяни. «Мо#

же нас не помітили і вони спустяться

прямо на нас?», – мелькнуло в мене в

голові. Мої колеги теж сполохнулися,

але об’єкт зупинився, хвилину#дві по#

висів над нами і віддалився за гори. (Як

вияснилось пізніше, це був метеороло#

гічний зонд). Я довго не міг заснути, але

втома взяла своє, міцний сон відімкнув

мене від всього до самого ранку).

Проснулись ми коли сонце виглянуло

з#за гір, і його промені освітили рівнину

і долини. Коли я подивився навкруги,

то подумав: чи я не на іншій казковій

планеті? В низинах і долинах на фоні гір

яскраві квіти: біло#розові, помаранчеві,

червоні, жовті, фіолетові, лілові, голу#

бі... – маса кольорів – картина Реріха!

Це були маки які ростуть тільки в гір#

ській місцевості – ендеміки.

Випили ми чаю і пішли в напрямку

снігової гори; по кам’яних розсипах ве#

селим журчанням нас зустріли струм#

ки. Світило сонце, але було прохолод#

но. По обидва боки струмків – кірки

льоду і мокрого снігу. Вздовж струмоч#

ка, серед трави, по одинарно притаїли#

ся невисокі рослини (товсте стебло 30#

50 см висоти з почерговими голими зе#

леними товстими ланцетовидними

листками з розово # золотистою квіточ#

кою зверху – це родіола розова (золотий

корінь). Про цю рослину, як і про жень#

шень, розповсюджувались легенди про

неймовірну зцілющу силу.

Спиртовий екстракт золотого кореню

в офіційній медицині використовується

як засіб, стимулюючий центральну нер#

вову систему при астенічних і неврасте#

нічних станах, зниженій працездатнос#

ті, вегето#судинній дистонії, фізичній

перевтомі, нервовому виснаженні.

Призначають його також при послаб#

ленні організму після перенесення важ#

кої хвороби, а також рекомендують он#

кохворим по 15#20 капель екстракту 2

рази в день в першій половині дня. Та#

кож його назначають в реабілітаційно#

му періоді після соматичного і інфек#

ційного захворювання. 

Як сказали мої колеги, по зрівнянні з

пройдешніми роками, кількість цієї на#

багато збідніла. До того ж рядом росла

не менше значуща рослина, запас не

менше значущої лікарської рослини –

червоний корінь.

Червоний корінь – копійчаник забутий

(Hedуsarum neglectum). Невисоке стебло

25#50 см висоти. Пурпурно#фіолетові

квіточки, зібрані в багатоквіткові кисті,

квітнуть з червня по вересень. Корінь

зверху червоного кольору товщиною

руки може досягати 5 метрів і більше

любить «заповзати» під величезні каме#

ні. Попробуй витягти! # Це величезна

праця. Якщо ж вдасться відколупати, то

2#3 штуки метрової довжини достатньо

щоб нести по ущелині на своєму горбу.

Благо що він волокнистий, його можна

розчепити на стьожки, подрібнити но#

жем і зварити чай: пучку – приблизно

чайну ложку на стакан води, хвилин 5#

10 прокип’ятити, настояти – це бла#

женний напій! Колір червоний, запах

шоколадно#конфетний, ароматний,

знімає втому, відновлює сили. Все це я

відчув там, в горах і добув його стільки,

скільки міг понести.

Вміщує червоний корінь дубильні ре#

човини, тртитерпенові сапоніни, алка#

лоїди. кумарини, флавоноїди, ксанто#

ни, каротин, вітамін С. Володіє антиві#

русною і антибактеріальною властивіс#
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тю. Водні і спиртові екстракти кореню

стимулюють центральну нервову систе#

му, підвищують фізичну витривалість,

знімають втому і нервову перенапругу.

Використовують його при епідемії гри#

пу, туберкульозі легень, атеросклерозі.

Відвари, настойки, настої застосовують

при анемії, гінекологічних захворюван#

нях, особливо при маточних кровоте#

чах, гострому простатиті, аденомі прос#

тати. Це природний негормональний

стимулятор для підняття потенції в чо#

ловіків. Високу імунностимулюючу дію

проявляє напій:

25 г подрібненого кореню поміщають в
термос, заливають1�2 стаканами
кип’ятку, настоюють 1 годину. П’ють по
стакану 2 рази в день як чай. Цікаво:
можна цей же корінь знову заливати де�
кілька раз гарячою водою – колір і смак
майже не послаблюється. П’ють його з
медом також від грипу і гаймориту.

На світанку я проснувся від холоду.

Мої колеги під одіялами міцно спали.

Я роздягнувся, сходив до струмка,

вмився, збризнувся холодною водою,

рушничком розтерся, розпалив багат#

тячко, закип’ятив чайник з червоним

коренем, мої колеги проснулись, ми

перекусили, попили чаю. Я сказав, що

мій рюкзак вже завантажений сирови#

ною – пора нести в сушарку. Колеги

погодились, і я, відправився.

Дійшов без проблем до місцевості, де

струмки зливались і об’єднувались в

вниз падаючу гірську річку. Здавалось:

йди збоку гірською стежкою, по якій

піднімався, і не заблудишся. Ні – я пі#

шов іншою. Більше години я йшов по

стежці зверху ущелини між кущами і де#

ревами доки шум річки затих, і стежка

повела бог знає куди. Прийшлось вер#

нутись назад, побачити річку і по зарос#

тям, без стежки, спуститись до річки. Це

коштувало мені 3#4 кілометра зайвої до#

роги. Важкий рюкзак все більше давав

знати, порвалось моє спортивне трико і

кеди, палило сонце, мучила жага. І ось в

самому низу ущелини, де бурхає чиста

як сльоза вода – кущі з ягодами чорної і

червоної смородини. Там я відпочив і

втамував жагу скупався в річці і набрав#

ся сил, перепочив, і ввечері добрався до

Усть#Кокси. Зайшов в сушарку, розсте#

лив корені і, втомлений і змучений лед#

ве доплівся до готелю. Роздягаючись в

кімнаті подумав: більше мене в гори ні#

яким калачем не заманиш. Впав на ліж#

ко і міцно заснув.

Прокинувшись вранці, я побачив сте#

лю готелю, шкап, стільці і пусті ліжка

моїх колег, стіл і вікно. Все це вигляділо

сірим, нудним і чужим. Скоріше б знову

в гори! Там мої друзі по Природі та чис#

те повітря, чиста як сльоза вода, там зці#

люючи рослини і єднання з Природою і

Всесвітом, відчуття того, що я його час#

тинка «Краще гір можуть бути тільки

гори!», # співав Володимир Висоцький.

Вчорашня втома ще давала про себе

знати. В столовій поснідав, сходив до

річки Катунь, просвіжився походив в

березовому гаї, заглянув в сушарку, пе#

ремішав сировину, відпочив, а під вечір

я зустрів свою команду, завантажену,

втомлену і щасливу. Допоміг розкласти

сировину в сушарні, і # в готель на від#

починок.

До від’їзду залишалось 4 дні, і ми змо#

жемо сходити ще пару разів в гори неда#

леко від Усть#Кокси без важких довгот#

ривалих переходів. 

Ми всією командою сходили до ближ#

ньої гори і заготовили коренів гірчични�
ка Морисона (Peucedanum morisonii) �

смовдь. Раніше в медицині сировина

застосовувалась для одержання препа#

рату «Пеудаценін» для лікування вітілі#

го і кругової алопеції, а також як проти#

пухлинний засіб при захворюванні ор#

ганів шлунково#кишкового тракту, кіс#

ток (остеоалгіях). 

Смовдь – рослина багаторічна, розло#

ге стебло висотою 50#100 см з зеленими

гілочками і маленькими листочками,

зверху – парасолька. Корені з своєрід#

ним приємним запахом. Вміщують во#

ни вуглеводи, кумарини, флавоноїди,

кверцетин, рутин та інші біологічно ак#

тивні речовини. Частіше для лікування

застосовується настойка: 20 г подрібне#

них сухих корінців на 100 мл міцної го#

рілки або 70#градусного спирту настоя#

ти 10 днів в темному місці. Приймати по

20 капель в ложці перевареної води 3 ра#

зи на день за 20#30 хвилин доїди на про#

тязі місяця. Перерва 10 днів і приймати

інші трави, наприклад, ряску з медом –

місяць, а потім курс повторити.

Прийшов день від’їзду. Нам потрібно

проїхати маленьким автобусиком ПАЗ

по гірському бездоріжжю 400 кілометрів

до Горно#Алтайська, потім на більшому

# до Барнаула , а там – літаком до Киє#

ва. В Усть – Коксі біля мене в автобусі

сіла жіночка років 40. Під очима і на ру#

ках в неї були білі плями –вітіліго. До#

рога довга, ми розговорились, і вона

попросила мене поради як позбавитись

вітіліго. Я їй сказав, що горичник Морі#

сона є в Усть#Коксі і дав їй порцію коре#

нів для лікування, ми обмінялись адре#

сами. Через декілька місяців я одержав

від неї великого листа з подякою за ус#

пішне лікування. 

Прибули ми в Горно#Алтайськ. В вес#

тибюлі готелю на столику лежать жур#

нали: «Горный Алтай» і «Швейцария» з

зображеними пейзажами гір з рослин#

ністю. Пейзажі гірського Алтаю і гір#

ської Швейцарії не відрізняються одне

від одного. Гірський Алтай називають

«Горной Швейцарией». Різниця лише в

тому, що гірська Швейцарія облашто#

вана спортивно#туристичними базами,

готелями, горно#лижними трасами і

всім необхідним для любителів актив#

ного відпочинку. Підведені дороги: ас#

фальтові, канатні, залізно#рельсові.

Сама високогірна залізнична дорога в

Європі знаходиться в Швейцарії на ви#

соті 1600 м над рівнем моря. В гірській

місцевості 50000 км туристичних мар#

шрутів. З усього світу з’їжджаються ма#

са туристів. Більше 15% національного

доходу поступає в бюджет держави від

одного туризму.

Що ж ми побачили в гірському Алтаї?

– жодного облаштованого туристсько#

го маршруту. Проїжджаєш дорогою

ПАЗиком, як по прасувальній дошці,

мимо селищ – убогі житлові розвальні,

похилені огорожі, жалюгідні приса#

дибні грядочки. Це жалюгідне явище,

але в наших душах більше закарбува#

лась велич Природи гірського Алтаю.

Володимир Купчин,

vkupchin@i.ua, т. 097K476K28K02

35Українська Родина № 4/2020

UR-2020-4.qxd  10.11.2020  14:54  Page 35



НАРОДНА МЕДИЦИНА: ПРОФІЛАКТИКА

Цукор (глюкоза) – джерело енергії,

головне «топливо життя» нашого ор#

ганізму, але при умові нормального

його засвоєння. Поступаючий з їжою

цукор може частково або зовсім не

засвоїтися з#за відсутності або недос#

тачі гормону інсуліну, який виробля#

ється підшлунковою залозою. Інсулін

потрібен для того, щоб глюкоза з кро#

ві могла проникнути в жирові, м’язові

і печінкові клітини, в яких вона вико#

ристовується як джерело енергії.

Якщо глюкоза накопичується в крові

вище норми, то вона переходить в

нирки і виділяється з сечею – це фак#

тор хвороби з назвою діабет цукровий.

В здорової людини норма глюкози в

крові натще коливається від 3,3 до 5,5

ммоль/л (140мг/100мл). Розпізнають

2 типи цукрового діабету:

Діабет цукровий 1#го типу – інсулін#

залежний, при якому вироблення ін#

суліну підшлунковою залозою знижу#

ється або зовсім зупиняється. Для під#

тримки життя хворим необхідні що#

денні іньєкції інсуліну. Симптоми хво#

роби: сильна жага, нетримання сечі,

чисельні сечовипускання, похудіння,

зниження працездатності, свербіж. 

Діабет цукровий 2#го типу – інсу#

ліннезалежний: підшлункова залоза

виробляє інсулін в звичайній і навіть

в більшій кількості. Одначе актив#

ність його знижена з#за надмірної

кількості в більшості хворих жирової

тканини. Рецептори жирових клітин

мають знижену чуттєвість до інсуліну,

не реагують на нього і не пропускають

глюкозу. Симптоми: жага, постійне

відчуття голоду навіть після їди, су#

хість в роті, погіршення зору, часте се#

човипускання, головні болі, слабкість

м’язів, свербіж.

При виявленні одночасно навіть

трьох вказаних вище симптомів пот#

рібно негайно провести клінічне обс#

лідування. При виявленні діабету

можна приступити до траволікуван#

ня, бажано під конттролем лікаря і

слідкувати за рівнем цукру в крові,

щоб не допустити залежності від

іньєккцій інсуліну і таблеток.

Для лікування цукрового діабету,

особливо на початкових незапущених

формах, випрробуваними засобами

традиційно вважаються: стручки ква#

солі, листя чорниці, брусниці, толок#

нянки, берези, лаврового листя, лопу#

ху, кульбаби, дев’ясилу, цикорію, трави

споришу, хвоща польового, сухоцвіту

болотяного, полуниці лісової. До цук#

рознижуючих рослин відносяться ого#

родні і посівні культури: цибуля, час#

ник, хрін, петрушка, пастернак, сале#

ра, капуста, огірок, салат, спаржа, го#

рох, боби, гречка, овес. Рослини вико#

ристовують як окремо, так і в зборах. 

Наприклад: 

1. Беруть подрібнені стручки квасолі,

корінці лопуху, листя чорниці в рівній

кількості по об’єму, змішують. 3 сто�

лових ложки суміші заливають звечора

1 літром сирої води, настоюють ніч,

вранці кип’ятять 5�10 хвилин, настою�

ють до остудження. Весь цей відвар ви�

пивають на протязі дня за 6 прийомів.

Курс 1 місяць. Потім можна перейти і

до інших рецептів. 

2. Готують суміш з рівних об’ємів под�

рібнених стручків квасолі, листків чор�

ниці, берези, кропиви, трави звіробою,

корінців кульбаби. Беруть 3 столових

ложки суміші, заливають 3 стаканами

води, варять 5 звилин, настоюють 30

хвилин, проціджують і п’ють по 100 мл

4�5 разів в день до їди курсом 1 місяць.

3. Одну столову ложку сухих ягід бу�

зини чорної заливають стаканом

кип’ятку, настоюють 20 хівилин,

приймають по 50 мл 3�4 рази в день піс�

ля їди.

4. Одну столову ложку сухих листків

грецького горіху залити двома стака�

нами води, кип’ятити 15 хвилин, нас�

тояти 30 хвилин, випити за 3�4 прийо�

ми на протязі дня.

Подібних рецептів дуже багато, їх

можна почерпнути з багатьох книг по

лікарським рослинам. Але я приведу

лише ті, які мені доводилось застосо#

вувати в моїй практиці і які давали не#

поганий результат лікування:

1. В мєму селі, де я народився і ви#

ріс, в післявоєнні роки, ми, хлопчаки,

та і дорослі частенько насолоджува#

лись молодою серцевиною рогозу і

земляною грушею (топінамбур). Пот#

рібно сказати, що в ті часи жителі се#

ла не мали навіть уяви про цукровий

діабет. Про топінамбур написано ба#

гато, а рецепт з рогозу такий:

Одну чайну ложку сухих подрібне#

них листків рогозу вузьколистого за#

лити стаканом кип’ятку, прокип’яти#

ти 1#2 хвилини, дати прохолонути,

приймати по 1/3 стакану 3 рази на

день. Коли цукор в крові нормалізу#

ється, продовжувати лікування хоча б

тиждень#два щомісяця.

2. Згадую, як з дитинства при про#

полці грядки мене досаджав злісний

бур’ян – пирій повзучий. На благо#

датному грунті він появлявся раніше і

ріс скоріше ніж городні кукльтури.

Але минули роки, я приїжджав в своє

село і до мене звертались хворі люди,

і цей бур’ян ставав першим лікарс#

твом при цукровому діабеті, гіперто#

нії, нефриті, пневмонії, циститі, рев#

матизмі, жовчокам’яній хворобі, фу#

рункульозі:  

1 столову ложку подрібнених повзу#

чих корінців пирію кип’ятити в 200
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мілілітрах води на малому вогні 10

хвилин, настояти 1 годину, процідити.

Приймати по чверті стакану 4 рази в

день перед їдою на протязі 3#4 тижнів.

