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 3. Їсти, щоб жити
Необхідно їсти, щоб підтриму-
вати життя. Це дивний про-
цес, завдяки якому їжа пере-
творюється на кров, а кров, у 
свою чергу, використовується 
для підтримки різноманітних 
частин тіла; данний процес 
триває постійно, підтримуючи 
життя та сили кожного нерва, 
мускула й тканини.

4. Переваги вегетаріан-    
    ського харчування
Ваша їжа повинна бути ваши-
ми ліками, і ваші ліки повинні 
бути вашою їжею.

Гіппократ

7. Правильно харчуватися 
     – означає бути здоровим!
Харчування впливає і на пра-
цездатність нашого мозку. 
Кращі лікарі Америки спосте-
рігали за дітьми, які їли шкід-
ливі продукти. Виявилось, що 
школярі, які споживали фрук-
ти і овочі, отримували більш 
високі оцінки, ніж ті, хто їв 
нездорову їжу.

7. Веганські рецепти
Смачні домашні рецепти для 
сім’ї та гостей! Смакуйте на 
здоров’я!

8. Книги від видавництва
Ви зможете придбати цікаві 
книги з корисними порада-
ми, як для лікування хвороб, 
так і для формування добро-
го християнського характеру 
та правильних звичок. Нехай 
благословить вас Господь!

ЩЕ ТРОХИ
ЖИТТЯ

Приєднуйся
до тих, хто

веде здоровий
спосіб життя,

забезпеч
собі та своїй
сім’ї краще
майбутнє!

В 2010 році ООН опублікувала
нову доповідь, де доводить, що
вегетаріанське    харчування    допо-
магає врятувати планету від го-
лоду та глобальноі зміни клімату.



С 
ьогодні все частіше й частіше замислюєшся над тим, як 
зберегти здоров’я. Десь вбивають людей, бо йде війна, в 
іншому місці – масове отруєння неякісною їжею, а при-

дбавши на ринку чи в гастрономі продукти, думаєш: їсти чи 
не їсти, може, цього разу “пронесе”

Як вибрати правильну дорогу життя?
На сьогодні ми отримуємо таке розмаїття інформації, що 

важко зорієнтуватися, де знаходиться правда.
Коли людина переходить на здоровий спосіб життя, вона 

отримує багато переваг. То лише на перший погляд здається, 
що це нереально у бурхливому вирі життя. Займаючись будь-
якою діяльністю, ви можете так проводити своє життя, що 
отримаєте від нього комфорт і будете задоволені своїм існу-
ванням.

Як світ у загальному дивиться на здоровий спосіб жит-
тя? Візьмемо для прикладу Всесвітню Організацію Охорони 
Здоров’я.

У зведенні рекомендацій по маркетингу харчових продук-
тів та безалкогольних напоїв, орієнтованих на дітей (дата пу-
блікації: 2010 рік), ми читаємо: «Нездорове харчування є фак-
тором ризику виникнення неінфекційних хвороб. Ризики, що 
є наслідком нездорового харчування, вперше проявляються у 
дитинстві й посилюються протягом усього життя. Щоб ско-
ротити майбутній ризик неінфекційних хвороб, дітям слід 
підтримувати здорову вагу й вживати харчові продукти з 
низьким вмістом жирів, трансжирних кислот, вільних цукрів 
та солі. Нездорове харчування супроводжується надлишко-
вою вагою та ожирінням – станами, які останні роки швидко 
зростають серед дітей у всьому світі.»

Як ми бачимо тут, головне – харчування.
ВООЗ турбується про здоров’я людей, починаючи з дитя-

чого віку. Це логічно і закономірно: що закладеш з дитинства, 
те пожнеш у зрілому віці та старості.

ВООЗ – це ціла армія лікарів, знавців своєї справи, і тому 
їм можна довіряти.

Ще один приклад: ООН стає на захист вегетаріанства.
В 2010 році ООН опублікувала нову доповідь, де доводить, 

що вегетаріанське харчування допомагає врятувати планету 
від голоду та глобальної зміни клімату. У документі йдеться 
про те, що зростання чисельності населення планети призве-
ло до того, що незабаром потреби в їжі можна буде задовіль-
нити тільки за рахунок рослинної їжі.

А яка позиція Американської асоціації дієтологів щодо ве-
гетаріанського харчування?

