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РОЗДІЛ 5.

Народна та
нетрадиційна
медицина.
Оздоровлення

для більшості населення. Офіційна медицина обслу
Народна медицина — одна з найстаріших галузей
говувала панівні класи, тоді як народ шукав засобів
людського знання, її початки сягають доісторичних
лікування у природі, в навколишньому світі, твердо
часів і викликані інстинктивними спробами само
вірячи, що на кожну недугу є свої ліки.
збереження людини. Первісна емпірична народна
Традиції народної медицини були пов’язані також із
медицина розвивалася під впливом практики, спос
монастирями. З великокнязівської доби дійшли до
тережень над природою, збагачувалась та передава
нас згадки про знамениті городи при Лаврському
лась із покоління в покоління. Життєвий досвід учив
монастирі у Києві, де крім городніх культур вирощу
людину, що їй корисно, а що шкідливо для здоров’я.
вали цілющі зела. При монастирях організовувалися
Паралельно з раціональними методами лікування,
шпиталі, застосовувалися традиційні методи ліку
набутими в процесі багатовікового досвіду, побуту
вання. Такий шпиталь існував при відомому Трахте
вали магічні способи зцілення недуг. Лікувальна
мирівському монастирі, а після його зруйнування
магія як галузь народної медицини виникла у ті
у 1678 р. подібні шпиталі виникали при київському
далекі часи, коли людина, неспроможна зрозуміти Трахтемирівський госпітальний монастир на Дніпрі
Межигірському монастирі, самарському Пустинно
закони природи і безсила перед її стихією, наділяла
незнані їй явища навколишньої дійсності людськими рисами, одухотворювала їх, Миколаївському монастирі, який розташовувався в Самарській паланці Запорізької
Січі (сьогодні це м. Новомосковськ Дніпропетровської області).
населяла світ надприродними істотами й духами.
Поставши як спроба пояснити найбільш незрозумілі явища навколишньої дійсності, Запорізька Січ мала добре продуману систему допомоги хворим та пораненим
анімізм (віра первісних людей в існування духів, одухотворення сил природи, тва козакам. Тут були свої досвідчені костоправи, характерники, добрими знавцями
рин, рослин і предметів) поширився і на цілу низку захворювань. У народній уяві фітотерапії були старі козакипасічники. Починаючи з XVI ст. медичну допомогу
хвороби розглядались як живі істоти, мислилися персоніфіковано або вважалися запорізьким козакам надавали представники народної хірургії — цирюльники, які
результатом впливу на організм злого духа. В свою чергу анімістичні погляди на здобували фахові знання в цехах цирюльників, що існували в багатьох містах та
містечках України.
причину хвороб породили магічні способи лікування.
Загалом народна медицина являє собою тісне поєднання і переплетення раціональ За часів гетьманування Івана Мазепи відомим центром культивування лікарських
них, перевірених багатовіковим досвідом методів лікування з магічними діями. рослин були Лубни, які зберегли цю традицію до завоювання влади більшовиками і
Носіями перших були широкі народні маси. Майже кожна доросла людина володіла навіть довше. Перед першою світовою війною тут ще існували гуртові комори, куди
тими чи іншими знаннями із царини народної медицини, особливо фітотерапії. селяни звозили сушене зілля зі своїх плантацій. Лубни були одним із кращих поста
чальників лікарської сировини на експорт в перші роки більшовицької влади.
Другі були зосереджені в руках знахарів і зберігалися у великій таємниці.
Широке побутування засобів і методів народного лікування обумовлювалося важки Досвід народу в галузі лікування дійшов до нас у пам’ятках давньої літератури, літо
ми соціальнопобутовими умовами життя народу, у пізніші часи — обмеженістю писах, рукописних травниках і лікарських порадниках. Із них довідуємось про народ
мережі медичних закладів та недоступністю платного медичного обслуговування них лікарів, які зцілювали травами та ліками власного виготовлення. Маємо дані про
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дівицю Февронію, яка лікувала муромського князя, про Дем’яна Цілебника, Агапіта,
що жив у Києві (XI ст.), лікував князя Володимира і прекрасно знав, яким зіллям ліку
вати ту чи іншу хворобу. Згадуються у джерелах Єфрем Переяславський, що відкрив
у XII ст. в Переяславі «лічебницю», Григорій Премудрий, Іпат Цілебник та ін.
Першою рукописною книгою з народної медицини східних слов’ян часів Київської Русі був
трактат «Мазі». Автором його була онука Володимира Мономаха Євпраксія. Книжка бу
ла написана у 30х роках XII ст. і містила відомі на той час способи лікування внутрішніх
та зовнішніх хвороб, рекомендації з догляду за новонародженим тощо.
Цікаві матеріали з народного лікування мав ще давніший пам’ятник літератури —
«Ізборник Святослава», відомий у двох варіантах — 1073 і 1076 pp. У ньому наво
дились назви поширених на Русі захворювань, робилися спроби пояснити їх причи
ну, подавалися різноманітні способи терапії і профілактики хвороб. Багато місця
відводилося характеристиці різних лікарських засобів рослинного, тваринного
та мінерального походження. Із рослинних ліків найчастіше згадувалися «былия»
і «зеленина», вказувалося на велику популярність полину в народному лікуванні,
з успіхом застосовуваного при лікуванні пропасниці. З органічних засобів назива
лись оцет, мед, молоко, вино, пиво, жовч тварин, сало. Значна увага приділялася
питанням дієтики.
З XI ст. відомий на Русі був «Фізіолог» — збірник відомостей про звірів, птиць та
деякі мінерали. У ньому йшлося і про лікарські властивості згадуваних рослин, міне
ралів та тваринних організмів і застосування їх у народному лікуванні.
Цінну інформацію з народної медицини можна знайти в літописах. Вони є важли
вим джерелом давньоруської практичної епідеміології, способів і методів боротьби
з інфекційними захворюваннями, епідеміями чуми,
холери, цинги, епізоотіями свійських і диких тварин.
Містилися тут також дані про різноманітні способи і ме
тоди лікування, серед яких було немало раціональних. Із
них довідуємося, що вже в XI ст. давньоруські «лічці»
вміли робити невеликі хірургічні операції, добре була
поставлена техніка хірургічних перев’язок, допомога
породіллям тощо. Інтерес викликає застосування тепла
у вигляді гарячих ванн при жовчнокам’яній хворобі, ви
користання лазні при лікуванні недуг простудного харак
теру. Літописи багаті також на описи різноманітних травм Рукописний лікарський
побутового та воєнного характеру. Містять вони й народні порадник ´Книга
назви хвороб.
Глаголемая Прохладный
Цінними пам’ятками в галузі народних медичних знань Вертоградª ХVII ст.
були рукописні травники і лікарські порадники. Їх із пов
ним правом можна назвати медичними енциклопедіями. Поряд із різноманітними
методами профілактики і лікування захворювань у них містяться дані про патогенез
хвороб та способи їх діагностики. За даними учених, на території колишнього СРСР
було виявлено близько 250 старих медичних рукописів.
Типовим видом таких рукописних порадників були «Вертогради». У них поруч з опи
сами рослин, мінералів, тварин наводилися різноманітні способи лікування всіх
відомих тоді недуг. Переважно рекомендувалися засоби, поширені в народному по
буті. До ран та наривів прикладали листя свіжої капусти, льон, гірчицю, виразки про
мивали соком цибулі, часнику, прикладали до них потовчені ягоди ялівцю. Із тварин

Цирюльник
припікає
хворому рану

них ліків як основи для виготовлення мазей вживалися жири — свинячий, яловичий,
баранячий, ведмежий, гусячий тощо. Жовч вважалася одним із найкращих проти
мікробних засобів. Овеча вовна служила перев’язувальним матеріалом, а свіжа
шкіра тварин виконувала роль зігрівальних компресів.
У літературних джерелах містилася також інформація про народних цілителів.
Аналіз цих джерел дає підставу твердити, що найближче до суто народної раціональ
ної медицини стояли хірургикостоправи. Термін «костоправ» дійшов до нас із часів
Київської Русі. Костоправи спеціалізувалися на вправлянні вивихів і дисків та скла
данні зламаних кісток. Вивихи вправляли шляхом витягування кінцівки, повертаючи
нею то вліво, то вправо. Вправивши пошкоджений суглоб, його розтирали маззю з
живокосту, живиці, воску, робили купелі з сироватки. При переломах накладали
примітивні пов’язки з берести, брали в «лещата», «лубки», під які підкладали вису
шений мох, клоччя, робили примочки з живокосту (в усіх слов’ян цю рослину вважа
ли за таку, що стимулювала зростання кісток). Такі костоправи були в кожному селі.
Професія ця, здебільшого чоловіча (хоч, без сумніву, були й жінкикостоправки),
спадкова, передавалася з дідапрадіда в межах однієї родини. Серед лікарів такого
типу, як свідчать літературні джерела, були вправні знавці своєї справи, справжні
народні цілителі, які, успадкувавши досвід своїх предків, добре володіли методом
мануальної терапії, тобто ручного вправляння дисків, вміли розпізнавати переломи
промацуванням, знали про можливість зміщування уламків.
У Карпатському регіоні України, як і в інших гірських районах, певними знаннями
в галузі народної хірургії володіли, як правило, ватаги, старші вівчарі, в обов’язок
яких входило дбати про здоров’я пастухів, які ціле літо проводили на полонинах, та
лікувати в разі потреби худобу. Вони вміли розпізнавати та лікувати вивихи й пере
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Інтерíєр ´Давньоруська лазняª. Національний музей медицини України, м. Київ

ломи, позаяк травми такого характеру були тут доволі
частими явищами як у людей, так і в тварин.
Але в етнографічній літературі зафіксовано й інші випад
ки. Були серед таких народних хірургів і люди некомпе
тентні, що не могли розрізнити вивиху від розтягнення
зв’язок, «лікували переломи лише замовлянням». Такі
факти — ще одне переконливе свідчення наявності
раціональних та ірраціональних компонентів народної ме
дицини. Інші представники народної хірургії — сільські
цирюльники. На початку XX ст. їх функціонування знач
но обмежується. Деякі дослідники схильні пов’язувати
це з розвитком земської медицини на селі.
У XVIII–XIX ст. був поширений метод кровопускання, зна Кровопускання
ний у народнопобутовій медицині багатьох народів із
найдавніших часів. Він застосовувався при найрізноманітніших захворюваннях
у практиці українців та інших слов’ян. Майже до середини XIX ст. використовувала
його й офіційна медицина. Маємо документальні свідчення про існування
в XVI–XVIII ст. у містах і містечках цехів цирюльників, яким належав привілей роби
ти кровопускання. Старожили ще пам’ятають розповіді батьків та дідів про
мандрівних цирюльників, які ходили по селах з відповідними інструментами і пус
кали біля корчми кров охочим. У деяких поміщицьких маєтках були свої цирюльни
ки. Цікаві матеріали наводить із цього приводу професор Сергій Верхратський
(хірург, автор багатьох праць із хірургії та історії медицини). За даними, записаними
ним на Вінниччині від спадкового кровопускателя, тут у 1850х роках місцевий
поміщик у певний день скликав через осавула всіх селян, яким панський цирюльник
пускав кров, «щоб люди здоровіші були».
По селах були свої кровопускателі (в Росії їх називали рудометами), що мали власну
відпрацьовану методику, яка багато в чому була схожою в усіх східнослов’янських