3. Якось одного разу приїжджає до

мене мій давніій знайомий з Кавказу.

В свій час я зупинявся в нього, коли

був в відрядженнях. З свого саду він

привіз мені прекрасних зелених гіло#

чок лавра благородного і попросив

допомогти йому в лікуванні цукрово#

го діабету. Не роздумуючи, я йому

сказав: повернешся додому # лікуйся

лавром: 

10 сухих здорових листків залити 2

стаканами кип’ятку, настояти 3 годи#

ни. Пити по половині стакану 3#4 ра#

зи в день незалежно від прийому їжі.

Через 10#15 днів цукор в крові ввійде в

норму. Після двотижневої перерви

курс можна повторити.

4. Одну столову ложку подрібненої

трави золототисячнику або полину

гіркого залити # 50 мл горілки настоя#

ти 7#10 днів. Процідити. Приймати по

20#30 капель 3 рази в день за 15 хви#

лин до їди. Через 3#4 тижні чергувати

з іншими рослинами.

5. Кору осини заготовляють з моло#

дих гілок і стволів ранньою весною

під час сокоруху. 

3 столових ложки подрібненої сухої

кори залити 0,5 л холодної води, до#

вести до кипіння і варити 10 хвилин.

Настояти до охолодження, процідити.

Приймати по 1 столовій ложці 4 рази

в день до їди на протязі 1 місяця при

цукровому діабеті і панкреатиті. Піс#

ля двохтижневої перерви курс можна

повторити.

Ожиріння – найбільш розповсюд#

жена причина цукрового діабету: жи#

ром обростає підшлункова залоза і пе#

чінка. Тому найпершою заповіддю лі#

кування діабету 2#го типу – знизити

вагу тіла, тобто похудіти. Для цього

потрібно більше рухатись, не переїда#

ти, перейти на спеціальну дієту. Не

вживати шоколаду, тортів, конфет,

цукру, борошняних виробів, алко#

голю, гострі і копчені блюда і т.д. і т.п.

Їжу приймати малими порціями 5#6

раз на добу.

Дуже важко піддається лікуванню

діабет інсулінозалежний. І не тільки

рослинами. Відомий фітотерапевт Рім

Ахмедов (Башкирія) в своїй книзі

«Растения твои друзья и враги» пові#

домляє, що йому вдавалось витягати

хворих навіть з діабетичної коми зав#

дяки застосуванню бруньок бузку зви�
чайного (Syringa vulgaris), а надалі в лі#

куванні рослинами рівень цукру в

крові знижувався до нормальних по#

казників. 

Бруньки бузку звичайного потрібно

збирати ранньою весною до розпус#

кання листя.

1 чайну ложку висушених бруньок

бузку звичайного залити 100 мл сирої

води, поставити на вогонь, довести до

кипіння, варити не більше 1#2 хвили#

ни, 2 години настояти, процідити.

Пити потрібно по 1 столовій ложці 4

рази в день через рівні проміжки часу.

Курс лікування 3#4 тижні, бажано під

лікарняним контролем. При необхід#

ності можна провести декілька таких

лікувальних курсів з півтори#двотиж#

невою перервою між ними. А потім

можна перейти до більш традиційних

методів траволікування. (Р. Ахмедов

«Одлень#трава» с.353).

Вражаючий ефект при лікуванні ін#

сулінозалежного цукрового діабету

проявляє купена лікарська (Polygona�

tum officinale). Росте в змішаних лісах.

Її коріння можна заготовляти з кінця

літа до глибокої осені. Застосовіуєть#

ся з них настойка і відвар.

Настойка: 10 г сухих подрібнених

корінців залити 100 мл 70#градусного

медицинського спирту, настояти 21

день.

Відвар: 1 столову ложку подрібне#

них сухих корінців покласти в ема#

льовану посуду, залити 0,5 л кип’ятку,

накрити кришкою, потримати 1#2

хвилини на малому вогні і, недаючи

закипіти, настояти 1 годину, проціди#

ти. Відвар пити по 1/2 стакану 4 рази

на день незалежно від прийому їжі, а

вранці і ввечері приймати по 10 ка#

пель настойки на протязі двох#трьох

тижнів. 

Примітка: бузок звичайний і купена

лікарська відносяться до рослин от#

руйних. Тому потрібно строго дотри#

муватись доз приготування і прийому.

Незалежно від типу цукрового діа#

бету всім хворим, в яких виявлений

діабет в в віці до 55#60 років, необхід#

но знижати рівень глюкози в крові до

цифр, максимально близьких до нор#

мальних. Для хворих діабетом другого

типу старіших 60 років необхідності

нормалізації глюкози в крові немає. Її

достатньо підтримувати на таких

цифрах, які забезпечують хворому хо#

роше самопочуття. Для лікування

хворих 2#го типу буває достатньо під#

тримувати дієту, приймати цукрозни#

жуючі рослинні препарати, контро#

лювати рівень цукру в крові і не до#

пускати залежності від інсуліну і ме#

дикаментозних таблеток.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097 476K28K02, vkupchin@i.ua
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Анатолій Терещук: вчений, народний
цілитель, неординарний садівник 

Цей чоловік відомий рівнянам
тим, що займається вирощуван�
ням дивовижного дерева –гінкго,
яким лікує людей. Дуже багато
людей потребують його допомоги
й він радо йде назустріч людям.
Днями Анатолій Іванович відзна�
чив поважний день народження –
86 років. Проте спостерігаючи
за його чіткими і злагодженими
рухами, а ще більше слухаючи за�
хоплюючі розповіді на різнома�
нітні актуальні життєві теми,
і не скажеш, що цей чоловік топ�
че ряст на землі вже ось
дев’ятий десяток літ.

Проте у нього ще багато справ,
а передусім – велика родина. Має
Анатолій Терещук двох дочок,
трьох внуків і двох правнуків. На
жаль, недавно відійшла в інші
світи (хай земля їй буде пухом!)
дружина.

Нині присадибна ділянка Терещуків у

7 соток – найбільша в Україні планта#

ція гінкго.

– Гінкго двопалатове, або гінгко біло�
ба є одним з реліктових дерев, що росте
на Землі вже майже 300 мільйонів років,
тобто ще з часів динозаврів. Згодом во�
но, як і динозаври, зникло, – розповідає
Анатолій Терещук. – Однак через пев�
ний період кілька екземплярів цього не�
ординарного дерева було знайдено в Ки�
таї і поширено по всьому світу. 

Так що наш земляк причетний до від#

родження цього знаменитого релікту. А

на його присадибній ділянці І вже по#

над 10 тисяч деревець Анатолій Івано#

вич роздав в інші регіони України і, зви#

чайно ж, сусідам. Таким чином він ра#

зом зі своїми рідними, друзями і чисель#

ними прихильниками відроджують сла#

ву цього, без перебільшення, легендар#

ного дерева.

� Гінкго відоме своїми лікувальними
властивостями, – продовжує пан Анато�
лій. – Основним призначенням цього де�
рева у медицині є поліпшення прохіднос�
ті судин і системи кровообігу. Деякі фар�
мацевтичні компанії використовують
гінкго як основу ліків для профілактики
інсультів та інфарктів.

Крім цього, гінкго здатне знизити рі#

вень холестерину і сечової кислоти в ор#

ганізмі, є потужним антиоксидантом,

що сприяє уповільненню старіння.

В аптеках листя та екстракти цього

реліктового дерева можна знайти майже

всюди: у ліках, косметиці, чаях і т.д.

Однак гінкго корисне не лише свої#

ми цілющими властивостями. Його

Анатолій Терещук 
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деревина дуже м’яка і піддатлива, що

робить її зручною для виготовлені ша#

хових фігур, оригінального посуду для

чайної церемонії та інших неординар#

них виробів.

Цікавим фактом також є те, що після

скинення американцями атомних

бомб на японські міста Хіросіму і На#

гасакі у 1945 році дерева гінкго там уці#

ліли, не піддавшись руйнівній смер#

тельній радіації.

В Україні на сьогоднішній день ек#

земпляри цього дерева є в деяких бота#

нічних садах і санаторіях. А найбільша

їх колекція в родині Тимощуків у Рів#

ному. Це стало, можна сказати, сімей#

ною справою Анатолія Івановича і

доньки Тетяни.

– Як почалося ваше захоплення? – за#

питую я, роздивляючись плантацію.

– А почалося з того, що я просто

побачив дерево гінкго в одному бота#

нічному саду і з цікавості взяв з со#

бою трохи насіння, – пригадує Ана#

толій Іванович. – Поспілкувався зі

своїм давнім другом, відомим травоз#

навцем, автором книги «Лікарські

рослини» Михайлом Носалем. І мені

захотілось вирощувати рослини і де#

ревця, про які, на жаль, не було ін#

формації у цій книзі. Та й мало хто

тоді знав про них.

Отож моєму найстаршому дереву

вже понад 20 років. Коли ж цим сер#

йозно зайнявся, почав відправляти

саджанці гінкго в різні країни світу. Не

забував і про свій рідний край. Зокре#

ма, у Гощі, відомому не лише в Україні

санаторії «Червона калина», що в Рів#

ненському районі, селі Жобрин, інших

населених пунктах області є навіть цілі

алеї з цих дерев.

� А це реліктове дерево, певно, дуже ви�
багливе у догляді?

# Ні, невибагливе, легко пристосову#

ється до грунтів. Гінкго навіть вистояло

в Нагасакі, коли на нього скинули ядер#

ну бомбу, і вже через рік давало плоди.

Любить вологу і світло.

Разом з батьком вирощує гінкго і

донька Тетяна. Вона за професією інже#

нер#геолог.

# Спочатку це було, як хобі, # говорить

батько. # Тепер для неї, як і для мене це

вже серйозна і відповідальна , справа.

Коли ж щось вирощуєш своїми руками,

то втягуєшся, хочеться зробити біль#

ше... Я її жартома вже називаю своєю

«дочірньою фірмою».

� А чи були випадки крадіжок цих рід�
кісних і недешевих ваших деревець?

# Знаєте, уже практично у всіх наших

сусідів є гінкго. Поділилися з багатьма.

Так що навіщо їх красти?..

До речі, один наш знайомий викував

собі грати на балконі із зображенням

листя гінкго. Вийшло дуже гарно і

символічно.

Слід зазначити, що листя гінкго має

дуже естетичну форму.

У Німечинні, наприклад, його назива#

ють ще деревом Гете, оскільки відомий

поет присвятив своїй коханій Маріанні

фон Віллемер вірш «Ginkgo biloba», де

листя цього дерева стало символом то#

го, що можуть створити дві окремі зако#

хані половинки.

Є їх зображення також і на прикрасах.

Навіть на одному зі знаменитих яєць

Фаберже є листя гінкго.

Крім того, на Сході це дерево ще нази#

вають «сріблястим абрикосом», тому що

самі плоди нагадують абрикос зі сріб#

лястими вкрапленнями.

� Ви особисто брали участь у якихось
міжнародних чи всеукраїнських заходах,
присвячених цьому дереву?

# Так, у 2011 році у Рівненському об#

ласному краєзнавчому музеї була така

конференція. До речі, на території цьо#

го закладу також є наше дерево гінкго. У

2016 році в Києві було проведено між#

народну конференцію, присвячену на#

родній медицині. Ми з донькою підго#

тували для неї відповідні матеріали.

Довідка
Анатолій Терещук народився у звичай�

ній селянській сім’ї в древньому Бугрині

Гощанського району. Тож ще змалечку

пізнав, як це жити і трудитися в селі у

полі чола. А після закінчення середньої

школи, як і немало його земляків поступив

на гідромеліоративний факультет Укра�

їнського інституту інженерів водного

господарства – єдиного вищого навчаль�

ного закладу такого профілю в тодішньо�

му СРСР, який у той час, до речі, знахо�

дився в Києві, а в 1959�му був переведений

до Рівного. Отож, здобувши вищу освіту,

він пропрацював у рідному ВНЗ, який з

2004 року має статус Національного уні�

верситету водного господарства і приро�

докористування, на різних посадах 32 ро�

ки. До цього був виконробом, начальником

дільниці, керівником Державної водної

інспекції Полісся. Успішно захистивши

дисертацію, став кандидатом технічних

наук, членом Асоціації екологів України.

Доцент Анатолій Терещук – неорди�

нарна особистість, який уміло поєднує

наше минуле, сучасне і майбутнє…

А вийшовши на заслужений відпочинок,

поринув у стихію свого давнього захоплен�

ня народним цілительством, здобув сту�

пінь доктора народної медицини, зайнявся

вирощуванням найстарішого на Землі де�

рева – гінкго, став членом клубу «Орга�

нічне землеробство», почав писати і вида�

вати відповідні брошури і буклети. 

Любомир Тлумак, RvNews

Тетяна Терещук із саджанцем гінкго
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Увага!
Матеріал, що міститься в цій книжці,

не може слугувати підставою для самолі�

кування! Без консультації і порад лікаря

не можливе успішне і надійне лікування.

Самі надійні рекомендації не можуть

слугувати гарантом ви здоровлення. Тіль�

ки знаючи точний діагноз, можна почина�

ти лікування!

Дорогому батьку Івану присвячую
Автор

Передмова
Чоловікам, які мають владу і багато

грошей (президенти, міністри, міліоне#

ри, депутати), які підкорюють космічні і

морські простори(генерали і адмірали),

зачаровують жінок (артисти і танцюрис#

ти) і нам всім грішним, які своєю пов#

сякденною працею звеличуємо свій ро#

довід і Україну приходиться з великим

сумом усвідомлювати, що наша поведін#

ка і здоров'я повністю залежить від зов#

сім малого органу (величиною як каш#

тан) простати (передміхурової залози).

З проблемами передміхурової залози

чоловіки зустрічались з давніх#давен.

Але зараз, ця проблема, як ніколи рані#

ше, стала дуже актуальною. В певній мі#

рі, це пов'язано з покращенням життя,

ми стали менше рухатись, частіше доз#

воляти собі надмірності і стали менше

себе берегти.

Нажаль, більшість чоловіків легко#

важно відносяться до свого здоров'я.

Помилкова уява, що вони завжди бу#

дуть такими ж молодими, сильними і

здоровими, приводить до розвитку ба#

гатьох захворювань. Це також пов'язано

з небажанням чоловіків робити певні

вольові зусилля і можливістю переклас#

ти свої клопоти на рідних і близьких.

Не слід забувати, що за останнє де#

сятиріччя спостерігається значне

збільшення захворювань простати.

Можна сміливо говорити, що це одне

із загадкових і прогресуючих захворю#

вань # справжнє горе дуже багатьох

чоловіків. Але не може бути і думки

про самолікування ні при яких моти#

вах і обставинах. В першу чергу необ#

хідна об'єктивна сучасна діагностика

# ультразвукове дослідження простати

(УЗД), використання сучасних препа#

ратів в тому числі фітопрепаратів і ме#

тодів рекомендованих лікарями#уро#

логами та іншими спеціалістами, що

знаються на цій проблемі.

Весь процес лікування захворювань

простати необхідно проводити в до#

машніх, клінічних, а при необхідності і

в стаціонарних умовах. Тільки постій#

ний і комплексний лідхід може забезпе#

чити позитивні наслідки лікування.

Після публікації в газеті «Порадниця»

моєї статті «Сум чоловічої осені» я отри#

мав тисячі листів з проханням більш

докладніше розповісти про суто чолові#

чі хвороби, про методи їх профілактики

і траволікування.

В цьому варіанті книги зроблений на#

голос тільки на перевірені часом суміші

лікарських рослинна також на автор#

ський доробок, що використовуються

для профілактики і лікування чоловічих

захворювань. Ліки з наведених зборів

рослин можна з успіхом готовити в до#

машніх умовах.

Мета цієї роботи # в популярній формі

подати матеріал, який можуть прочита#

ти кожний чоловік і його дружина, поз#

найом митись з визначеннями і основ#

ними симптомами захворювань, мето#

дами їх профілактики і траволікування.

Медикаментозне лікування повинне

проводитись на підставі спеціальних

досліджень і порад урологів. Це потре#

бує спеціального висвітлення фахівця#

ми цих захворювань.

