












ВІДГУК НА СТАТТЮ ЛЮДМИЛИ РАДУХІВСЬКОЇ 

 

Людмила Радухівська Шановний, Анатолію Івановичу! Дякую Вам за дуже цікаву і наповнену 

глибоким змістом статтю. Перш за все, хочу зазначити те, що Анатолій Іванович-це Людина, 

лікар, вчений, який незважаючи на свій поважний вік (83) продовжує працювати, писати 

цікаві статті та закликакати людство до навернення, бо з життєвого досвіду лікування тяжких 

онкохворих людей засвідчує, що без Бога нічого доброго не буде. Анатолій Іванович у своїй статті 

черговий раз нагадує нам про Грушівське чудо об"явлення Богородиці, адже автор засвідчує, що 

від набраної ним цілющої води з криниці в церкві зцілилась його пацієнтка від тяжкого 

захворювання склероми. Цим самим Бог надихнув вченого на ствення НОВОГО напряму, 

"СИСТЕМУ ДУХОВНОГО І МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ І 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ДОКТОРА А.І. ПОТОПАЛЬСЬКОГО. У Книзі Сираха 38:4,5,6,7) 

зазначено, що "Господь із землі ліки виводить, і розумний муж не нехтує ними. Хіба не від дерева 

вода посолодшала, а й сила його тим самим виявилась? Це ж він бо людей обдарував знанням, 

щоб вони прославлялись його ділами дивними. Ними лікується й усувається біль, і хто знається на 

зіллях, -уміє їх змішувати". Мені двічі пощастило бути в Дендропарку "Перемога", що 

знаходиться в селі Ходаки Коростенського р-ну і побачиту унікальну колекцію лікарських рослин, 

кущів та дерев, які автор привіз і висадив на 40 га, але не тільки висадив для краси, а знає їх 

лікувальні властивості та застосовує при лікуванні різних захворюваннях людського організму. 

Однак велика праця, досвід і знання вченого цікаві тільки для хворих, а для інших -байдужість. 

 

Автор  

Шановна, Людмила Радухівська! Щиро вдячні за коментар. Надіюсь, що він розбудить 

свідомість людей вашого і нашого краю, які особисто бачили Об'явлення Божої Матері, а дехто і 

чув Її Звернення до нашого народу, але більшість з них про це забули. Така поведінка віруючих 

людей незалежно від їх релігійних уподобань і, так званих, конфесій призводить до продовження 

гріховності і відповідної реакції Господа Творця і нашого Господа Ісуса Христа. Нажаль, 

впродовж 35 років процес прозрівання не покращився (див. відгуки-публікації очевидців 

Об'явлення Божої Матері:  

http://dds.edu.ua/.../2002-grushivske-chudo-30-rokiv... , https://risu.ua/grushivski-

chuda_n68569, https://a-avvakum.livejournal.com/42285.html, 

https://a-avvakum.livejournal.com/42515.html, https://a-avvakum.livejournal.com/42979.html, 

https://a-avvakum.livejournal.com/43159.htm ). 

Маю надію і на прозріння наших однодумців. 

З повагою, 

Анатолій Потопальський. 

  

Людмила Радухівська  Анатолій Іванович закликає українців схаменутись, бо часу в період 

Апокаліпсису, передбаченого Апостолом Іоанном Богословом через Святого Духа, у нас, нажаль, 

немає [див. Новий Завіт, Одкровення Апостола Іоанна Богослова (Апокаліпсис)].  
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