В 2009 році було надруковано наступне: «Позиція Амери-
канської асоціації дієтологів відносно вегетаріанства наступ-
на: належним чином організоване вегетаріанське харчування, 
включаючи строго вегетаріанське, або веганське, благотворно 
діє на здоров’я, задовольняє потреби у поживних речовинах 
та може надавати переваги у профілактиці й боротьбі з пев-
ними захворюваннями. Правильно спланований вегетаріан-
ський раціон підходить для людей на будь-якому етапі життя, 
включаючи вагітність, період грудного годування, дитинство, 

підлітковий вік, а також може бути рекомендований спортс-
менам. Під вегетаріанським харчуванням мається на увазі 
раціон, що виключає м’ясо (у тому числі м’ясо птиці), рибу 
та інших морських тварин, а також продукти, що містять що-
небудь з перерахованого».

Вегетаріанське харчування допомагає подолати такі неду-
ги цивілізації як атеросклероз судин, надмірна вага, онкозах-
ворювання.

Рослинна їжа дає силу, витривалість та енергію.
Вегетаріанці аж до глибокої старості є плідними та не ма-

ють простатиту, аденоми простати, фіброміом та мастопатій.
Рослинна їжа містить весь необхідний людині запас ко-

рисних речовин (біологічно активних речовин, ензимів та 
ферментів, макро – та мікроелементів).

Незамінимі амінокислоти, з яких складається організм, 
знаходяться у рослинах.

Робимо висновок з отриманої інформації: здоровий спосіб 
життя – це саме те, що потрібно моїй сім’ї.

Я хочу бути щасливим!
Левова частка тут належить вегетаріанству, яке при му-

дрому використанні не має жодних небажаних дій, але дає 
повне здоров’я.

З кожним днем кількість вегетаріанців зростає, бо людям 
хочеться жити якісно.

Приєднуйся до тих, хто веде здоровий спосіб життя, забез-
печ собі та своїй сім’ї краще майбутнє!

Сергій Часовенко



Б 
ільшість з нас недисципліновані в їжі. Виклю-
чень мало. Ми їмо у будь-який час. Їмо дуже 
багато шкідливих продуктів та вкрай мало необ-

хідних. Вживання клітковини, наприклад, недостатнє. 
Вживання жирів, солі та цукру – надлишкове. Багато 
вітамінів та мікроелементів вживаються в недостатній 
кількості. Калорії, в основному, залишаються в організ-
мі, призводячи до надлишкової ваги та інших небажа-
них наслідків.

Почнемо з обговорення проблеми нестачі кліткови-
ни в харчуванні.

Чому дієта звичайної людини бідна на кліткови-
ну, якщо вона часто використовує продукти, багаті на 
клітковину, такі як зелень, овочі та фрукти? На перший 
погляд це здається проблемою, що знаходиться в ком-
петенції професіоналів в області харчування. Це запи-
тання було одного разу задане викладачем-дієтологом 
студентам университету. Лише деякі змогли дати пра-
вильну відповідь. Незважаючи на те, що ринок овочів, 
фруктів та зелені останні десятиліття значно розширив-
ся, указуючи на зростання вживання цих продуктів, од-
нак це зростання було чисто вегетативним – не більш 
ніж просто ефект збільшення кількості населення. При-
йміть до уваги наступні аспекти:

1. В основному, загальноприйнятий той факт, що 
населення тропічних зон полюбляє тропічні фруктита 
овочі. Більш глибокий аналіз показує, однак, що вжи-
вання цих поживних, багатих на клітковину елементів, 
– недостатнє. Вживати якийсь певний овоч та насоло-
джуватися будь-яким певним фруктом щодня – цьо-
го недостатньо, щоб задовільнити дієтичну потребу в 
клітковині.

У цьому випадку проблема полягає в пропорції.
Додавши загальну кількість дієтичної клітковини, що 

вживається в середньому щоденно мешканцем тропіч-
ної зони, ми приходимо до висновку, що маємо справу 
з невідповідно низьким вживанням, яке відкриває до-
рогу до розвитку багатьох хронічних хвороб, що при-
зводять до виродження, таких як рак ободової кишки, 
атеросклероз та інші. Отже, необхідно вживати набага-
то більше фруктів та овочів, ніж зазвичай, сполучаючи 
їх з необхідною кількістю цільного зерна (це, на жаль, не 
дуже розповсюджена звичка).