народів, ідентичним був і примітивний інструмент, яким користувалися для таких
цілей, — бритва, кишеньковий ніж, уламок коси, «ріжок». До певної міри тотожними
були погляди на те, коли, як і в яких випадках робити кровопускання. Згідно із
загальнопоширеною думкою, цю процедуру найкраще проводити весною. Подекуди
в Україні час конкретизувався, найбільш сприятливим весняним місяцем вважався
травень, а в окремих місцевостях (село Нова Прилука Вінницької області) була навіть
певна усталена дата — літнього Миколи (22 травня за новим стилем). С. А. Верхрат
ський зафіксував цікаве тлумачення таких думок у народі, яке дає ключ до розу
міння його світосприймання, вказує на усвідомлення ним свого зв’язку з природою.
Вважали, наприклад, що кров у людини, подібно до змін у природі, змінюється
щороку: «Молода кров, як трава в землі, весною в чоловіка напирає, а зимова вже
спрацьована, ледача, не розходиться, треба її випускати».
У росіян та білорусів також із весною пов’язували приплив крові в людини і
настійливо рекомендували кровопускання, мотивуючи це тим, що людині важко,
коли в ній багато крові. Доволі чітко визначалося коло хвороб, при яких пропо
нували кровопускання — ревматичні та головні болі, туберкульоз і особливо
захворювання шкіри — фурункули, всякі болячки, причину появи яких народ дуже
часто пов’язував із забрудненістю крові.
В окремих місцевостях України цей метод вважався
ефективним і при гострих психічних захворюваннях.
Порадник XVIII ст. як надійний засіб від божевілля реко
мендує пустити вранці кров з однієї ноги, ввечері з дру
гої і одночасно класти холодні компреси на шию протя
гом доби. Аналогічні методи лікування цієї недуги
побутували в Україні і в кінці XIX — на початку XX ст.
Однак, за даними С. Верхратського, існували й певні
обмеження. Так на Вінниччині робити кровопускання
заборонялося молоді до 20ти років («бо до двадцяти
кров молода, а пускати треба лише спрацьовану») і
вагітним. На Гуцульщині процедура кровопускання
в народній уяві ставилась у певну залежність від місяця
і пов’язувалась із фазами цього небесного світила. Як
що «ламає» кістки, вважали гуцули, треба пустити кров,
але в останній фазі місяця, бо «старого місяця лиш добре кров пускати, а нового ні»
(с. Зелена Надвірнянського району). В такій формі, очевидно, дійшли до нас залишки
астрального культу. За свідченням відомого російського етнолога Льва Штернберга,
він був властивий не лише усім народам Європи й Азії, а й давнім американським пле
менам. Одна з форм його вираження — намагання всі явища на землі, всі події
в житті людини пов’язувати з небесними світилами. Тому й хвороба тієї чи іншої час
тини тіла ставилася в залежність від певної планети, сузір’я. А одним із найефектив
ніших засобів впливу на цю планету чи сузір’я вважалося кровопускання з відповідної
частини тіла.
Дуже цікавий матеріал, насичений локальною специфікою, в якому добре зберегли
ся сліди зв’язку анатомічних поглядів з астрологією, подано С. Верхратським із
Східного Поділля. Дослідник зафіксував дані про спадкових кровопускателів, які,
переймаючи знання і досвід своїх попередників, стали справжніми віртуозами своєї
справи, досконало володіли методикою кровопускання, залежно від локалізації
106

Народна та нетрадиційна медицина. Оздоровлення

болю знали, «які жили відчиняти». Так при болях
голови пускали «головну» кров із розгалужень вен
у ділянці великого пальця руки або з лобових вен
між бровами. При загальній слабкості, болях у по
переку «відчиняли» ліктеві вени, в яких, на думку
народу, збиралася кров з усього тіла — так звана
«середова». Якщо боліли нижні кінцівки, випус
кали кров із підшкірних вен у ділянці великого
пальця ступні. При цьому дотримувалися певних
гігієнічних норм. Відповідне місце промивали
гарячою водою, кінцівки перев’язували нижче
розрізу. Приділяли увагу і питанням дієти: після
кровопускання рекомендували місяць пити парне
молоко, споживати масло, яйця.
Як фіксують етнографічні джерела, на території
Росії та Білорусії незалежно від самого захворю
вання, характеру болю кров пускали, роблячи
надріз бритвою або кишеньковим ножем на спині
біля лопатки, в окремих місцевостях брали кров із
«соколка» (вени на великому пальці). Слід відзна
чити, що в Україні та Білорусії ця професія була
лише чоловічою, а в росіян існували й жінки
рудометки.
Крім кровопускателів та костоправів були й інші
цілителі. Зокрема функцію хірургівдантистів Діорама ´Медична допомога у війську Богдана Хмельницькогоª. Національний музей медицини України, м. Київ
у дореволюційних селах найчастіше виконували
сільські ковалі, яким не бракувало видумки у застосовуваних методах та інстру Як свідчать дані польових досліджень, рудименти таких традиційних вірувань
ментарії. Вони рвали зуби плоскогубцями, ключами, шнурками тощо. Звичайно, збереглися донині в сучасних родильних обрядах Західного Полісся. У селі Великий
про будьякі, хоча б елементарні, санітарногігієнічні норми говорити навіть не Обзир на Волинському Поліссі в лікарню за породіллею, крім чоловіка та рідних,
обов’язково йде «баба» — старша досвідчена жінка, переважно родичка. Вона
випадає.
Окрему категорію народних лікарів становили сільські акушерки («бабаповитуха», приймає дитину з рук медперсоналу, передає її батькові. В її обов’язки також входить
«пупорізка», «бабабранка»), які не лише приймали пологи. Ці своєрідні сільські і перша купіль немовляти.
гінекологи і психіатри давали раду при жіночих захворюваннях, лікували різноманітні У різні часи до народної медицини ставилися порізному. Але очевидно, що інтерес
дитячі недуги. Ними були, як правило, старші досвідчені жінки, які не тільки розуміли до неї особливо зростав у скрутні часи, зокрема воєнні. Так у роки Першої світової
ся на лікарських травах і вміли замовляти, а взагалі добре знали народні звичаї і в ро війни у Росії, Німеччині, а згодом Франції та Італії виникли спеціальні організації,
дильних обрядах відігравали значну роль. Уміння їх було спадковим: передавалося з що займалися збиранням, переробкою та культивуванням лікарських рослин, щоб
роду в рід, від матері до дочки, невістки, їх оточували повагою і трохи боялися, бо поповнити арсенал фабричних лікарських препаратів.
«мало якої біди може наслати свідуща баба: покорм відбере, надішле плаксивці і ще Сьогодні також активно зростає роль народних методів лікування. Причини цього,
щонебудь, краще її не чіпати». Народна мораль ставила перед ними певні вимоги. вочевидь, слід шукати у кризовому стані офіційної медицини, її безсиллі в умовах
Цікаві матеріали наводить С. Верхратський. За даними, записаними ним на Віннич важкої екологічної ситуації, яка щороку погіршується. Наукова медицина завжди
чині, «бранка» повинна вести статечний спосіб життя. Висміювали «бранок», які на збагачувалась і збагачується за рахунок народної. Тому наразі можна назвати цілу
роджували дітей вже після того, як стали бабувати, самих дітей називали зневажливо низку методів та засобів лікування, які ввійшли до арсеналу наукової медицини з на
родної лікарської практики. До того ж певну роль відіграє і прагнення до відродження
«бабинцями» і вважали, що з них обов’язково виростуть «відьмарі».
Традиційні вірування, пов’язані з діяльністю сільських повитух, побутували в Україні духовних цінностей, пізнання звичаїв і традицій, національних надбань духовної
ще в середині XX ст. На ІваноФранківщині, наприклад, ще на початку 50х років, ко та матеріальної культури. І народна медицина, що увібрала в себе мудрість багатьох
ли жінка народжувала вдома, поруч із дипломованою акушеркою була присутня і поколінь, зберегла свою етнічну специфіку, характеризується багатством локальних
варіантів, наявністю багатьох архаїчних елементів, є вдячним матеріалом.
«баба». В уяві селянок її присутність ніби зменшувала родові болі.
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Позаяк провідною метою в галузі охорони здоров’я є збереження та покращання здо
ров’я населення, то надзвичайно важливим є ефективне використання всього арсена
лу наявних засобів і методів медицини, зокрема й народної та нетрадиційної (НіНМ).
30та сесія Всесвітньої асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
у 1977 р. одноголосно прийняла резолюцію, в якій було запропоновано зацікав
леним урядам країн звернути увагу на використання характерних і прийнятних для
культур своїх держав методів НіНМ відповідно до чинних юридичних норм, що
застосовуються національними системами охорони здоров’я.
За визначенням експертів ВООЗ, народна медицина є загальною сукупністю знань,
умінь та практичних навичок, що ґрунтуються на поглядах, уявленнях та місцевому
досвіді різних культур. Ці знання застосовуються для збереження здоров’я, поперед
ження, діагностики, покращання перебігу чи лікування тілесних та душевних захво
рювань.
За даними ВООЗ, однією з головних тенденцій у розвитку систем охорони здоров’я
багатьох країн світу за останні десятиріччя стало посилення інтересу до галузі на
родної медицини. ВООЗ відзначає, що близько половини населення світу отримує
первинну медикосанітарну допомогу на основі методів народної медицини.
Зацікавленість суспільства у НіНМ визначається необхідністю збільшення арсеналу
ефективних, технічно доступних, економічно вигідних, фізіологічно адекватних тех
нологій у системі медикосанітарної допомоги, а також обізнаністю населення про
ускладнення, що можуть виникати в результаті застосування синтетичних медика
ментозних засобів, якот залежність від ліків, алергічні реакції, вплив на генетичні
структури тощо.
Із метою вивчення багатої спадщини та досвіду НіНМ України, наукового обґрунту
вання і впровадження в практику народних та нетрадиційних методів оздоровлення
населення, спеціалізації та координації діяльності розмежованих закладів НіНМ з
ініціативи МОЗ УРСР спільно з Академією наук УРСР, Спілкою «Чорнобиль», Фон
дом милосердя і здоров’я УРСР, Центральним комітетом профспілки працівників

