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АФОРИЗМ - ЦЕ МУДРІСТЬ В ПОРТАТИВНІЙ ФОРМІ, КОНЦЕНТРАТ 
ДУМОК І ПОЧУТТІВ .  

  
Давно відомо,швидкість запам’ятовування будь-якого повідомлення залежить не від 
кількості інформації, яку воно містить у собі, а від кількості слів у реченні. Тому такі 
програми є часто короткими і в той же час інформативно насиченими.  
 Саме афоризм так пояснює сутність предмета (явища) та дає настільки точну йому оцінку, 
що він запам’ятовується легко і без особливого нервового напруження, а при потребі легко 
згадується. Влучний афоризм короткий, семантично місткий (максимум змісту в 
якнайменшій кількості слів), виразний, красивий і пізнавальний.  
У пропонованій вам книзі за ідеєю колишнього головного лікаря Рівненської обласної 
лікарні Миколи Степановича  Брожика  на протязі тривалого часу Федір Йосипович 
Наконечний зібрав афоризми,  які можливо  саме через це, різностороньо і багатогранно 
розкривають сутність понять здоров’я і здорового способу життя, показують важливість 
душевної рівноваги (здоровий дух і здоров’я), правильного режиму праці і відпочинку, 
дотримання особистої гігієни, раціонального харчування, оптимальної рухової активності, 
загартування, згубність таких звичок як паління, вживання алкоголю, шкідливість 
наркоманії, сексуальних надмірностей тощо, як вважає сам автор «більшість афоризмів має 
якийсь медичний привкус, як і мої ліричні сентеції, які з цим перегукуються»… 

Савчин О.М. 

 

"Єдина краса, яку я знаю - здоров'я". 
 

Ф. Наконечний 
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БАГАТО ХВОРОБ БЕРЕ СВІЙ ПОЧАТОК З ДУШЕВНОГО СТАНУ 
ЛЮДИНИ.  

 

1. Людина є “храмом здоров’я і краси», про чистоту свого храму повинна 
піклуватися 

           сама людина. 

2. В здоровому тілі - здоровий дух! 

3. Глухота до духовності родить фізичні хвороби. 
4. Тяжкі думки і емоційні реакції впливають на фізичне здоров’я. 

5. Радість життя – це не тільки ознака здоров’я, але й один із найдієвіших 

запобіжних 

            заходів від хвороб. 

6. Зайва стурбованість, роздратованість, занепад душі, постійні сварки з близькими  

           родичами, страх та інші емоції призводять до хвороб. 

7. Звільни свою голову від думок про хвороби, нездужання, смерть – це твоя 

перемога! 

8. Зі словом треба поводитися чесно. 

9. Коли ви вітаєтесь, ви висловлюєте свою повагу до людини і бажаєте їй здоров’я. 

10. Коли причина хвороби знаходиться у душі, то ніякі скальпелі не допоможуть. 

11. Красивий голос лікує вуха. 

12. Краще жити і бути здоровим для людей, як померти хворим раді себе. 

13. Ліки наші часто знаходяться в нас самих, а ми їх на небі шукаємо. 

14. Любов відновлює здоров’я в людині. 

15. Люди постійно борються з природою, вони повинні шукати засоби в своєму 

організмі 

           для перемоги над хворобою та смертю. 

16. “Системи напруги” - великий вплив на здоров’я і виникнення хвороби. 

17. На здоров’я негативно впливає жадібність, лінощі, самовдоволення, 

користолюбство, страх, 

        лицемірство та гордість. 

18. На здоров’я негативно впливає непосильна праця, зайві хвилювання, страх, 

темні 

        і руйнуючі думки. 

19. Неправильна поведінка людей є частою причиною хвороб. 

20. Ніщо так не стомлює, як невеселий розум. 

21. Позитивно діє на здоров’я веселий характер, спокій, і помірність харчування. 

22. Потрібно бажати здоров’я іншим людям, якщо сам хочеш його отримати. 

23. Потрібно думати не про хвороби, а про здоров’я, тому що думки про хвороби 

        закріплюються  в  свідомості людини, а значить і в її організмі. 

24. Серце треба берегти. І не тільки своє. 

25. Слово - важливий компонент в лікуванні всіх хвороб людського організму. 

26. Страх у всіх його проявах – є суттєвим фактором, що підриває здоров’я. 

27. Стрес – важлива причина негативного впливу на здоров’я людини. 

28. Схильність до надії – справжнє щастя; схильність до побоювання і до меланхолії 

       – справжнє нещастя. 

29. Тіло не хворіє окремо і незалежно від душі. 

30. Тренування інтелекту і психіки є найкращими ліками проти старості. 

31. Фізична праця допомагає позбутися душевного болю. 
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32. Серед соціальних завдань, немає більш важливих, ніж турбота про здоров’я 

людей. 

33. Ранок зустрічай посмішкою і рухом, вечір проводь прогулянкою, перед сном 

думай 

        про хороші справи, при яких пройшов день, про те, що доброго зробив завтра – 

все це 

         для здоров’я. 

34. Здоровий дух тільки в здоровому тілі. 

35. Для здоров’я потрібно берегти внутрішню чистоту: чисті думки, чисті бажання, 

        чисті вчинки, чисті слова, чисту їжу, чисте повітря, чисте тіло. 

36. В боротьбі за своє здоров’я не можна говорити “завжди” і не можна говорити 

“ніколи”. 

37. Сильні емоції (страх, горе, гнів) особливо коли вони подавляються – є причиною 

багатьох 

       психосоматичних захворювань. 

38. Слово – важливий компонент в лікуванні практично всіх захворювань 

людського організму. 

39. Здоров’я – стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. 

40. Гармонія душі і тілі – це здоров’я і щастя, дисгармонія – страждання і хвороби. 

41. Ділові люди, які не вміють боротися з турботами, помирають молодими. 

42. Ті, хто зберігає душевний спокій в метушні,  зберігають хороше здоров’я і не 

схильні 

       до нервових захворювань. 

43. “Бог може простити нам гріхи наші”, - сказав Уїльям Дшейс, - “але нервова 

система ніколи”. 

44. Пам’ятайте, що непосильна турбота наносить великої шкоди вашому здоров’ю. 

45. Виразкова хвороба виникає не від того, що ви їсте, а від того що їсть вас. 

46. Непосильна турбота може викликати важку хворобу і назавжди прикувати вас до  

       крісла-каталки.  

47. Маса тіла – один із показників рухомої активності і стану здоров’я. 

48. Хто здоровий - той багатий, але він цього не знає. 

49. Лікує природа, а медицина лише слуга природи. (Гіппократ) 

50. Хворі, які переповнюють лікарські кабінети, швидше видужали б, якби повірили 

у власні 

        сили свого організму 

51. Турбота про постійне нагадування, як безперервно падаючі каплі води і її 

постійна дія, 

        часто доводить людей до шаленості й самогубства. 

52. Лікування – завжди мистецтво. Для того щоб лікувати, потрібно хороше знання, 

досвід, 

         інтуїція і душевна чистота. 

53. Нав’язлива думка “я хворий”, не дасть змоги розслабитися, відійти від щоденних 

турбот, 

        недостойних відчуттів, таких як ненависть, заздрість, злоба, мстивість.  

54. Гігієна (чистота) думок найкращий захист від хвороби. 

55. Радійте життю, не піддавайтесь смутку в будь-яких ситуаціях і здоров’я не 

покине вас.  

56. Звільни свою голову від думок про хвороби, нездужання, смерть – це буде твоя 

перемога. 

57. Кохання – це все в житті, воно відновлює здоров’я людей. 

58. Здоров’я як життя – особисте багатство, як розпорядиться ним людина, залежить 

від його 
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        бажання, знань і уміння. 

59. Здоров’я отримуємо разом із життям, як необхідну належність і не думаємо про 

нього 

       поки не загубимо. 

60. Потрібно думати не про хворобу, а про здоров’я, думки про хворобу розвивають 

       надуманий страх і закріплюють хворобу в свідомості і в тілі. 

61. Якщо захворів потрібно мобілізувати всі свої сили і волю на перемогу над 

хворобою 

        і тоді хвороба відійде, життя переможе смерть. 

62. Здоров’я – є стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. 

63. Культура вашого тіла, дружба з водою – це ваше здоров’я на довгі роки. 

64. Статева слабкість приносить чоловікам немало гірких хвилин розчарувань, 

приводить до  

       невіри в свої сили, нервовим потрясінням, розладу у сім’ї. 

65. Від статевої слабкості прийом ліків діє, як батіг на коня, після кожного стусану - 

ривок  

       і нове падіння, користі від цього мало. 

66. Єдиний факт статевої слабкості – це втрата віри в особисті сили, нервове 

напруження, 

       страх, що в свою чергу знову веде до слабкості.  

67. Впевненість у всьому – повинно бути вашим девізом – заради здоров’я. 

68. Щоб бути здоровим – ранок зустрічайте посмішкою, вечір проводьте 

прогулянкою, перед 

      сном думайте про хороші справи протягом дня і про те щоб ви хотіли зробити 

наступного дня. 

69. Для здоров’я повинен бути хороший сон, повний та регулярний. Неврози 

подають 

        сигнал про себе – безсонням. 

70. Не бігайте за примарним щастям швидкого видужання без праці. Будьте 

терплячі 

        і працелюбні в своєму досягненні вилікуватись, і ви отримаєте саме велике 

щастя в 

        вашому житті – здоров’я. 

71. Жити - це не тільки бути живим, але й відчувати себе добре.       

72. ”Наука без совісті, спустошує думку.” 

73. Не відрегулюєш своє життя – все загубиш. 

74. Життя - це боротьба, нещасний живе по течії. 

75. В більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а тільки сама людина. 

76. Частіше всього людина хворіє від лінощів, жадібності, інколи від нерозуміння. 

77. Щоб боротися за здоров’я, має бути стимул для досягнення цілі. 

78. Важко людину навчити – що навіть смерть не можна налякати. 

79. Здорова людина може бути нещасною, але хвора людина не може бути 

щасливою. 

80. Якщо життя не щасливе – це погано, але ще гірше, якщо при нещасті буде й 

хвороба. 

81. Якщо немає щастя у житті, то де знайти сили, щоб зайнятися здоров’ям? 

82. Неправильна поведінка людей є частою причиною різних хвороб. 

83. Здоров’я, найдорогоцінніший подарунок від Бога і перша сходинка до щастя. 

84. Прагнення бути здоровим, багато залежить від життєвої позиції кожної людини. 

85. Видатні медики епохи відродження стверджують, що жодні пігулки, еліксири, 

настойки 

       не замінять активного, раціонального способу життя. 



6 

 

86. Від людини залежить – фізична активність, здоровий спосіб життя і довголіття. 

87. Тренування інтелекту і психіки є найкращими ліками проти старіння. 

88. Глухота до духовності родить фізичні хвороби. 

89. Якщо в людини ослаблена імунна система і виснажена вона духовно, чекайте на 

        неприємності із станом здоров’я. 

90. Здоров’я і фізична рівновага залежить від здорового способу життя, як людина 

        харчується або кохає. 

91. Коли душа не спокійна, вага щоденних тривог, нестача кохання, труднощі 

життя, 

       стають непомірно важкими, тоді людина стає дуже хворою. 

92. Хороше здоров’я – основа довгого, щасливого і повноцінного життя. 

93. Слово – це сильна зброя в боротьбі з хворобою та недугою. 

94. Шкідливий вплив грубого слова на нервову систему, шкода, що ми цього 

недооцінюємо. 

95. На грубі слова наша психіка відповідає цілою низкою негативної реакції: 

підвищується  

       чи падає артеріальний тиск, змінюється настрій, змінюється дія внутрішніх 

органів, 

        що веде до багатьох хвороб в тому числі захворювань серця. 

96. Емоційна дія, шкідливіше впливає на організм людини, ніж який не будь 

фізичний 

       фактор. Слово може нанести глибокі зміни в усьому організмі. 