3. У той час як рекомендується вживання приблизно 
30 г. клітковини щодня, традиційна дієта не поставляє 
й 10! Багато людей не вживають навіть і 5 г. клітковини 
протягом дня. Якщо б вживання овочів та фруктів зрос-
ло певним чином, а також укорінилася звичка вживати 
цільні зерна, вміст клітковини, вітамінів та мінералів у 
харчуванні людини значно збільшився б.

4. Інформація щодо продажу овочів, фруктів та зе-
лені не відображає реального вживання цих продуктів. 
Це було перевірено нами особисто. Дослідження, про-
веденні у крупному промисловому центрі харчування, 
показали, що навіть якщо продаж овочів та фруктів 
значно збільшився, вживання їх на одну людину зали-
шилось невелике. Люди втрачають більшу частину цих 
продуктів, залишаючи багато відходів фруктів та зелені. 
Затребуваними були солодощі та нездорові напої, а са-
лати та фрукти часто залишались незатребуваними.

AГPOTOKCИHИ

Багато людей, не маючи уяви про те, що говорять, 
стверджують, що вживання овочів чи фруктів ри-
зиковано через використання хімікатів у сільському 
господарстві. Без сумніву, це дуже серйозна пробле-
ма, яку необхідно враховувати. Проте, якби ми при-
йняли б до уваги ризик, пов’язаний з вживанням ін-
ших продуктів харчування, таких як м’ясо та інші 
технологічно оброблені продукти, то побачили б, що 
він набагато серйозніший, ніж перший. Зменшення 
вживання зелені та заміна її м’ясом (добре приправ-
леним, упакованим, законсервованим), а також інши-
ми обробленими продуктами тваринного походжен-
ня – це непослідовність, що кидається в очі, оскільки 
ці продукти також зіпсовані гормонами й хімічними

2. В основному, фрукти та овочі – це не головні, а 
другорядні елементи нашого харчування, вони прийма-
ють участь у харчуванні тільки як елемент «ретушуван-
ня», «заповнення» або «доповнення», у той час як вони 
мають займати з точки зору кількості набагато більш 
важливе місце.

Їсти, щоб жити

H 

еобхідно їсти, щоб під-
тримувати життя. Це

дивний процес, завдяки
якому їжа перетворюється
на кров, а кров, у свою чер-
гу, використовується для
підтримки різноманітних
частин тіла; данний процес
триває постійно, підтриму-
ючи життя та сили кожного
нерва, мускула й тканини.



речовинами. Переважаюче технологічно оброблене харчуван-
ня, крім хімічних добавок, поставляє організму мало клітко-
вини та занадто багато солі, цукру та жирів. 

ЯК ЗМЕНШИТИ РИЗИК

Ризик неможливо анулювати, проте його можна зменши-
ти, дотримуючись декількох практичних порад:

1. Якщо можливо, обробляйте свій власний сад та город, 
використовуючи органічні добрива. Існують цікаві публікації, 
що підтверджують корисність цієї ідеї.

2. Шукайте гарних постачальників із тих, хто практикує 
ведення сільського господарства з використанням органіки.

3. Крупні гарні фрукти та зелень – не завжди найбільш 
здорові. Невеликі фрукти, навіть ті, на яких є сліди непогоди, 
найчастіше свідчать про те, що вони не піддавались обробці 
пестицидами.

4. Дуже ретельно мийте фрукти та зелень. Покладіть пуч-
ки листя у воду з сіллю, потім у воду з лимонним соком, по-
тім у воду з сіллю та лимонним соком. Ця процедура зменшує 
ризик зараження паразитами.

5. Очищуйте фрукти та овочі від шкірки. Яд часто кон-
центрується на поверхні та в природних складках.

6. Не купуйте та не використовуйте фрукти та овочі, що 

дозріли примусово під дією агротоксичних речовин!
Ми не маємо чим замінити овочі та зелень у харчуванні. 

Це зрозуміло. Однак необхідно, наскільки це можливо, докла-
дати зусиль для вирішення проблеми токсичних речовин, не 
перестаючи використовувати овочі в їжу. Припинення вжи-
вання овочів принесе організму величезну шкоду!

П. Леммо

Переваги вегетаріанського харчування
Ц ивілізація з її технічним прогресом додала до на-

шого життя багато переваг, від яких нам важко 
відмовитися сьогодні. Однак в той же час вона «надала» 
нам і деякі антипослуги: зміна звичок у харчуванні, си-
дячий спосіб життя, стреси й забруднення навколиш-
нього середовища, що негативно позначається на стані 
здоров’я людини.