охорони здоров’я України та іншими установами й організаціями у 1991 р. було ство
рено Українську асоціацію народної медицини (УАНМ). Вона стала тією органі
зацією, через яку реалізовувалася політика МОЗ України в галузі НіНМ і соціальне
замовлення у цій сфері.
В УАНМ розроблена, впроваджена і продовжує удосконалюватися система форму
вання кадрового потенціалу народної і нетрадиційної медицини в Україні. У 1992 р.
було засновано Медичний інститут (надалі — Київський медичний університет)
УАНМ. Це єдиний на сьогодні в країнах СНД і Східної Європи вищий медичний
навчальний заклад недержавної форми власності, що готує спеціалістів — лікарів,
які володіють методами і засобами як офіційної, так і народної, нетрадиційної
медицини.
КМУ УАНМ дає можливість отримати вищу медичну освіту державного стандарту з
додатковим вивченням дисциплін із циклу народної і нетрадиційної медицини,
спеціалізації лікарів з обраних напрямів, оволодіння методами народної і нетра
диційної медицини та підвищення кваліфікації у цій сфері особам без спеціальної
медичної освіти. В КМУ УАНМ здійснюється ступенева підготовка фахівців різного
рівня освіти на медичному, стоматологічному, фармацевтичному факультетах та на
відділенні з підготовки молодших спеціалістів (фельдшер, медична сестра, фарма
цевт). Післядипломна підготовка лікарів здійснюється в інтернатурі, магістратурі,
у клінічній ординатурі, на курсах тематичного удосконалення лікарів з актуальних
напрямів НіНМ, відкриті аспірантура та докторантура.
За роки існування закладу в КМУ УАНМ підготовлено 1989 лікарів.
У 2003 р. тут були започатковані курси спеціалізації лікарів за напрямом «Народна
та нетрадиційна медицина». На курсах спеціалізації мають право навчатися лікарі
лікувального профілю, які вже мають післядипломну підготовку за відповідними
напрямами базової медичної освіти («Лікувальна справа» та «Педіатрія»), термін
навчання — 5 місяців (780 академічних годин), форма навчання — денна та заочна.
Навчальним планом і програмою передбачено опанування такими технологіями
НіНМ, як фітотерапія, гомеопатія, рефлексотерапія, мануальна терапія, основи біо
енергоінформотерапії, іридодіагностика. Всього за період існування курсів пройшли
спеціалізацію 195 лікарів.
З 1992 р. в УАНМ організовано курси для всіх охочих оволодіти методами НіНМ або
підвищити кваліфікацію у цій сфері. На сьогодні зазначені курси дають можливість
опанувати такі технології більш ніж із 20 напрямів НіНМ. За 19922009 рр. слухача
ми курсів були 12 576 осіб.
Зважаючи на відсутність наукових досліджень, які всебічно висвітлювали б питання
оцінки медичних знань та клінічних навичок фахівців із НіНМ та цілителів, фахівцями
КМУ УАНМ була розроблена технологія атестаційноекспертної оцінки осіб, що вияви
ли бажання займатися медичною діяльністю у галузі НіНМ. КМУ УАНМ здійснена
атестаційноекспертна оцінка 4283 таких осіб. 45,3% від загальної кількості атестова
них мали вищу освіту (медичну та немедичну), а 33,7% — середню спеціальну освіту
(медичну та немедичну), тобто загальна кількість осіб із вищою та середньою освітою,
атестованих протягом 1991–2009 рр., становила 79,0%. Це свідчить про доволі висо
кий освітній рівень тих людей, що мали бажання працювати у галузі НіНМ.
Аналіз атестованих за напрямами обраної діяльності у сфері НіНМ показав,
що найбільшою була група біоенергоінформотерапевтів (85,2%). Наступними
за чисельністю були фахівці в галузі фітотерапії (6,6%), мануальної терапії (4,5%)
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біоенергоінформотерапія, іридодіагностика). Програ
та рефлексотерапії (3,4%). За іншими напрямами
ма передбачає дослідження із залученням фундамен
діяльності за цей період було атестовано 0,3% осіб.
тальних та прикладних наук і визначення найбільш
Особи, що не мають спеціальної медичної освіти,
ефективних та безпечних із них; розробку, затверджен
але пройшли атестацію та експертизу і хочуть пра
ня та впровадження в медичну практику нових методів
цювати в галузі НіНМ, мають отримати у Комітеті з
профілактики, діагностики, лікування і реабілітації,
питань народної і нетрадиційної медицини при
заснованих на досвіді НіНМ.
МОЗ України спеціальний дозвіл — документ,
Фахівці КМУ УАНМ обґрунтували концептуальну
який підтверджує відповідність конкретної особи
модель інтеграції НіНМ у систему охорони здоров’я
без спеціальної медичної освіти кваліфікаційним
населення України, на основі якої запропоновані шля
вимогам для провадження медичної діяльності
хи її реалізації, що передбачає реформи в системі
в галузі НіНМ за умови контролю з боку лікаря.
професійного навчання; наукове обґрунтування та
За період 1999–2009 рр. 1403 атестованих осіб
регламентацію ефективних технологій НіНМ; долу
отримали спеціальний дозвіл МОЗ України на про
чення технологій НіНМ до загальноприйнятих схем
вадження медичної діяльності в галузі НіНМ.
медикаментозного лікування; координацію діяль
Найбільше спеціальних дозволів МОЗ України було
ності закладів системи НіНМ; реорганізацію кадрів
видано на діяльність у галузі біоенергоінформоте
системи охорони здоров’я.
рапії — 75,6%, фітотерапії — 11,3% та мануальної
Сьогодні НіНМ в Україні всебічно розвивається та
терапії — 7,6%.
удосконалюється на державному рівні. За роки неза
За допомогою зазначеної технології забезпечуєть
лежності України створена відповідна нормативно
ся поповнення системи НіНМ України кваліфікова
правова база, що регламентує діяльність галузі.
ним кадровим потенціалом.
Україна належить до тих країн, у яких НіНМ спів
Наукові дослідження, проведені фахівцями КМУ
існує з офіційною медициною, про що свідчить
УАНМ, довели, що поєднання низки поширених Сучасне виробництво фітоконцентратів, НВ ТОВ ´Екомедª
стаття 74 Закону України «Основи законодавства
методів НіНМ із традиційними схемами медика
ментозної терапії (зокрема біоенергоінформотерапія, фітотерапія, гомеопатія, України про охорону здоров’я»: «Як виняток за спеціальним дозволом Міністер
рефлексотерапія, мануальна терапія) сприяє підвищенню ефективності лікування ства охорони здоров’я України або уповноваженим ним органу охорони здоров’я
при широкому діапазоні форм патології. Позитивна оцінка застосування цих методів особам без спеціальної освіти дозволяється діяльність у галузі народної і нетради
НіНМ в амбулаторноклінічній практиці свідчить про доцільність їх впровадження ційної медицини».
Про державну підтримку взаємодії офіційної медицини з НіНМ свідчить Указ Прези
в систему медичного забезпечення населення.
Фахівці КМУ УАНМ провели соціологічне дослідження, результати якого свідчать про дента України від 31 липня 1998 р. «Про заходи щодо врегулювання діяльності
у сфері народної і нетрадиційної медицини» та наказ Міністерства охорони здоров’я
позитивне ставлення до НіНМ і медичних працівників, і осіб без медичної освіти.
Розроблено програму розвитку системи НіНМ України. Програма включає п’ять України про створення у 1998 р. Комітету з питань народної і нетрадиційної медици
основних напрямів: «Освіта» (система професійної підготовки і перепідготовки ни при Міністерстві, на який покладено розробку пропозицій щодо державної політи
медичних працівників у галузі НіНМ); «Наука» (вивчення, верифікація і науковий ки та координування і контроль за здійсненням медичної практики у галузі НіНМ.
аналіз ефективності застосування методів НіНМ); «Атестація» (сертифікація осіб, що Формуються нові підходи до врегулювання та інтегрування НіНМ в офіційну меди
виявили бажання займатися медичною діяльністю у цій сфері); «Медична допомога» цину, про що свідчить низка відповідних наказів МОЗ України (починаючи з 1991 р.),
(правові та організаційні питання становлення служби медичної допомоги із застосу зокрема про введення у штатні нормативи МОЗ України (2000 р.) посади лікаря та
ванням методів НіНМ); «Загальні положення» (питання кадрового, матеріально кабінету з НіНМ.
технічного та фінансового забезпечення системи НіНМ, міжнародної співпраці, Зараз галузь НіНМ переживає відродження. Нинішній стан цієї галузі можна характе
ризувати як етап розвитку та початку інтеграції з офіційною медициною, наслідком
санітарноосвітньої та видавничої діяльності).
Працівники КМУ УАНМ розробили також програму наукового обґрунтування чого стане їх взаємозбагачення та удосконалення. Розвиток НіНМ в Україні відбуваєть
технологій НіНМ (фітотерапія, гомеопатія, рефлексотерапія, мануальна терапія, ся у відповідності до пріоритетних напрямів у цій галузі, визначених ВООЗ.
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Гарник
Тетяна Петрівна
Директор

ДП «Комітет з питань народної
і нетрадиційної медицини МОЗ України»
Т. П. Гарник — доктор медичних наук, професор, член Міжнародної європейської
академії натуропатичної медицини, Атестаційної комісії МОЗ України, науковий екс
перт комісії фітопрепаратів та гомеопатичних лікарських засобів Державного фарма
кологічного центру МОЗ України, головний редактор науковопрактичного журналу
«Фітотерапія. Часопис».
Т. П. Гарник обіймає посаду директора Державного підприємства «Комітет з питань
народної і нетрадиційної медицини» з 1999 р. Під її керівництвом напрацьовані та
розроблені нормативноправові засади функціонування галузі народної і нетрадицій
ної медицини в Україні, що втілюються в систему охорони здоров’я. Тетяна Петрівна
багато років очолює кафедру фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної
медицини Медичного інституту Української асоціації народної медицини (м. Київ).
Вона — досвідчений фахівець, який на практиці інтегрує методи народної і не
традиційної медицини в систему охорони здоров’я. Тетяна Петрівна опублікувала
216 наукових праць, 11 патентів, 3 інформаційних листи з гастроентерології та
методів народної і нетрадиційної медицини.
Т. М. Гарник постійно працює над удосконаленням методів діагностики і лікування,
завжди перебуває в пошуках нового, прогресивного, вміло спрямовує зусилля очо
люваного нею колективу на ефективне вирішення проблем.

методів оздоровлення населення, створення наукових та науковопрактичних центрів,
здійснення координаційної та експертної діяльності тощо. Саме цими важливими пи
таннями й опікується створене при Міністерстві охорони здоров’я України Державне
підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України».
Велику увагу розвитку традиційної (народної) медицини приділяє Всесвітня органі
зація охорони здоров’я.
На 61й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в резолюції WHA 61.21 у 2008 р.
була прийнята декларація про розвиток цього напрямку в світі, що включає такі
основні положення:
– знання народної медицини, видів лікування та практики повинні поважатися,
зберігатися, пропагуватися, широко розповсюджуватися та належним чином ґрунту
ватися на особливостях кожної країни;
– держави несуть відповідальність за здоров’я населення своїх країн та повинні
формувати національну політику, правила та стандарти в межах всеохопної
національної системи охорони здоров’я з метою забезпечення належного, безпечного
та ефективного застосування народної медицини;
– визнаючи прогрес, досягнутий нині в багатьох країнах завдяки цілеспрямованій
роботі їхніх урядів у питанні впровадження народної медицини в їхню національну
систему охорони здоров’я, ми закликаємо всіх прийняти відповідні рішення в цьому
напрямку;
– народна медицина повинна отримати подальший розвиток на підставі досліджень
та інновацій відповідно до «Глобальної стратегії та плану дій у галузі громадської
охорони здоров’я, інновацій і інтелектуальної власності»;
– урядам, міжнародним організаціям та іншим зацікавленим сторонам необхідно
співпрацювати у здійсненні глобальної стратегії та плану дій;
– уряди обов’язково мають створити систему для сертифікації, акредитації та ліцен
зування діяльності практиків народної медицини. Практикам народної медицини
необхідно підвищувати свої знання та навички згідно з національними потребами;

Здоров’я нації, як і будьяка складна соціальноекономічна категорія, визначається
комплексом взаємозалежних і взаємопов’язаних причин і, зрештою, досягнутим
рівнем суспільного розвитку. Це інтегральний показник цивілізованості суспільства,
його соціальної зрілості, рівня гуманізації, економічного добробуту.
Нині можна з упевненістю сказати, що сучасна офіційна медицина ґрунтується на
народній та нетрадиційній медицині. Розвиваючись паралельно, вони доповнюють од
на одну та інтегруються.
На сьогодні проблемами галузі народної і нетрадиційної медицини є вивчення їх
досвіду, наукове обґрунтування та впровадження у практику народних і нетрадиційних
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Науково4практична конференція ´Здоровíя та довголіття. Інтеграція народної
і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики.
Сімейна медицина ó запорука здоровíяª, 8ñ10 квітня 2009, м. Львів.
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– потрібно зміцнювати зв’язки між постачальниками послуг традиційної та народної
медицини і створювати належні програми підготовки для спеціалістів охорони здо
ров’я, студентівмедиків і дослідників, які працюють у відповідних напрямках.
Для врегулювання на державному рівні галузі народної й нетрадиційної медицини
Президент України видав Указ від 31 липня 1998 р. № 823/98 «Про заходи щодо вре
гулювання діяльності у сфері народної та нетрадиційної медицини». На виконання
його вимог при Міністерстві охорони здоров’я України був створений Комітет з пи
тань народної і нетрадиційної медицини.
Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства
охорони здоров’я України та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Комітет має низку основних напрямків діяльності. Він насамперед розробляє та
забезпечує реалізацію МОЗ України державної політики у сфері охорони здоров’я з
питань народної і нетрадиційної медицини; направляє осіб, які не мають спеціальної
медичної освіти, на проходження атестації та експертизи цілительських здібностей у га
лузі народної і нетрадиційної медицини; видає громадянам, які не мають спеціальної
медичної освіти, спеціальні дозволи з народної і нетрадиційної медицини; визначає
установи з проведення атестації та експертизи в галузі народної і нетрадиційної меди
цини та перспективи розвитку й наукових досліджень з пріоритетних напрямків народ
ної і нетрадиційної медицини, впровадження в практику охорони здоров’я досягнень
народної і нетрадиційної медицини; опрацьовує заходи, спрямовані на реформування
галузі народної і нетрадиційної медицини; вивчає потреби різних регіонів України
у фахівцях із народної і нетрадиційної медицини; бере участь в аналізі та контролі
технологій застосування методів народної і нетрадиційної медицини в регіонах України
та в розробці національних стандартів і нормативних документів із сертифікації техно
логій і методів, засобів та їх якості, що застосовуються в народній і нетрадиційній
медицині; проводить рецензування, зокрема із залученням фахівців, робіт із вивчення
та аналізу методів (засобів) народної і нетрадиційної медицини; вивчає передовий

Нарада ВОЗ, присвячена 304й річниці Алма4Атинської декларації про ´Інтегрування народної
медицини в систему первинної медико4санітарної допомоги та визнання спеціалістів народної
медицини в межах цієї системиª, 7ñ9 листопада 2009, м. Пекін. Зліва направо: Е. Амиреджиби,
В. І. Олійник, Т. М. Козименко, В. В. Домбровська Т. П. Гарник, В. В. Поканевич

