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Опис:

 Медичний крем доктора Валентина Іванови-
ча Дикуля для лікування хвороб суглобів надає 
шанс пацієнтам, що страждають від радикуліту, 
остеохондрозів або артрозу підлікувати 
здоров’я.

Рекомендації до застосування:

 Остеохондроз, остеоартрози, подагра, ради-
куліт, інші суглобові захворювання, забиття, пе-
реломи, розтягування зв’язок міозити, невралгії

Дія:

 Знімає або помітно зменшує біль в суглобах, 
зупиняє запальні процеси, має протинабряко-
ву дію, сприяє утворенню суглобової рідини, 
виведенню сольових відкладень, регенерації 
хрящової тканини.

 Застосування препарату посилює звернення 
лімфи і крові, а також допомагає активізувати 
обмін речовин, утворити синовиальную рідину і 
вивести з організму сольові відкладення.

 В результаті користування бальзаму, спо-
стерігається велике полегшення при пересу-
ванні.
 

Склад:

 Вода, збагачена іонами срібла, бджолина 
отрута, ведмедяча жовч, екстракт чаги, муміє, 
прополіс, віск бджолиний, олія обліпиха, олія 
австралійського чайного дерева, масляні 
екстракти : гінкго билоба, алое, ромашки, чи-
стотілу, кропиви, шипшини, гліцерин, гідролізат 
колагену, Д-пантенол, ланолін, витанол, вітамі-
ни а і Е, консервант.

Спосіб застосування :

 З профілактичною метою при загрозі заго-
стрення (зниження імунітету, підвищені наван-
таження, простудні захворювання, переохолод-
ження)-енергійно втирати крем-бальзам в зону 
ризику впродовж 3 хвилин 2-3 рази в день;

 При загостренні остеохондрозу, радикуліту, 
невралгічних болях-наносити крем легкими ма-
сажуючими рухами впродовж 2 хвилин 2-3 рази 
в день.
 Укутати хворе місце вовняною тканиною.
 Курс від 1 до 6 тижнів;

 При артриті, артрозі, подагрі-інтенсивно вти-
рати крем-бальзам круговими рухами впродовж 
3-5 хвилин 2-3 рази в день.
 Укутати вовняною тканиною.
 Курс 2-6 тижнів.
 
Протипоказання:

 індивідуальна непереносимість до компо-
нент засобу.

 Використання бальзаму не має побічних 
результатів, але якщо виникне особиста непе-
реносимість до препарату, слід припинити його 
застосування.

 Для того, щоб зберегти корисні якості пре-
парату, потрібно зберігати його при кімнатній 
температурі в недоступному для дітей місці.
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Користь вегетаріанства

Сонячний удар: 
перша допомога

Бальзам Дикуля в області суглобів і хребта



2 3Це цікаво Здоров’я

 Сила думки – одна з центральних граней 
нашого життя. 

Сила думки і «я»

 Існують прояви «я». Але самого «я» не-
має. Прояви «я» існують самі по собі. Вони 
як би говорять про «я», як про якоїсь окремої 
сутності, проявами якої вони є. Але сутність 
цієї немає. Є лише пучок цих проявів. Силою 
думки створюється «я». Думки обертаються 
навколо пустушки, яку людина не бачить, але 
вважає, що саме там знаходиться його «я». 
Коли людина каже «мої думки», відбувається 
парадоксальна річ: низка думок «претендує» 
на володіння іншими думками.