Нижче ми перерахуємо характеристики-домінанти в 
харчуванні сучасного цивілізованого суспільства:

1. Заміна сирої, натуральної їжі термічно оброблени-
ми продуктами.

2. Заміна каші зі злаків білим хлібом.
3. Заміна твердих продуктів м’якими.
4. Дефіцит вітамінів й ауксинів (активних речовин,
    що впливають на відновлення клітин).
5. Дефіцит мінеральних солей та олігоелементів.
6. Дефіцит зелених рослинних пігментів – хлорофілу.
7. Дефіцит рослинної клітковини, що негативно
     впливає на роботу кишечнику.
8. Надлишок тваринних жирів і білків.
9. Надлишок кухонної солі, хімічних приправ і кон-
     сервантів.
10. Споживання солодощів (шоколад, цукерки, тістеч-

ка    та ін.).
Не вдаючись до подробиць щодо перерахованих 

пунктів, необхідно відзначити, що відновлення й збере-
ження здоров’я означає перегляд звичок у харчуванні 
й виправлення помилок, які практикуються роками й 
уже стали кулінарними звичаями. Цього можна досяг-
ти, переглянувши й застосувавши на практиці спосіб 
харчування, даний людині ще в Едені.

Хоча м’ясна їжа ввійшла до кулінарних звичаїв в 

усьому світі, завжди існували видатні люди, великі вче-
ні, які були вегетаріанцями або, принаймні, своїм спо-
собом життя довели, що підтримують вегетаріанство. 
До таких належать: Піфагор, Платон, Плутарх, Сократ, 
Сенека, Вергілій, Овідій, Горацій, Леонардо да Вінчі, 
Ньютон, Франклін, Локке, Ейнштейн, Байрон, Шеллі, 
Паскаль, Боссьє, Л. Толстой, Вольтер, Жан Ж. Руссо, 
Бернард Шоу, Дідро, Ламартин, Мішеле, Вагнер, Е. Уайт 
та ін.

Говорячи про м’ясну їжу, Піфагор, котрий прожив 
100 років, стверджував: «О, смертні, уникайте опога-
нення вашого тіла таким нездоровим харчуванням».

Овідій, затятий прихильник вегетаріанського хар-
чування, писав: «Усе було не так у ті щасливі часи спо-
чатку; задовольняючись рослинами й фруктами, які їй 
давала природа, людина не опоганювала рот кров’ю тва-
рин... Відмовтеся від цієї злочинної звички; дотримуй-
теся моїх порад і пам’ятайте, що, вживаючи м’ясо бика, 
якого ви зарізали, ви їсте свого товариша, який допома-
гав вам обробляти землю».

Ваша їжа повинна бути ва-
шими ліками, і ваші ліки-
повинні бути вашою їжею.

Гіппократ



Клемент із Олександрії відзначає: «Цієї їжі треба уни-
кати. Навіщо нам використовувати м’ясо тварин, коли 
в нас під рукою є така розмаїтість фруктів, молоко й 
сушені продукти? Ті, хто збирається навколо столів, за-
вантажених різноманітною їжею, не повинні забувати, 
що вони живлять свої хвороби й розвивають ще одну, 
найбільш ганебну хворобу, яку я назву сатаною черева».

Знаменитий Боссьє визнав і приписав фізичну й мо-
ральну деградацію людей тому факту, що вони харчу-
ються м’ясом. Він говорить: «До потопу їжа, яку люди 
одержували без насильства, у вигляді фруктів, які самі 
падали, була, без сумніву, залишком примітивної непо-
рочності... Сьогодні, для того щоб харчуватися, ми по-
винні проливати кров безневинних тварин з усім жахом, 
що, природно, викликає в нас убивство цих тварин; крім 
того, всі приправи, які ми використовуємо для приготу-
вання страв, навряд чи маскують ці трупи, які ми пови-
нні їсти, щоб вгамувати голод».

Ламартин, якого мати виростила на принципах веге-
таріанського харчування, писав у багатозначних віршах:

«...Люди, щоб вгамувати голод,
не задовольняються фруктами,

які дав їм Бог,
злочином проти Бога, від якого

здригається природа,
вони вимагають у крові іншої їжі.

У їхніх заболочених містах кров тече рікою,
Тут трупи лежать у купах.