Нарада ВОЗ у Пекіні, 7ñ9 листопада 2009. Зліва направо: В. В. Поканевич,
Т. М. Козименко, Т. П. Гарник, В. І. Олійник, В. В. Домбровська

досвід зарубіжних країн у використанні методів народної і нетрадиційної медицини,
ознайомлює з ними вітчизняних фахівців, встановлює зв’язки та налагоджує спів
працю із закордонними науковими установами та підприємствами для виконання
дослідницьких програм та інвестицій в галузі народної і нетрадиційної медицини; зай
мається видавничою діяльністю.
З ініціативи Комітету було видано низку нормативноправових актів, що регламентують
медичну практику й охоплюють чимало важливих питань із врегулювання діяльності
в галузі народної і нетрадиційної медицини. Розвиваючись у законодавчому просторі
України, ці нормативні документи об’єднують раніше напрацьовані надбання з інно
ваціями, що властиві сучасній народній і нетрадиційній медицині. Йдеться про:
– наказ МОЗ України від 11.02.1998 № 36 «Про затвердження Положення про органі
зацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність у галузі народної та нетра
диційної медицини» (реєстрація в Міністерстві юстиції України 05.01.1999 за № 4/3297);
– наказ МОЗ України від 10.08.2000 № 195 «Про надання спеціального дозволу
на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини» (реєстрація в Міні
стерстві юстиції України 20.02.2001 за № 150/5341);
– наказ від 18.10.2000 №259 «Про затвердження форми та Інструкції щодо запов
нення форми державної статистичної звітності №61здоров «Звіт управлінь охорони
здоров’я про медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини»;
– наказ МОЗ України від 23.08.2002 № 324 «Про затвердження Порядку визначення
установ з проведення атестації та експертизи в галузі народної і нетрадиційної меди
цини» (реєстрація в Міністерстві юстиції України 29. 12. 2002 за № 1029/7317);
– наказ МОЗ України від 25.06.2008 № 227Адм «Про утворення робочої групи
з підготовки проекту Концепції розвитку народної медицини».
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За плідну наукову працю з відродження скрижалей української народної медицини,
фітоетнології та фітотерапії в серпні 2002 р. лікар нагороджений дипломом Міжна
родного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» із врученням
срібної медалі. Того ж року за багаторічну працю в галузі літератури, музикознавства
та оригінальне й наполегливе наукове відновлення праісторичних культурно
етнологічних традицій українського народу Є. С. Товстусі була вручена найвища
нагорода Міністерства культури і мистецтв — почесна відзнака «За досягнення в
розвитку культури і мистецтва».
Ухвалою Міжнародної інтелектуальноекономічної ради «ВІЖИ3000» від 13 листо
пада 2002 р. Євген Степанович нагороджений спеціальним призом «ВІЖИБУ».
У 2005 році Є. С. Товстуха визнаний лауреатом Міжнародної нагороди «Нагорода
Тисячоліття за заслуги перед людством».

Товстуха
Євген Степанович
Головний лікар

Авторський фітоцентр
академіка Є. С. Товстухи
Товстуха Євген Степанович народився 7 жовтня 1934 р. у с. Макіївці Носівсько
го району Чернігівської області. У 1959 р. закінчив Київський медичний інститут.
Понад п’ятдесят років працює лікарем. За останні вісімнадцять років Є. С. Товстуха
опублікував 24 фундаментальні праці з української народної медицини, фітоетно
логії та фітотерапії. За його участю та сценаріями створено кілька десятків хроніко
докуметальних фільмів, теле та радіопередач, які повертають українській народній
медицині, фітотерапії та фітоетнології світовий престиж глибинної науки, високої
культури тисячоліть. У 1990 р. під егідою НДІ фармакології і токсикології вперше у
світовій практиці Євген Степанович створив «Фітоцентр» — амбулаторну установу
для надання лікувальної та профілактичної допомоги засобами фітотерапії.
Упродовж півстоліття Є. С. Товстуха наполегливо вивчає та застосовує комплексні
фітотерапевтичні засоби, створив, утвердив та пропагує цілісну національну систе
му запобігання та лікування численних недуг новітнього часу. Він розробив понад
два десятки оригінальних фітопрепаратів, забезпечив їх клінічне дослідження та
використання у лікарській діяльності.
Плідно працює Євген Степанович і як письменник. Він — автор біографічних творів
про українських композиторів Кирила Стеценка та Миколу Лисенка, низки прозових
та поетичних збірок.
Праця Є. С. Товстухи на лікарській та літературній ниві гідно поцінована.
На знак визнання видатного внеску в прогрес XX ст. у 1999 р. йому вручений Почес
ний диплом, який засвідчує, що Євген Товстуха є серед осіб, чия біографія включе
на до серії «Життя Славетних» та видань Американського біографічного інституту.
Того ж року лікаря Товстуху нагороджено орденом «За заслуги» III ст. Американсь
кий біографічний інститут визнав його «Людиною 2000 року».
За великі успіхи в наукових дослідженнях у галузі народної медицини, літературній твор
чості, створенні лікувальнопрофілактичного фітоцентру, благодійну діяльність у 1999
та 2004 рр. Є. С. Товстусі були оголошені подяки Голови Верховної Ради України.

Авторський фітоцентр лікаряфітотерапевта Є. С. Товстухи гостинно відчиняє
двері всім, хто прагне надійно поліпшити своє здоров’я. Євген Степанович вельми
ефективно використовує лікарські рослини для лікування та профілактики багатьох
захворювань, зокрема:
– запальних уражень ротової порожнини, верхніх дихальних шляхів та легень;
– серцевосудинної системи;
– печінки, жовчного міхура та підшлункової залози;
– сечостатевої системи (нефритів, циститів, простатитів, естрогенної недостатності
в жінок та імпотенції в чоловіків);
– жіночого клімаксу, ерозії шийки матки та запальних процесів жіночої статевої сфери;
– цукрового діабету і таких серйозних та проблематичних ускладнень, як ангіопатії
та ретинопатії;
– опікової хвороби;
– шкірних захворювань: екзем, псоріазу, фурункульозу тощо;
– виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки;
– захворювань щитоподібної залози;
– жіночої безплідності;
– варикозного розширення вен, тромбофлебітів;
– обмінних та ревматоїдних поліартритів;
– використання цілого арсеналу лікарських рослин для лікувальних ванн (фітобаль
неопроцедури) та стимуляції імунної системи;
– зв’язування та виведення з організму радіонуклідів, солей важких металів, гербі
цидів і пестицидів.
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Фітоцентр працює щоденно з 8.00 до 16.00.
Вихідний ó неділя.

вул. Гирича, 18, м. Яготин,
Київська область, 07700
Тел./факс: +380 (4575) 54433
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Зубицька
Наталія Петрівна
(Наталя Земна)
Президент товариства

Українське товариство природолікування
«Зелена планета»
Наталя Земна (Зубицька Наталія Петрівна) — академік Української екологічної
академії (1995).
Народилася 5 січня 1942 р. в с. Крехаєві на Чернігівщині. Закінчила три вищі навчальні
заклади: Київський інститут культури (1979), Московський інститут літератури (1981) та
Інститут нетрадиційної медицини (1993).
Наталя Земна — автор низки анотацій, науковопопулярних видань, зокрема: «Аптека
народних ліків», «Для Вашого здоров’я», «Абетка Зеленої планети», «Усе знадобиться,
що в землі коріниться». Окрім того, в її творчому доробку 5 поетичних книжок: «Ранок
на Десні», «Серце у траві», «Дзвони душі», «Три любові», «Покоси».
Нагороджена орденом «За заслуги» III ступеня (1997), лауреат премії «Дружба»
Міжнародного гуманітарного фонду імені О. С. Пушкіна (1993), лауреат премії імені
В. І. Вернадського (1994), перший лауреат премії імені Євпраксії (1995). Українська
Православна Церква Київського Патріархату нагородила її орденом Святого Рівноапос
тольного князя Володимира III ступеня (2002).
Ім’ям Наталі Земної названо одну з малих планет.
Народна медицина в усьому світі вважається традиційною, бо вона — то, власне,
і є традиції, що передавалися від покоління до покоління з обрядами, піснями, при
слів’ями, стравами народної кухні, досвідом зцілення людей — з усією величезною
мудрістю, що її набуває народ за століття свого існування. І лише у нас в Україні
традиційною чомусь іменувалася ортодоксальна медицина, а народна вважалася не
традиційною.
Нині радикально змінилося ставлення лікарів офіційної медицини до траволікування.
Останнім часом дипломовані лікарі все частіше звертаються до засобів природоліку
вання, поступово визнаючи, що немає захворювання в людини, яке не можна було б
вилікувати за допомогою рослин, і нема на землі рослини, яка не лікувала б певну
хворобу.

Незважаючи на всі негаразди, що випали на долю народної медицини, вона вистояла,
піднялася, заявила про себе в світі, і тепер, нарешті, ліки з цілющих рослин будуть на
зиватися традиційними. Адже рослини, на відміну від хімічних ліків, діють м’яко, ніжно.
Їх можна застосовувати упродовж тривалого часу, що є дуже важливим для хворих на
хронічні недуги. Звичайно, лікування рослинними засобами потребує часу, терпіння і
особливо — віри. Проте, вилікувавши хворобу один раз, можна не боятися, що вона по
вернеться.
Чимало зусиль до визнання народної медицини доклало і Товариство «Зелена плане
та», зокрема його президент Наталя Земна, а також і усі лікарі Товариства, які, кожен у
своєму куточку України, роблять добру справу, допомагаючи хворим людям. І навіть
саме слово «народний цілитель» набуло свого колишнього гордого звучання, адже
цілитель — це людина, що пронесла саме ті справжні традиції крізь усі перешкоди, це
той, хто зцілює тіло і душу, хто лікує людину, а не хворобу.
Варто зауважити: керуючись помилковою теорією, що трави ніколи не зашкодять, —
багато хто лікується за принципом: що більше вип’єш настою, відвару з рослин, то краще
і швидше одужаєш. Це суперечить першому правилу лікування в усіх медицинах світу —
«не зашкодь!». Необхідно пам’ятати те, про що казав Парацельс: усе, що ми бачимо нав
коло, отрута, і лише доза робить її ліками.
Товариство «Зелена планета» займається виготовленням ліків з цілющих трав, а не
функціональних харчових продуктів та додатків до їжі. Робота над створенням цих ліків
почалася ще 1978 року. На допомогу прийшов багатовіковий досвід народної медици
ни, і не лише української, а й багатьох народів світу. На жаль, багато з накопичених
пращурами ґрунтовних знань про рослинний світ було втрачено, їх доводиться віднов
лювати. Тривалі дослідження, пошуки нових цілющих рослин не завжди вінчалися
успіхом, але колектив працював і працює кожен день, відбираючи найефективніші
з тисяч рецептів природних ліків і вдосконалюючи їх.
У 1991 році почала виходити в ефір науковопізнавальна передача «Зелена планета»,
яка триває й сьогодні, автор і ведуча — Наталя Земна. Мелодійний та щирий голос на
родної цілительки також має лікувальний ефект — він заспокоює, врівноважує, налаш
товує на добрі справи. Понад п’ять років школярі та дошкільнята з нетерпінням чекали
її радіопередач «Зелений світ», «Барвисті сторінки». В своїй «Абетці Зеленої планети»
народна цілителька у поетичній формі, цікаво й доступно розповідає малюкам про
цілющі рослини.
Протягом 1991–1998 рр. Наталя Петрівна завідувала Аптекою народних ліків. Нині вона
є засновником і керівником мережі аптек «Зелена планета». Майже щодня проводить
прийоми людей, які потребують зцілення; діагностичні методи Наталі Земної базують
ся на багатовіковому досвіді української народної медицини. Лікарі й фармацевти
«Зеленої планети» постійно вдосконалюють свої знання про рослинний світ України,
щороку виїжджаючи на збір рослинної сировини в екологічно чисті райони.
У 2000 році Товариство «Зелена планета» об’єднувало понад 100 дипломованих
досвідчених лікарів, провізорів, цілителів і травознаїв. Першими до «Зеленої планети»
почали звертатися терапевти — вони призначали ліки з рослин хворим, у яких хімічні
препарати викликали алергію, небажані побічні ефекти, ускладнення. А сьогодні
з аптекою співпрацюють уже понад 1000 кваліфікованих лікарів будьякого фаху:
кардіологи, урологи, гінекологи, ортопеди тощо, і кожен із них побачив невичерпну
цілющу силу ліків із рук живої природи. «Зелена планета» має нині понад 200 лікарських
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(рецептів), які базуються на досвіді траволікування не одного покоління. Ними лікують
величезну кількість захворювань, особливо хронічних, усіх органів і систем людського
організму: серцевосудинні, захворювання органів травлення, дихання, сечостатевої,
нервової, імунної, ендокринної систем та багато інших.
Виробництво справжніх природних ліків — це важка і складна справа. Але досягнення
надихають і окрилюють: за роки наполегливої праці є значні успіхи у лікуванні деяких
захворювань, що вважалися до цього часу невиліковними. Зокрема глосалгії, гломеру
лонефриту, гіпофункції щитоподібної залози, навіть хвороби Паркінсона та інших.
І все це завдяки лікам із цілющих рослин, а також вдосконаленню діагностування —
пошуку причин захворювань. Профілактика захворювань і просвітницька робота серед
населення є невід’ємною частиною медицини. А для цього кожній людині треба знати
природу, навколишнє середовище і свій організм. Цьому й навчає людей мудрий колек
тив травознавців на чолі зі своїм лідером Наталею Земною.
В Україні, як і в усіх країнах світу, медицина поступово переходить до лікування природни
ми засобами, а також використовує їх як допоміжні при комплексному лікуванні. Це є ви
могою часу, і Товариство «Зелена планета» — завжди в авангарді цього поступу.
Філіали мережі аптек «Зелена планета» відкриті нині у багатьох великих і невеликих
містах України, і в них кожен може отримати безкоштовну консультацію, діагностику та
ліки з пригорщів самої МатінкиПрироди.