Нажаль, відсутність достатніх коштів

не дозволили мені в цьому виданні роз#

глянути ряд актуальних проблем:

# сучасна діагностика захворювань

простати;

# характеристика препаратів, які ви#

готовлені на рослинній основі (аденол

# форте, уртирон, пепонен, «Україн»,

та ін.);

# рак простати і його траволікування;

# супутні захворювання чоловіків

(ожиріння, діабет, гіпертонія, закреп та

ін.) і їх траволікування;

# самодопомога дома;

# санаторне лікування простати.

Ці та інші питання розглянуті в пов#

ному довіднику#пораднику, який ви#

йшов у 2012 році.

Шановні чоловіки! Будьте уважними

до себе, бережіть себе, не забувайте сво#

їх дружин, котрим ви завжди потрібні

здоровими і сильними!

З великою пошаною висловлюю щиру

подяку всім, а це біля 70 чоловік, які по#

передньо перерахували гроші на цю

книгу!

Для мене це суттєва допомога.

* * *

Не дочекавшись обіцяної фінансової

підтримки спонсорів, я зібрав і опрацю#

вав літературу, узагальнив накопичену

інформацію і свій досвід та власним

коштом видав цей малий довідник#по#

радник, який містить тільки третину на#

явного матеріалу.

Автор

Із листів дописувачів
«Щиро дякую Вам, за посилку, якій я

дуже радий. Ви вселили надію на краще,
розширили мій кругозір, навчили, як
потрібно лікуватись, поєднуючи ліки,
фізвправи, харчування та свій побут.
Основне, що я відчув це, значно покра�
щив свій настрій, появилась впевненість
в собі, віра в подолання недуги своєї, а це
мабуть 50% здоров'я»

м. Київ, Андрій Петрович

«В газеті «Порадниця» під заголовком
«Сум чоловічої осені» я прочитав про свою
недугу. Все написане Вами � це моя Хворо�
ба. Зараз зима і важко дістати сировину
для ліків. Но це мій клопіт. Подробніше
Ви обіцяли написати. Ждемо. Слідкуємо
за газетою. Спасибі Вам за написане»

Черкаська обл., Василь Гоигорович

«Аденома простаты � глобальное забо�
левание престарелых, да и молодых то�
же. Так, что Ваша статья не только
врачебный, а и общественный подвиг.
Спасибо Вам!»

г. Гадяч, Михаил Дмитриевич

«Добрий день, добрі люди. Спасибі Вам,
що Ви написали в газеті про чоловічі хво�
роби. Ця хвороба і мене не минула. Я хочу
попросить Вас допомогти мені і вислати
ці трави»

м. Павлоград, Володимир Іванович

«Велике спасибі за Вашу статтю � Сум
чоловічої осені. Головне, що Ви глибоко і
виважено розкрили суть цього питання.
Стаття досить доступна. Все сказано
просто і зрозуміло, без академічних вик�
рутасів. І ще раз Вам спасибі»

м. Київ, Гоигорій Карпович

«Щиро Вам вдячний за збір трав проти
аденоми простати. Починає покращення
стану. Дуже Вас прошу вислати мені ще
набір трав для лікування аденоми.»

м. Тернопіль, Володимир Степанович

«Я дуже зрадів читаючи Вашу стат�
тю «Сум чоловічої осені», що є такий
матеріал і людина, яка відгукнулась на
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сторінках газети, щоб допомогти та�
ким як я, котрий страдав цією хворобою
вже чотири роки. Допоможіть і вишліть
набір цих трав»

Івано�Франківська обл., 
Олекса Григорович

«Шановний Анатолій Іванович! Перш за
все хочу щиро подякувати Вам за висла�
ний в мою адресу Ваш препарат Фі� тоа�
деном � 1. Цей препарат може і не стіль�
ки лікує аденому простати, скільки ней�
мовірно сильно діє на весь організм люди�
ни. Я відчув велику активізацію імунної і
ендокринної системи, відчув загальнооз�
доровчу дію»

Львівська обл., Ілля Іванович

«Уважаемый Анатолий Иванович! то,
что Вы высылали мне в сентябре я упот�
ребил. Понравилось. Спасибо за составле�
ние толковой памятки»

г. Торез, Владислав Анисимович 

1. Загальні поради
1.1 Що таке здоров'я?

Всесвітня організація здоров'я (ВОЗ) в

1949 році визначила здоров'я в дуже ши#

рокому розумінні: «Здоров'я # стан пев#

ного фізичного, розумового, душевного

і соціального добробуту».

Такий принцип цілісного підходу дає

обов'язкову програму для державних і

соціальних органів, а також може слу#

жити орієнтиром для кожної людини

окремо, при організації свого життя,

В залежності від періоду життя, віку,

від організації дня і тижня ^# здоров'я

кожної людини окремо може проходити

по різному.

«Бути здоровим» # це процес , який

охоплює не тільки фізичний стан, але

включає в себе життєвий досвід і хоро#

ше душевне самопочуття. Тому здоров'я

ставиться на перше місце при всіх доб#

рих побажаннях. Воно є основою для

щастя і «нашим головним багатством»#

як говорить народна мудрість.

На організм і психіку (душу) вплива#

ють індивідуальні властивості, оточення

в якому ми живемо, навколишнє сере#

довище, а також організація нашого

життя # як ми харчуємось, працюємо,

проводимо свій вільний час і як ми від#

носимось до своїх рідних і близьких.

Життя в сучасних великих промисло#

вих центрах і містах стимулює багато су#

часних захворювань, які не можливо

вилікувати «хіміко#технічною медици#

ною», яка орієнтується тільки на тіло.

На сьогодні встановлено, що багато

хвороб мають психічні (душевні) при#

чини. Тому останнім часом багато ліка#

рів знову повертаються до лікування па#

цієнтів м'якими природними засобами

(траволікування) і методами з метою

стимулювання здоров'я на всіх етапах

життя людини.

Профілактику і лікування рослинами

можна впевнено і справедливо віднести

до самої давньої і першої традиційної

народної медицини. Тому ним вкрай

необхідно зберігати, примножувати і

дотримуватись наших прадавніх тради#

цій, добре знати що, коли і як їсти і пи#

ти, щоб бути здоровими і забезпечувати

здоров'я і активне довголіття. ,

Гіппократ (біля 450#370 р. до н. е.) го#

ворив, що кожна людина при захворю#

ванні повинна розуміти, оцінювати вка#

зівки лікаря і допомагати собі сама.

Бути здоровим означає^жити в рівно#

вазі (злагоді) з Всевишнім, Природою і

Людьми.

1.2. Причини захворювань
Нажаль всі ми відносимося до свого

здоров'я, як до належного, думаючи, що

воно дано нам на вічно і має великий за#

пас. Це велика помилка, # те що ми ро#

бимо в нашому житті це ряд невірних

дій, які зашкоджують нашому здоров'ю#

Вчені стверджують # 80% того, що ми

робимо в своєму житті, ми робимо не

вірно! Наприклад ми вживаємо кока#

колу, пепсі#колу і багато інших подібних

напоїв, в склад яких входять багато кон#

сервантів, барвників, підсолоджувачів, і

як наслідок # губимо своє здоров'я.

Інформація, що буде наведена нижче

не придумана. Всі відомості взяті із Ін#

тернету, літературних джерел і в певній

мірі із власного досвіду. Ви самі відпові#

даєте за своє здоров'я і своє життя. Є ре#

чі котрі не обговорюються: воду не мож#

на пити під час їди. Людина не має пра#

ва не пити 1#1,5л чистої і якісної води в

день, тому, що організм стільки виділяє

з сечею і через шкіру. Коли замінити во#

ду чаєм, кофе, компотом, квасом необ#

хідного ефекту не буде, тому що це їжа.

І коли людина захворіла, починає дума#

ти, а чому я захворіла? І лікувати почи#

нає наслідок.

Медицина # це те на чому ми спотика#

ємось постійно,тому що в нашій країні

існують державні стандарти, на підставі

яких лікар повинен діяти. Є інструкції

на кожне захворювання: якщо болить

те, то робити потрібно те#то. Біда в тому,

що держава взявши на себе відповідаль#

ність за життя людини, зняла цю відпо#

відальність з лікаря. Якщо лікар зробив

все як написано в інструкції, він не за

що не відповідає. Але якщо лікар зробив

щось по іншому І хворий помер, тоді

відповідає лікар. Лікарі зараз находять#

ся в двояких умовах і це необхідно розу#

міти. Тому можливо не потрібно повніс#

тю перекладати відповідальність за своє

здоров'я на сучасну медицину? А самим

необхідно розібратися в причинах ви#

никнення багатьох захворювань і діяти.

Наявність у людини хоч одного із

нижче наведених факторів уже веде

до захворювання. Це неприємно, але

це так.

1. Психологія. У тих хто злиться, нер#

вуеться, заздрить, завжди має негатив#

ний посил, виділяються гормони, які

розру# шають в першу чергу печінку. А

тому вкрай необхідне психологічне тре#

нування нервової системи, аутотренін#

ги, навчання як робити ті чи інші речі,

які корисні для здоров'я. Це якраз те,

без чого ми не зрушимо з місця. Це пер#

ша сходинка і перешагнути її не можли#

во. Тому спочатку необхідно розібрати#

ся із своєю психологією, отримати пев#

ну інформацію, необхідні знання, які

допоможуть нам збагнути: куди ми бі#

жимо і чого#біжимо?

2. їжа. Це другий фактор, який ми не

можемо не врахувати, коли мова йде

про захворювання. Якщо ми не навчи#

мося правильно харчуватися, то нас

начнуть «добре» лікувати, при цьому

будуть вчить достатньо жорстко. Хар#

чування буває із знаком «+» і «#».

Очистка організму # це також вид хар#

чування, але із знаком мінус. Не змі#

нивши свого відношення до харчуван#

ня, ми здоровішими не станемо. Неда#

ром народна мудрість гласить: ми мо#

гилу копаємо ложкою і виделкою. Ця

ложка і виделка находиться у нас в го#

лові. А їсти ради того, щоб нагодувати

організм, # то навіщо це робити, знать

і робить це різні речі.

3. Вода. Необхідна кількість води в ор#

ганізмі, по великому рахунку, залежить

від того, що і скільки спожила людина.

Багато вчених рекомендують 1,5л, аме#

риканські вчені говорять, що пити тре#

ба Зл. Японські вчені над ними смія#

лись довго. Та американська їжа дуже

відрізняється від японської. Тому води

потрібно пити рівно стільки, скільки
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потрібно, щоб розчинити і перетравити

їжу, яку людина спожила.

Якщо їсти м'ясо, рибу, яйця, сало,

хліб, певну кількість гострого, солоно#

го, то води потрібно багато. А якщо їсти

овочі, фрукти (вегетаріанство) то води

необхідно значно менше. Так як ми їмо

багато, ми повинні пити води біля 1,5л.

У людини існує унікальна річ, яка нази#

вається «спрага». Але спрага не є пер#

шим признаком зневоднення організму,

а 4#й чи 5#й. Тому, коли пересохло в ро#

ті, це вже глибоке зневоднення, це

практично осушення підшлункової за#

лози. Якщо ви скажете лікарю, що у вас

постійно сохне в роті, то він вам пови#

нен сказати, що це є першим призна#

ком запалення підшлункової залози #

панкреатит.

Нам необхідно знати, що більше 50%

всіх захворювань, так чи інакше,

пов'язані з водою. Необхідно пити

чисту, добру, структуровану воду і пити

регулярно. Якщо у хворого камінці у

нирках, значить, концентрація сечі ви#

сока і солі випадають в осад. Якщо у

людини ранішня сеча має запах хімії, #

цього не повинно бути. Сеча не повин#

на мати неприємний запах. І якщо лю#

дина потіє, має неприємний запах, то

необхідно пити воду, а не користува#

тись постійно дезодорантом.

Пам'ятаймо, що все, що гарно вигля#

дає, довго зберігається і має приємний

колір, # такого не буває. Не буває соків

без консервантів і барвників. І якщо ви

рахуєте, що споживаєте 100% апельси#

новий сік без цукру, то знайте, що соку

там зовсім мало. Якщо зазначено, що

без цукру, то там є цукрозамінники. І

якщо сік зберігається місяцями і при

цьому солодкий, смачний і в пластико#

вій упаковці, # чудес в природі не буває!

З водою справи ще набагато гірші:

людство іде в тупик іменно з причини

питного режиму. Ми продовжуємо ку#

дись спішити, пити шипучі (збагачені

хімією) напої. За це двійки нам поста#

вить саме життя. Як ми будемо вигля#

дати через 5 чи 10 років # залежать від

нас самих. А ми хочемо жити довго?

Тоді нам потрібні |же з 30 років робити

такі кроки, котрі ведуть до здорового

способу життя!

4. Наявність в організмі людини бак#

терій, вірусів, глистів, грибків.

Хочемо ми того чи ні, # вони є, вони

живуть. їх вбити в цілому не можливо.

Скоріше вони нас можуть убити. Але у

них немає такої мети. їх мета # експлуа#

тувати нас і отримувати продукти для

свого життя. Інша справа, що ми не хо#

чемо з ними жити. Значить ми повинні

постійно створювати їм неблагоприєм#

ні умови.

А що ми бачимо? Тут доречно нагада#

ти про наші придомо# ві дитячі майдан#

чики з обов'язковими «пісочницями».

Слава Богу, що в наших селах ще їх

практично не має. Це місце де почерго#

во «бавляться» діти, коти, собаки, а ве#

чором алкоголіки та наркомани. При#

дивіться і подумайте # це ж Сучасний

«паразита# рій» # першопричина виник#

нення захворювань. Але куди простіше

водити діток в поліклініки, купувати і

давати «хімічні» ліки. А що далі? Далі

розмови про хворобливість дітей і під#

ростаючого покоління.

Важливіше зрозуміти просту істину #

якщо в організмі є паразити, то перед

лікуванням інших захворювань необ#

хідно спочатку провести проти парази#

тарне лікування. Потрібно знати точ#

ний діагноз основного захворювання,

але початок його лікування # очистка

організму, як мінімум на протязі семи

днів пройти «противопаразитарку».

По даним Всесвітньої організації охо#

рони здоров'я! до 70% населення мають

глисти, круглі черв'яки, лямблії і гриб#

ки. Очистка організму # це не просто

прочиститися клізмами. Системна чис#

тка організму # це лімфа, шлунково#

кишковий тракт, це дихання, це печін#

ка, нирки і безумовно шкіра.

Але дуже важливо, щоб це все роби#

лось усвідомлено і грамотно.

5. Спадковість. Якщо у когось із

батьків діабет, дітям слід також бути

готовим до цього і як можна раніше

обмежити солодощі. Якщо хтось із

них помер від ішемічноїосвороби # ді#

тям необхідно бути уважними до сво#

єї серцево#судинної системи. Якщо

батько хворів аденомою простати, з

80% вірогідністю сину загрожує це

захворювання. Як правило, діти дуб#

люють захворювання батьків. Поди#

віться чим хворіють ваші батьки І

будьте готові до таких захворювань

самі. Як говорить народна мудрість #

яблуко від яблуні не далеко падає.

6. Травми. Постарайтесь позбутись

наслідків тих травм, які були раніше.

Це травми хребта, черепа, копчика та

інші. Буває, що в дитинстві була трав#

ма # вдарився, упав, забив голову, ліку#

вання ніякого не отримував, а коли ро#

ків через 20 у нього постійно болить

голова, то невропатолог в першу чергу

повинен вияснити чи не було травми

голови. Якщо була # це може бут нас#

лідком тієї травми. Прикладів можли#

во навести десятки. Необхідно навчи#

тись на організм дивитись системно.

7. Посильна фізична праця або фіз#

культура. Рух # основа здоров'я: помір#

на фізична праця на полі, в саду, горо#

ді або на дачі, щоденна лікувальна фіз#

культура, спеціальні вправи, самома#

саж, піші прогулянки, інші помірні на#

вантаження, щоденні конкретні та ко#

рисні справи.

8. Аура. Наукою доказано, що аура іс#

нує. Навіювання, порча #енергетичні

проблеми аури. Головне щоб ми розумі#

ли: енергетичне поле або аура людини

існує. Тибетські цілителі ауру називали

архітектором здоров'я. Аура # це енерге#

тичне поле, яке оточує все живе і нежи#

ве, що є в природі. Вона тривимірна, то#

му оточує людину з усіх боків і має фор#

му еліпсоїда, всередині якого є фізичне

тіло людини.