Сила думки і переживання

 У страхів немає реальних об’єктів. Стра-
хи, так само, як і думки існують самі по собі. 
Коли здається, що страх є реальний об’єкт 
(причина страху), – це ілюзія. Страх існує як 
самостійне явище без реального «об’єкта», 
якого можна було б боятися. Об’єкт страху 
створюється силою думки. Коли здається, що 
причиною страху є подія – це ілюзія. «Події» 
вивільняють страх, який сидить в несвідомих 
шарах психіки, як тонка «свідома» енергія, 
яку людина переварити в даний момент жит-
тя ще не здатна. Те ж саме стосується і інших 
переживань, як приємних, так і неприємних.
 Якщо ви звільняєтесь від неприємних 
переживань, слід пам’ятати, що їх викриття 
методами розвитку свідомості , призводить 
також і до викриття мирських радощів. Якщо 
сила думки позбавляється негативного заря-
ду, її позитивний заряд, також, досить швидко 
згоряє, що веде до недвоїстості і просвітлен-
ня свідомості.

Сила думки і події

 Існують прояви подій. Але самих подій не-
має. Прояви подій існують автономно, самі по 
собі. Не існує ніяких подій за межами думок. 
Все, про що оповідає думка, відбувається в 
рамках її прояви. Будь-яка подія взагалі має 
лише уявне забарвлення. За межами думок 
– невимовна реальність, що має позамежну 
уявного опису хвильову природу.

Сила думки і фізичні переживання

 Фізичні переживання викликають страж-
дання або задоволення в силу звички реагу-
вати на них подумки і емоційно. Без уявних 
оцінок відбувається щось за межами опису. 
Життя – це рух частинок на тлі свідомості 
(відчуття «я є»). Однак і рух частинок, з 
яких складається життя, також, створюється 
силою думки. За межами думки – життя не 
піддається ніякому вислову.

Сила думки і закон тяжіння

 Зв’язок між фізичними відчуттями (які 
проектуються у свідомості за допомогою сили 
думки) і нашими думками – прямий, тому 
можна говорити про закон тяжіння (подій до 
думок) в практичному застосуванні. Як пра-
вило, людина вважає, що думки є наслідком 
подій. Однак це ілюзія. Місце «події», як вже 
було згадано вище, створюються силою 
думки. Людина розділяє «думка-подія» і 
«думка-реакцію». «Думка-подія» людина вва-
жає чимось абсолютно реальним, що підкрі-
плюється відповідною енергетикою думки, що 
несе серйозний настрій. Це пов’язано з тим, 
що «думка-подія» виникає як відображення 
фізичної реальності.

 Суть в тому, що фізична реальність під-
лаштовується для кожної конкретної люди-
ни саме таким чином, щоб відповідати його 
«думкам-подій». Сила думки притягує в життя 
те, про що ми думаємо. Якщо людина здатна 
сприйняти власні «думки-події» як ілюзії, вона 

може впливати на своє життя. Візуалізація 
бажаного сприяє реалізації. Сила думки при-
тягує фізичне втілення того, про що людина 
думає. Вже тому не варто приділяти уваги 
поганим думкам. Варто звернути увагу на 
свої помисли. Рівняння з відповіддю «життя» 
складається щодо заряду вашого стану. Так 
працюють закони карми. 

Автономна сила думки

 Все, що відбувається в цьому житті – це 
думки про думки. Поточна думка з’являєть-
ся у слід за попередньою, тому що одна 
оповідала про іншого. Це – нескінченна низка 
образів, що навівають сон свідомості. Коли 
я кажу про ілюзорній природі думки, я хочу 
зробити акцент на тому, що основною ілюзією 
є думка людини про природу думки. Саму ж 
природу думки і природу того, що відбуваєть-
ся можна умовно назвати реальною. Реальна 
енергія створює міражі – нереальні об’єкти, 
події і стосунки. Будь-які оцінки відбуваються 
на рівні думок. Сила думки створює те, що ми 
знаємо. За межами думок – реальність, що 
не піддається ніяким описами.

Принципи вегетаріанського 
харчування

  Основний принцип – це забезпечення 
різноманітного харчування, яке складається 
з фруктів та овочів (включаючи свіжі овочі), 
цільних злакових (макарони, хліб з борошна 
грубого помелу, кукурудза, рис тощо), бобо-
вих (горох, квасоля, соя), горіхів та зерен.