Колектив товариства ´Зелена планетаª в Карпатах під час збирання цілющих трав

Аптеки мережі ´Зелена планетаª
Вінницька область
м. Вінниця, вул. 600 річчя, 40, тел.: (0432) 513315
Волинська область
м. Луцьк (с. Липини), вул. Шевченка, 69Б, тел.: (097) 6877604;
м. Нововолинськ, вул. Василя Стуса, 1А, тел.: (03344) 36480
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ, Узвіз Калініна, 7/9,
тел.: (0562) 322289;
м. Кривий Ріг, вул. Філатова, 10, тел.: (0564) 642180
Донецька область
м. Донецьк, вул. Артема, 110, тел.: (062) 3450339;
м. Маріуполь, вул. Артема, 134, тел.: (0629) 342390
Житомирська область
м. Житомир, вул. Київська, 59, тел.: (0412) 517395
Закарпатська область
м. Мукачево, вул. Гоголя, 24, тел.: (050) 2604888
Запорізька область
м. Запоріжжя, вул. Лєппіка / пр. Леніна, 24/68;
тел.: (061) 2148171
Івано2Франківська область
м. ІваноФранківськ, вул. Довга, 26, тел.: (03422) 48049;
м. Рогатин, вул. Галицька, 100Б, тел.: (0343) 522142
Київська область
м, Київ, вул. Рейтарська, 15, тел.: (044) 2795932;
м. Київ, вул. Мишуги, 11Б, тел.: (044) 5754275
Кіровоградська область
м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26А,
тел.: (0522) 224911;
м. Долинська, вул. Нова, 76, кабінет УЗД,
тел.: (095) 6287145, (097) 7741837,
(068) 9079795, (05234) 51612, В. В. Пінич

АР Крим
м. Сімферополь, вул. Київська, 115, тел.: (0652) 607226;
м. Севастополь, вул. Істоміна, 16А, тел.: (095) 2232983,
(0692) 487404
Луганська область
м. Луганськ, вул. Радянська, 5, кв. 95,
медичний центр «Панацея», тел.: (0642) 656268;
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 117, медичний центр «Панацея»,
тел.: (06452) 52255, 52145, Л. М. Бабина
Львівська область
м. Львів, вул. НечуяЛевицького, 11, кв. 9, тел.: (032) 2975103;
м. Новояворівськ, вул. Івана Франка, 5, тел.: (096) 4259983;
м. Дрогобич, вул. Самбірська, 76/1, тел.: (0324) 451578;
м. Жовква, вул. Львівська, 21, тел.: (032) 5222896
Миколаївська область
м. Миколаїв, вул. Лягіна, 26, тел.: (0512) 586785
Одеська область
м. Одеса, пл. Старосінна, 15,
тел.: (048) 7246143, (0482) 309467
Полтавська область
м. Полтава, вул. Фрунзе, 94, тел.: (0532) 544604;
м. Лубни, вул. Гомона, 15, тел.: (0536) 170234;
м. Кременчук, вул. 60ти річчя Жовтня, 75, тел.: (0536) 700695;
м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 22 (санаторій ім. Гоголя),
тел.: (05355) 48168
Рівненська область
м. Рівне, вул. Хоцевича, 1, тел.: (050) 7305749, В. В. Шлапак
Сумська область
м. Суми, вул. Іллінська (вул. Червоногвардійська), 5, кв. 3,
тел.: (0542) 600526;
м. Лебедин, вул. Карпова, 7/1, тел.: (050) 9685357;

115

м. Шостка, вул. Комуністична, 8, тел.: (0544) 942177;
м. Конотоп, вул. Семашка, 4
Тернопільська область
м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, к. 237 (у приміщенні готелю
«Тернопіль»), тел.: (0352) 523605, М. І. Тройчак
Харківська область
м. Харків, вул. Коцарська, 31, тел.: (057) 7568363;
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 123, тел.: (057) 3706011;
м. Харків, Московський проспект, 197, КПОЗ аптека № 350,
тел.: (057) 7385093, 7387164;
м. Валки, вул. Лібкнехта, 6, тел.: (057) 5352989
Херсонська область
м. Херсон, пров. Спартаківський, 56, тел.: (0552) 454710;
м. Каховка, пров. Кооперативний, 8/1, тел.: (095) 1694919
Хмельницька область
м. Хмельницький, вул. Заводська, 29, тел.: (0382) 658968;
м. Кам’янецьПодільський, вул. Драгоманова, 14А, медичний центр,
тел.: (096) 7452999, О. А. Григоренко
Черкаська область
м. Черкаси, вул. Енгельса, 85, тел.: (0472) 715152;
м. Черкаси, вул. Вернигори, 18, тел.: (0472) 384135;
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 177;
смт Чорнобай, вул. Леніна, 80, тел.: (04737) 52689,
(050) 2576060, Р. П. Кузьменко
Чернігівська область
м. Чернігів, пр. Миру, 161, тел.: (04622) 56932 (безкоштовна
консультація лікаря);
м. Чернігів, (050) 6408882, В. В. Ципко;
м. Прилуки, вул. Шевченка, 107, тел.: (04637) 52768
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Фіт о т ерапев тичні
ме т о ди зцілення
Кузьмінська Ганна Володимирівна — травник у третьому поколінні.
Ліцензія № 2086 від 30.01.2008 р.

Світко
Олена Віталіївна

У розроблених нею оздоровчих комплексах широко використовується
досвід народної медицини із застосуванням трав’яних зборів, які
виявляють високу біологічну активність у профілактиці й реабілітації
багатьох захворювань організму, зокрема:
– шлунково2кишкового тракту — гіперацидні й гіпоацидні гастри
ти, виразкова хвороба, ентероколіти, коліти;
– печінки — гепатити, гепатохолецистити, ангіохоліти, цирози;
– підшлункової системи — панкреатити, цукровий діабет, діабетична
стопа;
– серцево2судинної системи — ендокардити, ревмокардити,
післяінфарктні та передінфарктні стани;
– нирок і сечовивідних шляхів;
– чоловічої і жіночої статевої систем — порушення статевої
функції, простатити, ерозії, безпліддя;
– системи кровообігу — порушення кровообігу кінцівок, тромбо
флебіти;
– шкіри — псоріаз і васкуліти;
– органів дихання — бронхіти, пневмонії;
– нервової системи — безсоння, вегетосудинна дистонія
(І стадія гіпотонії, початкова стадія гіпертонії).

Ліцензія АВ № 511698 від 30.12.09 р.

Фахівець із натуропатії
Світко Олена Віталіївна — мікробіолог і медик, кандидат біологічних наук.
Фахівець високого класу: має ґрунтовні знання з біології, медицини, збирала і вив
чала роками народні методи лікування.
З дитинства була причетна до цієї справи, адже народилася в сім’ї відомих нау
ковців: батько, Віталій Петрович Поліщук, — академік, доктор медичних наук,
а мама, Віталіна Пилипівна Васильченко, — кандидат медичних наук. До того ж
у жилах Олени Віталіївни тече кров давніх духовних лікарів: її дід Григорій Чушен
ко був мольфаром, допомагав людям, міг знеболити операцію, зупинити кров,
вилікувати опік без жодних шрамів; бабуся була прозорливицею.
Довгі роки Олена Світко присвятила вивченню праць Авіценни, першого грецького
лікарянатуропата Асклепія, освоєнню методик східноєвропейської медицини. Підко
ряючись законам цілісного підходу до організму людини, вона залишається вірною
послідовницею безцінного цілительського досвіду і вчень тибетських лам, індійських
гуру, родини Реріхів, доктора Кейсі, Св. Хільдегарди, японських майстрів РейкиДо.
Як фахівецьнатуропат, вона глибоко переконана, що природні ліки — трави, мінерали,
метали, вино — зцілюють, не завдаючи жодної шкоди іншим органам. Якщо їх правиль
но вживати з метою профілактики, то й запобігають недугам, зміцнюють здоров’я.
Олена Віталіївна об’їздила Україну, зустрічаючись із відомими травниками, відшу
куючи старовинні лікувальні рецепти, навчалася за кордоном у відомих цілителів,
які захоплювалися її знаннями. У НьюЙорку, куди Олена Світко приїхала на запро
шення Help Improvment Clinik, її пальці змушували світитися металеві кулі: «Я і тепер
бачу, як із кінчиків пальців виходять яскраві променіножі, які входять у тканини
хворого органа, руйнують накопичені токсини, отрути, нездорові клітини».
О. В. Світко — автор 25 книжок, найважливіша з яких, на її думку, — «Секрети
натуропатії: рецепти св. Хільдегарди» про видатну німецьку цілительку.
Усім, хто звертається до неї по допомогу, Олена Віталіївна неодмінно дає пора
ду: ´Частіше посміхайтеся і смійтеся. Хай як гірко буде, нехай з обличчя не зни4
кає посмішка. Уже через пíять хвилин вона стане щирою і на душі посвітлішаєª.

Фітотерапевтичні методи, які застосовує Ганна Кузьмінська,
ефективні також у лікуванні:
– системної червоної вовчанки;
– склеродермії;
– остеохондрозу, остеопорозу, сколіозу, артропатії
та дисплазії суглобів;
– ДЦП;
– нейроінфекції, енцефалопатії;
– післяінсультних та післятравматичних станів;
– незагоюваних ран, виразок та спайок у хворих
після проведених хірургічних операцій.
вул. Столетова, 33/1, м. Київ, 03028
Тел.: +380 (44) 525247254, моб.: +380 (97) 425225223
E2mail: ostr@hovanka.ru

Тел.: +380 (44) 261218212; +380 (50) 938216227
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Гриб Йосип Васильович —
доктор біологічних наук, професор,
народний цілитель, фітотерапевт
Атестаційноекспертний висновок № 4161 від 29.09.09 р.
Спеціальний дозвіл № 2183 від 26.10.09 р.

Мартинюк Тамара Вікторівна —
народний цілитель, біоенерго
терапевт, лікаркосметолог
Ліцензія МОЗ України СР АВ № 471944
від 28.08.09 р.

9 діагностика;
9 комплексна фітотерапія;
9 приготування фітозборів;
9 омолодження організму;
9 продовження тривалості життя;

9 безпліддя;
9 яснослухання;
9 вирівнювання енергетики;
9 косметичні послуги;
9 лікування народними засобами;

м. Київ: +380 (44) 542273237; м. Рівне: +380 (362) 24252280;
моб.: +380 (96) 432240278 (Йосип Васильович);
моб.: +380 (97) 334278279 (Тамара Вікторівна)
Мезріна Віра Тимофіївна Мезрін Олексій Володимирович
цілитель, біоенергоінформотерапевт цілитель, біоенергоінформотерапевт
Ліцензія № 317447 від 2.02.07 р.