В змінах аури відбуваються фізичні,

емоційні, психічні і духовні особливос#

ті людини. Слабка аура сприяє більш

сильному впливу негативних факторів

на її стан здоров'я і навпаки, чим силь#

ніша аура, тим здоровіша людина. Слід

знати, що аура ослаблюється: недос#

татнім і поганим харчуванням; недос#

тачею фізичних навантажень; неста#

чею свіжого повітря; недостатнім від#

починком; стресовим станом; алкого#

лем і тютюном; негативною поведін#

кою; комп'ютером і мобілкою.

9. Екологія. З кожним роком стан нав#

колишнього середовища погіршується #

повітря, земля і вода отримують з року в

рік більше навантаження. Клімат змі#

нюється в не привичну для нас сторону.

Все це приводить і в подальшому буде

ще більше ускладнювати наше життя і

погіршувати здоров'я. Це правда. В цьо#

му є і наша провина і немає чого чекати

ми/іостині від природи %щсля того,що

ми з нею зробили. Це треба добре усві#

домити, робити висновки самим, слуха#

ти поради і рекомендації Інших і все ро#

бити заради збереження свого здоров'я і

здоров'я своїх дітей і внуків.

10. Шкідливі звички. Це не тільки

куриво, алкоголізм, наркоманія. Це

також ранковий звичай # чашка кави і

сигарета, це також безмірне вживання

солодких шипучих сучасних напоїв #

які тисячами пляшок в спекотну по#

году випиваємо і, є з кого брати прик#

лад, також наші діти. Це також звичка

спати на животі. Біля 40% людей вми#

рають під час сну. Потрібно спати на

спині. Це слово так і називається:

«Спи # на». Спи на ній і все буде нор#

мально. І ще можна багато#багато на#
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водити прикладів, всім нам добре ві#

домих шкідливих звичок.

Як висновок. Людина повинна зав#

жди набирати життєву енергію, раціо#

нально росходувати, а не марно її витра#

чати. Тільки при такій умові людина не

буде хворіти, може позбавлятися хвороб

і довго жити.

Хвороб завжди багато, тому, що бага#

то є різних причин. Необхідні і різні

методи їх лікування. На сьогодні для

цього використовують психічну енер#

гію людини, гіпноз, фізичні методи, в

тому числі і посильна фізична праця,

різні пігулки, порошки, трави, насто#

янки, водолікування, мінерали та інше.

Але головним при цьому є активізація і

мобілізація внутрішніх і духовних сил

самої людини на здолання хвороби.

Без цього # не допоможуть ні порошки,

ні вода, ні трави, ні дієта.

Необхідно також навчитися кожний

ранок ходити в туалет, мочитись регу#

лярно і нормально (сеча не повинна

мати запах), регулярно приводити тіло

в порядок. Але, якщо у людини немає

бажання бути здоровою, не бути тяга#

рем рідним і близьким, то вона нічого

не робить. Все в житті взаємопов'яза#

но. Собою займатись дуже трудно, це

правда. Але потрібно! 

1.3.Можливості траволікування
Першу аптеку створила Природа. На#

родна медицина з да# вніх#давен вико#

ристовує величезний арсенал лікар#

ських і їстівних рослин.

На сьогодні стало очевидним, що ба#

гато захворювань можна і потрібно лі#

кувати з комплексним використанням

засобів невідкладної, інтенсивної хіміо#

терапії і фітотерапії.

По даним Всесвітньої організації охо#

рони здоров'я, в багатьох країнах і регіо#

нах спостерігається тенденція до збіль#

шення масштабів використання речо#

вин рослинного походження. В усьому

світі, збільшується інтерес до траволіку#

вання (фітотерапії).

Лікувальна дія рослин полягає в єд#

ності обміну речовин у живих кліти#

нах. Адже життя # це обмін речовин і

енергії, який відбувається у кожній

клітині окремо, але в узгодженні з ці#

лим організмом. Коли обмін у кліти#

нах уповільнюється, виникають пору#

шення, які ми називаємо хворобою.

Найперше лікування # це посилити

приплив крові до хворого органу, тобто

посилити обмін речовин.

Наведемо неповний перелік функцій і

можливостей траволікування.

# Задоволення потреб у поживних ре#

човинах: кожна їжа має бути ліками, а

кожні ліки # їжею.

# Пригнічення хворобливої мікрофло#

ри # бактерій, грибків, вірусів, що спри#

чиняють захворювання організму.

# Посилення, видільних функцій # по#

тогінних, сечогінних, жовчогінних та

інші відходи життєдіяльності.

# Мобілізація захисних сил людсько#

го організму проти захворювання тоб#

то зміцнення імунітету.

# Протиапергійна дія при проник#

ненні в організм інфекції, тобто захис#

на його реакція.

# Вплив на нервову систему # тонізу#

ючий, заспокійливий, снотворний та

інші.

# Посилення поділу клітин, необхід#

не для загоювання ран, виразок, від#

новлення слизових та інших покровів.

# Посилення припливу крові до ок#

ремих органів, обміну речовин, їх оду#

жання.

# Припинення кровотечі шляхом

підвищення згортання крові, утворен#

ня згустків, що закривають поранену

судину.

Лікувальні властивості лікарських

рослин залежать від наявності в них за

хімічною структурою і терапевтичною

дією речовин: білків і амінокислот,

вуглеводів, клітковини, чи є в них глі#

козити, сапоніни, жирні і ефірні олії,

флавоноїди, вітаміни тощо. 

1.4. Приготування лікарських форм в

домашніх умовах

Технологія приготування настоїв і

відварів за фармакопеєю XI видання:

висушену і подрібнену лікарську си#

ровину вміщують у попередньо пі#

дігрітий посуд # емальований, кера#

мічний, порцеляновий (фарфоро#

вий), заливають водою кімнатної

температури, закривають кришкою і

нагрівають на кип'ячому водяному

нагрівнику (водяній бані) при часто#

му перемішуванні: настої 10#15 хв.,

відвари 20#30 хв.

Посуд знімають, охолоджують при

кімнатній температурі: настої до 45 хв.,

відвари до 10 хв; Проціджують, залиш#

ки сировини віджимають. Це є загаль#

ним правилом.

Настої (найпоширеніші народні за#

соби) готуються із трави, листків і цві#

ту, а із більш грубих частин # відвари.

Настій. Складові: одна столова лож#

ка подрібненої сухої і перемішаної си#

ровини; склянка (200 г); посудина для

заварки. Дозування: за прописом або

призначенням лікаря. Стандартне лі#

кування: 3 рази на день за 15#30 хв. до

їди і 4#6 раз # при захворюванні.

Цукор на «кінчику ножа», або трі#

шечки меду підсилюють смакові влас#

тивості настою. Коли п'єте настій лі#

карських рослин, тримайте чашку так,

щоб було можливо вдихати аромат.

Відпивши один # два ковтки, поста#

райтесь відчути смак. Коли випили

весь настій, подумайте і зверніть увагу

на дію і відчуття в шлунку і організмі в

цілому.

Якщо за один раз отримали настою

більше ніж необхідно, в такому випад#

ку рекомендується зберігати його в хо#

лодильнику при температурі не вищій

+1°С до 2 діб. Перед застосуванням

настій необхідно підігріти на водяній

бані або на дуже малому вогні.

Практикується готувати настій гаря#

чим методом у термосі. Як правило,

для добової дози настою 2 столові лож#

ки суміші рослинної сировини ввечері

заливають 2 склянками окропу і зали#

шають на ніч. Вранці настій, процід#

жують і випивають, як зазначено в

прописі. Призначають вживати настій,

як правило, ложками (дорослим # сто#

ловими, дітям # чайними), або по 1/2#

1 склянці (дорослим).

Відвар # це також витяг діючих ре#

човин з допомогою гарячої води. Але

це застосовується коли в суміші є

частина рослин, які мають грубу

структуру # кора, корені, грубі листки

та ін. Підготовлену сировину залива#

ють холодною водою, як правило, в

співвідношенні 1:10, ретельно пере#

мішують і кип'ятять на малому вогні

або на водяній бані протягом 20#30

хв. Охолоджують при кімнатній тем#

пературі, після чого проціджують і

доповнюють кип яченою водою до

початкового об'єму. Застосовують

відвари згідно з вимогами.

Настоянка # це рідкі лікарські фор#

ми, де цілющі речовини із рослинної

сировини екстрагуються з допомогою

50#70 %#го алкоголю. В домашніх

умовах для цього можна використо#

вувати міцну горілку(первак). Необ#

хідну кількість сировини висипають,

як правило, в скляну пляшку, залива#

ють алкоголем відповідної міцності,

закривають і витримують у темному

теплому місці протягом 10#12 днів.

Періодично збовтують. Після цього

настоянку, зливають, добре віджима#

ють рештки рослин і проціджують.

Проціджена настоянка незалежно від

кольору повинна бути прозора.

Спиртові настоянки придатні для
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довгого зберігання (2#3 роки). Засто#

совуючи їх, дозують краплями (по 15#

30 крапель) на ложку холодної

кип'яченої води.

Порошок. Сухе подрібнене листя

додатково пропускають через меха#

нічну! кавомолку. Просівають через

дрібне ситечко. Залишки на ситечку

перемелюють вдруге. Як біологічно

активну добавку приймають на «кін#

чику ножа» 2#3 рази на день під час

їди. Можна посипати каші, гарніри

до других страв. Практикують добав#

ляти в кефір при вживанні його вве#

чері перед сном.

Чай # неофіцинальна лікарська фор#

ма, яку готують із сировини, що містить

вітаміни, ефірні олії і ферменти. Чаї

широко використовуються в офіційній і

народній медицині.

Споліскують 2#3 рази окропом чай#

ник для заварки, щоб він став гаря#

чим. Насипають потрібну суху сиро#

вину з розрахунком 1 чайна ложка на

200 мл (склянку). Заливають крутим

кип'ятком. Закривають кришкою.

Настоюють від 1 хв. до 40 хв. в залеж#

ності від складу і фізико#хімічних

властивостей активних речовин. В се#

редньому # 5#10 хв. Проціджують.

П'ють 2 рази, як чай. Для смаку прак#

тикують добавити трішечки цукру,

або меду.

2. Простата K 
передміхурова залоза

2.1 Простата, її функції
Практично кожний із чоловіків в тій

чи іншій мірі знає де знаходиться і яку

функцію виконує серце, печінка і нир#

ки. Зовсім інша справа, коли мова іде

про передміхурову залозу.

Простата # в перекладі з грецької #

«передстояча» (від pro «перед» і histanai #

«стояти») це невеликий внутрішній ор#

ган, який знаходиться в основі сечового

міхура і оточує сечовивідний канал.

Задня частина простати прилягає до

Передньої стінки прямої кишки (див.

мал. на обкладинці)

По формі вона нагадує каштан і

трохи серце. Тому в літе# ратурі мож#

на зустріти вислів «друге серце чоло#

віка». Простата # один із найчастіше

«хворіючий» орган чоловіків. Після

60 років, захворювання простати зус#

трічається частіше, ніж хвороби сер#

ця. Поперечний розмір простати до#

сягає 4 см, верхнє#нижній # З см, по#

переднє # задній # 2,5 см. Маса прос#

тати # 20#25 г.

Простата має властивості залози

внутрішньої секреції: підтримує енер#

гію всього організму, підсилює загаль#

ний обмін, підвищує кров'яний тиск.

Роль простати дуже різноманітна і сто#

сується утримання сечі в сечовому мі#

хурі, тобто нормального сечовипус#

кання, а також дітородної (репродук#

тивної) функції. Вона виробляє секрет,

який завдяки наявності в ньому фрук#

този і цинку після еякуляції розріджує

сперму і робить рухливішими сперма#

тозоїди; Цинк також підвищує опір#

ність простати до зараження.

Захворювання простати спричиняє

значні зміни у всьому організмі чолові#

ка # знижується працездатність, вини#

кає загальне нездужання, стенокардія, а

також зміни психіки.

Як видно, простата є дуже важливим

органом у чоловічому організмі. Саме

вона впливає на тип характеру, нас#

трій, судинний тонус і визначає сек#

суальні можливості. Постійно впли#

ває на акт сечовиливу, стан сечостате#

вої, серцево#судинної, нервової та ін#

ших систем.

2.2. Причини захворювань
простати

Зараз ми переживаємо період «сивої

революції», тобто бурхливого збільшен#

ня тривалості життя, в тому числі і чоло#

віків. Це стосується, в першу чергу, роз#

винених країн, що дає підстави меди#

кам робити висновки # з часом все біль#

ше потрібно

буде лікувати захворювання простати.

Основні захворювання простати:

# Гострий і хронічний простатит # хво#

роба сучасного суспільства;

# Аденома (гіперплазія) передміхуро#

вої залози # доброякісна пухлина в

простаті;

# Рак простати # злоякісна пухлина,

яка займає одне з провідних місць серед

онкоурологічниХ захворювань чолові#

ків похилого та старшого віку;

Причини, що приводять до захворю#

вань простати:

# Загальне перехолодження організму;

# Малорухомий спосіб життя;

# Нервові і психічні порушення і

стреси;

# Вплив шкідливих факторів навко#

лишнього середовища;

# Спадковість # з вірогідністю у 80%

син буде хворіти, якщо

батько мав захворювання простати;

# Підвищення агресивності мікрофло#

ри і збільшення кількості мікробних

штамів;

# Загальні інфекційні захворювання #'

Гайморити, тонзиліти та інші;

3. Простатит
3.1. Що таке простатит?

Простатит # запалення передміхурової

залози, визване різноманітними причи#

нами. Може бути частиною загального

інфекційного захворювання, коли

простата більше інших органів втя# нута

в це захворювання.

Простатит розвивається, як правило,

у чоловіків найбільш працездатного ві#

ку # 20#45 років. За останні десятиліття

«постарів» # ним стали хворіти і чолові#

ки старшого віку # 55 років і старше, що

пояснюється збільшенням віку чолові#

ків. Простатит # захворювання, яке роз#

повсюджене в усіх регіонах світу.

Запалення може проходити без вираз#

них початкових проявів, тому можна

стверджувати, що хворих на нього знач#

но більше, ніж тих пацієнтів, які зверта#

ються по допомогу.

Відомі два різновиди простатиту: гос#

трий і хронічний.

Гострий простатит # це інфекційне

захворювання, яке раптово вражає

простату.

Хронічний простатит # може бути

наслідком гострого своєчасно не вилі#

куваного, або розвиватись як самос#

тійне захворювання. Хронічний прос#

татит спричиняють два фактори # зас#

тійний та інфекційний. Застійні явища

приводять до змін у . залозі і є наслід#

ком порушень капілярного кровопли#

ну і впливають на відтік вмісту перед#

міхурової залози.

Інфікування простати відбувається

основними двома шляхами # від за#

гальних інфекційних захворювань

(гайморит, бронхіт та ін.), а також че#

рез наявність запалень у сусідніх орга#

нах (геморой, запалення прямої киш#

ки, нирок та ін.).

3.2. Основні симптоми захвоK
рювання

# підвищена загальна втомлюваність;

# печіння у проміжності і уретрі;

# болі і відчуття незручності у нижній

частині живота, паху і мошонки;

# можливе підвищення температури

тіла;

# неприємні відчуття під час випорож#

нення;

# часті позиви до сечовипускання;

# переривчасте І утруднене сечовипус#

кання;

# пришвидшене сім'явиверження;

# зниження потенції.
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3.3. Траволікування простатиту
Метою лікування простатиту є від#

новлення морфологічних і функціо#

нальних параметрів передміхурової за#

лози, тому лікування має бути ком#

плексним, досить тривалим і суворо ін#

дивідуальним. З цією метою застосову#

ють різні методи, медикаменти різних

груп, а також фізичні, мануальні і пси#

хотерапевтичні впливи. Поряд з тради#

ційними методами, які проводяться лі#

ка# рями#урологами використовуються

і нетрадиційні, такі як голкорефлексо#

терапія, лікування п'явками (гірудоте#

рапія), а також траволікування (фітоте#

рапія), як один із найпоширеніших ме#

тодів народної медицини.

Застосування лікарських рослин #

один з ефективних профілактичних і те#

рапевтичних методів лікування дуже ба#

гатьох захворювань статевих органів і в

першу чергу простати. Адже лікарські

рослини мають протимікробні, проти#

запальні, загаль# нозміцнюючі власти#

вості, вони також зміцнюють імунну

систему, заспокійливо діють на нервову

систему людини та інше.