97. Сильні емоції (страх, гнів, горе) особливо коли вони подавляються і 

витісняються – є 

       причиною багатьох психосоматичних захворювань. 

98. Страх у всіх його проявах є суттєвим фактором, який підриває здоров’я людини, 

веде до 

        підвищення артеріального тиску і раннього інфаркту. 

99.  Чемна людина не ступає на тінь сусіда.  Одне щире слово три зими гріє. 

100. Бути щасливим – значить бути розумним, не бажати того , чого не можна 

одержати. 

101. Інколи хвороба виявляється сильніше медицини. 

102. Природні сили в середині нас – істинна що лікує хвороби. 

103. Сон і безсоння, якщо те і друге буває зверх міри – хвороба. 

104. Існує багато хвороб, але здоров’я буває тільки одне. 

105. Біль не знає меж. 

106. Гостріше жалить біль, коли її робить хтось із близьких.  

107. Чужа біль не те, що біль душі своєї. 

108. Лікарня, це не місце хворіти. 

109. Якщо проти хвороби пропонують дуже багато засобів, значить 
110.  хвороба не виліковна 
111. Виховуй волю – це є броня, що зберігає розум. 
112. Навіть за все золото світу не варто продавати свою волю. 
113. В могутність лікарів вірять тільки здорові. 
114. Лікар – не що інше, як розрада для душі. 
115. Лікар філософ, адже не має великої різниці між мудрістю і медициною. 
116. Лікарі приходять і йдуть, а хворі залишаються. 
117. Лікарі дивуються, як при такому лікуванні хворий ще живий. Хворі  
118. дивуються, як при 
119.  такій зарплаті лікарі ще існують. 
120. Для хворого лікар повинен бути батьком, а для здорового – другом. 
121. Якщо хворому після розмови з лікарем не стало краще, то це не 
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122.  є лікар. (В. Бехтерев) 
123. Якщо лікар не може принести користі, то нехай не шкодить. 
124. Не всі лікарі поділяють думку, що здоров’я не купити. 
125. Одне із головних обов’язків лікаря  - навчити людей не приймати 
ліків.(У.Осляр) 
126. Чим краще лікар, тим більше він знає не корисних ліків. 
127. Близькість коханої завжди скорочує час. 
128. Очі – відкриті ворота душі. 
129. Гнів – джерело жорстокості.  
130. Гнів – початок божевілля. 
131. Веселі люди швидше видужують і довше живуть. 
132. Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я. 
133. Діагностика досягла таких успіхів, що здорових людей практично  
134. не залишилось. 
135. Дорожче ліків може бути тільки здоров’я. 
136. Єдиний спосіб зберегти здоров’я – це їсти те, чого не хочеш, пити те, 
чого 
137.  не любиш і    робити те, що не подобається. 
138. Здоров’я – мудрий гонорар. 
139. Здоров’я – це коли кожен день кращий. 
140. Здоров’я – це те, за що п’ють мої друзі, поки не зваляться з ніг. 
141. Здоров’я на багато більше залежить від наших звичок і харчування, 
142.  ніж від медичного мистецтва.  
143. Здоров’я не купиш, їм можна тільки розплачуватися. 
144. Яким би не було ваше здоров’я, його хватить до кінця вашого життя. 
145. Краще бути багатим та здоровим, ніж бідним та хворим. 
146. Ми випиваємо за здоров’я одне одного і псуємо власне здоров’я. 
147. Ніщо так не перешкоджає для здоров’я, як часта зміна ліків. 
148. Одні скаржаться на здоров’я, другі на медичне обслуговування. 
149. Одне з умов видужання – бажання видужати. 
150. Рано лягати і рано вставати – ось що робить людину здоровою. 
151. Самі діючі ліки для фізичного здоров’я – це бадьорість і веселий 
настрій. 
152. Самий цінний плід здоров’я – можливість отримувати задоволення. 
153. Із здоров’ям не шуткують: у нього не має почуття гумору. 
154. Судити про своє  здоров’я можна по тому, як ви радієте ранку і весні. 
155. Існує тисячі хвороб, але здоров’я тільки одне. 
156. Тисячі речей потрібно здоровому, і тільки одна хворому: здоров’я. 
157. Зубна біль не страшна, якщо зубна біль у іншого. 
158. Зуби відправляються на той світ першими. 
159. Кохання перемагає все, окрім бідності і зубного болю. 
160. Рот без зубів все одно, що млин без жорнова. 
161. Хвороби лікують не красномовством, а ліками. 
162. В медицині головними ліками є сам лікар. 
163. Головні медикаменти – це чисте повітря, холодна вода, пилка та сокира. 
164. За горою нових ліків, шеренги нових хвороб. 
165. Ліки діють вибірково: ті хто в них вірить – видужують, а хто не вірить –  
166. продовжують хворіти. 
167. Ліки бувають гірше хвороби. 
168. Найкращі ліки – це спокій. 
169. Люди майже завжди вмирають від ліків, а не від хвороб.(Мольєр) 
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170. Деякі ліки небезпечні самих хвороб.(Сенека) 
171. Один із головних обов’язків лікаря – навчити людей не приймати ліки. 
(У.Ослер) 
172. У хорошого лікаря ліки не в аптеці, а у власній голові. 
173. Вік живи - вік учись. 
174. Лікує хвороби лікар, але виліковує природа. 
175. Немає грошей на лікування – будьте здорові. 
176. При безкоштовній медицині - лікувати нікого, а при платній – немає на 
що. 
177. Не тратьте нерви на те, на що ви можете потратити гроші. 
178. Нервовий той, хто кричить на свого начальника. Той, хто кричить на 
підлеглих – хам. 
179. Нерви псувати легше, а ніж їх лагодити. 
180. Треба лікувати стальні нерви, або не мати ніяких. 

З Д О Р О В ’ Я  Ф І З И Ч Н Е .  

 

1. Людина є “храмом здоров’я і краси», про чистоту свого храму повинна піклуватися 
сама людина.. 

2. Адекватне фізичне навантаження запобігає інфаркту міокарда.  
3. Апетит – наше задоволення і наш хрест. 
4. Багато здоров’я – менше шансів на розвиток хвороби. 
5. Біг – заради здоров´я і життя! 
6. Біль – це сторожовий пес здоров´я.   
7. Благополуччя хребта, як броньований пристрій ЦНС – обов`язкова умова і перша 

складова здоров´я. 
8. Будь-яку справу не можна добре зробити, якщо ти хворий. 
9. Бути живим мало – потрібно бути живим та здоровим. 
10. В здоров’ї  і довголітті важливу роль грає спадковість і вплив шкідливих факторів 

оточуючого середовища. 
11. В здоровому тілі - здоровий дух! 
12. В молодому здоровому організмі помилки виправляє імунна система. 
13. Виконання гігієнічних та профілактичних норм – є необхідним для мінімального 

забезпечення хорошого стану здоров´я. 
14. Витік фізичного здоров’я є повноцінне харчування і достатньо рухомий режим. 
15. Внутрішнє забруднення страшніше за зовнішнє. 
16. Все в руках людини, тому їх треба часто мити.  
17. Всі лікарі спеціалісти по хворобам, а не по здоров’ю. 
18. Гіподинамія – веде до передчасного старіння і різноманітних хвороб. 
19. Головне – це здоров’я: можливість повноцінно жити і працювати.  
20. Головним кроком на шляху до здоров’я є очищення товстого кишківника. 
21. Голодування заради здоров’я! 
22. Губить здоров’я зловживання лікарськими хімічними препаратами. 
23. Губить здоров’я лінощі, жадність, страх. 
24. Гумор – одна з важливих передумов доброго здоров’я. 
25. Для збереження здоров’я важливо не тільки не переїдати, а й правильно розподілити 

прийоми їжі на протязі дня. 
26. Для здоров’я кожен дорослий повинен щоденно проходити пішки в швидкому темпі не 

менш, як півгодини. 
27. Для здоров’я необхідне фізичне навантаження, обмеження в харчуванні, 

загартованість, вміння відпочивати. 
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28. Для здоров’я потрібні: рух, зелена їжа, загартування і час для сну. 
29. Для здоров’я сон вкрай необхідний як повітря і вода. 
30. Для людей, які перейшли межу сорокалітнього віку, фізичне тренування можна 

вважати єдиною можливістю протистояти природним процесам старіння. 
31. Думки і емоційні реакції впливають на фізичне здоров’я. 
32. Єдина краса, яку я знаю – це здоров’я. 
33. Жити в гармонії з природою, спираючись на її цілющі сили – дорога до прекрасного 

здоров’я і  щастя в житті. 
34. Життя , безумовно, добрий учитель, але дуже дорого бере за свої уроки. 
35. Життя і здоров’я в першу чергу в руках хворого –  людини як особистості. 
36. Загартування – розширення можливості нашої життєдіяльності. 
37. Загартування, тренування виховують у людині силу і волю для боротьби з будь-якими 

хворобами. 
38. Зайва вага – це надійна база виникнення хвороб, фактор ризику номер один. 
39. Запорука здоров’я в мудрості лікаря, розумінні, в повазі пацієнта до себе самого. 
40. Зберегти здоров’я – залучатись до посильної праці. 
41. Звільни свою голову від думок про хвороби, нездужання, смерть – це твоя перемога! 

42. Здоров я без сили – теж саме, що твердість без пружності. 

43. Здоров я лише одне, а хвороб тисячі .  

44. Здоров я найцінніше надбання, яке ми бережемо найменше. 
45. Здоров’я – наше багатство! 
46. Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо. 
47. Здоров’я – у фізичних вправах! 
48. Здоров’я – це особиста справа кожного. 
49. Здоров’я – це стан організму коли немає хвороб. 
50. Здоров’я – це творчість, горіння, пошук, бажання, іти, а не стояти на місці, жити, а не 

існувати. 
51. Здоров’я – це щастя само по собі. 
52. Здоров’я базується на фізичних зусиллях проти холоду і спеки, голоду і 

мікроорганізмів. 
53. Здоров’я виходить пудами, а входить золотниками. 
54. Здоров’я залежить від способу поведінки хворого, його відношення до себе і до життя. 
55. Здоров’я маємо – не дбаємо, а погубивши – плачемо. 
56. Здоров’я є найдорожчий подарунок Бога і перша сходинка до щастя. 
57. Здоров’я не існує саме по собі. Воно потребує детальної, кропіткої турботи на протязі 

всього життя людини. 
58. Здоров’я не можна утримати ліками, таблетками. Вони призначені для лікування 

захворювань. 
59. Здоров’я, бадьорість, довголіття - вічна думка  людства. 
60. Здоров’я, само по собі, згадується як щастя тільки тоді, коли його вже немає. 
61. Здоров’я як можлива ціль, стає перед людиною тоді, коли смерть стає близькою 

реальністю. 
62. Здоров’я як хліб наш насущний, добувається в поті чола свого. 
63. Здоров’я – мудрість тіла. 
64. Здоров’я – це стан фізичного, психологічного і соціального благополуччя. 
65. Здоровий організм добре захищений від мікроорганізмів, за винятком особливо  

небезпечних. 
66. Кишківник можна порівняти з грубкою, яку треба періодично чистити. 
67. Ковтання злості погано діє на здоров’я. 
68. Коли ви вітаєтесь, ви висловлюєте свою повагу до людини і бажаєте їй здоров’я. 
69. Коли вчаться писати - псують папір, коли вчаться лікувати - псують людей.  
70. Коли ми закриваємо очі на хвороби, хвороби закривають очі нам.  
71. Коли у мене нежить, я зовсім дурію. 
72. Красивий голос лікує вуха.  
73. Краще жити і бути здоровим для людей, як померти хворим раді себе. 
74. Краще, що можна зробити для свого здоров’я – почати регулярні фізичні тренування. 
75. Кращий засіб від безсоння – спати.  
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76. Лікар, який говорить хворому, що він невиліковний  - злочинець, який вважає себе 
Богом. 