І тягнуть за ноги із квітів саду
Безневинну вівцю, яку годували

своєю рукою».

Бернард Шоу говорив: «Поки люди будуть мучити та 
вбивати тварин і харчуватися їхнім м’ясом, завжди буде 
війна.

Я думаю, що будь-яка розумна істота повинна пого-
дитися із цією думкою...

У моїй школі всі діти були вегетаріанцями, і це не за-
важало їм бути сильними і гарними, дотримуючись ре-
жиму харчування овочами та фруктами.

Іноді, під час війни, коли я чув лементи поранених, 
я думав про лементи тварин на бойні й говорив собі, 
що боги мучать нас так само, як ми мучимо цих безза-
хисних істот. Кому може подобатися цей жах під назвою 
«війна»? Без сумніву, любителі м’яса, які вбили один раз, 
почувають необхідність постійно вбивати птахів, тва-
рин, полювати на лисиць, різати козуль.

М’ясник біля прилавка, повного крові, пробуджує 
спрагу крові й закликає до вбивства. Чому б і ні? Від 
убивства ягнят до вбивства братів і сестер – усього один 

крок.
Поки ми будемо живими могилами вбитих тварин, як 

ми можемо сподіватися на панування миру на землі?» – 
І. Дункан. Моє життя. – С.228.

Нижче ми наводимо кілька цитат із праць Е.Г. Уайт, 
які відображають її критичне ставлення до м’ясної їжі.

«Чи хочуть ті, хто готується стати святими, чистими 
й шляхетними, щоб потрапити в оточення небесних ан-
гелів, продовжувати забирати життя в Божих творінь і 
харчуватися їхнім м’ясом, насолоджуючись ним як де-
лікатесом? Роздумуючи над тим, що мені було показано 
Богом, цей порядок зміниться, і особливий народ Божий 
буде помірним у всьому...

Небезпека хвороби збільшилася в десятки разів че-
рез споживання м’яса. Розумові, моральні й фізичні 
сили ослаблені через звичку їсти м’ясо. М’ясо піддає 
організм небезпеці, затьмарює інтелект і притупляє мо-
ральну чутливість... Найбезпечніший шлях – відмовити-
ся від вживання м’яса». – Поради щодо здорового спосо-
бу життя. – С.70.

«Знову й знову мені було показано, що Господь праг-
не навернути нас крок за кроком до Свого первісного за-
думу, який полягає в тому, щоб люди харчувалися пло-
дами землі». – Основи здорового харчування. – С.380.

«Ми повинні харчуватися овочами, фруктами та зла-
ками. Жоден грам м’яса не повинен потрапляти в наш 
шлунок. Вживання м’ясної їжі протиприродно. Нам по-
трібно повернутися до того харчування, яке визначив 
Господь людині при її створенні». – Там саме. – С.380.

«Хіба не настав ще той час, коли ми повинні відмови-
тися від м’яса? Як можуть ті, які бажають бути непороч-
ними, очищеними й святими, щоб бути гідними жити в 
суспільстві ангелів небесних, у той самий час продовжу-
вати вживати в їжу продукти, які завдають великої шко-
ди як душі, так і тілу? Як можуть вони позбавляти життя 
Боже творіння, вживаючи м’ясо як делікатес? Вони по-
винні повернутися до здорової й смачної їжі, яку Бог дав 
людині від початку. Давайте будемо милосердними до 
безсловесних тварин, яких Бог створив і над якими дав 
нам владу, і давайте навчимо цього своїх дітей». – Там 
саме. – С.380.

«Саме для блага Свого народу Господь радить Сво-
їй церкві останку перестати вживати м’ясо, чай, каву 
та інші шкідливі продукти. Існує дуже багато корисних 
продуктів, якими ми можемо харчуватися». – Там саме. 
– С.381.

«Народ, який стверджує, що з нетерпінням очікує 
з’явлення Христа, повинен бути перероджений. Рефор-
ма здоров’я допоможе звершити серед членів нашої 
церкви ту роботу, яка ще не здійснена. Серед нас є люди, 
які повинні прокинутися й побачити небезпеку вживан-
ня м’яса, оскільки вони ще продовжують харчуватися 
ним, тим самим наражаючи на небезпеку своє тілесне, 
розумове й духовне здоров’я. Багато хто з тих, хто сьо-
годні тільки наполовину навернений у цьому питанні, 
відокремляться від народу Божого й більше не перебу-
ватимуть у його середовищі». – Там саме. – С.382.