Лікування травами рекомендується

застосовувати і після закінчення фарма#

котерапії курсами впродовж 1#1,5 міся#

ців, 2#3 рази на рік.

Для лікування простатитів можна ви#

користовувати слідуючі рекомендації

народного траволікування.

1. Мучниця звичайна, листя (2 части#

ни), Береза бородавчаста, листя (1 час#

тина), Деревій звичайний, трава (1 час#

тина) Приготування: настій. Приймають

по 2 ст. ложки 3 рази в день за 20#30 хв.

до їди на протязі 30#40 днів.

2. Береза бородавчаста, листя (2 час#

тини). Ялівець звичайний, шишкоягоди

(2 частини). Петрушка кучерява, плоди

(2 частини). Меліса лікарська, трава (2

частини) Приготування: настій. Суміш

рослин залити 600 мл. окропу, настою#

вати 2 години, процідити, по склянці 3

рази в день до їди.

3. Звіробій звичайний, трава (7 час#

тин). Подорожник великий, листя 

(7 частин). Нагідки лікарські, суцвіття

(5 частин). Шипшина травнева, плоди

(5 частин). Брусниця, листя (1 частина).

Приготування; настій, 1 сітолову ложку

суміші залити 500 мл. окропу, настоюва#

ти 1 год., процідити, по V* склянки 3 ра#

зи вдень за 15 хв. до їди.

4. Лопух справжній, корені (2 части#

ни). Тополя чорна, бруньки (2 части#

ни). Звіробій звичайний, трава (1 час#

тина). Шавлія лікарська, листя (1 час#

тина). Приготування: настій, 2 столо#

вих ложки суміші залити 500 мл. окро#

пу, настоювати 8#10 годин, процідити,

по 50 мл. теплого настою пити 3 рази в

день за 15#20 хв. до їди.

5. Зеленчук жовтий, трава (3 части#

ни). Звіробій звичайний, трава (3 час#

тини). Хвощ польовий, трава (3 час#

тини). Береза бородавчаста, бруньки

(2 частини). Материнка звичайна,

трава (2 частини). Ромашка лікарська,

суцвіття (1 частина). Приготування:
відвар, 4 столових ложки суміші

кип'ятити на малому вогні 10 хв., про#

цідити. Приймати по 1/2 склянки 

3 рази в день через 1 годину після їди.

6. Ліщина звичайна, кора (2 частини).

Петрушка кучерява, корені (2 частини).

Приготування: відвар, 1 столову ложку

залити 500 мл. окропу, кип'ятити на ма#

лому вогні 20 хв., процідити. Випити

протягом дня в 3 прийоми при затримці

сечі і болючому сечовипусканні.

7. Лабазник звичайний, трава (3 час#

тини). Звіробій звичайний, трава (1 час#

тина). Нагідки лікарські, суцвіття (1

частина). Ромашка лікарська, суцвіття

(1 частина). Чебрець звичайний, трава

(1 частина). Приготування: настій, 2 сто#

лові ложки подрібненої сировини зали#

вають 500 мл. окропу, настоюють 15#20

хв., проціджують, по 1/2 склянки 3 рази

в день за 15#20 хв. до їди.

8. Тополя чорна, бруньки (4 части#

ни). Береза бородавчаста, бруньки (3

частини). Звіробій звичайний, трава

(2 частини). Нагідки лікарські, суц#

віття (1 частина). Ромашка лікарська,

суцвіття (1 частина). Приготування:
відвар, 2 столових ложки подрібненої

сировини залити 500 мл. окропу,

кип'ятити на малому вогні 10 хв., про#

цідити, по 1/2 склянки 3 рази в день

за15#20 хв. до їди.

9. Петрушка кучерява, листя (1 части#

на). Береза бородавчаста, листя (1 час#

тина). Пижмо звичайне, суцвіття (1 час#

тина). Меліса лікарська, трава (1 части#

на). Приготування: настій, 2 столові

ложки подрібненої сировини залити

500мл. окропу, настоювати 15#20 хв.,

процідити, по Склянці 3 рази в день за

20 хв. До їди.

10. Глід криваво#червоний, плоди 

(2 частини). Шипшина травнева, пло#

ди (2 частини). Береза бородавчаста,

листя (1 частина). Брусниця звичай#

на, листя (1 частина). Ромашка лікар#

ська, суцвіття (1 частина). Приготу�
вання: настій, 2 Столові ложки суміші

засипати в термос, залити з вечора 500

мл. окропу, настоювати ніч, проці#

дитй, по 1/3 склянки 4#5 разів в день.

4. Аденома 
передміхурової залози
4.1. Що таке аденома простати?

Доброякісна гіперплазія (збільшення

в розмірах) передміхурової залози, рані#

ше використовувався термін «аденома

простати», # це не злоякісне збільшення

простати, особливо серед чоловіків по#

хилого віку.

З віком ризик захворіти аденомою

збільшується: 60#70% чоловіків після 70

років хворіють гіперплазією простати, а

після 80 років # 90%. Крім цього призна#

ки збільшення простати можна заміти#

ти і у 10% 40#літніх чоловіків.

На сьогодні науці відомі два фактори,

які достовірно впли# вають на збіль#

шення простати # це вік і нестача тес#

тостерону # чоловічого статевого гормо#

ну. Якби всі чоловіки жили до 100 років,

практично кожний чоловік хворів би

аденомою, а в багатьох випадках і раком

простати.

Слід пам'ятати, що чоловіки, у котрих

виявлена гіперплазія простати, частіше

інших хворіють цукровим діабетом, хво#

робами серця і гіпертонічною хворобою!

Причини виникнення аденоми прак#

тично ті, що і при хронічних простати#

тах. Ці дві хвороби стоять рядом: спо#

чатку простатит ослаблює передміху#

рову залозу, а потім, коли з віком змі#

нюється гормональний баланс, тоді на

цьому фоні починає рости доброякісна

пухлина парауретрапьнйх залоз, які

оточують сечовипускний канал.

Події далі розвиваються сумно: росте

аденома # збільшується і простата.

Аденома може мати значні розміри і

досягати до 400 г. Вона автоматично

здавлює сечовипускний канал, який

проходить через неї і сеча витікає з

трудом (див. мал.).

(Продовження в наступному номері).
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ВВ
се роблять вручну # збирають,

перебирають, сушать, подріб#

нюють і розфасовують. Збір трав

проходить в різний час, в залежності від

найбільш сприятливого періоду у того

чи іншого рослини. Після збору їх від#

правляють сушитися на горище, де тем#

но і є постійний доступ повітря. Це іде#

альні умови, при яких вдається зберегти

корисні властивості. При сушінні трав

на сонці все корисне з них забирає ульт#

рафіолет. Тому потрапляння на сирови#

ну сонячного світла не допускається. На

повне висихання трав в середньому йде

близько двох тижнів.

Перед фасуванням трави подрібню#

ються вручну, фракція виходить рівно#

мірної і чистою. Тому така підготовка

сировини # довгий і кропіткий процес.

Зате не соромно за якість своєї продук#

ції. Попадання в упаковку бур'янів,

сміття виключено. Покупці можуть в

цьому переконатися, лише заглянувши

всередину, так як у всіх пакетах є прозо#

ре віконце. Така позиція бренду # бути

максимально відкритими і натуральни#

ми, не використовувати додаткових

барвників і ароматизаторів. Що особли#

во важливо, проводиться радіологічний

контроль загальної проби коренів і трав.

«Седнівські трави» # це класичні

трав'яні збори за бабусиними рецепта#

ми. Тут ви дізнаєтеся істинний аромат і

смак природи. 

Що ж ховається під фірмовою краф#

товою упаковкою? В асортименті брен#

ду понад 150  видів трав, коріння, плодів

і десяток трав'яних чаїв: "Вітамінний",

"Для імунітету", «Лісовий +», «Ягід#

ний», «Веселий апельсин» та інші. Ок#

ремо продають трави, коріння, насіння.

Материнка, любисток, горицвіт, чеб#

рець, ехінацея, таволга, подорожник,

верес, ромашка, календула, іван#чай,

м'ята, меліса ... перераховувати і перера#

ховувати. Крім досить поширених рос#

лин, купити можна і такі рідкісні для

нас, як синюхи блакитної, софора

японська, золотий корінь, червона щіт#

ка. 70 відсотків трав вирощується і зби#

рається в Чернігівській області, решта

закуповують в тих регіонах, де вони зус#

трічаються в природі.

Серед мам попитом користується ліко#

подій, він же плавун булавовидний, # на#

туральний антисептик. Його можна ви#

користовувати замість аптечних кремів і

присипок. А ще торгова марка пропонує

такий рідкісний продукт, як пилок сос#

ни. Чому рідкісний? Тому що цвіте сосна

всього 7#12 днів на рік, а її збір # процес

трудомісткий. Після збору пилок су#

шиться, просівається і розфасовується в

баночки місткістю 50 грам. Пилок сосни

зміцнює імунітет, допомагає при кашлі.

Досить додати одну столову ложку в пів#

літра меду і так вживати в їжу.

Один із найбільш популярний товарів

# це всім відомий ферментований іван#

чай. Це напій, який полюбиться бага#

тьом шанувальникам натуральних

трав'яних чаїв. Завдяки біологічно ак#

тивним речовинам, що містяться в рос#

лині, чашка такого чаю не тільки буде

смачною, але й корисною.

Правильно організоване технологічне

виробництво при обробці сировини,

дозволяє максимально зберігати вітамі#

ни і біологічно активні речовини. Прий#

нято вважати, що завдяки ферментації,

корисні властивості чаю розкриваються

в більшій мірі. При ферментації іван#чай

збагачується білком, що збільшує його

протизапальні властивості.

Чим відрізняється ферментований

Іван#чай від неферментованого?

Виходячи з того, яка технологія при

виготовленні чаю застосовувалася, він

може бути: чорним, зеленим і черво#

ним. Смакові якості різновидів відріз#

няються. Після того, як листя чаю зібра#

ні, їх завялівают. Коли сировина перес#

тає хрустіти і ламатися # етап вважаєть#

ся завершеним. Далі проводиться скру#

чування листа. З її допомогою зміню#

ється структура сировини і починає ви#

ділятися сік.

Процес ферментації, тобто окислення

власними ферментами, починається

вже на стадії зав'ялювання і скручуван#

ня листа, продовжується розміщенням

скрученного листа в ємності без доступу

повітря на 12#36 годин. Закінчується

висушуванням листя або прожарюван#

ня. Колір чаю буде визначатися кількіс#

тю часу, протягом якого відбувалося

бродіння соку сировини. Прожарення

перешкоджає подальшому процесу

окислення:

Перераховувати весь асортимент і

властивості його окремих позицій мож#

на ще довго. Однак чи не краще самим

його побачити, відчути аромат, дізнати#

ся про користь тих чи інших рослин?

Якщо у вас прокинулося таке бажання,

вам завжди будуть раді на сайті:

https://travy�sedniv.com.ua/

Компанія «Седнівські трави»

м. Чернігів, вул. Текстильщиків 1

т.: +380935659895

+380684960636

order.travy.sedniv@gmail.com

вайбер: +380684960636

«Седнівські трави» 6
трави з душею 
та історією

Це молодий чернігівський бренд, що з'явився влітку 2017 року.  Як мож�
на здогадатися з назви, трави збираються в смт.Седневі, Чернігівсько�
го району, яке розташоване на мальовничих берегах р.Снов.  Його голов�
на продукція � лікарські трави, трав'яні чаї та збори. Початком історії
«Седнівськіх трав» можна вважати 1969 рік, адже це справа сімейна.
Почалося все з хвороби тітки бабусі. Підірвавши здоров'я, вона вирішила
зміцнити його за допомогою трав. І вийшло! Жінка почала займатися
травознавством, а пізніше її приклад наслідували інші члени сім'ї. Знан�
ня про рослини і правила їх збору стали передавати з покоління в поколін�
ня. У кожної рослини є свої особливості в сушці,часі збирання.
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ТТ
уристичні можливості Турківщини

нерозривно пов’язані з численни#

ми лікувальними мінеральними джере#

лами, чудовими краєвидами гір, вічно#

зеленими ялицями та смереками, вито#

ками річок, кришталево чистими гір#

ськими потоками, пахучим медом, лі#

карськими травами і квітами полонин

та галявин, плодами і ягодами лісів і са#

дів. Хто хоч раз побував у цих чудових

місцях, вдихнув на повні груди чисте,

прозоре повітря, відчув запах грибів і

ягід, чебрецю і арніки той ніколи не за#

буде цієї казкової краси.

Одне з таких місць – це гора Пікуй –

найвища вершина Львівських Карпат

(1408м.), знаходиться вона на межі

Львівської і Закарпатської областей.

Розташована Турківщина в північно#

західній частині Карпат – у верхів’ях рі#

чок Дністер, Стрий і Сян. Це типово

гірський район з абсолютними висота#

ми до 1408 м.над рівнем моря. Поверхня

охоплює гірські хребти низькогірних

Верхньодністровських і середньогірних

Сколівських бескидів, низькогірної

Турківської Верховини та середньогір#

ного Верховинського вододільного

хребта. Понад 50 % території Турківщи#

ни складають ліси.

Адміністративним центром району є

містечко Турка, розташоване в мальов#

ничій гірській долині при злитті

р.Стрий та її притоків Яблуньки і Літ#

мира.

Турківщина є серцем Бойківського

краю. Із проголошенням незалежності

України вона стала ще й центром та

організатором проведення Всесвітніх

Бойківських фестин та Конгресів. Це

величні дійства, які проводяться через

кожні 5 років і супроводжуються не#

повторними сурмами трембіт та мело#

діями троїстих музик. Збирають ці свя#

та велику кількість туристів і гостей з

України і світу.

Вперше на Галичині в 1990р. в неза#

лежній Україні зародилось товариство

«Бойківщина» яке очолив Петро Коса#

чевич. Власне з того часу розпочалось

проведення Всесвітніх Бойківських

фестин та Конгресів, тому що Бойків#

щина – край, де найбільше збереглося

автентичного фольклору і продовжу#

ється відродження звичаїв, традицій та

обрядів.

За сприяння районної влади, установ,

організацій міста, району, працівників

культури відбулися VI#ті Бойківські

фестони, а IV#й Конгрес Бойків відбу#

деться у 2020році, з 31 липня по 2 сер#

пня. 

На Турківщині у різний час жили та

творили відомі особистості:

Омелян Бачинський, засновник і ди#

ректор першого українського театру в

Галичині, виходець із с.Жукотин. Ми#

хайло Зубрицький# визначний етног#

раф, історик, дослідник Бойківщини,

священик із с.Кіндратів. Степан По#

піль, світовий канцлер митрополита

Андрея Шептицького, відомий шахіст,

який народився в с.Комарники. Мирон

Утриско – відомий громадський та по#

літичний діяч який жив і працював у

Турці.

Турківщину відвідував Іван Франко #

поет#письменник, публіцист, громад#

ський діяч. В Народному домі І.Франко

читав свою поему «Прометей».

Побували на Турківщині Віктор

Ющенко – екс#президент України на

V#тих Бойківських фестинах, герой Ук#

раїни Левко Лук’яненко, внук Івана

Франка Роланд Франко,екс#міністр Во#

лодимир Гройсман, народна артистка

України, співачка Ніна Матвієнко.

Славилася і славиться наша Турків#

щина# перлина Карпат і в минулі роки.

Грязі та мінеральні води вважалися чи

не найуніверсальнішими ліками. Цілю#

щих джерел, які послав на благословен#

ну бойківську землю Бог, не злічити.

Розсолами, так по місцевому називають

концентровану мінеральну воду з Ниж#

ньої Яблуньки, лікували ревматизм. З

цією метою ще в минулому столітті ви#

користовували сірчані води і торфогря#

зі. Мінеральними водами Розлуча ліку#

валися ще у 1912 році.

Гірське село Розлуч є одним із най#

привабливіших місць Львівської області

і на сьогоднішній день. Воно славиться

джерелами лікувально#оздоровчих мі#

неральних вод на кшталт «Содова»,

«Нафтуся», «Залізна».