77. Лікарі припускають помилки на одних пацієнтах, а виправляють їх на інших. 
78. Ліки наші часто знаходяться в нас самих, а ми їх на небі шукаємо. 
79. Люди постійно борються з природою, вони повинні шукати засоби в своєму організмі 

для перемоги над хворобою та смертю. 
80. Людина є храм здоров’я та чистоти, про чистоту свого храму повинна турбуватися 

сама людина. 
81. Людина за задоволення поїсти і відпочити в теплі платить хворобою. 
82. Людина, маленька частинка “живої істоти Землі” - потрібно берегти її від хвороб. 
83. Людина не вмирає, вона вбиває сама себе”. 
84. “Максимум комфорту – мінімум рухомості” – це гасло людей, які наївно думають, що 

цим зберігають своє здоров´я. 
85. “Системи напруги” - великий вплив на здоров´я і виникнення хвороби.  
86. Мало здоров’я – хвороба.  
87. Медицина частенько змушує нас помирати повільно і важко.   
88. Міцне здоров’я – мало хвороб і навпаки.  
89. Мудреці і зубні лікарі дивляться в корінь. 
90. Мудрість заключається в тому, щоб пізнати все те, що зроблено природою для 

здоров’я людини. 
91. На здоров’я негативно впливає жадібність, лінощі, самовдоволення, користолюбство, 

страх, лицемірство та гордість. 
92. На здоров’я негативно впливає непосильна праця, зайві хвилювання, страх, темні і 

руйнуючі думки. 
93. Найбільше багатство – здоров’я. 
94. Найгірше в житті те, що воно минає. 
95. Найгірші хвороби не смертельні, а не виліковні. 
96. Найкращий оздоровчий середник – біг. 
97. Найпевніший засіб від хвороби шлунку – стриманість. 
98. Наша шкіра є дзеркалом нашого фізичного стану здоров’я. 
99. Не робіть самогубства за допомогою ножа і виделки. Харчуйтесь розумно! 
100. Немає такого хворого, який не може вийти зі свого недугу. 
101. Неправильна поведінка людей є частою причиною хвороб. 
102. Неправильне харчування, зловживання ліками, алкоголем, палінням, недостатність 

руху і сну погіршує самопочуття і негативно впливає на здоров’я. 
103. Одні завжди хворі тому, що дуже турбуються бути здоровими, а інші здорові тільки 

тому, що бояться бути хворими.    
104. Ожиріння сприяє багатьом захворюванням. 
105. Патологічний режим – це вже хвороба. 
106. Переїдання – це свого роду харчова наркоманія, яка є великою шкодою для 

здоров’я людини. 
107. Позбутися важкої хвороби набагато важче, ніж придбати її. 
108. Позитивно діє на здоров´я веселий характер, спокій, і помірність харчування. 
109. Потрібно бажати здоров´я іншим людям, якщо сам хочеш його отримати. 
110. Потрібно думати не про хвороби, а про здоров’я, тому що думки про хвороби 

закріплюються в  свідомості людини, а значить і в її організмі. 
111. При раптовій хворобі лікар завжди приходить із запізненням.  
112. При розумному способі життя можна в старості бути здоровим, працездатним, 

фізично повноцінним, корисним для суспільства. 
113. Природа карає нас хворобами за наші недобрі справи. 
114. Причина ранньої смертності і багатьох хвороб - перенасичення організму 

токсичними речовинами, які утворюються при зашлакованості товстої кишки. 
115. Процес старіння не помітить, навіть, озброєне око, а наслідки його помітні й 

сліпому. 
116. Розумний бігає не за тим, що приємно, а за тим, щоб позбавитись від неприємного. 
117. Рух – суть життя. Рух це і основа здоров’я. 
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118. Самий ефективний спосіб збереження здоров’я – це не лікування хвороби, а її 
профілактика. 

119. Серце треба берегти. І не тільки своє. 
120. Серце у вас б’ється нерегулярно.  
121. Систематичні тренування серцево-судинної системи є діючим середником 

боротьби з порушеннями в цій сфері. 
122. Скажіть мені, як працює шлунок у цієї людини, і я скажу вам як вона мислить. 
123. Слово - важливий компонент в лікуванні всіх хвороб людського організму. 
124. Спеціалісти застерігають: “твій живіт – твоя смерть”. 
125. Спостерігайте за вашим тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно, 

а організм  був здоровим. 
126. Страх у всіх його проявах – є суттєвим фактором, що підриває здоров’я. 
127. Стрес – важлива причина негативного впливу на здоров’я людини. 
128. Стриманість у їжі – свідчення піклування про здоров’я. 
129. Там, де лікар один на один з хворобою, одужання не буде. 

130. Тисячі речей необхідно здоровій людині і тільки єдине хворій – здоров я . 
131. Товстий кишківник потрібно підтримувати в ідеальній чистоті. 
132. Токсичні речовини, які накопичуються в просвіті товстого кишківника на протязі 

життя є   причиною багатьох захворювань. 
133. Тримати свій організм під спокійним контролем і одужання буде проходити ніби 

саме по собі. 
134. У вас, мабуть, хронічний нежить.  
135. Хворий іде до лікаря не за здоров’ям, а для того щоб позбутися болю і 

дискомфорту. 
136. Хвороб - безліч, а здоров’я - одне.  
137. Хвороба – це вже дійсно нещастя. 
138. Хвороба не відпускає тих людей, які про своє здоров’я, про себе думають в 

останню чергу. 
139. Хвороба часто є наслідком неправильного способу життя, негативним ставленням 

до особистої гігієни і профілактики захворювання. 
140. Холод викидає в організм гормон здоров’я. 
141. Чисто прибрана «квартира» організму – запорука бадьорості і міцного здоров’я. 
142. Щоб бути здоровим, потрібно змінити підхід до свого здоров’я – перейти на 

здоровий спосіб життя. 
143. Щоб бути здоровому потрібні фізичні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не 

можна нічим. 
144. Щоб відчувати смак життя – треба бути здоровим. 
145. Щоб заставити себе одужати необхідно і час. 
146. Якщо людина регулярно слідкуватиме за хребтом, який відповідає за всі органи -  

вона буде здоровою. 
147. Якщо не бігаєш поки здоровий, будеш бігати коли захворієш. 
148. Здоров’я потребує постійної, щоденної турботи на протязі всього життя.  
149. Непомірний прийом ліків створює ілюзію швидкого, простого, ефективного 

лікування. 
150. Надмірна медикаментозна терапія породжує підступний самообман уявного 

благополуччя.  
151. Здоров’я не існує само по собі, раз дане, постійно і незмінно.  
152. Рух – “комора життя”. 
153. Біг необхідний для організму, - щоб бути здоровим. 
154. Правильне підібране дозування бігу – одне із ефективних засобів збереження 

здоров’я. 
155. Якщо хочеш бути сильним – бігай, хочеш бути красивим – бігай, хочеш бути 

розумним – бігай. 
156. Фізичний спосіб життя робить існування людини повноцінним.  
157. Один раз у рік можна провести “генеральне очищення всього організму” - 

голодувати на протязі 7-15 діб.  
158. “Сік життя” – вода, велика цінність для кожної людини. 
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159. Нормальний сон необхідний нам так, як повітря і вода. 
160. Серед соціальних завдань, немає більш важливих, ніж турбота про здоров’я 

людей. 
161. Хвороба – це матеріальна і моральна біда – Катастрофа. 
162. Для ліків – хвороби, для фізкультури і обмеження в їжі – здоров’я. 
163. На дні кожного серця є осад. 
164. Старість більше робить зморщок у розумі, ніж на обличчі. 
165. “Ліки частіше в нас самих, а ми їх на небі шукаємо”. 
166. Збереження особистого здоров’я, це безпосередній цілеспрямований обов’язок 

кожної людини, це не можна доручати будь-кому, цю висоту потрібно долати самому. 
167. Найбільша проблема сучасної медицини – це фармакологічне перенасичення.  
168. Буває так, що один із методів лікування, є єдине – це відміна всіх ліків.  
169. Краще руки мити перед їжею, а ніж шлунок після їжі. 
170. “Твій живіт, твоя смерть”. 
171. Порушення стану здоров’я, викликане помилками харчування, є основною 

причиною багатьох захворювань і смертей. 
172. Зайва вага – це надійна база для появи захворювань, фактор ризику номер один. 
173. Головна заповідь здоров’я: - “Не робіть самогубства за допомогою ножа і виделки! 

Харчуйтесь розумно! Виявляйте свої помилки в харчуванні!” 
174. Систематичне тренування серцево-судинної системи є надійним засобом боротьби 

з порушенням в даній сфері. 
175. Адекватне фізичне навантаження запобігає інфаркту міокарда.  
176. Людина, яка довгий час займається спортом, в три рази більше шансів не захворіти 

на інфаркт міокарду, в порівнянні з нетренованою людиною. 
177. Краще, що можна зробити для свого здоров’я, розпочати регулярно бігові 

тренування. 
178. Багато хвороб насідають на нас із–за вживання великої кількості жирів, солодощів, 

м’яса. 
179. Щоб бути здоровим – попробуйте відрегулювати своє харчування в раціоні повинно 

бути багато овочів, фруктів, кисломолочних продуктів, виключити до мінімуму із 
раціону гострі і жарені блюда. 

180. Якщо болить голова – очистіть організм від шлаків. 
181. Китайці говорять: “Є женьшень – є здоров’я, нема женьшеню – нема здоров’я”. 
182. Вживання настоянки кореня женьшеню спосіб оздоровитися, омолодитися, 

набратися сил.  
183. Сирі овочі і фрукти грають роль “віника” який очищує кишечник, вимітає шлаки, 

покращує процес харчування. 
184. Якщо хочете бути молодим і здоровим, привчіть себе до вживання великої кількості 

овочів, фруктів, зелені в основному сирому вигляді. 
185. Якщо вам за сорок, забудьте про жирне і жарене. 
186. Культура вищого тіла, дружба з водою – це ваше здоров’я на довгі-довгі роки.  
187. Правилом для вашого здоров’я повинні стати регулярні прогулянки на свіжому 

повітрі. 
188. Для того щоб почувати себе бадьорим, енергійним, життєво дійним, потрібно 

очистити свій організм від шлаків. 
189. Чим товстіша талія, тим коротше життя. 
190. Лягайте спати з голодним шлунком – проснетеся бадьорим. 
191. В похилі роки не старайтесь в справах вигнати з себе все, не будьте чудаком, який 

старається із каміння вижати воду. 
192. Періодичне голодування і стриманість в харчуванні в нагороду буде струнка талія, 

легкість ходьби, пройдуть болі в печінці, нормалізується ритм серця, покращується 
робота судин. 

193. Одноденний голод корисний всім – це свого роду похід за здоров’ям і бадьорістю. 
194. Серце людини – відносно не великий по розміру і масі орган, та він виконує 

виключно велику роботу. 
195. Інфаркт міокарда – це катастрофа, викликана закупоркою коронарної артерії. 
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196. Правильний підбір дієти є першочерговою умовою профілактики захворювання 
(ІХС). 

197. Фізична активність є необхідною умовою лікування і профілактики атеросклерозу і 
ІХС. 

198. Для загартування організму самий простий засіб, ходити босоніж по мокрій траві. 
199. Здоровий дух тільки в здоровому тілі. 
200. Губить здоров’я зловживання різних хімічних лікарських препаратів. 
201. Псує здоров’я неправильне харчування, важка праця, лишнє хвилювання, страх, 

сумні і руйнуючі думки, недостатній догляд за тілом. 
202. Для здоров’я необхідно берегти внутрішню чистоту: чисті думки, чисті бажання, 

чисті вчинки, чисті слова, чиста їжа, чисте повітря, чисте тіло. 
203. Жити в гармонії з природою, бути з нею, бачити її, спираючись на її цілющі сили – 

шлях до хорошого здоров’я і щастя в житті. 
204. В боротьбі за своє здоров’я не можна говорити “завжди” і не можна говорити 

“ніколи”. 
205. Заради здорового і щасливого життя, варто людині потрудитися, не перекладаючи 

турботу про своє здоров’я повністю на плечі медицини. 
206. Якщо цінуєш здоров’я, не їж все підряд, а перейди на роздільне харчування. 
207. Якщо хворому після відвідування лікаря не стало легше, то це не лікар. (В.М. 