«Моральний збиток від вживання м’яса не менш 
помітний, ніж фізична шкода. Вживання м’ясної їжі 
згубно впливає на здоров’я, а все, що впливає на ор-
ганізм, відбивається на розумі й душі. Подумайте 
про те, з якою жорстокістю стосовно тварин зв’язане

Плутарх говорив: «Розповідаєте про 
драконів, пантер, левів, а самі нічим 
не поступаєтесь щодо жорстокості 
цим тваринам; тому що для них убив-
ство – це спосіб харчування, а для 
вас метою вбивства є задоволення, і 
щоб приховати жах, ви змушені змі-
шувати їжу з різними приправами».



вживання м’яса і як все це впливає на тих, хто робить 
таке, і на тих, хто це спостерігає! Все це руйнує в душі 
людини ніжність, з якою нам варто ставитися до всіх 
створінь Божих». – Там саме. – С.383.

«Ті, хто використовує в їжу м’ясо, зневажають всіма 
застереженнями, які щодо цього дав Бог. У таких людей 
немає доказів того, що вони ходять безпечними шляха-
ми. Їхні дії не можна нічим виправдати. На тваринному 
світі лежить прокляття Боже. Коли м’ясо їдять часто, 
воно не встигає переваритися й розкладається в шлун-
ку, що приводить до хвороб. Рак, різноманітні пухлини 
й легеневі захворювання в більшості випадків бувають 
викликані вживанням м’ясної їжі». – Там саме. – С.383.

«О, якби кожна людина могла розбиратися в цих 
питаннях так, як вони були відкриті мені, тоді ті, хто 
сьогодні так безтурботно й байдуже ставиться до фор-
мування свого характеру, і ті, хто виступає на захист 
вживання м’яса, ніколи не відкрили б своїх вуст, виправ-
дуючи бажання людини вживати в їжу м’ясо. Така їжа 
отруює кров і збуджує низинні інстинкти. Вона сприяє 
зниженню духовної сприйнятливості, притупляючи 
здатність людини пізнавати Божу істину й себе саму». – 
Там саме. – С.384.

«Коли ж, нарешті, ті, хто знає істину, рішуче підтри-
мають істинні принципи як для цього життя, так і для 
життя вічного? Коли ж вони, нарешті, будуть додержува-
тися принципів реформи здоров’я? Коли переконаються 
в небезпеці вживання м’яса? Мені доручено сказати, що 
якщо коли-небудь вживання м’яса й було безпечним, то 
не в наші дні». – Там саме. – С.385.

«Ймовірність захворювання зростає в десять разів 
при вживанні м’яса». – Там саме. – С.387.

«Спонукувана Духом Божим, я повинна пояснити 
деяким братам, що їхнє слабке здоров’я є наслідком зне-
важливого ставлення до реформи здоров’я. М’ясна їжа 
зовсім не необхідна для них; їхній мозок, мускули, кістки 
й взагалі весь організм у поганому стані тому, що вони 
вживають у їжу головним чином м’ясні продукти. Їхня 
кров зіпсована нездоровим раціоном. Крім того, м’ясо 
часто буває від хворої тварини. Всі ці причини в сукуп-
ності роблять людину все більш грубою і розбещеною». 
– Там саме. – С.387.

«Вживання в основному м’ясної їжі позбавляє кров 
поживних речовин. Готуйте м’ясо з різними приправа-
ми, їжте здобну випічку – і кров у вас буде поганою, не-
здоровою. Організм неймовірно перенапружується, на-
магаючись позбутися наслідків вживання подібної їжі. 
Ті, хто захоплюється здобними солодкими пиріжками 
й різними соліннями, збіднюють свою кров. Подібна 
їжа ніколи не повинна потрапляти в наші шлунки, так 
само як і низькоякісні, неправильно приготовлені жирні 
страви та м’ясо». – Там саме. – С.387.

«Захворювання на рак, виникнення пухлин і різних 
запальних процесів – це все наслідки вживання м’яса. 
Відповідно до світла, отриманого мною від Бога, широке 
поширення раку й інших злоякісних пухлин є, головним 
чином, наслідком надмірного вживання м’яса». – Там 
саме. – С.387, 388.

«Той, хто необмежено харчується м’ясною їжею, по-
збавлений здатності свіжо й творчо мислити». – Там 
саме. – С.389.