У санаторії Верхнього Висоцька ліку#

валися на початку нашого століття свя#

щеники. В 1906 році в с. Івашківці став

функціонувати курортний заклад, який

лікував хворих мінеральною водою дже#

рела «Порай». Але одним із найдавні#

ших курортів центральних Карпат була

Лімна. Тут санаторій відкрили ще у 1881

році. Отож Турківщині не дарма припи#

сують потужний рекреаційний потенці#

ал. На її території знаходиться понад 70

мінеральних сірководневих, содових і

типу Есентуки джерел. Найвідоміші – у

с.Розлуч, Мохнате, Сянки, Нижній Ту#

рів, Бітля, Нижня Яблунька, Івашківці,

Завадівка, Лосинець, Ільник, Турка,

Карпатське.

А хто прагне активного відпочинку.

Будь ласка! Мандруйте по гриби у бу#

кові праліси біля села Бітля. Хочете

ЗА ЗДОРОВ’ЯМ І ВІДПОЧИНКОМ У ГОРИ
Турківщина – один з найчарівніших куточків Українських Карпат.
Про її минуле, сьогодення і майбутнє гості і туристи ознайомляться в серії наших чергових публікаціях, щоб

частіше приїжджати у наш смерековий край на відпочинок і оздоровлення, набиратись сил, енергії, ознайоми�
тись з духовністю Бойківщини, провести зустрічі і знайомства з активними та громадськими діячами району.
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журавлини – її ареали чекають вас

поблизу с.Боберки. А в Івашківцях,

при бажанні навчать вас ткати, в

с.Ластівка – разом з вуйком сплетете

собі солом’яного бриля, в Жукотині

звеселять душу коломийкою, а в Бе#

ньові нагодують автентичним борщем,

в Борині у Богдана Комарницького

посмакуєте смачним сиром# виготов#

леним по швейцарській технології і

бездріжджовим хлібом. 

У с. Розлуч у п. Марії Надич насоло#

дитесь цілющим медом і продуктами

бджільництва, овечими шашликами. 

Духмяні карпатські вітамінні чаї, су#

венірні картини і вироби з сіна запропо#

нує вам пані Марія Яворська з м.Турка. 

Унікальні сувеніри, меблі декоратив#

но#прикладного мистецтва і лікувальні

вулики можна замовити і придбати у

Турці в Ореста Копитчака.

Різьбу по дереву (сувеніри) можна

придбати в м.Турка у пана Богдана

Дем’яна.

Чудові неповторні картини з краєви#

дами гір і долин, лісів і полонин можна

придбати в с.Завадівка у п.Богдана Іли#

нича, м.Турка п.Івана Бордуна, та Сте#

пана Бриндака.

Про гордість нашого Турківського ра#

йонного народного музею «Бойківщи#

на», що розміщений в міській Ратуші

вам розкаже завідувачка музеєм Руслана

Юсипович.

Наш музей – це скарбниця історії, об#

рядів, звичаїв, культури та побуту бой#

ків. Музей створений в 1989році силами

бібліотечних працівників і діяв на той

час, як відділ бібліотеки. У 1997р. музей

«Бойківщина» отримав звання «Народ#

ного», а зараз діє як окремий структур#

ний підрозділ відділу культури.

У музеї діють чотири виставкові кім#

нати: кімната історії – в якій є всі доку#

менти про історію рідного краю від І#ІІ

ст.. до сьогоднішніх днів; кімната етног#

рафії – де відвідувачі мають змогу наоч#

но побачити старовинний бойківський

одяг, взуття, дерев’яне домашнє начин#

ня, неповторні чарівні бойківські пи#

санки, та надзвичайно красиві обереги

кожної бойківської хати – це старовин#

ні рушники, які кожна газдиня повинна

мати в своїй оселі, кімната натурально#

го господарства – це дерев’яні вироби,

зокрема: ламанка, перетирачка, ручна

січкарня, ціп, кочерга, дерев’яні вила та

лопата; кімната української діаспори де

зберігаються фотографії, література яку

видавали наші земляки#бойки за кордо#

ном, сценічний одяг хору «Гомін» укра#

їнської діаспори США та Канади; куток

о. Михайла Зубрицького, етнографа,

дослідника, священика нашого бойків#

ського краю.

Музей налічує понад 1538 оригіналь#

них експонатів та близько2400 книжко#

вого фонду. В музеї проходять різні те#

матичні екскурсії, уроки краєзнавства.

Народний музей «Бойківщина» щоріч#

но проводить літературно#краєзнавчий

конкурс ім. Мирона Утриска в якому

беруть участь конкурсанти з різних об#

ластей України і з#за кордону. Щорічно

музей випускає підсумковий літератур#

но#краєзнавчий вісник конкурсу «З

вершин і низин» в якому друкуються

кращі праці лауреатів та дипломантів

конкурсу. Випущено 22 вісника, до дру#

ку готується вже 23 вісник. Тож у музеї

всім бажаючим відвідувачам буде цікаво

подивитися на експонати, послухати іс#

торію краю, та дістати неповторні вра#

ження про культуру та побут бойків.

У 2019 році в м. Турка в Районному

Народному Домі відкрита музейна кра#

єзнавча кімната. Зібрав експонати мето#

дист РНД Микола Комарницький. Від#

відувачі мають змогу ознайомитися з

старовинними речами побуту бойків,

зокрема: вишивкою, дерев’яними виро#

бами, керамікою, побачити наочно кра#

сиві бойківські писанки та послухати

цікаву та змістовну екскурсію про жит#

тя, побут та звичаї і традиції бойків.

Для тих туристів і гостей міста, хто хо#

че придбати неповторно красиві писан#

ки і навчитися самому їх писати прове#

де майстер#клас і їх реалізацію майстри#

ня#писанкарка Олександра Цуняк з

Турки.

Унікальними сувенірами із зображен#

нями пейзажів Турківщини (горнятка#

ми, подушками, шкатулками, прикра#

сами, сувенірами образотворчого мис#

тецтва, вітамінними духмяними карпат#

ськими чаями, лірикою і піснями про

Турківщину і Карпати поділиться на

сайті пані Анна Ференц – методист На#

родного Дому, керівник музично#тан#

цювального гуртка в будинку школяра.

Поблизу Верхньої Яблуньки побачи#

те знайдені залишки військових горо#

дищ і сторожових поселень часів Київ#

ської та Галицько#Волинської держа#

ви. Місце першої присяги підрозділу

УПА на вірність Україні в с. Свидник.

А хочете побувати у срібній штольні –

їдьте в Івашківці.

Найекзотичніше місце на Турківщині

– гора Пікуй. Схили гори вкриті буко#

вими і ялицевими лісами, а вершина та

хребет трав’яними луками#полонина#

ми. З гори видні краєвиди Турківщини і

Закарпаття. Гора є ландшафтним запо#

відником.

У підніжжі гори знаходиться відпочи#

вальний комплекс «Бойківська хата» де

можна добре відпочити, покупатись у

чанах з лікувальною хвоєю і ваннами з

цілющих трав у п. Івана Брезецького.

Цікаву екскурсію можна одержати в

регіональному ландшафтному парку

Боринського ДЛГ, ознайомитися з його

флорою, рідкісною рослинністю парку

та його фауною. 

Цікаво і змістовно зустріне і прийме

гостів, туристів п.Микола Михайлик –

перший представник Президента на

Турківщині, патріот, краєзнавець, пуб#

ліцист, громадський діяч в с.Бітля. Від#

відувачів ознайомить з своєю багатог#
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ранною бібліотекою (від дитячої, істо#

ричної, ліричної та ін. літератури та сво#

їми виданнями). Проведе екскурсію по

селі «По Липовій Алеї пам’яті Небесної

Сотні», ознайомить з історичними

пам’ятками, «Металевим Хрестом» до

26#річчя відновлення державності Ук#

раїни, могилою захоронення повстан#

ців УПА. Організує зустріч з видатними

особистостями села, заслуженими на#

родними ансамблями «Трембіта» і

«Дримбарі», пригостить мінеральною

водою типу «Нафтуся». Недавно вий#

шла в світ його нова історико#публіцис#

тична книга «Від Трипілля до Беськіду».

Добре відпочити з друзями, відзнача#

ти знаменні дати та ювілеї, посмакувати

страви бойківської кухні, послухати жи#

ву карпатську музику і пісні, покупа#

тись у річці Стрий запрошує відпочива#

ючих відпочинковий комплекс у Мико#

ли Кольгановича в с.Завадівка.

Відвідати пам’ятки природи можна в

таких місцях: як витік р. Дністра у с.

Вовче, водоспад гірської річки Явірки в

с. Мала Волосянка.

Пірніть у життя правдивого гірського

села, поласуйте стравами бойківської

кухні, карпатськими чаями з духмяних

трав, плодів саду і лісу, цілющими на#

питками, помоліться Богу і попросіть у

нього здоров’я для себе і своєї родини у

старенькій дерев’яній церковці, занесе#

ній у спадщину ЮНЕСКО в с. Матків –

і ви переконаєтесь що кращого не буває.

В тім, тут на Турківщині не лише на#

бираються здоров’я, тут відпочивають

душею. Бо за словами бойківської слав#

ної поетеси, медика Ніни Прик, духмя#

ними дарами арніки і чебрецю дурма#

нять гори, сміються очі вдячних вам лю#

дей, заколисують передзвоном потічки,

бо лише тут можна тішитись білою яли#

цею, любкою дволистою і арнікою. І

цей рай не в Італії, не в Швейцарії, а тут

на нашій Турківській землі.

P.S.
Унікальними цілющими травами, яки�

ми багаті Турківські Карпати в т.ч. їх

більше 700 видів і тими що занесені в

Червону Книгу України, але можна куль�

тивувати на своїх присадибах в природ�

них умовах і зібраних для чаїв травами,

золотими перевіреними рецептами, зці�

лення народною медициною Бойківщини,

поділюся з Вами, я біолог, знавець народ�

ної медицини (лікарських трав та про�

дуктів бджільництва), колишній лікар

санепідемстанції, член Президії МГО

«Світового Конгресу Бойків»� Оксана

Павлик. Ознайомлю Вас, гостей і ту�

ристів нашого краю, своїми ліричними

віршами і тими, які покладені на музику,

з моїми публікаціями на різну тематику

по народній медицині і «Про Бойківщи�

ну», в республіканському журналі «Дім і

Сім’я» та «Українська родина» з 2�ма

виданнями, «Енциклопедії Бойківщина»

під редакцією Романа Дякова. В цій ен�

циклопедії є мої публікації по народній

медицині.

І ми підемо там де трави, чар�зілля шу�

кати, щоб люди ніколи не знали біди, щоб

квіти цвіли біля хати, щедро родили поля

і сади.

«Турківщина туристична» запрошує вас

ознайомитись з фауною і флорою Карпат,

з духовними джерелами і знаменитими

постаттями району, з культурою, звича�

ями, традиціями і обрядами. Публікації

друкованих видань про Турківщину можна

придбати в наших книгарнях і перегляну�

ти в бібліотеках району та в музеях.

Агрооселі , бази відпочинку, реабіліта�

ційний центр, готельно�ресторанні відпо�

чивальні комплекси знаходяться на сай�

тах «Турківщина туристична». 

Вам нададуть у співпраці та допомозі з

спеціалістами районної і обласної ради,

облдержадміністрації, а також завідую�

ча відділом культури туризму та молоді

Турківської РДА п. Лілія Яворська, інфор�

маційну довідку, історичні нариси, період

проведення всіх заходів в районі, перспек�

тиви розвитку зеленого туризму для збе�

реження культурної спадщини,популяри�

зація маловідомих об’єктів культурної

спадщини через високоякісний культурний

туризм, збагачення та обмін досвідом,

графіком проведення конференцій, ін�

терв’ю, радіопередач та залучення теле�

бачення і преси, що викликають довіру та

позитивну реакцію у громадськості райо�

ну та гостей. Туристичні маршрути, лі�

кувальні джерела і пам’ятки природи Вам

надасть спеціаліст по туризму при Тур�

ківській РДА – Руслана Писанчин та оз�

найомить особисто з власниками агроо�

сель та баз відпочинку, а також публіка�

ціями на сайті «Турківщина Туристична».

Ласкаво просимо всіх бажаючих за здо�

ров’ям в гори приїжджати, добре відпочи�

вати, натхнення і наснагу дістати, а че�

рез рік приїжджати знову – джерел, лісів,

потічків чути мову, наснаги брати кожен

день для нових вражень, ідей і пісень.

Кличуть гори Карпат – 
чарKзілля шукати
Літо царює в Карпатах,
Пахнуть медові сади.
Небо безхмарне, мов море,
Хвоєю пахнуть ліси.

Сонечко враз посміхнулося
Промінь зіславши ясний!
Ніжно до рук доторкнеться
Слід залишивши п’янкий.

Тут роздаровує літо
Барви Карпатських лісів,
Сонячних днів безтурботних
У щебеті0 трелі птахів..

Щастя – як зір ясних в небі,
Сміху – як в морі води,
Силу й здоров’я принесуть,
Ягоди, чар0зілля, сади.

Арніка Вас зачарує
Сонцем ясним з полонин,
А Орхідея Дика покличе
В гори – до нових вершин.

Кличуть у даль і потоки
В серце зелених Карпат,
Горяни відверті й привітні –
Приймуть Вас до писанок0хат.

Води джерельні й цілющі
Спрагу втамують умить.
Зоряні ночі співучі0
Серце від них защемить.

Вражень ланцюг непочатий
Ви понесете у даль
Про цей куток України0
Рідний наш Турківський край.

Ніна Прик м.Турка

Оксана Павлик –

знавець народної медицини – лікар�

ських трав і продуктів бджільництва,

член президії Міжнародної Громадської

Організації «Світовий Конгрес Бойків».

Руслана Юсипович –

завідуюча Турківським районним народ�

ним музеєм «Бойківщина», секретар лі�

тературно�краєзнавчого конкурсі ім. Ми�

рона Утриска, член МГО «Світовий кон�

грес Бойків».

Наталія Дружбляк

03.04.2014

Використані матеріали: матеріали з

Турківського народного музею «Бойківщи�

на»,; Енциклопедії «Бойківщина», публі�

кації Івана Думи «Про Турківщину»,

Львівська газета : «Інформаційний бюле�

тень» від 04.12.2012р., лірика поетеси Ні�

ни Прик.
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За останніми науковими досліджен#

нями в багатьох країнах світу вода — ос#

новний носій біоенергоінформації в

природі. Саме завдяки біоенергоінфор#

маційним властивостям вода впливає

на функціональний стан цілісної систе#

ми організму людини й окремих його

органів і систем.

Народна медицина стверджує, що

перенесення «енергії життя» в живому

організмі здійснюється за допомогою

води. Здавна відомі замолювання, нас#

півування води, за допомогою яких

можна вилікувати людину чи тварину.

В різних джерелах окультних наук опи#

сано різні «рецепти», згідно з якими

при певних захворюваннях використо#

вують питну воду, впливаючи на неї

певною молитвою.

У природі безпосередній передавач,

носій біоінформації — хвильові проце#

си, де вода відіграє основну роль.

Вода має «пам’ять». Феномен струк#

турної пам’яті води, яку експеримен#

тально вперше довів японський уче#

ний Масару Емото, полягає в тому, що

вода «всмоктує» в себе, зберігає й об#

мінюється з навколишнім середови#

щем даними, які несе будь#яке фізич#

не поле, зокрема звук, слово, думка,

емоції тощо.

Будь#які зовнішні фактори, зокрема

спілкування, саме завдяки зв’язаній

(внутрішньоклітинній) воді змінюють

біохімічний склад рідких середовищ

організму на клітинному рівні. Звідси

підвищена стомлюваність, поганий

настрій, безпричинна агресія, нерво#

вість, порушення рівноваги вегетатив#

ної нервової системи, інші захворюван#

ня, викликані психо#соціальними при#

чинами. Вони виникають на польово#

му, біоенергоінформаційному рівні. Це

результат біоенергоінформаційних

процесів зв’язаної води організму, зок#

рема людини. Тому дуже важливо слід#

кувати за своїми словами і думками.

Вода повертає людині вкладену в неї

інформацію. Забруднюють зовнішнє се#

редовище постійна негативна поведін#

ка, кримінальні злочини, воєнні кон#

флікти, порнографія. Біоенергоінфор#

маційний вплив водного середовища

природи на соціум — одне з найсерйоз#

ніших і найважливіших ендоекологіч#

них впливів на людину. Кожен повинен

підтримувати власне здоров’я і не менш

важливо — очищати середовище свого

існування. Саме це підтверджують ро#

боти Емото Масару, дослідження росій#

ського вченого В. Ізвекова.