Бехтерев.) 
208. Основна причина негативного впливу на здоров’я – це побічна дія ліків, коли 

одночасно вживається багато медичних препаратів. 
209. Лікар не може прогнозувати вплив на здоров’я, при одночасному вживанні 

декількох лікарських препаратів. 
210. Кінцевий результат – застосування декількох препаратів може бути не 

передбаченим. 
211. Гіпертонічна хвороба – це проблема сучасності, найбільша тривога – поширення її 

серед молоді, людей творчого віку. 
212. Загартовування організму розширяє можливості нашої діяльності. 
213. Здоров′я – стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. 
214. Рух – це життя, сповільнення руху – старість, припинення руху – смерть. 
215. Рух – це сутність життя, всі органи формуються в умовах постійного руху. 
216. Фізичне навантаження необхідне для нормального розвитку організму, але не 

повинно перевищувати його можливості. 
217. Спілкування з природою дає заряд енергії, підвищує імунну систему, опірність 

проти інших хвороб, такої як рак та інші. 
218. Хвороба є сигналом, що наш спосіб життя знаходиться в дисгармонії з природою, з 

оточуючим середовищем. 
219. Можна було б уникнути тисячі хвороб, якби ми самі не порушили цілющу дію 

природи. 
220. Здоров′я – це та вершина, яку кожен повинен підкорити сам. 
221. Турбуватись про здоров’я не тоді коли захворів, а тоді коли здоровий. 
222. Принцип тибетської медицини: “Жити довго і не хворіти”. 
223. Організм при природному способі життя достатньо захищений від хвороб, але при 

штучних життєвих умовах, які ми створюємо, виникає хвороба. 
224. Для того щоб вилікувати хворого не потрібно ковтати силу у вигляді ліків - ця сила 

давно знаходиться в твоєму організмі. 
225. Стара мудрість говорить: “Якщо ти захворів, поміняй спосіб життя, якщо це не 

допомагає, то поміняй харчування, якщо і це не допомагає, то звертайся до лікарів і 
лікарень 

226. Людина має сама, без медикаментів, навчитись керувати своїм здоров′ям. Ліки 
призначаються в екстрених випадках за життєвими показниками. 

227. Потрібно виступати проти великої кількості медикаментів, проти фармакологічного 
арсеналу. Потрібно враховувати автофармакологію самого організму.  

228. Ділові люди, які не вміють боротися з турботами, помирають молодими.  
229. “Бог може простити нам гріхи наші”, - сказав Уїльям Дшейс, - “але нервова система 

ніколи”. 
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230. Пам’ятайте, що непосильна турбота наносить великої шкоди вашому здоров’ю. 
231. Виразкова хвороба виникає не від того, що ви їсте, а від того що їсть вас. 
232. Непосильна турбота може викликати важку хворобу і назавжди прикувати вас до 

крісла-каталки.  
233. Маса тіла – один із показників рухомої активності і стану здоров’я. 
234. Хто здоровий - той багатий, але він цього не знає. 
235. Лікує природа, а медицина лише слуга природи. (Гіппократ) 
236. Хворі, які переповнюють лікарські кабінети, швидше видужали б, якби повірили у 

власні сили свого організму. 
237. Люди, які добре сплять, мають хороше здоров’я. Хороший сон ліквідує втому, яка 

накопилась на протязі дня.  
238. Хороше здоров’я - основа довгого, щасливого і повноцінного щастя. 
239. Турбуватись про своє здоров’я люди починають  тільки тоді, коли хвороба дасть 

знати про себе. 
240. Хвороби – вороги людини й лікування їх, в боротьбі за виживання є постійною 

потребою. 
241. Турбота про постійне нагадування, як безперервно падаючі каплі води і її постійна 

дія, часто доводить людей до шаленості й самогубства. 
242. Лікування – завжди мистецтво. Для того щоб лікувати, потрібно хороше знання, 

досвід, інтуїція і душевна чистота. 
243. Здоров′я як життя – особисте багатство, як розпорядиться ним людина, залежить 

від його бажання, знань і уміння. 
244. Здоров′я отримуємо разом із життям, як необхідну належність і не думаємо про 

нього поки не загубимо. 
245. Здоров′я підпорядковується загальним законам Всесвіту. Коли людина порушує ці 

закони – приходить хвороба. 
246. Людина завжди повинна знати, як не допустити розвиток хвороби і повернути 

утрачене здоров’я. 
247. Якщо захворів – є лише один спосіб, за допомогою якого можна повернути 

здоров’я: повернутися до такого способу життя, який пропонує людині природа. 
248. Будь-яка хвороба є порушення функції всього організму, тому лікування повинно 

бути комплексне. 
249. Якщо ви відчули себе погано, не кваптеся приймати таблетки – краще зверніть 

увагу на свій спосіб життя і харчування. 
250. Правильний спосіб життя не тільки кращий захисник від хвороб, але ефективний 

метод при лікуванні. 
251. Основа, здоров′я і довголіття людини – різноманітність, помірне і збалансоване 

харчування, яке забезпечує організм всім необхідним. 
252. Неправильне харчування веде до старіння і раку. 50 % всіх ракових захворювань, 

наслідки неправильного харчування. 
253. Фітотерапія - загальноприйнятий спосіб для профілактики багатьох хвороб. 
254. Потрібно думати не про хворобу, а про здоров’я, думки про хворобу розвивають 

надуманий страх і закріпляє хворобу в свідомості і в тілі. 
255. Якщо захворів потрібно мобілізувати всі свої сили і волю на перемогу над 

хворобою і тоді хвороба відійде, життя переможе смерть. 
256. Здоров′я – є стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. 
257. Культура вашого тіла, дружба з водою – це ваше здоров’я на довгі роки. 
258. Статева слабкість приносить чоловікам немало гірких хвилин розчарувань, 

приводить до невіри в свої сили, нервовим потрясінням, розладу у сім’ї. 
259. Від статевої слабкості прийом ліків діє, як батіг на коня, після кожного стусану - 

ривок і нове падіння, користі від цього мало. 
260. Єдиний факт статевої слабкості – це втрата віри в особисті сили, нервове 

напруження, страх, що в свою чергу знову веде до слабкості.  
261. В похилі роки, намагаючись в справах вичавити з себе все, не будьте схожим на 

дивака, який намагається із каміння вичавити воду.                                                              
262. Свіже повітря, рух, раціональне харчування - це дасть вам мати хорошу форму, 

покращити здоров’я. 
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263. Здоровий спосіб життя – нагорода струнка талія, легкість в ходьбі, лікування болів 
в печінці, відновлення правильного ритму серця, покращення роботи судин. 

264. Ті, хто часто харчуються рибою довше живуть, менше хворіють, позбавлені від 
багатьох недуг в старості. 

265. Одноденний голод, раз в неділю корисний всім. Це свого роду похід за здоров’ям і 
бадьорістю. 

266. ”Людина не вмирає вона вбиває сама себе.” (Сенека) 
267. Щоб бути здоровому, повинна бути рухома активність, збалансоване харчування, 

відмовитись від шкідливих звичок. 
268. Фізичні вправи, рух – це продовження життя. Необхідні молодим і похилим людям. 
269. Для здоров’я повинен бути хороший сон, повний та регулярний. Неврози подають 

сигнал про себе - безсоння. 
270. Не можна працювати на знос, втома охоронний сигнал організму, б’ючий тривогу 

про вичерпання сил?  
271. Якщо тиск крові перевищує норму, то ти (так вважають вчені) на 20% старішаєш 

всіх своїх однолітків. 
272. Спорт і додаткові фізичні навантаження – фактори, які затримують старіння 

організму. 
273. Не бігайте за примарним щастям, швидкого видужуйте без праці. Будьте терплячі і 

працелюбні в своєму досягненні вилікуватись, і ви отримаєте саме велике щастя в 
вищому житті – здоров’я. 

274. Хвороба -  це не покарання за погані звички і неправильний спосіб життя. 
275. Здоров′я – нагорода за правильний і здоровий спосіб життя. 
276. Людський організм – невичерпне джерело здоров’я, просто інколи йому потрібно 

допомагати, а не без наказано отруювати.  
277. Жити - це не тільки бути живим, але й відчувати себе добре.       
278. Не відрегулюєш своє життя – все загубиш. 
279. Здоров’я базується на фізичному зусиллі. 
280. Здоров’я – це зброя проти холоду, спеки, голоду і мікробів. 
281. В більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а тільки сама людина. 
282. Частіше всього людина хворіє від лінощів, жадібності інколи від нерозуміння. 
283. Щоб боротися за здоров’я, має бути стимул для досягнення цілі. 
284. Здоров’я, як важлива ціль стає перед людиною, коли смерть уже реально близько. 
285. Важко людину навчити – що навіть смерть не можна налякати. 
286. Здорова людина може бути нещасною, але хвора людина не може бути 

нещасливою. 
287. Якщо життя не щасливе – це погано, але ще гірше, якщо при нещасті буде й 

хвороба. 
288. Неправильна поведінка людей є частою причиною різних хвороб. 
289. Здоров’я, найдорогоцінніший подарунок від Бога і перша сходинка до щастя. 
290. Прагнення бути здоровим, багато залежить від життєвої позиції кожної людини. 
291. Видатні медики епохи відродження стверджують, що жодні пігулки, еліксири, 

настойки не замінять активного, раціонального способу життя. 
292. Активна й інтелектуальна діяльність призводить до більш тривалого життя. Лінивий 

розум руйнується швидко. 
293. Щоб зберегти здоров’я, організм потрібно залучити до посильної праці. 
294. Від людини залежить – фізична активність, здоровий спосіб життя і довголіття. 
295. Здоров’я – це не лікування, а профілактика його. 
296. У витоках фізичного здоров’я є повноцінне харчування і достатній рухомий режим. 
297. Ранкова гімнастика підвищує функціональну адаптацію хворого, стимулює функції 

всього організму. 
298. В ослаблених людей, особливо в тих, що систематично вживають алкоголь, 

фактори захисту організму від хвороб  вкрай недостатні. 
299. Якщо в людини ослаблена імунна система і виснажена вона духовно, чекайте на 

неприємності із станом здоров’я. 
300. Здоров’я і фізична рівновага залежить від здорового способу життя, як людина 

харчується або кохає. 
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301. Фізична перевтома, моральне виснаження – людина стає жертвою тисячі хвороб, 
за якими ховається  страшний для неї крах. 

302. Якщо віриш, що таблетка може повернути здоров’я – це період небезпечний, тоді 
людина перестає нести відповідальність за свій спосіб життя і своє здоров’я. 

303. Образливо за людей, що страждають від багатьох хвороб, не знаючи, що шлях до 
здоров’я поруч - це проста і доступна народна медицина. 

304. Хороше здоров’я – основа довгого, щасливого і повноцінного життя. 
305. При захворюванні (в домашніх умовах), потрібно обережно ставитися до хімічних 

чи природних середників. На перший погляд не шкідливі можуть принести не користь, 
а шкоду. 

306. Лікування завжди мистецтво, слід пам’ятати самолікування не просте і небезпечне 
заняття. 