«М’ясна їжа змінює нашу вдачу й розвиває низинні 
інстинкти. Ми складаємося з того, що їмо. Студенти до-

сягли б кращих результатів у навчанні, якби не дотор-
калися до м’яса. При вживанні м’яса низинні інстинкти 
в людей зростають, а рівень розумових здібностей про-
порційно знижується. Розвитку й підтримці духовності 
сприяє раціон, з якого повністю виключене м’ясо, адже 
воно збуджує тілесні бажання й у той самий час посла-
блює моральну й духовну природу людини». – Там саме. 
– С.389.

«Настав час, коли необхідно зробити наше харчуван-
ня найпростішим. Ми не повинні давати нашим дітям 
м’яса. М’ясна їжа збуджує й зміцнює низинні пристрасті 
й притупляє моральні сили». – Там саме. – С.389, 390.

«Звичка постійно харчуватися м’ясом знижує ро-
зумові й фізичні здібності, а це зумовлює моральну 
деградацію особистості. Уживання м’ясної їжі пору-
шує рівновагу в організмі, притупляє розум і духовну 
сприйнятливість. Дорогі брат і сестра, найбільш безпеч-
ний спосіб життя пов’язаний з відмовою від вживання 
м’яса». – Там саме. – С.391.

«У багатьох місцях риба настільки отруєна викидами, 
якими вона харчується, що вживання її в їжу викликає 
всілякі захворювання. Особливо це можна сказати про 
рибу, що живе у водоймах, куди потрапляють стічні води 
великих міст. Риба, що харчується вмістом каналізацій-
них труб, може піти в далекі води, і її можуть піймати 
там, де вода чиста й свіжа. Таким чином, будучи спожи-
тою, така риба може викликати хворобу або смерть, тоді 
як люди й не підозрюють про небезпеку». – Там саме. – 
С.394.

«Коли люди перестають вживати м’ясо, вони час-
то відчувають фізичну слабкість, безсилля. Багато хто 
сприймають це як доказ того, що м’ясо необхідно вклю-
чати в раціон; однак це відбувається тому, що м’ясо 
належить до розряду збудливої їжі, а, отже, підвищує 
температуру крові й збуджує нервову систему, і до цьо-
го багато хто звикають. Деяким людям так само важко 
розлучитися із м’ясом, як алкоголікові зі спиртним. Але 
якщо вони відмовляться, це буде їм тільки на користь». 
– Там саме. – С.396, 397.

«Якщо наш апетит вимагає м’яса, потрібно постити 
й звертатися до Господа з молитвою, щоб він підтримав 
нас Своєю благодаттю й ми змогли сказати «ні» тілесним 
пожадливостям, що воюють проти душі». – Там саме. – 
С.400.

ДОРУ ЛАЗА



Правильно харчуватися – означає бути здоровим!
Я 

кби ми зараз підійшли до своїх батьків і запита-
ли: “Тату, мамо, ви б хотіли повернутися до школи? 

Чому?” – гадаю, більшість з них відповіли б, що хочуть по-
вернути шкільні роки, оскільки багато що хотілося б змі-
нити стосовно занять, поведінки, у стосунках з учителями і 
однокласниками. Адже тільки зараз вони почали розуміти, 
що тоді їм бракувало знань, досвіду, щоб вирішувати пев-
ні питання. Тільки зараз вони почали цінувати час, який 
даремно витрачали в молоді роки. Тільки зараз вони зро-
зуміли ціну здоров’я, яке не берегли раніше. Я б додав до 
цього списку ще один пункт – харчування.

Пам’ятаю, ми з однокласниками на довгій перерві за-
мість того, щоб поїсти в їдальні, бігали в магазин і купу-
вали щось перекусити. Мама мене просила не перекушу-
вати, але іноді я поступався своїм слабкостям і бажанням і 
купував солодощі, жуйки, чіпси, соки або солодку воду, не 
розуміючи, що це шкодить моєму здоров’ю. А коли прихо-
дила зима, моя імунна система, яка повинна була боротися 
за моє здоров’я, не могла захищати мене, і я хворів. А все 
тому, що я годував свій організм нездоровою їжею.

Зараз я розумію, що мама мала рацію, і такі продук-
ти, як чіпси, солоні сухарики, солодощі і газована солодка 
вода, замість передбачуваної користі лише шкодили усьо-
му організму!