Атестаційноекспертний висновок № 4187 від 24.11.09 р.
Спеціальний дозвіл № 2202 від 17.12.09 р.

Віра Тимофіївна займається цілительською практикою понад 30 років і є одним
із найсильніших спеціалістів у біоенергоінформотерапії.
Проводить повну діагностику та лікує захворювання:
– шлунково+кишкового тракту: холецистити, панкреатити, цироз печінки (диво@
вижні результати, документально підтверджені фахівцями традиційної медици@
ни), жировий гепатоз;
– опорно+рухового апарату (остеохондроз, сколіоз, радикуліт тощо);
– серцево+судинної системи, органів дихання;
– папіломовіруси, цитомегаловіруси, герметичні інфекції;
– гінекологічні хвороби;
– доброякісні пухлини та ін.
Віра Тимофіївна — чи не єдина з@поміж цілителів веде статистику. Лікування
вона здійснює на підставі власної діагностики та висновку лікаря після повного
обстеження у лікувально@діагностичному центрі, контролюючи динаміку проце@
су. Пройшовши курс лікування і повторне обстеження в ЛДЦ, пацієнт отримує
офіційне підтвердження факту одужання.
Син Віри Тимофіївни — Олексій — її учень і послідовник, разом із нею прово@
дить прийом. Попри значно менший досвід цілительства, володіє тими ж мож@
ливостями й силами, що і його мати.

Тел.: +380 (67) 967249221 (прийом проводиться у поліклініці)

ПОЛIЩУК
Микола Павлович
Ф І ТО Т Е РА П І Я

(лікування лікарськими рослинами)
Спец. дозвіл № 2174 від 03.07.09 р.

Поліщук Микола Павлович наро
дився на Вінниччині. Має вищу освіту.
Працював на залізниці, довгий час у
редакціях газет (зокрема й медичної).
За особистий внесок в розвиток
Української держави нагороджений
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Вер
ховної Ради України та відзнаками інших державних органів.
Проте захоплення траволікуванням, знання із застосування
лікарських рослин, що передавалися в родині з покоління у
покоління, і відомості, які передали Миколі Павловичу цілителі
старших поколінь, взяли своє. Він закінчив курси за програмою
«Фітотерапія» і «Основи медичних знань» у медичному інституті
Української асоціації народної медицини (м. Київ) та успішно
пройшов атестацію за напрямком «Фітотерапія». З вересня 2009
року М. П. Поліщук — член Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини».
Упродовж усього свого життя він допомагає всім, хто справді
прагне вилікувати хвороби й поліпшити своє здоров’я.
Микола Павлович доволі ефективно застосовує лікарські
рослини для лікування та профілактики багатьох хвороб, не
повний перелік яких:
– жовчокам’яна та сечокам’яна хвороби;
– хвороби сечостатевої системи: нефрити, цистити;
а) у чоловіків — аденоми передміхурової залози,
простати, імпотенції;
б) в жінок — ерозії шийки матки, фіброміоми, міоми;
– хвороби шлунковокишкового тракту: гастрити, виразки,
запалення;
– хвороби печінки, жовчного міхура, підшлункової залози;
– хвороби серцевосудинної та бронхолегеневої систем;
– хвороби шкіри (псоріаз, екзема тощо) та порушення
обміну речовин.
«Вдячні посмішки зцілених людей — ось, заради чого
варто жити!» — девіз Миколи Поліщука
Дзвоніть, звертайтеся, можливо, це потрібно
Вам, Вашим друзям і родичам

Контакти: +380 (67) 762.28.37;
znaxar1@ukr.net; www.znaxar.com.ua
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Українська академія цілительства
Місія: Цілительство, просвітництво, духовна педагогіка.
Бачення: Здоров’я людей у гармонії зі Світом і природою через новий Світогляд.
Мета: Створення цілісної системи духовного виховання й просвітництва.
Українська академія цілительства створена в 2006 р. у результаті багаторічної діяль
ності (з 1995 р.) Школи С. Г. Біната з біоенергоінформаційного обміну в природі.
Вона об’єднала висококваліфікованих фахівців із різних регіонів України. Зпоміж
них — професійні лікарі, народні цілителі, прихильники нетрадиційної медицини та
психологи.
Просвітництво й цілительство — два основні напрямки роботи Академії.
Просвітництво
Семінари, що проводяться в Академії, спрямовані на розвиток духовних якостей лю
дини, мають психологічний та оздоровчий характер. Вони дають можливість набути
стійкості через саморегуляцію і усвідомлення себе як духовної істоти. Один семінар
доповнює інший і в результаті вони допомагають досягти гармонії в усіх сферах
життєдіяльності: у створенні духовної родини, у виборі життєвого шляху, прийнятті
важливих рішень, вихованні дітей та у взаєминах в суспільстві.
Усі семінари об’єднані спільною ідеєю духовного пробудження, самопізнання, пошу
ку цілісності та внутрішньої гармонії.

Енергетичний сеанс допомагає пацієнту повірити в себе. Завдання цілителя —
допомогти, підтримати пацієнта енергією, мистецтвом медитації. Проте головне —
підказати людині, що саме привело її до хвороби, які Всесвітні Закони вона поруши
ла і навчити саморегуляції та самовідновленню. Цілитель може допомогти рівно
настільки, наскільки пацієнт відкритий для допомоги. Тобто в цілительстві
пацієнт — АКТИВНИЙ УЧАСНИК У БОРОТЬБІ ЗА СВОЄ ЗДОРОВ’Я, і професійний
цілитель не повинен робити пацієнта слабким.
Цілительство — це м’який дотик, коли людині допомагають проявити свою волю,
розвинути самозцілення.
Головне для фахівців Академії — повернути цілісність організму людини й навчити
її жити в гармонії із собою та навколишнім світом.
Визнання у Європі
Українська академія цілительства дістала визнання в Європі і прийнята до складу
Європейської академії природничих наук та Європейського товариства натуропатії.
На Європейському конгресі (2007 р.) фахівці Академії у своїх виступах представля
ли систематизоване знання в галузі біоенергоінформотерапії й одержали високу
оцінку своєї діяльності та дипломи лауреатів.

Беручи участь у семінарах, слухач зможе:
– зробити абсолютно реальні кроки до поліпшення свого життя, пошуку гармонії
із собою та своїм оточенням, до здоров’я й добробуту;
– вийти на новий рівень свідомості й відкрити в собі духовні якості;
– опанувати способи надчуттєвого спілкування із Простором і одержання з нього
інформації за допомогою мови чуттєзнання;
– розвинути в собі унікальні природні можливості та здібності;
– засвоїти техніки прощення, подяки й пошуку цілісності;
– стати господарем свого життя.
Цілительська діяльність
Чому люди втрачають здоров’я? Звідки приходить хвороба? Які причини її виникнен
ня? Віруси, бактерії, погодні умови?..
Відповіді на ці питання людство шукатиме доти, доки не зрозуміє, що слід ´лікува4
ти не тіло, а душуª, як казав Ісус Христос. Адже людина цілісна: вона має тіло, душу
й дух. І лише в гармонії цих структур можна досягти міцного здоров’я.
Сьогодні навіть класична медицина вважає, що 70% захворювань є психосоматичними,
тобто причина їх криється в емоційних переживаннях людини та її негативних
ментальних установках. Люди самі створюють хвороби негармонійними емоціями,
почуттєвими переживаннями та згубними думками. Лише тоді, коли людина усвідо
мить це і стане відкритою до прийняття допомоги, вона може йти до цілителя. Осно
вою лікувальної дії в цілительстві є звільнення від ментальних установок і комплексів.
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вул. Богомольця, 4, поверх 5, м. Київ, Україна, 01601
Тел.: +380 (44) 2530657, моб.: +380 (68) 1242898,
факс: 2537994
Еmail: uac@ineo.com.ua, www.ineo.com.ua
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Бінат Сергій Герасимович
Президент Української академії цілительства, доктор філософії,
академік Української технологічної академії, член Європейської
академії природничих наук, лікар народної та нетрадиційної
медицини, лікар4кардіолог, автор і викладач курсу ´Біоенерго4
інформотерапіяª у Кримському медичному університеті й
Київському інституті народної медицини (програма курсу
ліцензована міністерствами освіти й охорони здоровíя України).
– духовне цілительство;
– консультування психологічних проблем та ситуацій;
– консультування бізнесу.
Семінари:
– Основи світогляду.
– Курс майстрів.
– Бізнескурс.
Тархов Юрій Володимирович
Віце4президент і член ради Української академії цілитель4
ства, лікар вищої категорії, лікар нетрадиційної медицини,
член Асоціації гомеопатів України та Асоціації нетрадицій4
ної медицини України, директор медичного центру.
– безінструментальна діагностика людини;
– мануальна і краніосакральна терапія;
– гомеопатія;
– біоенергоінформотерапія (робота в причині).
Семінари:
– Робота в причині. Практичне застосування законів інеології. Життя як воно є.
– Психосоматика. Риси характеру, емоції і робота з ними.
– Взаємини чоловіка й жінки.
Бензіонович Наталя Іллівна
Виконавчий директор і член ради Української академії ціли4
тельства, практичний психолог, консультант, керівник Цент4
ру духовного розвитку ´Гармоніяª.
– індивідуальні консультації з вирішення глибинних психо
логічних проблем;
– виїзні семінари і тренінги.
Тренінги з психології успішності й оволодіння собою:
– Постановка життєвих цілей і планів.
– Пошуки шляху свого призначення.
– Інтенсивний курс лідерства.
– Практика людського спілкування.
– Як стати харизматичною особистістю.
Семінари:
– Моя родина — мій Всесвіт. Гармонізація стосунків у родині.
Вивчення й розвиток роду. Духовне відродження жінки, матері.
– Уроки прощення.

Горблюк Олександр Володимирович
Лікар народної та нетрадиційної медицини, фахівець із
краніосакральної терапії, лікар4терапевт, кардіолог, член
Асоціації народної та нетрадиційної медицини та ради
Української академії цілительства.
– консультування, обстеження, лікування всіх терапевтич
них захворювань і пограничних станів;
– мануальна медицина;
– краніосакральная медицина;
– гомеопатія.
Семінар:
– Психосоматика людських стосунків. Практична робота з першопричиною.
Методи корекції психосоматичних розладів на різних стадіях.
Журавльова Алла Анатоліївна
Цілитель, психолог4консультант, магістр, викладач педа4
гогіки і психології, член ради Української академії ціли4
тельства.
– діагностика та лікування за фотографією;
– корекція біополя;
– консультування бізнесу;
– лікувальні сеанси, медитації.
Семінари:
– Фототерапія. Теорія і практика.
– Форми й методи роботи в нетрадиційній медицині.
Методи корекції біополя із привнесеним станом.
– Захворювання. Причини захворювань та методи їх лікування.
Терехова Валентина Володимирівна
Магістр, реабілітолог, психолог, цілитель, керівник Центру
фізичної реабілітації та лікувальної педагогіки (м. Мико4
лаїв), член ради Української академії цілительства.
– діагностика фізичного стану людини методом біорезонанс
ного тестування;
– діагностика біологічного поля методом газорозрядної
візуалізації та корекція;
– чакральна діагностика;
– оздоровлення за допомогою інноваційних енергоінфор
маційних технологій і природних факторів;
– виявлення негативних програм життя людини, її родової лінії, минулих втілень на
основі космічних ритмів народження і Великої китайської пентаграми (теорія УСін);
– усунення причин захворювань, негативних ситуацій за допомогою енергоінфор
маційних технологій, методів психокорекції та психомоделювання;
– фізична, духовнопсихологічна реабілітація;
– корекційна педагогіка.
Семінар:
– Духовна психологія та духовне цілительство.
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Цілитель радить:
Після вичитування (зняття негативних впливів — пристріту, чаклунства, дії темних
сил та ін.) необхідно витримати тиждень суворого посту, потім піти до церкви й
замовити службу за упокій і здоров’я, поставити свічі, помолитися, висповідатися,
причаститися, замовити сорокауст у трьох церквах (монастирях).
Взяти за правило: хоча б чотири рази на рік сповідатися й причащатися.
Ходити до церкви, намагатися не пропускати служби довше 21 дня.
У неділю й церковні свята нічого не робити по господарству.
Виходячи з будинку, читати молитву: «Отрицаюсь тебя, сатана, гордыни твоей и слу
жению тебе, и сочетаюсь тебе, Христе. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
І перехреститися.
Не знімати натільного хреста.
Носити охоронний пояс.
Не виправдовуватися перед ближнім.
Не засуджувати.