Усе живе на нашій планеті об’єднує бі#

оенергетика, яка дає змогу нам набира#

тися сил одне в одного і пам’ятати одне

про одного. Вода ніби читає наші думки

і здатна допомогти у тяжку хвилину.

Поняття «жива» і «мертва» вода

пов’язані з процесом активізації питної

води за допомогою мембранного елек#

тролізу. Виконано багато досліджень

щодо лікувальної чи оздоровчої дії «жи#

вої» (католіт) і «мертвої» (аноліт) води.

Вода – за давньоукраїнськими віру#

ваннями, найвеличніший дар неба

Матері#Землі, бо вона оживлює її та

робить плодючою. Вода також висту#

пає як спосіб магічного очищення.

Води, за первісними уявленнями, по#

діляються на чоловічі та жіночі. Чоло#

вічі — це дощові й снігові, «небесні»

води, а жіночі — «земні», води кри#

ниць, колодязів, джерел. Саме небес#

ні води здатні запліднити землю, по#

єднавшись із земними водами. Як і

вогонь, вода нетерпима до всякої не#

чистої сили: вогонь спалює, а вода

змиває і топить напасті злих духів. Во#

да у предків була святою, вона обож#

нювалася. У народі кажуть: «Будь ба#

гатий, як земля, а здоровий, як вода!»

Вода очищає людину від гріхів. Земна

вода поєднана з небесною, а тому є

символом морального і духовного

очищення. Щоб викликати вологу з

небес, їй приносили в дар найсвятіше

творіння Матері#Землі — хліб.

Аби задобрити водну стихію (особ#

ливо при повенях), селяни приносили

їй спеціальні жертви. Ще донедавна іс#

нувала віра в те, що річка, розлившись

навесні, не спаде доти, доки не прийме

офіру (жертву). Отож люди кидали в

річку курку чи півня або хоча б мишу.

Жертвоприношення часом бували й

більші — топили коней, іншу домаш#

ню худобу. Водним демонам, крім хлі#

ба, кидали грудкову сіль, варену рибу,

мертвонароджених дітей, здохлих тва#

рин. Бджолярі топили перший рій у

жертву водяному. У велику посуху із

землі викопували останки потопель#

ників (а їх часто ховали на березі річок

чи озер, де вони загинули) і кидали у

воду, з тим, аби повернути воді те, що

їй належало. Люди таким чином нама#

галися задобрити воду, аби вона зми#

лостивилась над ними.
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Найстрашніша кара в українських

козаків, це була страта водою – най#

більш небезпечних ворогів православ#

ної віри, як то отців#єзуїтів, ксьондзів,

ясновельможних польських шляхти#

чів, крамарів або ж «своїх» зрадників

козаки не вішали, не рубали, не стрі#

ляли, а ладні були тягнути по кілька

десятків верст до першої калюжі або

водойми й топили… Взимку вирубува#

ли ополонку й пускали «до раків пити

води»… За їх віруваннями, вода змиває

і топить напасті злих демонів, а в їх уя#

ві вороги православної віри і були зли#

ми, нечестивими демонами. Тож душа

страченого такою наглою смертю, не

потрапляла ні до раю, ні до пекла, а

мучилась в постійній невизначеності і

на тому світі. Таким чином це була

страта смертю, навіть після самої

смерті (вода законсервовувала інфор#

мацію про них, і їх не було ні на тому,

ні на цьому світі). Саме так козаки

здійснювали магічне очищення свого

рідного краю від нечесті, користую#

чись помічними властивостями води.

В так званому «козацькому поясі» (він

простягався вздовж Чорного шляху,

яким на Україну здійснювали напади

хижі татарські орди, орієнтовно по лінії

міст Тернопіль, Вінниця, Умань, Чиги#

рин на правому березі Дніпра та на лі#

вому березі Дніпра по лінії міст Кре#

менчук та Полтава) на Поділлі й до на#

шого часу зберігся давній козацький

звичай посвяти юнака в козацькі джури

(ініціація). Цей ритуал заключався в то#

му, що воді надавали магічне значення.

На Водохреще тих юнаків, котрі ходили

цього року з Маланкою, після освячен#

ня води, дорослі чоловіки тримають

над вирубаною в кризі ополонкою у

вигляді хреста догори ногами і тричі по#

тричі вмочують чуб хлопця у свячену

воду, це була символічна присвята май#

бутнього воїна дев’яти янгольским чи#

нам, згідно їх ієрархією: Серафими, Хе#

рувими, Престоли, Господства, Сили,

Влади, Начала, Архангели та Янголи.

Вважалося, що коли козак гине на полі

брані, то Янголи, саме за чуба, підніма#

ють його до Престолу Господа Бога.

Після такої ініціації юнак#джура (збро#

єносець) мав право вирушити на Січ

для подальшого вишколу та здобуття

звання козака#воїна, адже тоді казали:

«Рабів до Раю не пускають!» Тому стає

зрозумілим – чому козаки шукали собі

гарної смерті на бойовищі…

На особливе ставлення предків до во#

ди, крім старовинних колядок, указує й

українська пісня «Божок». У ній розпо#

відається про божка, який простував со#

бі дорогою. Зустрівши дівку з водою, він

попросив напитися, але та відмовила,

«бо вода єсть нечиста». Божок на це від#

казав: «Ой ти, дівко, сама нечиста, а во#

да єсть завжди чиста». Звичайно, дівчи#

на за таке нешанобливе ставлення до

води була покарана:

Стала дівка, налякалась,
Перед Богом заховалась.
Скоро дівка в церкву войшла —
На сім сажень в землю пойшла.

Особливу зцілювальну силу мають ор#

данська, стрітенська, благовіщенська,

купальська та непочата вода.

Благовіщенська вода відвертає лихі си#

ли та привертає добро; від людей відга#

няє лихоманку, від нив — град і непо#

мірні зливи.

Вода «Єлена» називається так за

ім’ям своєї винахідниці, її також треба

зачерпнути якомога раніше зранку

першим; той, хто зачерпує, мас робити

це натщесерце; до зустрічних, якщо во#

ни трапляються, не можна мовити

жодного слова. Той, хто вживає цю во#

ду, неодмінно має вимовити такий

приговір: «Водо Єлено! Очищаєш луги

і береги — очисть мене від усього злого:

болісти і слабости». «Єлена» допомагає

головним чином, як і непочата вода,

«від пристріту» (хвороба ця проявля#

51Українська Родина № 4/2020

UR-2020-4.qxd  10.11.2020  14:55  Page 51



ПРИРОДА НАМ ДАРУЄ

52 Українська Родина № 4/2020

ється такими ознаками: позіханням,

нудотою, тремтінням і, нарешті, лихо#

манкою), «од підвію вихра» (хвороба

ця походить, за повір’ям, від того, що

людину підвіє вітер, а особливо вихор),

«від курочки» (курячої сліпоти) та ін.

Дощова вода вважається помічною

від головного болю, при хворобах очей

і при бородавках; особливо корисними

вважаються крапельки першого дощу,

які залишаються на городині. За по#

вір’ям, якщо вмитися навесні під час

першої грози, то та людина ніколи не

хворітиме.

Зоряна вода найбільше допомагає ко#

рові, щоб прибувало молоко, Для цьо#

го беруть двоє порожніх відер і йдуть

до схід сонця до першої криниці. На#

бирають у кожне відро потроху води,

ставлять відро на цямрини й приказу#

ють так: «Добрий день тобі, водо Уляно

й земле Тетяно! Прибуваєш ти, водо, з

гір І з долин, і з усіх країн, прибудь же

моїй корові рябій в жили і в нажили, в

біле молоко, в тлусту сметану і в тов#

стий сир». Від першої криниці йдуть

до другої; добирають у відра води біль#

ше І приказують ті ж слова. Від цієї

криниці йдуть ще й до третьої; там же

набирають повні відра, приказуючи ті

ж слова, й несуть їх додому.

Зоряна вода має перестояти де#не#

будь у захищеному місці до вечора,

щоб бува хто не напився (пити її не го#

диться). Коли вже настане ніч зоряна,

тоді виставляють ту воду на зорі. Ран#

ком вже, як прийде час доїти, беруть ті

відра з водою і Йдуть до корови. Пер#

шим відром тричі поливають корову й

щоразу приказують ті слова, що й до

води. З другого відра дають корові пи#

ти. Коли всього не вип’є, то що зоста#

неться, лають у помиях. Від цього часу

де й береться молоко!

Купальська вода. Вода на Купала має

особливі цілющі властивості. Особли#

во хворим на шкірні хвороби радили є

цей день до схід сонця скупатися в

річці. Разом із купанням в Україні був

звичай вмиватися водою з чотирьох

криниць. Цілющі властивості припи#

сувалися й зібраній до схід сонця на

Купала росі, котру використовували

при очних захворюваннях. Був також

звичай занурювати хвору дитину у во#

ду, настояну на «іванівських травах».

Таку «іванівську воду» «черпали», роз#

стеливши в полі (найчастіше в житі)

полотно, а коли воно намокало, виду#

шували з нього вологу.

Наговірна вода — та, над якою прока#

зував замовляння знахар. її використо#

вували при найрізноманітніших захво#

рюваннях — пристріті, «вроках» тощо,

при «виливанні» ляку, «заварюванні ба#

биць», вона була необхідним атрибутом

при лікуванні від укусу гадюки.

Непочата вода (джерельна) — та, що

взята з криниці, річки, інших водойм

до сходу Сонця. При цьому воду черпа#

ли із заходу на схід, проти сонця, а по#

вертаючись з нею додому, не оглядали#

ся назад. Подекуди вважали, що непо#

чату воду для замовляння треба брати і

проти течії. Прийшовши, слід привіта#

тися: «Добрий ранок, колодязе Павле, і

ти, земле Тетяно, і ти, водо Олено, об#

миваєш луги#береги, обмий тіло і кос#

ті». Така вода була необхідним компо#

нентом при замовляннях «уроків». На#

ливши в миску непочатої води, знахар

чи знахарка кидали по одному тричі по

дев’ять вугликів, рахуючи: «Не дев’ять,

не вісім…» — аж до одного. Шепотіли

заговір, давали хворому попити трохи

цієї води, натирали нею або кропили
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йому чоло, груди, руки, ноги і вилива#

ли її на дерево чи на дев’яту межу, чи на

роздоріжжя, чи між двері залежно від

місцевості. За повір’ям, хворий сам до

схід сонця повинен був принести води

з дев’яти криниць або джерел. Знахар

виливав її у дерев’яну миску, кидав три

зубці часнику, йшов до печі, кланявся

їй тричі, брав ніж і виголошував замов#

ляння. За віруваннями, числа три і

дев’ять та часник здатні протидіяти не#

чистій силі.

Орданська вода (богоявленська, йор#

данська). Вода на Водохрещу убезпечує

від недуг на цілий рік, а хворим повер#

тає здоров’я. Водохрещенські купелі бу#

ли в давнину досить частим явищем.

Правдива вода — повертає людині

зір, молодість, виліковує різноманітні

хвороби. Вода також буває жива й мер#

тва, цілюща й безсила — додає сил або,

навпаки, відбирає їх. Жива вода гоїть

рани, наділяє міццю, примушує пору#

бане тіло зростатися і повертає саме

життя; у народних казках її називають

ще богатирською, бо вона вважається

напоєм богатирів. Вогонь, добутий з

дерева тертям, і сьогодні відомий під

назвою живого; відповідно до цього

дощ, посланий на землю громовиком

Перуном, називався живою водою. Ці#

люща сила води особливо виявляється

навесні, коли ріки і джерела скидають

із себе льодові пута, сніг перетворю#

ється на дзвінкі струмки, а небо відми#

кає свої дощові сховища.

Мертва вода зцілює тіло, залишаючи

його мертвим, допоки жива вода не по#

верне йому життя. Молодильна вода по#

вертає молодість та надає сили.

Свята вода — освячена богами; вва#

жається символом творчості та божес#

твенної сили. Такою водою в давнину

священнослужителі освячували як ста#

туї богів, так і віруючих. Свята вода

має властивість змивати з людини

бруд, очищати від хвороб, зцілювати

від усіляких недуг.

Скрізь в Україні побутував звичай ку#

патися або вмиватися у чистій воді у Ве#

ликий четвер. «Як хто нездоровий чи#

мось, хай у Чистий четвер піде вдосвіта

на річку, поки ніхто води не брав, і вми#

ється — всяка хвороба мине». «Найкра#

ще купатися у Чистий четвер — буде

чисте тіло», «Як у Чистий четвер скупа#

єшся — не буде корости», «У Великий

четвер до схід сонця миють хворі очі».

Звичаю помитися в річці до схід сонця,

на зорі, «до ворона» дотримувалися у

багатьох регіонах України. За повір’ям,

той, хто побачить купання ворона і діс#

тане хоча б краплину води з вороняти,

усе життя буде здоровим, оскільки во#

рон є володарем живої та неживої води.

Давно відомо, що вода двічі на рік

змінює свою полярність: перший раз у

період зимового сонцевороту на Во#

дохрещі, другий раз — у період літньо#

го сонцестояння, на Купала. Поляр#

ність, яку має вода від Водохрещі до

Купала, позитивно впливає на зарод#

ження рослинності. Купальська вода

здатна розпалювати любовну прис#

трасть, сповнювати животворною си#

лою. Попивши води з нової криниці,

освяченої в переддень свята Купала,

дівчата і хлопці безтямно закохувалися

одне в одного. І вогонь той не згасав аж

до наступних купальських свят. Най#

більшої сили в цей період набуває і Пе#

рунова влада. За народними прикмета#

ми, на Петрівку (християнське свято

Петра і Павла) дерева припиняють ріст.

А після Перунового тижня (християн#

ське свято Іллі) вода навіть шкідлива

для купання та малосприятлива для

життєдіяльності. Рівнозначно ранкова

роса — корисна, а вечірня — шкідлива.

У казках вода: водиця іде заливати во#

гонь; женеться по п’ятах за героєм; по#

вертає зір; дає молодість; силу; богатир#

ська; жива і мертва (живуща і цілюща);

тече з рук і ніг дівиці; молода і жива;

сильна і безсила; жива і говоряща;

оживлює героя; зміїна; вірна (випробу#

вана); наче кров; на дорозі, у ямці від

ноги, обертає в тварин; свята, що ни#

щить нечистих. Вода з’являється, коли

Царівна#жаба, виконуючи танець, ма#

хає рукою; у річці Смородині.

✧
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Рецепти страв з грибів
Кулінарних рецептів страв з грибів в літе�

ратурі та інтернеті є надзвичайно багато. Ко�
жен не раз стикався з проблемою вибору з
безлічі варіантів, тому пропоную не щось
десь переписане, а ті рецепти гірської кухні,
які застосовуємо в себе вдома.

Існує немало страв, наприклад салатів,
які різняться лиш тим, що замість маринова�
ного гороху додають кукурудзу, ананаси і
т.д. і т.п… На мою думку, щоб відчути справ�
жній смак гриба потрібно приготувати його з
мінімумом додаткових інгредієнтів. Можли�
во, що всі ті комбінації з додатковими компо�
нентами в стравах викликані малою кількіс�
тю грибів – в нашому випадку таких обме�
жень не передбачається.

Перш ніж перейти до опису приготуван�
ня страв хочу наголосити на одній важливій

деталі – про попередню термічну обробку
грибів. Досить часто чув про випадки, коли
споживачі попередньо відварюють свіжі,
або сушені їстівні гриби, а відвар вилива�
ють. Їстівні гриби тому і називаються
їстівними, що попередньо відварювати, пе�
ред приготуванням страв, їх не потрібно.
Так поступають лишень з умовно їстівними
грибами, щоб отруйні, або ті, що погіршу�
ють смак, речовини вилучити у відвар, який
потім виливають, наприклад, так готують
опеньки. Деколи, їстівні гриби доводять до
кипіння, що пов’язано з технологією приго�
тування конкретної страви, наприклад, при
приготуванні деяких пластинчатих видів,
які важко очистити від забруднення та при
кип’ятінні з лимонною кислотою козарів
(червоняків), щоб вони не темніли. При від�
варюванні чи доведенні до кипіння у всіх
випадках гриби кидають в киплячу воду.