 Всупереч побоюванням багатьох людей, в 
рослинних продуктах легко знайти білки, що 
містять всі незамінні амінокислоти.

 Найкращим джерелом білків (протеїнів) 
є злакові та бобові, особливо соя. Соя має 
переваги в тому, що містить оптимальні 
пропорції незамінних амінокислот. Але цілком 
можливо забезпечити щоденне поступлення 
незамінних амінокислот з інших перелічених 
джерел.

 Однак систематичне поєднання бобових зі 
злаковими не є необхідним, як це вважалося 
раніше.

 Щодо вуглеводів, їх також легко знайти 
у злакових та бобових (повільнозасвоювані 
вуглеводи), а також у фруктах (швидкозасво-
ювані вуглеводи).
Їсти три рази на день, а ще краще чотири, і 
зберігати сталу вагу, є теж правилами, яких 
треба дотримуватись, і які підходять також 
для інших типів харчування.

 Інша вигадана проблема вегетаріанства: 
залізо. 

 Якщо правда те, що залізо рослинного 
походження є менш засвоюваним ніж залізо 
тваринного походження, це явище компен-
сується тим, що вегетаріанці споживають 
більше заліза, ніж всеїдні, з таких корисних 
продуктів як соя (або тофу з сої), квасоля або 
картопля. Але також багато інших рослинних 
продуктів містять залізо. В результаті у веге-
таріанців спостерігають не більше випадків 
анемії через брак заліза, ніж в загальній попу-
ляції, як це показують численні дослідження, 
наведені Американською Асоціацією Дієтоло-
гії в офіційному документі. Проте дана про-
блема часто зустрічається в жінок внаслідок 
менструацій.

Переваги вегетаріанського харчування 
для здоров’я

 Переваги вегетаріанства для здоров’я, 
доведені науково, наступні:

- менше проблем з ожирінням;

- менше серцево-судинних захворювань, з 
видимим ефектом щодо інфаркту міокарду. 
Це в великій мірі пояснюється значно мен-
шим вмістом холестеролу у вегетаріанців;

- менше артеріальної гіпертензії, незалежно 
від проблеми ожиріння;

- менше діабету II типу. Діабет II типу з’яв-
ляється як правило після 40-50 років і не 
вимагає ін’єкцій інсуліну;

- менше раку, особливо раку товстої кишки та 
простати;

- менше проблем з пам’яттю і втрати інтелек-
туальних здібностей в людей похилого віку;

- було також доведено переваги вегетаріан-
ської дієти щодо дивертикулярної хвороби 
товстої кишки, жовчних каменів та ревматоїд-
ного поліартриту;

 Інші переваги вегетаріанства вимагають 
ще додаткових досліджень.

 Коли відомо, що ці проблеми зі здоров’ям 
є справжнім лихом в нашому суспільстві і є 
причиною більшості смертей, то це дійсно 
викликає бажання стати вегетаріанцем.

 З огляду на те, що більшість з цих захво-
рювань з’являється в дорослому віці, саме 
дорослі найбільше відчують користь веге-
таріанства.

 Проте, чим скорішим є перехід на ве-
гетаріанство, тим більшою є користь для 
здоров’я в дорослому віці, яку можна 
сподіватися від цього отримати. Насправді, 
вегетаріанство сприяє зменшенню експозиції 
факторам хронічного ризику таким як ожирін-
ня, гіпертензія, холестерол. Як наслідок, чим 
менше час експозиції цим факторам ризику, 
тим краще це для здоров’я. 

 Навіть діти можуть відмічати миттєві пе-
реваги для свого здоров’я, зокрема стосовно 
ожиріння, проблеми, яка стає все частішою в 
дитячому віці.

 Крім того, не варто забувати, що дуже 
важко в дорослому віці змінювати свої звички 
стосовно харчування, отже краще впроваджу-
вати добрі звички щодо харчування від само-
го початку.