Сьогодні на прилавках магазинів ще більше продуктів, 

які шкодять нашому здоров’ю, – вермішель швидкого при-
готування, енергетичні, слабоалкогольні напої та ін.

Часто діти не думають, що купують, і таким чином не 
лише завдають шкоди своєму здоров’ю, але й додають тур-
бот і хвилювань своїм батькам.

Окрім цього, треба пам’ятати про режим харчування. 
Між сніданком, обідом і вечерею не повинно бути “пере-
кушувань”. Нашому шлунку для нормальної роботи по-
трібний відпочинок. Якщо ж ми постійно навантажуємо 
його їжею, та ще й шкідливою, то може виникнути гастрит 
– запалення слизової оболонки шлунку, що порушить його 
функції.

Харчування впливає і на працездатність нашого моз-
ку. Кращі лікарі Америки спостерігали за дітьми, які їли 
шкідливі продукти. Виявилось, що школярі, які спожива-
ли фрукти і овочі, отримували більш високі оцінки, ніж ті, 
хто їв нездорову їжу.

Щоб знати, які продукти харчування є найкращими, ми 
повинні вивчити первинний Божий план про те, чим хар-
чуватися людині... Крупи, фрукти, горіхи і овочі складають 
харчування, визначене нашим Творцем для нас. Ці продук-
ти, приготовані найбільш простим і природним чином, є 
найбільш корисною і поживною їжею.

Павло Броник

Веганські рецепти
Домашній майонез на соєвому молоці

◆ 200 мл (1 склянка) соєвого молока
◆ 400 мл (2 склянки) рафінованої олії (соняшникової, кукуру-
   дзяної, оливкової)
◆ 1-2 ч. ложки меленої гірчиці;
◆ 1 ч. ложка солі (за смаком);
◆ 2-3 ст. ложки лимонного соку;
◆ спеції за бажанням (часник, трави і т. п.).

У приготований посуд влити молоко, додати сіль, спеції – все, 
крім лимонного соку і олії, збити блендером до утворення піни. 
Потім тоненькою цівкою вливати олію, не припиняючи збивати. 
У самому кінці додати лимонний сік і акуратно перемішати. Ма-
йонез готовий.

Це не єдиний рецепт соєвого майонезу. Можна приготувати 
його трохи по-іншому – з тофу і меншою кількістю олії. Майонез 
по цьому рецепту виходить менш жирним.

Майонез із соєвого сиру тофу

◆ 150-200 г соєвого сиру тофу;
◆ 1,5 ст. ложки лимонного соку або яблучного оцту;
◆ 1/4 ч. ложки меленої гірчиці;
◆ 1/2 ч. ложки солі та щіпка цукру;
◆ 3 ст. ложки рафінованої соняшникової олії або іншої олії без 
   запаху.

Покласти тофу, гірчицю, сіль і цукор у блендер і збити до од-
норідної маси. Продовжуючи збивати, додати олію і збивати до 
повного змішування усіх інгредієнтів. У кінці додати лимонний 
сік. Можна додати трохи часнику або інших спецій за смаком.

Готовий соєвий майонез можна зберігати в холодильнику в 
закритому скляному посуді декілька днів.

Паштет з зеленого горошку

На 5 порцій:
◆ 500 г зеленого горошку (сирого)
◆ 50 г тофу
◆ 100 мл соєвого майонезу
◆ зелень кропу
◆ сіль за смаком
◆ Відварити горох, висипати на сито, щоб стекла вода. Зби-
   вати у ручному блендері разом з іншими інгредієнтами.

Кабачковий паштет

На 6 порцій:
◆ 2 середніх кабачка (бажано цукіні)
◆ 1 картоплина, відварена в мундирі
◆ 5 зубчиків часнику
◆ 1 гілочка базиліку (або 2 ч. л. сухого базиліку)
◆ ½ скл. олії
◆ ½ ч. л. солі
◆ овочева приправа за смаком

Кабачки потерти на тертці, не зрізуючи шкурку. Посолити й про-
тушкувати на слабкому вогні з сухим базиліком (свіжий базилік 
додавати тільки під час збивання) до готовності. Зняти з вогню, 
збивати в ручному блендері з іншими інгредієнтами. Олію до-
давати тоненькою цівкою, як для приготування майонезу. Після 
приготування зберігати в холодильнику.

Із книги “Вегетаріанські рецепти на будь-який смак”
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