307. Саме життя учить призначати цілющі середники всього, що нас оточує. 
308. Глибокий і міцний сон, це великий дар природи – несе нам здоров’я, бадьорість, 

хороший настрій. 
309. Сон – це  наша охорона і його потрібно берегти. 
310. Людина не може жити без сну, відсутність його переноситься важче ніж голод. 
311. Гіподинамія на фоні емоційної перенапруги, стресових ситуацій – є провокацією 

цілого роду відхилень в стані здоров’я. 
312. Вживання великої кількості жирних продуктів харчування – це серйозна загроза 

нашому здоров’ю. 
313. Систематичне тренування серцево-судинної системи є одним із заходів боротьби з 

порушеним в ній сфері. 
314. Адекватна фізична навантаження - є профілактикою проти виникнення інфаркту 

міокарда. 
315. Краще, що можна зробити для свого здоров’я – це регулярні бігові тренування. 
316. Страх у всіх його проявах є суттєвим фактором, який підриває здоров’я людини, 

веде до підвищення артеріального тиску і раннього інфаркту. 
 

 

 

ЗДОРОВ’Я АБО ГОРІЛКА .  

 

1. Алкоголь – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит 
человечество со времен седой старины и собирает с него чудовищную дань, 
пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя могучий цвет рода 
человеческого. (Джек Лондон) 
2. Для пьянства есть любые поводы: 
3. поминки, праздник, встреча, проводы, 
4. мороз, охота, Новый год, 
5. выздоровленье, новоселье, 
6. печаль, награда, новый чин, 
7. и просто пьянство – без причин. (Роберт Бернс) 
8. Тютюнова і алкогольна спокуса – зловісна причина багатолітніх людських 
утрат, нерозквітлих талантів, нездійсненних мрій, ненароджених дітей. 
9. Трудно представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей 
жизни, если бы люди перестали одурманивать себя водкой, вином, табаком, 
опиумом. 
10. “Я, спросил у чащи, прильнул к ее устам, 
11. куда ведет меня чреда ночей и дней? 
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12. Не отрывая уст ответила мне чаща. 

13. Ах в этот мир ты больше не вернешься. Пей!” 
14. Алкоголь і тютюн руйнують клітини головного мозку і роблять її залежними. 
15. Алкоголь найкраще переносить пляшки. 
16. Алкоголь не дурний, але інших робить дурними. 
17. Буття визначає свідомість, а пиття – замутнює її. 
18. “Ви випиваєте? У вас серце б’ється не регулярно. 
19. Випиваю лікарю, але ж регулярно”. 
20. Любов п’янить. Особливо, любов до спиртного. 
21. Він так часто випивав за здоров’я своїх друзів, що врешті й друзі теж були 
змушені випити… за упокой його душі.  
22. П’яниця подібний до кута: чим більше градусів, тим тупіший. 
23. Пив з горя, тому що лікар заборонив йому пити. 
24. Собака не впізнав свого господаря: він прийшов тверезий. 
25. У вас водянка. От дивина. Я води не п’ю - тільки вино. А звідки ж узялася 
водянка? 
26. Увесь світ він розглядав під кутом 40 градусів. 
27. Хочеш бути здоровим  - не вживай алкоголю і не пали. 
28. Чим більше за здоров’я п’єш, тим більше його втрачаєш. 
29. Людство могло б досягти великих успіхів, як би воно було більш тверезим. 
30. Кожною чаркою випитого вина ми служимо тій страшній славі від якої гинуть 
кращі сили людства. 
31. Алкоголь – це наркотик, який підриває здоров’я з великими негативними 
наслідками. 
32. Алкоголь і п’янство – велике зло роду людському. 
33. Веселість під дією алкоголю – це веселість під наркозом. 
34. Алкоголь – ворог здоров’я. 
35. П’янство – це результат моральної розпусти. 
36. Алкоголізм – це хронічна хвороба. 
37. Зловживання алкоголем веде до важкої хвороби, яка важко піддається 
лікуванню. 
38. Алкоголь несе гибель і деградацію, руйнує всі моральні, фізичні і психічні 
устої. 
39. Алкоголізм третя хвороба віку в світі, після серцево-судинних захворювань і 
раку. 
40. Лікарю, який п’є сам, не дозволено лікувати від алкоголізму. 
41. Алкоголь – отрута, він згубно діє на все живе. 
42. Алкоголь руйнує дію головного мозку мозок. 
43. Алкоголь руйнує дію головного мозку, самий важливий відділ – кору великих 
півкуль. 
44. Багато сильних та талановитих людей загинуло і гине зараз із-за алкоголю. 
45. “Вино веселить серце”, - говорять п’яниці. “Але ще більше засмучує його”, - 
добавляють лікарі. 
46. Алкоголь вкрай негативно впливає на серце і кровоносну систему, печінку і 
психіку. 
47. Медицина – це не тільки боротьба за життя і здоров’я, але за нову свідомість, 
за тверезий спосіб життя. 
48. Тверезість - норма життя. 
49. Алкоголь – отрута, від нього життєві негаразди, ще ні одній людині він не 
приніс користі. 
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50. Вино губить здоров’я людини, губить розумові здібності, губить 
благополучний стан сім’ї, губить душі людей і їх нащадків. 
51. Алкоголь – це народження варварства, мертвою хваткою утримує людство, 
поїдає молодість, підриває сили, придушує енергію, губить найкращий цвіт роду 
людського. 
52. - Лікар: Ви п’єте? Пацієнт : Якщо почастуєте. 
53. Алкоголь – це анестезія, яка дозволяє переносити операцію під назвою - 
життя. 
54. У п’яниці і дурня багато спільного. Дурень думає, що він розумний, п’яниця 
думає, що він тверезий. 
55. Щоб була здорова нервова  і серцево-судинна система – категорично 
відмовтесь від звеселяючих напоїв – горілки та вина. 
56. Серцево-судинна дистонія, сигнал, про хворобу вашого організму. Назавжди 

забудьте про тютюнопаління, про вживання спиртних напоїв. 

57. Горілка – отрута для людини, для всього її організму особливо для мозку і 
серця. 
58. Горілка забирає роки життя, здоров’я, розрушує розум, кохання, оставляє 
сиротами дітей, лишає того хто п’є радісного життя, дарованого йому природою. 
59. Якщо розумієш, що алкоголізм зло – покинь пити. 
60. Всім, хто хоче стати на шляху боротьби з хворобою (алкоголізмом) – це 
повернення до життя у всій його красі без чарки. 
61. Для здоров’я необхідно – відмовитись від шкідливих звичок (тютюнопаління, 
зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, переїдання). 
62. Ми вбиваємо себе – алкоголем, курінням, наркотиками. 
63. Пристрасть до паління, або алкоголю не сумісна з методами лікування. 
64. Алкоголь і тютюн вбивають клітини головного мозку, руйнують людину, 
роблять її залежною. 
65. Алкоголь і тютюнопаління – це фізична хвороба, яка негативно впливає на 
здоров’я. 
66. Коротке статеве збудження після прийому алкоголю – обман. 
67. Статева слабкість – результат відсутності в організмі вітамінів, велика втома, 
гострі нервові розлади, зловживання алкоголем і тютюнопалінням. 
68. Якщо ви зловживаєте алкоголем, то статева слабкість на 99 % результат 
захоплення чаркою. 
69. Щоб укріпити здоров’я раз і назавжди відмовтесь від шкідливих звичок – 
вживання спиртного, цигарок, великої кількості жирної, м’ясної їжі, гострих 
приправ. 
70. Щоб бути здоровим, не вживайте отрути – цигарок та алкоголю. Тютюн 
розрушує в організмі віт. ”С”, в тому числі захист від хвороб. 
71. Алкоголь має токсичний вплив на нервові клітини, знижує збудливість 
нервових центрів в різних відділах нервової системи. 
72. Жінка – алкоголік стає об'єктом презирства – є істота порочна і аморальна. 
73. Багатьма дослідженнями доведено, що хронічна алкогольна інтоксикація 
одного із родичів (батька чи матері) шкідливо впливає на майбутнє дітей. 
74. Як би покращилося б наше життя, коли б люди перестали одурманювати себе 
горілкою, вином, тютюном, наркотиками. 
75. Робота лікаря – це не тільки боротьба за життя і здоров’я, але і за нову 
свідомість, за тверезий спосіб життя. 
76. Успіх боротьби з пияцтвом залежить від стану справ, дисципліни і порядку в 
трудових колективах. 
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77. При алкоголізмі – різко міняється характер, привалює брехливість, 
легкодумність, хвастощі, поверхневе відношення до життя, різке звуження кола 
інтересів, втрата почуття відповідальності. 
78. Винне не вино, а питущі. П’янство є приборкування в шаленості. 
79. Алкоголь є наркотичною отрутою, яка нищить людський розум і волю. 
80. Алкоголізм страшна хвороба, хоча б тому, що від неї вмирають. 
81. Алкоголізм - фізично-психічна залежність, яка проявляється психічною і 
соціальною деградацією, патологією внутрішніх органів, центральної і 
периферичної нервової системи. 
82. П’янство розповсюджується як зараза, передається від одних другим з 
покоління в покоління. 
83. Алкоголізм дає велике спустошення більш як голод, чума і війна разом узятих. 
84. П’янство – є великим злом, яке пустило глибоке коріння в нашому биту і 
породило цілу систему диких звичок. 
85. Алкоголь активно сприяє виникненню і інтенсивному розвитку багатьох 
хвороб, розрушує особистість духовно. 
86. Алкоголь несе гибель, деградацію, руйнує моральні устої, фізичні і психічні 
виродження. 
87. Вино губить здоров’я людей, розумові здібності, добробут сім’ї, губить душі 
людей і їх потомство. 
88. Багато талановитих і сильних людей загинуло і зараз гине із-за алкоголю. 
89. Зловживання алкоголем сприяє розвитку гіпертонічної хвороби. 
90. Теперішньою наукою доведено, що немає жодного органу, жодної системи, яка 
б не ушкоджувалась під дією алкоголю. 
91. Алкоголь – хвороба прогресуюча. Розвиток має три стадії: початкова, середня і 
кінцева. 
92. Зловживання алкоголем - веде часто до тяжких травм і захворювань. 
93. -  Суддя (до порушника): Як ви могли сісти за кермо п’яним? Порушник: Друзі 
допомогли, підсадили. 
94. Алкоголь - це надійні ліки, коли потрібно применшити розум. 
95. Алкоголь постачальник людей для тюрем. 
96. Алкоголь самий затятий ворог людства. 
97. Алкоголь забирає більше людських жертв, ніж сама тяжка епідемія. 
98. Ми випиваємо за здоров’я одне одного і псуємо власне здоров’я. 
99. Коли б не пияцтво, то вік не знали б рабства люди. 
100. В п’янстві не має ні розуму, ні чеснот. 
101. Потяг до випивки, на відміну від потягу до жінки, з часом переходить в 
хронічний стан. 
102. Можливо самий дешевий спосіб вилікувати чоловіка від п’янства – 
подарувати йому машину. 
103. Вигідно пропивати своє здоров’я за чужий кошт? 
104. Випивка без урочистої частини втрачає своє виховну властивість. 
105. Для одних життя починається після сорока, для інших - після ста грамів. 
106. Їй подобались тільки не питущі, а вона подобалась тільки п’яним. 
107. Заздрю питущим, у них в крайньому разі є на що звалити провину. 
108. Чи знаєте ви, що п’є цей чоловік із стакана в затиснутій тремтячій, 
п’яній руці? Він п’є сльози, кров, життя своєї жінки та своїх дітей. 
109. І цивілізовані люди в такому вигляді втрачають обличчя і подобу 
людську. 
110. Хто п’є, той стає на шлях розпусти. 
111. Хто хоче, той доп’ється. 
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112. Багато ідіотів та несповна розуму з’являються на світ від батьків, 
зловживавши алкоголем. 
113. Не пий за здоров’я людини, у котрого воно краще твого. 
114. Не дивись на світ так тверезо, а то зіп’єшся. 
115. Ніколи не пий на пустий гаманець. 
116. Одні їдять, щоб жити, другі живуть, щоб пити. 
117. П’ють і їдять всі люди, та пиячать і побиваються тільки дикуни. 
118. П’яному і на світлій вулиці темно. 
119. П’яному ніхто не довіряє нічого таємного. 
120. П’янство  - мати всіх  пороків. 
121. Пияцтво пережиток минулого, теперішнього і майбутнього. 
122. Пияцтво – ритуал прощання з самим собою. 
123. П’янство – це добровільне божевілля. 
124. П’яний робить багато такого, від чого потім, червоніє. 
125. П’яна людина – не людина тому, що він втратив те, що відрізняє людину 
від худоби – розум. 
126. Риболовля – також п’янка, тільки в резинових чоботах. 
127. Той хто, випити не дурень, як правило стає ним, коли вип’є. 
128. Розумний п’є до тих пір, поки йому не стане добре, а дурень – до тих пір, 
поки йому не стане погано. 
129. Щоб не пити і не курити, потрібно мати або сильну волю, або слабке 
здоров’я. 
130. Щоб не стати п’яницею, досить мати перед очима п’яницю у всьому його 
неподобстві. 
131. Я п’ю не більше ста грамів, але випивши сто грам стаю іншою людиною, 
а ця інша – п’є дуже багато. 
132. Ні що не дається нам так дешево і не ціниться так дорого, як  клятва 
ЗАВЯЗАВ! 
133. На дні чарки горілка кріпше. 
134. Людина може відмовитись від першої чарки, але не від другої. 
135. Щоб напитись мені достатньо однієї чарки, ось тільки не пам’ятаю –  
тринадцятої чи чотирнадцятої. 
136. Ніколи не вгадаєш, чи випив зайву чарку, доки її не вип’єш. 
137. Алкоголік той, хто п’є більше свого лікаря. 
138. Алкоголь в малих дозах не шкодить. А яка кількість доз? 
139. Можливо, алкоголь-анестезія, яка дозволяє декому пережити операцію, 
яка називається “життя”. 