Вегетаріанське харчування відповідно 
до віку 

 На практиці, є дуже мало специфіки веге-
таріанського харчування, пов’язаного з віком.

 Основні застереження стосуються немов-
лят, а також людей похилого віку. 

 * Щодо немовлят, бажано годувати дітей 
грудним молоком якомога довше. Якщо дітей 
відлучено від грудей до року, потрібно давати 
їм молочні суміші зі всіма необхідними речо-
винами.

 Пізніше, коли починається введення твер-
дої їжі, правила харчування є такими ж, як і 
для дітей не-вегетаріанців.

 * Людям похилого віку потрібно забезпе-
чити необхідне надходження вітаміну D, так 
як перебування на сонці є часто обмежене. В 
такому випадку треба не вагаючись застосо-
вувати харчові додатки.

 Треба знати, що вітамін D2 є рослинним, 
тоді як вітамін D3 – ні.

 Те саме стосується вітаміну B12, засвою-
вання якого часто зменшене у людей похило-
го віку.

Заходи застереження при 
вегетаріанському харчуванні

 Існує два типи вегетаріанського 
харчування:

 1) Ово-лакто-вегетаріанство, яке за 
визначенням виключає червоне і біле м’ясо, 
рибу, а також будь-яку іншу тваринну плоть. 
Проте яйця і молоко допускається.

 Для такого типу харчування не потрібно 
якихось особливих заходів застереження і не 
потрібно практично ніяких особливих знань, 
щоб його практикувати.

 З іншого боку, злакові, бобові, овочі і фрук-
ти повинні бути основою такого харчування.

 2) Веганство. Воно виключає усі продук-
ти тваринного походження. Крім будь-якої 
тваринної плоті, вегани виключають з раціону 
також яйця і молоко.

 Проте, веганство потребує певних про-
стих знань для уникнення деяких нестач. Ось 
основні принципи для опанування вегетаЛіан-
цям:

 • Вітамін B12. Рослини не містять вітаміну 
B12.  Таким чином, вегани повинні вживати 
додаткові речовини: пити ампули, або вжива-
ти таблетки з цим вітаміном.

 • Кальцій. Чудовим джерелом кальцію є 
тофу, а також капуста.

 • Вітамін D. Достатньо побути 15 хвилин 
в день на сонці, щоб утворилася достатня 
кількість вітаміну D.

 • Жирні кислоти типу omega-3. У вегансь-
кому харчуванні як правило мало omega-3. 
Цю нестачу легко покрити, споживаючи в 
день одну столову ложку ріпакової олії.

Лікар Жером Бернар-Пелє

Сила думки Вегетаріанство і ваше здоров’я



4 Актуальна тема

 Сонячний і тепловий удар – головні не-
безпеки літа. Їх наслідки можуть виявитися 
дуже серйозними, а в деяких випадках навіть 
фатальними. Ось чому важливо пам’ятати 
про запобіжні заходи і знати, як надати першу 
допомогу потерпілому.

Що відбувається в організмі при 
перегріві

 У спеку в нашому організмі включають-
ся механізми терморегуляції: посилюється 
потовиділення, розширюються судини шкіри і 
підшкірної клітковини, – все це необхідно для 
збільшення тепловіддачі. Внаслідок цих про-
цесів у людини червоніє шкіра, утруднюєть-
ся дихання і починають пересихати слизові 
оболонки.

 При появі подібних ознак необхідно пере-
йти в прохолодне місце, випити води, по мож-
ливості, прийняти теплий душ. Якщо після 
появи перших ознак перегріву, людина про-
довжує залишатися на сонці або в задушли-
вому, спекотному місці, організм продовжує 
прискорено втрачати рідину, внаслідок чого 
збільшується її циркуляція в периферійних 
тканинах (потовиділення), що викликає деяку 
недостатність кровопостачання серця і мозку. 
Тому людині може стати погано.