Петриченко
Олександр Миколайович
Спеціальний дозвіл № 2155 від 16.04.09 р.
Ліцензія АВ № 492749 від 15.10.09 р.

Відомий народний цілитель
´На все Божа воляª
Про себе відомий народний цілитель воліє не говорити. Але те, що він глибоко віру
ючий, — не приховує і переконаний, що все, чим володіє, — не його, а перейшло до
нього в спадщину. Адже прадід Олександра Миколайовича по материнській лінії був
священиком, лікував душі людей і мав дар прозорливості, а прабаба лікувала трава
ми й молитвами. Прадід по батьківській лінії теж був ясновидцем і вирізнявся
надзвичайною силою. У 105 років він почав будувати для сина будинок і побудував.
Допомагала хворим і бабусязнахарка.
Олександр Миколайович Петриченко лікувати почав після 30. Відвідав більше ста
країн світу, навчався у різних школах, багато практикував, неодноразово бував на
святій горі Афон, у Єрусалимі, в інших святих місцях світу.
Усі, хто хоча б раз зустрічався з Олександром Петриченком, відзначають його
спокій, інтелігентність, доброзичливість, небагатослівність і притягальну силу. Все
це — від чистоти душі цілителя, від його глибокої віри й освіченості.
Сьогодні Олександр Миколайович багато часу проводить у молитвах, відвідуючи
монастирі, церкви, скити, святі місця, постійно працює над підвищенням свого
духовного рівня. Допомагає людям своїм даром зцілення, порадами, мудрістю,
вірою. Працює на клітинному рівні.
Він переконаний, що на все є Божа воля, і своїм пацієнтам не втомлюється це повто
рювати. А ще Олександр Миколайович часто намагається ненав’язливо їм підказати:
– якщо хочете змінити обставини, змініть насамперед своє мислення;
– все можливо, якщо є віра;
– все, що попросите в молитві з вірою, — матимете...
Не дивно, що пацієнти тягнуться до нього, як до променя світла, як до свого рятівни
ка, називають дітей його ім’ям, пишуть листи подяки або дзвонять, не приховуючи
свого подиву від отриманих результатів, несподіваних відкриттів і позитивних змін
у собі, направляють до нього своїх рідних і знайомих.

Із чим звертатися?
Олександр Петриченко допомагає усім, хто звертається до нього по допомогу:
– проводить діагностику, лікує доброякісні пухлини, сечокам’яну хворобу, захворю
вання серцевосудинної системи, шлунковокишкового тракту, опорнорухового апа
рату, а також урологічні (простатит, аденома), гінекологічні (фіброміома, масто
патія, безплідність), нервовопсихічні захворювання;
– лікує ослаблення імунітету, алергічні реакції, дерматити;
– знімає негативні енергетичні впливи на людину і встановлює захист;
– здійснює енергетичне чищення квартир, офісів, садиб;
– рятує від шкідливих звичок (алкоголізму, наркоманії, паління);
– проводить корекцію біополя;
– допомагає у вирішенні сімейних конфліктів;
– володіє даром ясновидіння;
– вселяє віру, дає корисні поради.
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Як потрапити на прийом?
Олександр Миколайович приймає чотири рази на тиждень:
понеділок, вівторок, середа, четвер ó з 8:00 до 14:00,
крім великих православних свят

вул. Толстого, 9, каб. 32, м. Київ
Медичний університет
Української асоціації народної медицини
Тел.: +380 (44) 4303171 (увечері)
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Харісова Маліка Абдулвахабівна — біоенергоінформотерапевт.
Медпрацівник, закінчила курси з біоенергоінформотерапіі під керівництвом
С. Г. Біната при Медичному інституті Української асоціації народної і нетра
диційної медицини. Ліцензія АВ № 116124 від 15.15.2006.
Народилася 5 червня 1963 р. у с. Новотерське Наурського району Чеченсь
кої республіки. Дар цілительства проявився ще в дитинстві. Можливо,
Маліка Абдулвахабівна успадкувала його від дідуся по лінії батька, що мав
авторитет і повагу в односельців за здатність зцілювати людей. На жаль,
релігійні й суспільні традиції народу, де росла й виховувалася дівчина, не
дозволяли їй проявляти свої унікальні здібності. Навіть рідна мати сприймала
незвичайний дар доньки як ганьбу й Божу кару. Коли Маліка досягла повно
ліття, обставини змусили її поїхати з рідного дому. Деякий час вона жила й
працювала в Оренбурзі. Допомагала знайомим і близьким позбуватися
проблем зі здоров’ям методами нетрадиційної медицини. Тут вона могла
собі це дозволити, хоча можливості теж були обмежені, тому що цілитель
ство за радянських часів переслідувалося законом. Протягом багатьох років
доля ставила Маліку перед вибором — відмовитися від свого дару, повер
нутися на Батьківщину і жити звичайним життям чи продовжувати розвивати
і вдосконалювати свої здібності, але й надалі не мати підтримки та розуміння
навіть найближчих людей.
Згодом Маліка переїхала до Києва, де закінчила Перше медучилище, курси
з біоенергетики, відвідувала семінари при Академії цілительства. Першу
атестацію для одержання Ліцензії на право займатися цілительством вона
пройшла у 1993 р. і досі продовжує допомагати людям із властивими їй
щирістю, любов’ю і добротою. За минулі 16 років важко порахувати кількість
відвідувачів, які отримали допомогу у розв’язанні складних життєвих ситу
ацій і були зцілені від хвороб. Але Маліка Абдулвахабівна не ставила такого
собі за мету — вона просто працює, застосовуючи свої надзвичайні здіб
ності, подаровані Богом.
Любов до медицини закладена практично у всіх родичів по батьківській
лінії. Багато хто з них має вищу медичну або фармацевтичну освіту. Обидві
доньки Маліки стали медиками за покликом серця. Старша, Заїра, зараз
проживає у Бельгії, виховує двох дітей. Молодша, Реґіна, — студентка дру
гого курсу Національного медуніверситету ім. Богомольця. Дар цілитель
ства, як і бажання допомагати людям, доньки теж успадкували від матері.
Особливо сильно він проявлений у Реґіни.

Харісова
Маліка Абдулвахабівна
Біоенергоінформотерапевт

Цілитель
Маліка Абдулвахабівна проводить повну діагностику організму
методом біоенергоінформотерапії
Допомогає позбутися
– неврологічних проблем (головного болю, радикуліту тощо);
– відрегулювати роботу імунної, судинної, травної системи, органів дихання;
– нормалізувати тиск;
– відновити організм після травм і переломів.
Також допомогає у вирішенні сімейних і бізнесових проблем.
Проводить консультації із профорієнтації школярів — рекомендації у виборі
професії.
Дзвоніть, звертайтеся!
Маліка Абдулвахабівна допоможе вам і вашим близьким відчути себе
щасливими, здоровими, знайти гармонію в житті й упевненість
у завтрашньому дні, налагодити стосунки в родині, дати можли2
вість своїм дітям максимально розкрити свої здібності завдяки
правильно підібраній спеціальності.
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вул. Дегтярівська, 10, м. Київ, 04050
Тел.: +380 (67) 992392508

Красовська
Валентина
Семенівна
Біоенергоінформотерапевт,
цілитель,
член Міжнародної асоціації
народних цілителів
Атестаційно+експертний висновок
№ 4052 від 30.08.2007 р.
Спеціальний дозвіл
№ 2060 від 12.09.2007 р.

Здобувала спеціальну освіту в Медичному інституті УАНМ
(курс ´Основи медичних знаньª), повний курс ´Біоенергоінформо4
терапіяª під керівництвом президента Української академії цілитель4
ства, доктора філософії С. Г. Біната.
Дарунок цілительства даний нам від Бога і закладений у кожній людині як
процес самовідновлення. Ми не повинні забувати про ці безмежні можли
вості й відходити від Бога, тому маємо лише удосконалюватися. Порушення
збалансованості одного органа завжди пов’язане з перекручуванням
магнітнопольового балансу енергії. Якщо є порушення у магнітній решітці
енергетичного поля людини, то й наслідки не змусять себе довго чекати.
Вони виявляться у вигляді хвороби.
Приступаючи до лікування пацієнта, Валентина Семенівна налаштовує його
на віру у зцілення, позитивне мислення, переконує пробачити всім образи.
В. С. Красовська проводить корекцію біополя, зчитує у просторі записану
інформацію про людей, знімає негативний енергетичний вплив, зусиллям
думки формує канали передачі на дистанції енергоінформаційного впливу,
що має лікувальний характер.
Лікувальна допомога: шкірні захворювання, епілепсія, хвороби органів
дихання, ендокринної, імунної, серцевосудинної систем, хвороби ШКТ,
сечостатевої системи, гінекологія, безпліддя, простатит, захворювання хреб
та й суглобів, трофічні виразки.
Життєва енергія ó це дарунок Святого Духа. Від цілителя вона пере
дається до людини, проходить по клітинках її організму і творить диво.
І немає такої хвороби, яку ця енергія не перемогла б.

Тел.: +380 (4594) 712509,
+380 (50) 440266215, +380 (50) 202206261

Андрійчук
Любов Борисівна
Біоенергоінформотерапевт міжнародного
класу (спец. дозвіл № 870 від 16.12.2003 р.)
Співзасновник Всеукраїнського об’єднання
громадян «Українська федерація фахівців
із народних і нетрадиційних методів
оздоровлення людини та довкілля»
Народилася у Горлівці Донецької області. Закінчила Київський національний універ
ситет імені Тараса Шевченка. За освітою — юрист.
Першими вчителями цілительства для Любові Борисівни були її бабуся, яка вміла
лікувати водою, молитвами, травами, а також Василь Щупляк, який навчав її біоенер
гетичній саморегуляції на основі практики за системою раджйоги та керуванню
біополем іншої людини.
Професіоналізм Л. Б. Андрійчук підтверджений багатьма офіційними документами:
ліцензією Мінздраву України на дозвіл цілительскої діяльності, свідоцтвом про закін
чення курсів біоенергетики, біоелектростимуляції в Києві, Республіканських курсів з
підготовки операторів екстрасенсорики, елеоніки та психотроніки в Миколаєві,
свідоцтвом магістра екстрасенсорики Міжнародного центру народних цілителів,
дипломом Інституту нетрадиційної медицини в Києві, Москві та багато ін. За останні
два роки Любов Борисівна закінчила Київський регіональний центр «Фен Шуй»,
пройшла курс основ медичних знань в Українській асоціації народної медицини.
Любов Борисівна — фахівець із двадцятип’ятирічним стажем цілительства. У своїй
роботі вона використовує метод ототожнення (вміння відчувати чужий біль як
власний, складаючи про нього об’єктивне судження та намічаючи шляхи вирішення
проблеми), вплив біополем, а також елементи ясновидіння і психоаналізу.
Відновлення біополя хворого недостатньо, якщо людина не змінить способу життя і
мислення, які призвели до хвороби. Завдання цілителя — знайти блоки, комплекси,
кармічні провали, але без усвідомлення самої людини біоенергетичний вплив
нетривалий і узалежнює її від біооператора. Любов Борисівна допомагає пацієнтові
розв’язати негативні ситуації минулого, що існують в інформаційному полі, без
грубого втручання, спільним зусиллям волі, бажання й віри.
Л. Б. Андрійчук успішно лікує захворювання нервової, серцевосудинної і сис
теми травлення, органів дихання; вегетосудинні дистонії, неврози, так звані пристріти,
а також чимало інших хвороб, причому незалежно від часу й відстані. У процесі робо
ти вона використовує каміння (літотерапія), воду (гідротерапія), трави (фітотерапія),
слово (парапсихологія) та молитви.
Як фахівець із питань біоенергетичного впливу Любов Андрійчук тривалий час була
співробітником наукововиробничого центру «Авіценна», де також працював її син Сергій.
Найважливіше ó це здатність відчувати іншу людину, виявляти болючі думки, які
переростають у біль фізичний, розчиняти їх у потоці енергії спокою та радості.
Тел.: +380 (50) 150269252, +380 (50) 594227265
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Центр позитивної астропсихології

«СЕЛЕНА»

Осипенко Олена Дмитрівна
– астролог
міжнародної
категорії (сертифікат Амери
канського національного товари
ства геокосмічних досліджень
від 05.01.1998 р., школи
П. П. Глоби, академії астрології
С. В. Шестопалова і М. Б. Леві
на), консультує з 1995 р.; тричі
лауреат Міжнародного конкурсу
астрологів України «Золотий
Дельфін»;
– автор, засновник і видавець всеукраїнського щорічного науково
популярного журналу «Астрологічний календар для України» (свідоцтво про
реєстрацію Держкомітету з телерадіомовлення КВ № 8130 від 13.11.2003 р.),
автор книг «Зодіак — Храм Долі» і «Мистецтво інтерпретації»;
– фахівець із холодинаміки, практичний психолог (дипломи Київ
ського держуніверситету і Харківського відділення МАУП, диплом Інституту
холодинаміки Російській академії природних наук);
– член Асоціації фахівців народної і нетрадиційної медицини
України при Міністерстві охорони здоровíя України.