Білі гриби смажені
Візьмемо дозрілі білі гриби (зелений,

але ще твердий низ шляпки), в горах назива�
ють такі гриби � «смаженики», хоча нічим не
гірші будуть і молоді. Гриби почистити від лі�
сових залишків, обтерти вологою серветкою
(не мити), нарізати, як побажаєте – кубика�
ми, або соломкою.

Спочатку на сковороді обсмажуємо цибу�
лю майже до золотистого кольору, додаємо
до цибулі нарізані гриби. Накриваємо на 5
хвилин сковороду кришкою, щоб гриби прог�
рілися і пустили сік. Коли гриби почнуть кипі�
ти у власному соку, знімаємо кришку і прожа�
рюємо гриби до випаровування рідини. Час
приготування страви 20�30 хвилин, залежно
від кількості грибів. Наприкінці приготування
посолити і поперчити до смаку, та посипати
гриби зеленню (кріп, петрушка і т.п.).

Інші їстівні гриби – козарі, польські гри�
би, та інші готують так само.

Лисички перед тим як смажити, бажано
довести до кипіння в воді, щоб з шпаринок
видалити бруд. Якщо лисички чисті – можна
не кип’ятити.

Смажені в такий спосіб рижики будуть ма�
ти трохи гіркуватий присмак – на любителя.

Лисички в сметані
Попередньо гриби готують так само,

як і смажені на олії, наприкінці приготу�
вання заливаємо гриби сметаною, бажано
домашньою.

В сметані особливо смакують лисички та
опеньки. Опеньки, перед тим як смажити,
потрібно відварити 30 хвилин і відкинути на
друшляк, виливши відвар. 

Голубінка, сироїжка
Для страви використовують тільки

шляпку голубінки (сироїжки), з верха якої

попередньо потрібно зняти плівку. Викласти
шляпки, пластинками догори, одним шаром
в сковороду з розігрітою олією. Підсмажити
до утворення золотистої скоринки, перевер�
нути шляпку на другий бік і підсмажити так
само. Перевернути шляпку ще раз і посоли�
ти та поперчити до смаку, зі сторони пласти�
нок. Можна подавати з салатами, або окре�
мо, як дуже добру закуску.

Голубінка печена
Так можна готувати голубінки (сироїж�

ки) як вдома, так і в походах. Викласти
шляпки голубінки, пластинками вверх, на
розігріту металеву поверхню (чавунина ку�
хонної плити, буржуйка, лист металу над
вогнищем), посолити. Шляпка пустить сік,

який почне кипіти і голубінка буде варитися
у власному соку. Коли майже весь сік вики�
пить і пластинки підрум’яняться, гриб пот�
рібно зняти з поверхні і очистити трошки
підгорівшу шкірку верху шляпки. Дуже смач�
на, оригінальна страва.

Гриби в яйці
Для цієї страви найкраще годяться

шляпки голубінок, або рижиків. З верха го�
лубінки потрібно зняти плівку. Посолити і
поперчити кожну шляпку, поки будемо готу�
вати льєзон гриби постоять. Підготувати
льєзон – яйце збити, посолити, поперчити,
можна добавити нарізану зелень. Гриби об�
валяти в муці, яйці і викласти одним шаром
в сковороду з розігрітою олією. Смажимо,
перевертаючи, з одного і другого боку.

Корбани смажені на олії
Свіжі корбани очистити від шкірки. Ве�

ликі гриби розрізани на одинакові частини,
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до розміру менших грибів. Відварити 30 хви�
лин і злити воду, гриби повинні охолонути,
потім натерти на грубій терці (як буряк).
Смажити на олії, з цибулею, як білі гриби,
20�30 хвилин.

Котлети з корбанів
Натерти, або змолоти очищені і зварені,

як у попередньому рецепті, корбани. Додати
муку, спеції, яйце, як при приготуванні кот�
лет. Смажити до золотистого кольору, вик�
ладаючи негусту масу ложкою на розігріту
олію.

Також можна використовувати варені
змелені, або дрібно натерті корбани, як на�
повнювач до м’ясного фаршу при приготу�
ванні котлет.

Білі гриби варені в молоці
Закип’ятити молоко, підсолити (можна

кинути бульйонний кубик Галіни Бланки, або
Маггі), додати лавровий листок. В кипляче
молоко вкинути порізані кубиками сирі білі
гриби. Для страви можна взяти достиглі, з
зеленим низом – „смаженики”, молоді гриби
вийдуть твердішими. Варити 20�30 хвилин.

Одночасно підсмажити на сковороді на
олії цибулю з борошном.

Під кінець варіння висипати, помішуючи,
щоб не було грудочок, цибулю в молоко з
грибами. Потім додати зелень – кріп, пет�
рушка і т.д.

Подавати в глибоких мисочках.
Якщо грибів мало, можна додати більше

борошна з цибулею і вийде підливка. Якщо
взяти більше грибів, то тоді менше борошна
і виходить супчик.

Страви з сушених грибів
Страви з сушених грибів готую тільки з

білих грибів. Можна використовувати і під�
березовики, але вони твердіші і не мають та�
кого насиченого смаку і запаху. Найбільш
близький до білого гриба, по смакових якос�
тях, є польський гриб. Пластинчаті гриби не
рекомендують сушити, а тим більше купува�
ти сушені – можна сплутати з отруйними
грибами, їх не використовую.

Грибна юшка
Сушені гриби залити холодною водою, з

розрахунку 3 частини води до однієї частини
грибів, по об’єму. Варити на малому вогні 1

годину. Потім вкинути у юшку велику, розрі�
зану на четверо, цибулину і лавровий лист,
та варити ще 1 годину. Після закінчення вар�
ки цибулину витягти і викинути, відвар зці�
дити в окремий посуд через дрібне ситечко,
щоб прибрати випадкові лісові часточки,
зварені гриби нарізати дрібніше.

Окремо обсмажити на олії дрібно нарі�
зану цибулю з дрібно натертою морквою.
Всипати нарізані гриби з обжареними ово�
чами у відвар і довести до кипіння, посо�
лити, поперчити. Подаючи на стіл припра�
вити зеленню. 

Юшку можна приготувати заздалегідь,
якщо вона постоїть, то стає смачніша. Як
варіант, гриби також варять на м’ясному
бульйоні.

Справжня юшка має бути з гіркуватим
присмаком і темна – кольору кави.

Сухі гриби обсмажені з цибулею
Відварюємо сухі гриби, як при приготу�

ванні юшки, з тією різницею, що додаємо
менше води – один до одного, по об’єму.

Відціджуємо через ситечко відвар, який
використовується для приготування грибної
юшки, а гриби ріжемо соломкою. Далі сма�
жимо гриби як і в випадку з свіжими (Гриби
смажені на олії, з цибулею).

Грибний порошок
Грибний порошок – це один з грибних

продуктів, на рівні з сухими грибами. Мова
буде йти про грибний порошок з білих гри�
бів, оскільки інші гриби мають не настільки
виражені смакові якості – менш цінні.

В процесі сушки грибів, частина з них
кришиться, ламається, деякі, в силу різних
причин, не мають товарного виду – в основ�
ному такі сушені білі гриби використовують�
ся для приготування грибного порошку, хоча
можна змолоти й гриби з основних запасів.
Якщо ви самі не заготовлюєте гриби, то для
грибного порошку можна придбати недорогі
сухі гриби.

Грибний порошок роблю, перемелюючи
відсортовані гриби в електром'ясорубці з
найбільшими отворами ситечка. Можна змо�
лоти і на ручній м’ясорубці, але, при виготов�
ленні більшої кількості порошку, це досить
трудозатратний процес.

Чому найбільший отвір ситечка? – Сухі
гриби й так розсипаються на порох, а при ве�
ликих отворах утворюються більші часточки,
які потім розварюються при приготуванні і
додають страві не тільки грибного смаку, а й
відчуття цілих шматочків грибів. Основний
секрет в приготуванні порошку – це добре,
додатково, підсушити вихідний матеріал до
хрусткого стану. Додатково підсушити гриби
можна над газовою плитою, на печі, або, ос�
кільки це все відбувається в опалювальний
сезон, на батареї опалення, розмістивши там
гриби в щільному мішечку на декілька днів.

Змелені гриби слід зберігати в щільно
закритій, скляній банці. Півлітрова банка,
наприклад, вміщує 220�250 грам грибного
порошку, що приблизно відповідає по вазі
трилітровій банці м’яких, цілих скибочок су�
шених грибів.

Грибний порошок використовується
для швидких грибних страв, тобто його без
попередньої обробки можна додавати при
приготуванні будь яких перших та других
страв, підлив, яким потрібно надати гриб�
ного смаку.

Грибна підливка
Засмажити цибулю з морквою, в кінці

приготування влити сметану і додати гриб�
ний порошок (на склянку сметани  � одна
чайна ложка порошку), розмішати, довести
до кипіння, протушити 5�10 хвилин, додати
спеції за смаком.

Густину підливки визначаємо кількістю
та жирністю сметани, якщо дати більше сме�
тани то отримаємо рідшу підливку – мачан�
ку, якою, наприклад можна приправляти го�
лубці, вареники і т.п.

Грибна юшка з порошку
Юшку з порошу, як і з цілих сухих грибів,

можна варити на бульйоні, або на воді (пісна
грибна юшка).

Кидаємо в холодну воду цілу цибулину,
яку, відваривши, виймаємо геть, лавровий
листок та грибний порошок – столова ложка
порошку на півлітра води, доводимо до ки�
піння і варимо 15 хвилин.

Водночас, поки вариться грибний буль�
йон,  обсмажуємо  на олії дрібно нарізану ци�
булю з дрібно натертою морквою. Всипати
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обсмаженіі овочі у відвар, додати спеції і до�
вести до кипіння.

Мариновані гриби
Для маринування використовую тільки

молоді, невеликі білі гриби. Вимогою до
грибів є довжина вже обрізаної ніжки не
більше 3�4 см і білий колір низу шапочки.
Звичайно, можна маринувати і порізані
старші гриби (з жовто�зеленим низом), які
слід закривати окремо від молодих, але
вигляд в них вже не такий красивий, як в
цілих маленьких грибочків.

Попередня підготовка грибів – гриби
очистити від землі та лісових часточок.
Перерізати поперек ніжку гриба, відріза�
ючи твердішу нижню частину. Контролю�
ємо пошкодження ніжки личинками – від�
різаємо ніжку доти, доки не щезнуть ді�
рочки. Якщо дірочки в ніжці вже близько
біля шляпки – відламуємо ніжку і контро�
люємо наявність дірочок в шапочці, при
сумнівах, а також більші шапочки, перері�
заємо навпіл. Відбраковані частини гри�
ба, при незначних пошкодженнях, ідуть
на сушку. Промиваємо гриби в холодній
воді, додатково відшкрібаючи часточки,
що в’їлися. Підготовлені гриби повинні
бути бездоганні.

Кидаємо гриби в киплячу, підсолену (1
чайна ложка солі на 1кг. грибів) воду з роз�
рахунку � 1 стакан води на 1 кг грибів. При
варці, доки гриби не пустять сік, потрібно по�
мішувати гриби, щоб вони не пригоріли. З
киплячих грибів потрібно, час від часу, зні�
мати шумівкою піну. Варимо доки гриби не
почнуть осідати на дно і відвар не ставатиме
прозорішим – приблизно 1 годину.

Доки гриби варяться стерилізуємо
кришки і півлітрові банки.

На дно банки кидаємо 1 лавровий лис�
ток, 6 шт. чорного перцю, 2 шт. духмяного
перцю, 2 шт. гвоздики. Заповнюємо банку
відвареними грибами, але не до верха, а до
звуження горловини, вливаємо 1 столову
ложку 9% оцту, заливаємо гриби профіль�
трованим відваром.

Накриваємо банки кришками (не закату�
ємо) і ставимо стерилізувати на 1 годину
(для банки 0,5л). Після чого їх виймаємо, за�

катуємо, перевертаємо, для контролю закат�
ки, і даємо вільно охолонути.

Зберігати в сухому, прохолодному місці.
Гриби промаринуються через місяць.

По цьому рецепту гриби мають не надто
гострий смак, при потребі більше оцту мож�
на додати перед вживанням. Подаючи на
стіл, до грибів додають олію і порізану кіль�
цями цибулю.

Можливо комусь доведеться купувати
мариновані гриби. В різних продавців гри�
би відрізняються не тільки рецептурою
(гриби з медом, гриби з морквою і т.д.), а і
зовнішнім виглядом:

Гриби у чистенькій воді – коли готують
гриби для себе, їх заливають їхнім же від�
варом, що тільки покращує смак, хоча ріди�
на в банці мутнувата і при зберіганні утво�
рюється нешкідливий осад. На продаж,
щоб надати банці з маринованими грибами
кращого товарного вигляду, гриби залива�
ють чистою кип’яченою водою.

Акваріум – в банці, замість щільно ук�
ладених грибочків, в значній кількості рі�
дини досить вільно плаває декілька грибів.
Відповідно, вага нетто самих грибів з такої
банки буде меншою.

Олівці – ніжки грибів в банці не обріза�
ні поперек, а застругані (очищені по конту�
ру ніжки) подібно до олівця. При такому
способі підготовки гриба, ні виробник, ні
споживач не в змозі проконтролювати на�
явність «матросів» в грибах. В грибному
сезоні бувають періоди, коли цілі на виг�
ляд гриби, всередині сильно червивіють.
Крім того, нижня частина ніжки, яка знахо�
диться ґрунті, є твердішою.

Солені гриби
Засолюю в основному опеньки, які є

смачніші маринованих, і, якщо вдається
назбирати досить � рижики. Розповіда�
ють, що доволі смачними є солені грузді
та білІ, але в зв’язку з відносною мороч�
ливістю засолки цих грибів (щось там
зішкрябувати, кілька днів мочити, міняти
воду) їх не заготовлюю.

Солені опеньки
Засолюю переважно шляпки, або гриби

з коротко обрізаними ніжками.

Очищені, промиті гриби кидаємо в кип�
лячу, підсолену (1 столова ложка солі на 1
кг грибів) воду, з розрахунку � 1 стакан во�
ди на 1 кг грибів. При варці, доки гриби не
пустять сік, потрібно помішувати гриби,
щоб вони не пригоріли. З киплячих грибів
потрібно, час від часу, знімати шумівкою
піну. Варимо доки гриби не почнуть осіда�
ти на дно і відвар не стане прозорішим – не
менше 30 хвилин.

Зціджуємо гриби, виливши відвар, і пов�
торно заливаємо кип’яченою водою, в якій
промиваємо від слизу, знову зціджуємо во�
ду. Даємо грибам охолонути в мисці.

На 1 кг варених грибів додаємо 1 столо�
ву ложку солі, один лавровий листок, по три
горошини чорного та духмяного перцю, три
гвоздики.

Дно посуди, в якій засолюємо гриби,
вкриваємо листям чорної смородини, вишні,
хрону – тут можливі варіанти, в залежності
від уподобань.

Висипаємо на листя підготовлені, вимі�
шані гриби. Зверху на гриби кладемо суше�
ний кріп, все накриваємо чистою марлею і
притискаємо через кружок тягарем. Тягар
має бути таким заважким, щоб через кілька
днів гриби були вкриті розсолом.

Посуд з соленими грибами, в процесі за�
солки, тримати в прохолодному місці, але не
холодильнику. Гриби будуть готові через 1,5
місяця. Подаючи на стіл, до грибів додають
олію і порізану кільцями цибулю.

Солені рижики
Для засолки використовуємо шляпки

рижиків.
Дно посуди, в якій засолюємо гриби,

вкриваємо листям чорної смородини, вишні,
хрону.

Очищені, промиті рижики викласти ша�
рами, пересипаючи сіллю (1 столову ложку
з верхом на 1 кг грибів). Додати по 3 шт.
чорного, духмяного перцю та гвоздику.
Зверху на гриби кладемо сушений кріп, все
накриваємо чистою марлею і притискаємо
через кружок тягарем. Тягар має бути та�
ким заважким, щоб через кілька днів гриби
були вкриті розсолом.

Посуд з соленими грибами тримати в
прохолодному місці, але не холодильнику.
Гриби будуть готові через 1,5 місяця. Подаю�
чи на стіл, до грибів додають олію і порізану
кільцями цибулю.

Склав, завдяки Тані,

Віктор Верховинець

м. Долина, 2011р.
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