 

«Что б мудро жизнь прожить, знать надобно не мало. 

                                         Два важных правила запомни для начала: 

140.                        Ты лучше голодай, чем что попало есть, 
                                         И лучше будь один, чем вместе с кем попало». 

i. Омар Хайям. 
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С П И С О К  П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Х  Ч Е Р Т  
Х А Р А К Т Е Р А  

 

Аккуратность 

Активность 

Альтруизм 

Артистичность 

Бескорыстие 

Бесстрашие 

Благородство 

Вежливость 

Великодушие 

Вера 

Верность 

Внимательность 

Воля 

Выдержка 

Галантность 

Гостеприимство 

Гуманность 

Дальновидность 

Доброжелательность 

Добросовестность 

Доброта 

Дружелюбие 

Естественность 

Женственность 

Жизнелюбие 

Жизнерадостность 

Озорство 

Опрятность 

Оптимизм 

Остроумие 

Отважность 

Отзывчивость 

Открытость 

Понятливость 

Постоянство 

Правдивость 

Приветливость 

Принципиальность 

Пунктуальность 

Работоспособность 

Раскованость 

Раскрепощенность 

Расторопность 

Решительность 

Романтичность 

Самостоятельность 

Сдержаность 

Сердечность 

Серьезность 

Собраность 

Сострадание 

Сочувствие 

Умение быть   благодарным 

Умение любить 

Умение молчать 

Умение понимать 

Умение прощать 

Умение слушать 

Умение фантазировать 

Умеренность 

Упорство 

Уравновешеность 

Усидчивость 

Уступчивость 

Утонченность 

Хозяйствинность 

Целеустремленость 

Честность 

Чистоплотность 

Чувственность 

Чувствительность 

Чувство долга 

Чувство собственного 

достоинства 

Чуство юмора 

Щедрость 

Элегантность 

Эмоциональность 



22 

 

Заботливость 

Изобретательность 

Интеллигентность 

Искренность 

Коммуникабельность 

Кропотливость 

Любезность 

Любознательность 

Мудрость 

Мужество 

Наблюдательность 

Надежность 

Настойчивость 

Нежность 

Независимость 

Обаятельность 

Общительность 

Обязательность 

Спокойствие 

Способность быть 
сильным 

Способность мечтать 

Способность созидать 

Стабильность 

Строгость 

Тактичность 

Творчество 

Терпимость 

Точность 

Трудолюбие 

Увлеченность 

Удачливость 

Удовлетворенность 

Уживчивость 

Улыбчивость 

 

Энергичность 

Энтузиазм 

 

ЖИТИ ЧИ ПАЛИТИ? 

1. Шановні, не піддавайтесь впливу облудної реклами про тютюнопаління, майте 

здоровий глузд і волю, бо ваше життя – це мета зберегти свіжий подих, ясний блиск 

очей, міцне здоров’я, забезпечити собі в майбутньому успішне, цікаве життя – це 

неодмінна основа людського щастя. 
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2. Якщо у сім’ї курить один із батьків, часто хворіє - 69 відсотків дітей, якщо обоє - 

84 відсотки, а якщо ще хтось третій – практично здорових дітей в такому домі не 

буває. 

3. Ставлення тютюнових виробників до курців: «Ми не куримо непотріб, ми лише 

продаємо його. Ми віддаємо право курити молодим, бідним чорним і тупоголовим.» 

4. Тютюнова і алкогольна спокуса – зловісна причина багатолітніх людських утрат, 

нерозквітлих талантів, нездійсненних мрій, ненароджених дітей. 

5. Трудно представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, 

если бы люди перестали одурманивать себя водкой, вином, табаком, опиумом. 

6. Куріння справляє явний негативний вплив на здоров’я і на статеве життя 

чоловіків. 

7. Було б більше здорових, якби любителі поїсти їли менше, а алкоголіки менше 

пили, а курці відмовилися від цигарок і щоб кожен більше рухався і займався 

спортом. 

8. Не може бути сумнівів у тому, що паління винне у більшості випадків виникнення 

злоякісних новоутворень, які приводять до інвалідності і передчасної смерті. 

9. Не по лобі розум визначають. 

10. Неправильне харчування, зловживання ліками, алкоголем, палінням, 

недостатність руху і сну погіршує самопочуття і негативно впливає на здоров’я. 

11. Паління – це фізична хвороба. 

12. Паління є одним із серйозних факторів ризику виникнення інфаркту міокарда. 

13. Хочеш бути здоровим  - не вживай алкоголю і не пали. 

14. Куріння – це один із основних факторів ризику і причин захворювання серця і 

судин. 

15. Всі люди знають, що тютюнопаління дуже шкідливе для здоров’я. 

16. Нікотин, образно сказано, є батогом для серця. 

17. Важкі виразові хвороби: виразкова хвороба, гастрит часто є причиною того ж 

паління. 

18. Тютюн (тютюнопаління) сильно впливає на нервову систему і психіку людини. 

Спочатку проходить збудження нервових центрів, а потім нікотин паралізує їх. 

19. Вчені всіх країн довели, що тисячі самих важких захворювань людини  - 

тютюнопаління. 

20. Самою страшною розплатою за тютюнопаління вважається РАК. 

21. Тютюнопаління є одним із факторів, підвищуючи ризик інфаркту міокарда. 
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22. Медичний комітет “Куріння і здоров’я” вважає, що запеклий курець скорочує своє 

життя на 8,3 роки. 

23. Виразка шлунку на період лікування – сувора дієта з повним виключенням 

тютюнопаління і алкогольних напоїв. 

 

 

24. Серцево-судинна дистонія, сигнал, про хворобу вашого організму. Назавжди забудьте 

про тютюнопаління, про вживання спиртних напоїв. 

25. Тютюнопаління шкідливе для серцево–судинної системи, підсилює ризик 

захворювання раком легень, шкідливо діє на нервову систему. 

26. Тютюнопаління різко підвищує загрозу інфаркту міокарду. 

27. Для здоров’я необхідно – відмовитись від шкідливих звичок (тютюнопаління, 

зловживання алкоголем, малорухомий спосіб життя, переїдання).  

28. Тютюновий день зумовлює розвиток раку, хвороб серця та судин, негативно 

позначається на        здоров’ї. 

29. Кожних 5 хвилин помирає один українець, причиною є отруєння нікотином. 

30. 25% хвороб, які призводять до передчасної смерті, безпосередньо спричинені 

палінням тютюну. 

31. ”Звичка, огидна для зору, нестерпна для нюху, шкідлива для мозку, небезпечна 

для легенів” – ось що таке куріння. 

32. Покинути курити – знизити ризик захворювання, принаймні 25-30 недуг, серед 

яких        найнебезпечніша, що закінчується смертю. 

33. У 20 % смертності людей – причиною є куріння. 

34. Одна викурена сигарета вкорочує життя на 15-20 хвилин. 

35. Інфаркт міокарда у тих, хто курить, спостерігається у тричі частіше, ніж у тих хто 

не курить. 

36. Курці хворіють у 3-4 рази частіше, ніж люди, що не курять. 

37. Куріння – є причиною смерті від раку легень у 90 відсотках випадків, від 

емфіземи легень – у 75       відсотках, від хронічного бронхіту – 75 відсотках. 

38. Легені курця зі стажем – це чорна гнила маса. 

39. Куріння спричиняє рак стравоходу, сечового міхура, підшлункової залози, 

гортані, матки. 

40. Від куріння тупіють. Воно не сумісне з творчою роботою. 

41. Нікотин послаблює пам’ять, силу волі, здібності – здоров’я. 

42. Не палити, а дбати про здоров’я, бо - це необхідна основа людського щастя. 
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43. ”Цигарки – це паличка, на одному, кінці якої вогник – на другому дурень”. 

(Бернард Шоу) 

44. Кожному своє! Тютюну забуття, а людям здоров′ я, краса, радість і буття. 

45. ”Кинув палити тому, що хочу бути здоровим щасливив і розумним”. 

46. ”Кину курити, я стану свіжим, бадьорим, повним сил та енергії, не буду 

отруювати планету, житиму в гармонії з природою й людством”. 

47. Тютюнова і алкогольна спокуса – зловісна причина багатомільйонних людських 

утрат, нерозквітлих талантів, нездійсненних мрій, ненароджених дітей. 

48. Той, хто дихає, тим, що курець видихає – ризикує мати ракові захворювання з 20 

до 50 %. 

49. 25-40% випадків смерті від раку спричиняє тютюнопаління, як у чоловіків так і у 

жінок. 

50. Кожен 5-й курець хворіє на рак. 

 

 

51. Ми вбиваємо себе – алкоголем, курінням, наркотиками. 

52. Тютюнопаління – найпоширеніша наркоманія в світі. 

53. Тютюнові вироби завдають страждань курящим, їхнім сім’ям, вони спричиняють 

значні збитки в економіці, погіршення стану довкілля та виникнення пожеж. 

54. Сивий димок від цигарок – це підступна зваба, значною мірою у неможливість 

здійснення мрій, вкорочують тобі життя, що приводить до фізичних та 

моральних страждань. 

55. Тютюнопаління – це тютюновий склероз, тютюнова гіпертонія, бронхіт. 

56. Курити чи бути здоровим – вибирай сам. 

57. Тютюнопаління – це вид наркоманії. 

58. Курці хворіють і помирають у 3-5 разів частіше, ніж не курці. 

59. Від куріння тупіють. Воно не сумісне з творчою роботою. Куріння годиться лише 

для нероб. 

60. Нікотин послаблює пам’ять, силу волі, здібності, що вкрай необхідні для 

життєдіяльності. 

61. Гарне життя й тютюн не можуть бути сумісним поняттям. Не паліть, дбайте про 

власне здоров’я, бо - це необхідна основа людського щастя.  
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62. Той, хто має здоровий глузд, силу волі і не палить – зберігає свіжий подих, ясний 

блиск очей, міцне здоров’я, забезпечує собі в майбутньому успішне цікаве життя. 

63. “Пасивне куріння” – це вбивчий вплив на оточуючих. Тож єдина можливість не 

відбирайте життя у своїх близьких – не куріть! 