Науково+медичний центр «Резонанс»
Поліщук Микола Андрійович — директор, кандидат медичних наук, автор
28 наукових робіт, зокрема двох книг із проблем часу та його лікувальної дії, двох
винаходів СРСР та одного патента України. Обраний членомкореспондентом
Російської академії природничих наук (РАПН), нагороджений польським орденом
Святого Станіслава (офіцерський хрест ІІ ступеня «Срібна зірка»), відзначений
подякою київського міського голови.
Розробив комп’ютерну технологію резонансної хронофітотерапії для лікування важких
хронічних захворювань та для уповільнення процесу старіння, яка полягає в нормалізації біологічних ритмів і
обмінних процесів в організмі, зокрема й у структурі головного мозку, а також допомагає поступово відмовити
ся від застосування сильнодіючих синтетичних і гормональних препаратів. Метод застосовується в лікувальній
практиці з 1980 р. Протягом 29 років проліковано понад 10 тисяч хворих, у яких зафіксовано високу терапев
тичну ефективність, міцний імунітет, стійкість до вірусних інфекцій, відсутність рецидивів захворювань.

Науково2медичний центр ´Резонансª лікує:
– епілепсію;
– неврози;
– вегетосудинну дистонію;
– мігрені;
– бронхіальну астму;
– атеросклероз;
– гіпертонію;

Тел.: +380 (44) 592272228, 449218241, +380 (50) 443230240
Е2mail: selena108@mail.ru, http://www.gelena.kiev.ua

– грибкові захворювання
шкіри й нігтів;
– вітиліго;
– усі види облисіння;
– остеохондроз;
– клімактеричний синдром;
– ішемічну хворобу серця.

Новітні наукові досягнення, унікальна методика, комфортні умови лікування
вул. Предславинська, 35, корп. 21, оф. 315, м. Київ 03150
Тел.: +380 (44) 529222273, 528221254
www.rezonans.net.ua; rezonansua@gmail.com

Центр гармонійного розвитку
та здоров’я людини «Апофіліт»
(м. Бориспіль)

Буянов Юрій Васильович
– автор і редактор «Астрологічного календаря для України»;
– видавець книг «Зодіак — Храм Долі» і «Мистецтво інтерпретації»;
– член Асоціації книговидавців України.
За авторською методикою Олена Осипенко і Юрій Буянов проводять:
– індивідуальні астрологічні дослідження і консультації;
– Школу практичної астропсихології, де навчають слухачів складати
індивідуальні гороскопи і прогнози для себе, своїх близьких і знайомих,
а також трактувати гороскопи і проводити індивідуальні консультації;
– семінари з холодинаміки — простої та ефективної системи розкриття
потенціалу особистості, яка успішно використовується у сфері сімейного і
бізнес консультування, а також при реабілітації хворих на наркотичну, алко
гольну та інші залежності;
– лекції про практичне застосування астрології і психології для лікарів,
викладачів і слухачів інших категорій.

– артрит;
– ревматизм;
– склеродермію;
– псоріаз та екзему;
– жіноче безпліддя;
– порушення
менструального циклу;

Пропонує такі види послуг:
– духовне цілительство: робота
в причині захворювання, допомога
у вирішенні сімейних та бізнесових
проблем, психологічна допомога;
ФЕСЕНКО
Людмила Вікторівна
Цілитель
Ліцензія № 2033 від 23.04.07 р.

Закінчила школу
майстрів Української
академії цілительства
та курси Ю. В. Тархова
«Робота в причині».
Медичний працівник.

– лікування серцевосудинної
системи, системи травлення
та органів дихання.
Центр ´Апофілітª надає консультації
лікаря2педіатра та імунолога.
Тел.: +380 (50) 545269201,
+380 (93) 070296270
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Шимко
Олександр Мусійович
Заслужений тренер України,
президент В.Г.О. «Асоціація
ходьби Олександра Шимка»

Олександр Шимко

Гармонізація фізичного і психічного
здоров’я людини — перевірений
роками і надійний шлях до щастя
Олександр Мусійович Шимко — заслужений тренер України, президент
В.Г.О. «Асоціація ходьби Олександра Шимка», автор книг про ходьбу і 30 наукових
публікацій. На підставі своїх досліджень впливу Місяця на людину (з 1984 р.) ство
рив системи оздоровлення, харчування і сумісності. Стаж занять ходьбою з 1964 р.
Ходьбу для оздоровлення людей використовує з 1979 р. У 1973–1974 рр. входив до
першої десятки найшвидших скороходів України, СРСР та Світу.
Тренерський досвід: СДЮШОР легкої атлетики «Динамо» (Київ), збірні команди України,
СРСР, США, Ірану, Дарницький центр здоров’я.
Авторські методи О. Шимка для оздоровлення та підготовки атлетів світового рівня
використовують спеціалісти понад 20 країн.

Гармонізує фізичне здоровíя з індивідуальним підходом до:
– позбавлення викривлень хребта, ніг (діти до 13–16 років);
– простого руху (спортивнооздоровча ходьба за законами гармонії);
– фізичного навантаження та правильного відпочинку;
– планування життя із врахуванням коливань додаткової енергії Сонця і Місяця
(сприятливі й небезпечні дні протягом життя);
– продуктів харчування (в основі — ритми Землі, Місяця, Сонця та Юпітера).
´Хто нас оточує?ª, ´Чи правильно обираємо ми або ж обирають нас
у партнери?ª ó ось що впливає на психічне здоровíя!
О. М. Шимко вираховує за
місяцевими ритмами сумісних
партнерів для щасливого
шлюбу (Горбачови — одна
з найсумісніших шлюбних пар).
Рекомендує дати народження сумісних
із керівником членів групи для створення
результативних команд чи груп
(одна з найкращих команд світу в історії
футболу — «Динамо» (Київ) 1975 р. —
еталон сумісності всіх її членів).

Коригує
партнерські
та шлюбні
стосунки

Практичні рекомендації, лекції, майстер4класи!
Найбільше щастя у житті ó здоровíя.
Ключ до нього у Ваших руках!
Тел.: +380 (44) 2361193, +380 (97) 9058808; а/с 93, Київ54, 01054
Email: shymkoaaa@yahoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=65cftb2GUPs
http://www.ultrawalking.net/racewalking/fundamentos.html
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Міжнародна громадська організація
«Міжнародний громадський рух
за здоровий спосіб життя «Життєдар»

Зважаючи на це, експертна комісія ГР «Життєдар» рекомендує збагатити свій
раціон харчування продуктами вітчизняного виробництва, здатними в будьяку
пору року забезпечити організм людини повним набором найважливіших аміно
кислот, вітамінів, мікроелементів та інших біологічно активних речовин у природно
збалансованих пропорціях.
Засновники ГР ´Життєдарª ó відомі вчені України:
Рекомендовані спеціальні харчові продукти:
Бентоніт — універсальний природно збалансований мінеральний комп
лекс одночасно є джерелом мікроелементів (кремній, кальцій, йод, залізо
та ін.) в необхідній кількості і сприяє виведенню із організму важких
металів, радіоактивних елементів, токсинів та шлаків. Активізує клітинний
метаболізм, відновлює механізми саморегуляції організму.
Олія амаранта та олія ´Життєдарª — отримані шляхом складної
екстракції кріогенно подрібнених зерен амаранта, зародків пшениці та ягід
винограду і чорної смородини розчинниками на основі зріджених хла
Осецкий
Карпенко Петро
Козачук Людмила
Гамбашідзе
Теплухіна Зінура донів, завдяки чому суттєво підвищується біологічна активність корисних
Олександр Іванович,
Олександрович,
Миколаївна,
Георгій,
Галімухаметівна, речовин. Містить сквален (до 12%), фосфоліпіди (до 10%), вітаміни А, Е, Д,
д.ф.4м.н., професор,
професор,
заслужений
лікар вищої
чл.4кор. МАЕ,
макро і мікроелементи, поліненасичені жирні кислоти.
член Нью4Йоркської
д.м.н.,
лікар України,
категорії,
президент
академії наук
дієтолог
невропатолог в. к.
Грузія
ГР Життєдар Кріоконцентровані соки та порошки забезпечують організм людини
повним набором вітамінів і мінеральних речовин рослинного походження.
Головна мета ГР ´Життєдарª у галузі оздоровлення населення — відновлювати Їх вміст у десятки разів вищий, ніж у традиційних соках промислового виробництва,
здоров’я і гармонізувати відносини людей, використовуючи природний та інтелекту широкий спектр амінокислот.
альний потенціал України, пропагуючи здоровий спосіб життя шляхом санітарнопро Програма біологічного відновлення шкіри: в короткий термін дає очікуваний
світницької діяльності, надання консультативної і методологічної допомоги, задово результат кожній жінці будьякого віку при всіх типах шкіри. За рахунок стимулюван
ня і відновлення запускає механізм саморегуляції та омолодження шкіри.
лення потреб населення у питаннях здорового харчування.
Вирішити це завдання можна лише об’єднавши єдиною ідеєю здоров’я нації вчених, Члени ГР «Життєдар» впевнені, що використовуючи зосереджений в одній країні —
лікарів, виробників продукції, продавців цієї продукції та споживачів у межах однієї Україні — унікальний природний та інтелектуальний потенціал, спроможні в певній
мірі вирішити давно назрілі проблеми здорового харчування населення.
громадської організації.
Всім відомо, що здоров’я людини відображає її спосіб життя, передусім харчування.
Ми знаємо вірний шлях до відновлення та зміцнення здоровíя.
Навіть у сьогоднішній важкій екологічній ситуації ми зустрічаємо абсолютно здоро
Ми раді дарувати Вам красу та здоровíя. Приєднуйтесь!
вих людей. Це люди, які, поперше, спрямували своє мислення лише на вдячність та
любов, а подруге, збалансували своє харчування. Тобто саме їжа, яку ми вживаємо,
Е2mail: zinura@ua.fm, http://www.gr2lg.org
має очищувати організм та забезпечувати його збалансованою кількістю
Тел.: +380 (44) 568224254, Зінура Теплухіна
мікроелементів, вітамінів та інших біологічно активних речовин. Якщо біологічно ак
тивні речовини наявні у достатній кількості, але позбавлені життєвої сили (пошкодже
на їх природна структура), можуть виникнути різноманітні і доволі серйозні порушен
ня в організмі.
Основна концепція ó ´Їжа повинна бути ліками, а ліки ó їжеюª.
Однією з найважливіших програм, що розвивають цей напрямок, є аналіз ринку і ре
тельний відбір рекомендованої продукції незалежною громадською експертною
комісією. У харчуванні склалася парадоксальна ситуація — люди, витрачаючи вели
чезні суми на продукти, переїдаючи і створюючи надмір енергії, голодують із позицій
забезпечення організму біологічно активними речовинами, тобто в результаті нехтують
своїм здоров’ям. Тому консультативна робота серед населення, конкретні рекомендації
та пропозиції з питань харчування стають першочерговими у боротьбі за здоров’я.
Науково обґрунтована кореляція хімічного складу раціону шляхом використання
спеціальних харчових продуктів — це єдиний спосіб, який дозволяє вирішувати проб
лему оптимізації харчування.
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