Ознаки теплового або сонячного 
удару:
– слабкість;
– холодний піт;
– блідість і сухість шкіри;
– нудота;
– головний біль;
– прискорене дихання;
– прискорений пульс;
– м’язові спазми;
– розширення зіниць;
– блювота;
– різке підвищення температури;
– непритомність;
– в особливо важких випадках: марення і 
галюцинації.

Як надати допомогу при сонячному 
ударі

 Перш за все, необхідно перенести потер-
пілого в тінь або прохолодне приміщення. 
Покладіть постраждалого на спину, під голову 
покладіть валик з одягу. Напоїть потерпілого 
холодною водою, міцним чаєм або кавою. 
До голови, а також на область великих судин 
(це бічні поверхні шиї і пахви) прикладіть 
холод. Підійде пляшка з водою, можна уку-
тати потерпілого мокрим простирадлом. 
Якщо він знепритомнів, укладіть його на бік і 
забезпечте йому приплив свіжого повітря. До 
приїзду лікарів, потерпілому потрібен повний 
спокій.

 У їжі потерпілого має бути багато овочів і 
фруктів, особливо водянистих, таких як огір-
ки, помідори, кавуни. Також слід обмежити 
вживання вуглеводів (крупи, хліб, картопля). 
Корисною буде їжа з великим вмістом калію 
(курага, чорнослив, чорна смородина) і кліт-
ковини (зелень, фрукти, боби). Можна пити 
знежирені кисломолочні напої.

Чого не можна робити при сонячному 
ударі:

– намагатися напоїти потерпілого в несвідо-
мому стані;
– занурювати потерпілого в холодну ванну 
(велике навантаження на серце).

Як уникнути сонячного удару:

– Не перебувайте занадто довго на сонці.
– Носіть головний убір (капелюх, кепка, бан-
дана).
– Віддайте перевагу одяг з натуральних тка-
нин.
– Пийте багато рідини.
– Постарайтеся не вживати алкогольні напої.
– Віддайте перевагу легкій їжі.
– Користуйтеся сонцезахисним кремом.
– Уникайте надмірних фізичних навантажень.

 У жарку пору року довго перебувати на 
сонці означає наражати себе на небезпеку. 
До сонячного удару більш схильні діти, вагітні 
жінки та люди, що прийняли багато алкоголю. 
Не залишайтеся байдужими до постражда-
лих, надайте допомогу правильно.

За матеріалами сайту
http://korusna.info/

Церковні свята в червні 2017:

3 червня, субота — Троїцька поминальна 
субота, день поминання покійних.

4 червня, неділя — День Святої Трійці, свя-
то П’ятидесятниці.

5 червня, понеділок — Духів день (День 
святого Духа).

7 червня, середа — Третє Знайдення глaви 
Іоанна Предтечі.

11 червня, неділя — Перший тиждень після 
П’ятидесятниці, Неділя Всіх Святих.

12 червня, понеділок — Початок Апостоль-
ського Петрового посту.

15 червня, четвер — Києво-Братської ікони 
Божої Матері.

19 червня, понеділок — Преподобного Віс-
саріона Єгипетського чудотворця.

24 червня, субота — Ікони Божої Матері 
«Милуюча».

Фази місяця в червні 2017 року

Молодик — 24 червня 2017 року о 5 годині 
29 хвилин 30 секунд.

Повний місяць — 9 червня 2017 року о 16 
годині 8 хвилин 30 секунд.

Перша чверть — 1 червня 2017 року о 
15:40:54.

Остання чверть — 17 червня 2017 року о 
14:31:38.

Зростаючий місяць — з 1 по 8 червня і з 25 
по 30 червня 2017 року.

Спадаючий місяць — з 10 по 23 червня 
2017 року.

Місяць в апогеї: 9 червня о 01:18.

Місяць в перигеї: 23 червня о 13:53.

Місяць на північному вузлі: 27 червня о 
18:26.

Місяць на південному вузлі: 15 червня о 
05:39.
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Що робити при сонячному ударі?