64. Серед жінок, які регулярно вдихають у сім’ї тютюновий дим (пасивне куріння), 

спостерігається високий ризик серцевих нападів і смерті. 

65. Пристрасть до паління, або алкоголю не сумісна з методами лікування. 

66. Алкоголь і тютюн вбивають клітини головного мозку, руйнують людину, роблять 

її залежною. 

67. Алкоголь і тютюнопаління – це фізична хвороба, яка негативно впливає на 

здоров’я. 

68. Кожного дня курець отруює себе нікотином, поки не з’явиться підозріла тінь в 

легенях. 

69. Статева слабкість – результат відсутності в організмі вітамінів, велика втома, 

гострі нервові розлади, зловживання алкоголем і тютюнопалінням. 

70. Щоб укріпити здоров’я раз і назавжди відмовтесь від шкідливих звичок – 

вживання спиртного, цигарок, великої кількості жирної, м’ясної їжі, гострих 

приправ. 

71. Щоб бути здоровим, не вживайте отрути – цигарок та алкоголю. Тютюн розрушує 

в організмі віт. ”С”, в тому числі захист від хвороб. 

72. Як би покращилося б наше життя, коли б люди перестали одурманювати себе 

горілкою, вином, тютюном, наркотиками. 

73. Тютюнопаління є причиною в більшості випадків виникнення злоякісних 

новоутворень в дихальних шляхах, захворювань серця і судин. 

74. Кожна нова затяжка цигаркою, скорочує наше життя, по меншій мірі на один 

вдих. 

ХІБА Ж БАГАТСТВО ЦІ РОКИ ?  

 

 

1. В похилі роки не старайтесь в справах вигнати з себе все, не будьте чудаком, який 
старається із каміння вижати воду. 

2. Спорт і додаткові фізичні навантаження – фактори, затримують старіння 
організму. 

3. Старість більше робить зморщок у розумі, ніж на обличчі. 
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4. Якщо вам за сорок, забудьте про жирне і жарене. 
5. Для людей, які пройшли рубіж сорокалітнього віку, фізичне тренування – це 

єдина можливість протистояти процесам старіння. 
6. Чим товстіша талія, тим коротше життя. 
7. Фізичні вправи – це продовження життя. Необхідні молодим і похилим людям. 
8. Не можна працювати на знос, втома - охоронний сигнал, б’ючи тривогу про 

вичерпання сил.   
9. Активна й інтелектуальна діяльність приводить до більш тривалого життя. 

Лінивий розум руйнується швидко. 
10. Якщо тиск крові перевищує норму, то ти (так вважають вчені) на 20% старішаєш 

всіх своїх однолітків. 
11. При розумному способі життя, похила людина може бути здоровою і корисною 

для суспільства. 
12. Здоров’я, бадьорість і довголіття вічна мрія людства! 
13. В ослаблених людей, особливо в тих, що систематично вживають алкоголь, 

фактори захисту від хвороб вкрай недостатні. 
14. Для людей, які перейшли рубіж 40-літнього віку, фізичне тренування можна 

рахувати, як єдиний процес проти старіння.  
15. Жизнь ломает – не сгибаться! Больно очень? – Улыбаться! 
16. “Коль можешь, не грусти о времени бегущем, 

  Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим… 

  Сокровища свои истрать пока ты жив, 

  Ведь в мир иной предстанеш неимущим. ”  

                                             Омар Хайям                                                    

 

  

 

                                 Мабуть, той Кікабідзе жартував, 

                                 Коли роки вважав своїм багатством. 

                                 Зустрінеш всюди, де б не побував, 

                                 Людей похилих – наше сіре братство. 

                                 Не додають багатства нам літа, 

                                 Лиш досвідом збагачують щоденно… 

                                 Наука жити начебто й проста, 

                                 Та хто її засвоїв достеменно? 

                                 Так, додають нам мудрості літа, 

                                 Та й гіркоту приносять, знай, поденно. 

                                 Під сімдесят – на серці пустота, 
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                                 Навіть в свята в душі буденно. 

 

СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ…  

1. Від гніву – старієш, від сміху – молодієш. 
2. Вона заговорила йому вставлені зуби.  
3. Все в руках людини, тому їх треба часто мити. 
4. Гумор - одна з важливих передумов доброго здоров’я. 
5. Довідки про непрацездатність деякі лікарі видають безболісно. 
6. “Доктор, це не той зуб, який ви вирвали: хворий зуб поруч”. “Спокійно, 

спокійно! Я вже до нього добираюся.”. 
7. Дорогі ліки не завжди допомагають хворому, але завжди аптекарю. 
8. Є такі здорові люди, що їх навіть найдосвідченіший лікар не може зіпхнути в 

могилу. 
9. Життя, безумовно, добрий учитель, але дуже дорого бере за свої уроки. 
10. Склероз: заснув, забувши прийняти снодійне. 
11. Звик до районних масштабів, скаржиться на біль “в районі серця”. Зубний біль – 

дрібниця, коли зуб болить у іншого. 
12. І жартівники помирають всерйоз. 
13. І лікарі, і священики служать посередниками між людьми і небом. 
14. Кам’яне у вас серце! Такими серцями вулицю  мостити б! 
15. Коли вчаться писати – псують папір, коли вчаться лікувати – псують людей. 
16. Коли людина сміється, вона зла не зробить.  
17. Коли ми закриваємо очі на хвороби, хвороби закривають очі нам. 
18. Ковтання злості погано діє на здоров’я. 
19. Кращий засіб від безсоння – спати. 
20. Лікар, який говорить хворому, що він невиліковний – злочинець, який вважає 

себе Богом. 
21. Лікар: “Перепої в серці.”. 
22. Лікарі приписують помилки на одних пацієнтах, а виправляють їх на інших. 
23. Ліки завжди п’ють за своє здоров’я. 
24. Любов п’янить. Особливо, любов до спиртного. 
25. Люди, які ніколи не сміються – несерйозні  
26. Мудреці і зубні лікарі дивляться в корінь. 
27. Найгірше в житті те, що воно минає. 
28. Найгірші хвороби не смертельні, а невиліковні. 
29. Напис на дверях одного лікаря: “Лікар невиліковних хвороб.”. 
30. Не в тому лихо, що мозоль є, а в тому, що на нього наступають. 
31. Не всякий, хто безбожно бреше, - атеїсти. 
32. Напис на деяких лікарняних дверях: “Дорогие братья! Люблю с вас брать я. ”. 
33. Не по лобі розум визначають. 
34. Оголошення в аптеці: “Тут продають ліки і всі інші отрути.”. 
35. Питання я ставлю не ребром, а всією грудиною кліткою. 
36. Почуття ліктя він виявляв тільки у тролейбусі. 
37. Праве око не любить лівого, тому між ними і виріс ніс. 
38. При раптовій хворобі лікар завжди приходить із запізненням. 
39. Є таке поняття як глибока старість Жаль, що нема “глибока молодість”. 
40. Сказати комусь: ідіот – це образа, а діагноз. 
41. Спочатку скаржився на хвороби, а коли їх не виявилося – на лікарів. 
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42. Тільки зубний лікар може сказати жінці: “Прошу закрити рота.” – і не мати від 
цього ніяких неприємності. 

43. У веселий час і смерть не страшна. 
44. У дитинстві йому робили багато щеплень, але забули прищепити почуття 

відповідальності. 
45. І його діях не було ніякої системи, крім нервової. 
46. В нього був грип з ускладненням на службі. 
47. У тепличних умовах дуба не виростиш, а дубину -  можна.  
48. Уколи сатириків слід терпіти, як уколи медиків. 
49. Усміхатись – це завжди трішки показувати зуби. 
50. Успадкувати хвороби мають право, навіть, найвіддаленіші родичі. 
51. Хворий скаржиться, що в нього камені в печінці, і лікар пообіцяв, що він від тієї 

хвороби, каменя на камені не залишить. 
52. Хто він? Заступник дурня. 
53. Часто буває так, що висміяти – значить вилікувати. 
54. Що стало смішним, не може бути небезпечним. 
55. Якщо в тебе немає почуття гумору, ти ні на що не здатний, бо ти хвора людина. 

Якщо мовчання – золото, то глухонімі бути мільйонерами. 
56. Якщо не бігаєш поки здоровий, будеш бігати коли захворієш. 
57. Найгірше в житті те, що воно минає. 
58. На дні кожного серця  є осад. 
59. Краще руки мити перед їжею, а ніж шлунок після їжі. 
60. “Твій живіт, твоя смерть”. 
61. Є лише одна невиліковна хвороба – це життя. Від неї завжди помирають. 
62. Відсутність зубів не заважає заїдатись. 
63. “Чи знаєте секрет довголіття? – Щодня їсти часник. Тільки не розумію, як це 

тримати в секреті?…” 
64. “Смеяться, право, не грешно над тем,что кажется смешно”. 
65. Гумор – велика сила. Ніщо так не зближує людей як добрий сміх без образ. 
66. Веселість – це найвидатніша риса людини. 
67. Від сміху молодієш, від гніву старієш. 
68. Добре сміється останній. Плакати  можна і без черги. 
69. Ніколи не жартуйте, як з розумними людьми. 
70. Людського сміху боїться кожен, навіть той, хто вже нічого не боїться. 
71. Критика, сатира, гумор – це щось на зразок ліків: любити важко, але вживати 

обов’язково. 
72. “Щастя іноді встромлює найкращі пера в капелюх дурня”. 
73. Кинь щасливця у воду і він випливе з рибою в зубах. 
74.   Тільки після шлюбу дізнаєшся, що таке справжнє щастя.  Але тоді вже буває 

надто пізно. 
75. – Я така щаслива, така щаслива, що готова пригорнути увесь світ! – О, тоді 

починайте з мене… 
76. Заява вченого: Мені пощастило винайти  чудові ліки! Залишилось визначити 

від яких  вони хвороб. 
77. Дурень, який визнав, що він дурень, є вже не дурнем. 
78.  Надія – добрий сніданок, але погана вечеря. 
79. Розумний не каже того, що знає ,а  дурень каже, що й сам не знає. 
80. Тільки мертвого не можна зачепити за живе. 
81. Тільки  чужими очима  можна бачити свої недоліки. 
82. Оптиміст – це людина, яка одружується зі своєю секретаркою і сподівається і 

надалі їй диктувати. 
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83. Чому це так: говориш прямо, а виходить боком?   
84. Старість – дуже погона річ, але, по суті, це єдиний спосіб прожити довго. 
85. Гуморист – це людина, якій добре через те, що йому погано. 
86. Гумор така ж особиста справа, як секс. 
87. Гумор – мистецтво бачити третю сторону людей. 

 

О Х ,  Ц І  Ж І Н К И  

                                     

1. Високі каблуки винайшла жінка невисокого росту, яку цілували тільки в лоб. 
2. Професія немов жінка: мало її вибрати, треба ще й оволодіти. 
3. Бережіть жінку – джерело благополуччя чоловіка. 
4. Тільки в однім і жінки й чоловіки солідарні: і ті і другі не довіряють жінкам. 
5. І німий, упадаючи біля жінки, хоче багато чого сказати. 
6. Часто трапляється, що після того як  жінка віддала ключ від свого серця, вона міняє 

замок. 
7. Жінки віддають дружбі лише те, що позичають у кохання. 
8. Жінка живе тільки тоді, коли вона кохає, а кохає вона все життя. 
9. Були приклади, коли жінки, гуляючи добре знайомими доріжками, ставали на хибний 

шлях. 
10. Якби можна було перетворити людську мову на електроенергію, то п’ятьох сусідок 

вистачило б на освітлення цілого міста. 
11. Сходячись разом, чоловіки один одного слухають, а жінки - оглядають. 
12. Жінки в коханні подібні до смерті: вони з’являються некликаними і не приходять, коли 

їх кличуть. 
13. Все в руках людини, а людина в руках у жінки. 
14. На думку жінки головна задача хімії, викликати реакцію в чоловіків. 
15. Є два способи керувати жінкою, але  ніхто їх не знає. 
16. Чоловіки говорять про жінок що їм заманеться, а жінки роблять з чоловіком, що їм 

завгодно. 
17. Коли чудові жіночі очі затуманені слізьми, чоловік перестає ясно бачити. 
18. Жінка  вважає, що на кожне питання є два погляди: її і помилковий. 
19. Якби не було жінок, всі багатства світу  нічого не значили б. 
20. В помилці любої жінки – вина чоловіків. 
21. Жінка – віконна штора, малюнок красивий, але світу уже не побачиш. 
22. Жінка – це запрошення до щастя. 
23. Порядна жінка не помічає, коли помічає, що її помічають. 
24. Скільки одиноких чоловіків мріють про гарну дружину. А скільки одружених! 
25. Жінки не вибачають чоловікам помилки, які самі ж зробили. 
26. Жінка для чоловіка загадка, відгадку він шукає в наступної жінки. 
27. Жіноча догадка більш точна, чим чоловіча впевненість. 
28. Жінка ніколи не помічає того, що для неї роблять, але завжди помітить те, що для неї не 

зробили. 
29. Хто розумніший – чоловік чи жінка? Жінка, бо де б ви бачили щоб вона бігала за  дурним 

чоловіком тільки тому, що в нього гарні ноги. 
30. Жінка, як дамська сумочка – де ніколи не найдеш того, що шукаєш. 
31. Жінка здатна зберегти тільки одну таємницю – її вік. 
32. Жінці легше поцілувати чорта, аніж назвати когось красунею. 
33. Жінка може ощасливити чоловіка двічі: коли погоджується на шлюб і коли 

погоджується  на розлучення. 
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34. Королева – це жінка, яка керує  державою, коли нема короля, і керує державою, коли 
король ...є. 

35. Тільки після шлюбу дізнаєшся що таке справжнє щастя, але тоді буває дуже пізно. 
36. Екскурсовод до туристів: ”Якщо дами  на хвилину замовкнуть, можна буде почути 

страшенне ревіння Ніагарського водоспаду.” 
37. Для жінок з некрасивими ногами єдиний порятунок – велике декольте. 
38. Ця фотографія зроблена, коли я була набагато старішою. 
39. Основна причина розлучень – шлюб. 
40. Вона купила чудову білизну, коли йшла до лікаря, і зараз страшенно засмучена, бо той  

попросив показати тільки язик. 
41. Жінки п’ють красиву брехню ковтками, а гірку правду – каплями. 
42. Жінка часом зраджує не тому, що в ній багато поганого, а тому що в ній пропадає багато 

гарного. 
43. Жінки не люблять одна одну і причина в цьому – чоловіки. Виняток – лесбіянки. 
44. Як би погано чоловіки не думали про жінок, люба жінка думає про них ще гірше. 
45. Красива жінка: для душі – рай, для розуму – пекло, для кишені – чистилище. 
46. Мрія жінки – мати вузьку ніжку, а жити на широку. 
47. Доказати жінці що вона помиляється можна, але переконати її в цьому – ні. 
48. Коли жінка не знає чого вона хоче – вона хоче не тебе. 
49. Тільки зубний лікар може сказати жінці щоб закрила рота і не мати від цього ніяких 

неприємностей. 
50. Чоловік заради жінки останнє з себе зніме. 
51. Жінка ділиться: з чоловіком – добробутом, з другом – бідами, з коханцем – любов’ю. 
52. Жінка розквітає тільки в коханні. 
53. Бути жінкою важко тому, що їй потрібно мати справу з чоловіками. 
54. Чого хоче жінка – дайте, бо вона візьме сама та ще й більше. 
55. Без жінок жити на світі неможливо. 
56. Яке найбільше покарання за двоєженство?  Дві тещі. 
57. Хіба жінка – це тільки обличчя? 
58. Казка, коли женився на жабі, а дійсність – коли навпаки. 
59. Дурні женяться, а розумні – виходять заміж. 
60. Жінки так люблять чистоту, що вичищають чоловікам навіть кишені. 
61. Кохання одруженої жінки – велика сила. Одруженим чоловікам такого і не снилось. 
62. Любов потрібна як гроші – кожен день. 
63. Жінка геніальна в коханні і зовсім неможлива у всьому іншому. 
64. Чоловік може витерпіти все, окрім сліз жінки, причиною яких – він сам. 
65. Чим дружина відрізняється від терориста? Тим, що з терористом можна домовитись. 
66. Коли нема кому віддатись – жінка повністю віддається роботі. 
67. Зробити жінку щасливою не важко, важко при цьому самому залишитись щасливим. 
68. Миша – це тваринка, шлях котрої засіяний впавшими від непритомності  жінками. 
69. Дві речі хоче справжній чоловік: небезпеки і гри з нею. Тому йому й потрібна  жінка –як 

найбільш небезпечна іграшка. 
 

ТРОШКИ ФІЛОСОФІЇ  

                                          

1. Філософія – медицина душі. 
2. Філософія  завжди пробує довести неймовірне, апелюючи до незрозумілого. 
3. Філософи – це люди, які до ключів підбирають замки. 
4. Не кожен, хто загубив віру, так зразу й став філософом. 
5. Філософія –мати всіх наук. 
6. Філософія – це малозрозумілі відповіді на питання, які не мають вирішення. 
7. Бути славним – добре, бути добрим – краще. 
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8. І лікарі, і священики  служать  посередниками між  людьми і небом. 
9. Не по лобі розум визначають. 
10. Праве око не любить лівого, тому між ними і виріс ніс. 
11. Щастя – жити, але жити здоровим. 
12. Що стало смішним, не може бути небезпечним. 
13. Без постійного самовдосконалення не може бути відчуття повного людського щастя. 
14. Найгірше в житті те, що воно минає. 
15. Є  лише одна невиліковна хвороба – це життя. Від неї завжди помирають. 
16. Наука без совісті спустошує душу. 
17. Життя – це боротьба, нещасний пливе по течії. 
18. Якщо немає щастя в житті, то де знайти сили, щоб зайнятися здоров’ям? 
19. Здоров’я, бадьорість, довголіття – вічна думка людства. 
20. Краще жити здоровим для людей, як померти хворим ради себе. 
21. Краще розумно мовчати, ніж говорити дурниці 
22. Щоб любити добро, потрібно всім серцем ненавидіти зло. 
23. Пам’ять – дивне сито, в ньому залишається все хороше про себе і все погане про 

других. 
24. Мистецтво подобатись – це вміння обманювати. 
25. Робити добро легше, ніж бути добрим. 
26. Бізнес – це мистецтво витягати гроші із кишені другого чоловіка, не вдаючись до 

насильства. 
27. Щоб повірити в добро – потрібно його робити. 
28. Пекло і рай знаходяться на землі, в самій людині і кругом неї. 
29. Яка різниця між мудрим і розумним? Розумний викрутиться при любих умовах, а 

мудрий в такі умови не попаде. 
30. Якщо ти віриш в себе і свою працю, йди до поставленої мети. 
31. Всякий, хто знає як робити добро і його не робить – грішник. 
32. Роби добро всім і завжди, зло – нікому і ніколи. 
33. Краще зло терпіти, аніж завдавати його іншим. 
34. Без страждань щастя не добитися. 
35. Насолода – це плід роботи, а також нагорода за неї. 
36. Люди готові заздрити навіть красивим похоронам. 
37. Заздрість не знає вихідних. 
38. Життя – це лікарня, де кожен пацієнт хоче перебратися на друге ліжко. 
39. Життя коротке. Трошки потерпи. 
40. Життя – це відпустка. Тільки з того світу. 
41. Дні, що пройшли –ще не життя. Життя – те, що в них запам’яталось. 
42. Живи як можеш, коли не можна як хотілось би. 
43. Життя і смерть – сіамські близнята, що завжди разом. І нема в природі хірурга, що 

зміг би їх розділити. 
44. Совість у нього чиста, бо ще не була в ужитку. 
45. Багато людей схожі на яйце: вони надто повні, щоб вмістити щось іще. 
46. Кинь щасливця у воду і він випливе з вибою в зубах. 
47. Правила завжди нудні. Цікавими бувають тільки винятки. 
48. Боягуз називає себе обережним, а скупий – економним. 
49. Чому ми так радіємо народженню і сумуємо на похоронах? Чи не тому, що ці події  

відбуваються не з нами особисто? 
50. Бажання лікуватись, можливо, головна риса, що відрізняє людину від тварини. 
51. Кожна людина хворіє і одужує на свій лад. 
52. В людини все повинне бути прекрасним: і її достоїнства і недостатки. 
53. Якщо людини нічим похвастатись, вона хвастається своїми бідами. 
54. Хам залишається хамом, навіть коли вибачається. 
55. Розум, бажаючи бути досить тонким, може стати непомітним. 
56. Розумні більше вчаться в дурних, ніж дурні  в розумних. 
57. Розумний не стане сперечатись із сильним. 
58. Бути розумним – це означає не запитувати про те, на що не існує відповіді. 
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59. Із всіх задоволень найприємніші ті, які ми отримуємо не часто. 
60. Ти мене поважаєш? Я тебе теж. Значить ми люди, яких поважають. 
61. Більшість людей поважає те, чого не розуміє. 
62. Сумнів – це півдороги до мудрості. 
63. Чисте сумління – найкраща подушка. 
64. Чим менше сумління, тим більше всього іншого. 
65. Страх смерті – гірше ніж смерть. 
66. Двом смертям не бувати, а однієї не уникнути. 
67. Не вірте словам, ні своїм, ні чужим. Вірте справам: і своїм, і чужим. 
68. Слава не вічна, вона, як і одяг, зношується. 
69. Кусок хліба на рідній землі - краще ніж крендель на чужій. 
70. Людині дано розум для того, щоб вона зрозуміла що одним розумом жити 

неможливо. 
71. У того, хто нічого не робить, завжди багато помічників. 
72. Апетит приходить під час їжі, але чомусь не проходить, коли їсти нічого. 
73. Рай там, де я. 
74. Жаль, що в рай треба добиратись на катафалку, хоч це й безкоштовно. 
75. Всі люди живуть по одних принципах, але порушують їх по-різному. 
76. Єврейська мудрість: все, що нам дається даром , краще брати грошима. 
77. Життя – єдине змагання з оточуючими, коли бажаєш прийти до фінішу останнім. 
78. Готовий постояти за других – їдь в автобусі! 
79. Небезпечно, коли голос розуму доноситься із пустого шлунку. 
80. Краще нехай над тобою сміються, аніж плачуть. 
81. Можливо, ви ніколи не бачили райдуги і не любувались  заходом сонця. Але це тільки 

тому, що завжди дивились собі під ноги. 
82. Поверни лице до сонця, і тіні не буде видно. 

ГІМН  ЖИТТЮ  

 

Безмежний Всесвіт  та 
безмовний 
Та щось там цокає щомить: 
Його Творець й Володар повний 
Лічильник часу там хранить. 
Надійно він його сховав, 
Рахує той нам кожну мить… 
З Землян ніхто там не бував, 
Щоб той лічильник зупинить. 
І  всім, хто сущий на Землі, 
А в списки ті і нас включив, 
Хронометр той, що десь вдалі, 
Вже й  нам багато налічив. 
Вік для людини –  то секрет, 
Але ж надію не покинуть 
І осідлать якусь з комет, 
Щоб в Всесвіт зоряний полинуть. 
Щоб той лічильник зупинить, 
Щоб вічна молодість настала… 
Прозріння все ж  приходить мить: 
Людина Богом  ще не стала. 
Тому ми  молодість в душі 
Самі собі творити  будем 
Й хронометр той, що десь в тиші 
Все лічить час нам, ми забудем. 
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Тож гімн життю куєм самі, 
Адже ми в Всесвіті єдині…. 
Отож буттю радіймо ми, 
 Бо ми -  в прекрасній Україні ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


