
Як правильно 
харчуватися 
щоб мати 

здорове тiло?
(див. ст. 2)

Що ж призводить, 
до того, що сімейна 
пара розлучається? 
Проблема в сексу-
альному житті? Або 
чоловік не вміє пра-
вильно розпоряджа-
тися грошима? Або 
тому, що він втратив 

роботу? Можливо, 
теща (свекруха) була 

занадто настирли-
вою? Або дружина 

нехтувала своїми 
сімейними обов’яз-

ками? А, може, 
вони просто не зро-
зуміли один одного?

(див. ст. 3)

ТИ

ВПЕВНЕНИЙ
У СОБІ ЧОЛОВІК?

Бути впевненим у 
своїх силах є 

важливим імпульсом, 
щоб рости і надихати 

інших, але в той 
же час ...

(див. ст. 7)

Розвивайте 
свій мозок, 

і він в 
боргу не 

залишиться.
(див. ст. 4)

Що провокує розлучення?

ДЕНЬ РІШЕННЯ
24 СІЧНЯ О 10:00

В Україні вперше буде роздава-
тись безкоштовно Освячена ху-
стинка з цілющою водою з річки 
Йордан (Ізраїль).           (див.ст. 5)



Корисний хлiб за  5 хвилин

Як правильно харчуватись щоб мати здорове тiло?
Харчуватися правильно простіше, ніж 
здається. Озброївшись знаннями, ви 
досягнете мети. Якщо здорове харчування 
для вас не просто жертва, а можливість 
поліпшити своє життя - ви вже близькі до цілі!

Частина 1 з 3: Вибір 
здорового раціону
1.  Правильні вуглеводи. 
 Прості вуглеводи, які 
містяться в цукрі і борошні, 
швидко всмоктуються 

травною системою організму. Це призводить 
до надлишку вуглеводів, і ваш організм виділяє 
величезну кількість інсуліну, щоб впоратися 
з цією надмірністю. Вживайте ці продукти в 
помірних кількостях. Вживайте складні вуглеводи, 
які засвоюються організмом повільно. Вони є 
в цільнозерновому борошні, міцних овочах, 
вівсянці і в необроблених крупах. У цих продуктах, 
як правило, міститься більше вітамінів та інших 
поживних речовин, корисних для організму, а 
також в них більше клітковини. Подумайте про 
вживання зелено-листних овочів. Вони містять 
величезну кількість поживних речовин 
і швидко принесуть вам відчуття 
ситості. Приготуйте просте 
соте з оливковою олією, 
часником, дрібкою солі 
і перцю, і ви отримаєте 
несподівано смачну і дуже 
поживну страву. Обирайте хліб з 
висівками (сірий хліб) і 
макаронні вироби з борошна 
грубого помелу замість “нормальних” макаронних 
виробів. З оброблених вуглеводів, таких як в білому 
хлібі, складніше отримати поживні речовини, тому 
вони дають більше порожніх калорій.
2. Їжте більше нежирних продуктів, багатих 
білком. Намагайтеся щодня отримувати від 10% 
до 35% відсотків калорій з білкової їжі. Білки 
допомагають вам будувати м’язову масу і дають 
енергію, якої вистачить на цілий день. Деякі 
джерела корисних білків:
• Нежирні сорти риби, такі як камбала, палтус, 

тріска, окунь;

• Нежирне пташине м’ясо, таке як 
куряча або качина грудка;

• Бобові і соєві продукти;
• Горіхи, мигдаль.
3. Умійте розрізняти жири.  
Щоб ваш організм нормально 
функціонував, вам 
потрібно вживати 
жири. Продукти, багаті 
корисними жирними 
кислотами, це оливкова 
олія, горіхи, риб’ячий жир 

і різні масла з насіння.  
Додавши ці 
“корисні” жири 

до свого 
тижневого раціону, ви 

знизите рівень холестеролу 
і ризик серцево- судинних 

захворювань. Уникайте   транс 
і насичених жирів. Транс жири - 
це вид ненасичених жирів, які 

зустрічаються в харчових продуктах, 
які зазнали техно-логічної обробки. 
Вживання таких жирів підвищує ризик 
серцево-судинних захворювань. 
Читайте етикетки продуктів, які ви 
їсте, зазвичай трансжири  позначені 
як «гідрогенізовані» в списку 
інгредієнтів. 
4. Запасіться особливо поживними 
продуктами. 
Так звані, супер-продукти можуть 
вводити в оману, але деякі дійсно 
неймовірно корисні і поживні. Супер-
продукти можуть боротися 
з серцево-судинними 
захворюваннями, знижувати 
холестерол і навіть 
підвищувати настрій. 
Тут лише деякі   з них: 
Чорниця.Вона сприяє 
мозковій  діяльності. 
Якщо вам ніде дістати 
чорницю, спробуйте малину або 
журавлину. 
Водорості. Можливо, це звучить не 
апетитно, але коли ви прочитаєте 
список корисних речовин, то, 
можливо, зміните свою думку. Вони 
багаті вітамінами, мінералами і 
амінокислотами, і в той же час бла-

готворно впливають на природну 
мікрофлору кишечнику.
Лосось. Лосось багатий жирни- 
ми кислотами омега-3, тобто ко-
рисними жирами. Жирні кислоти 
омега-3 корисні для кров’яного 
тиску, мозкової діяльності і 
здорового серця.
5. Слідкуйте за вживанням солі. 
Використовуйте сіль в помірних 
кількостях і завжди звертайте 
увагу на продукти з написом 
“знижений вміст натрію”.
6. Практикуйте помірність. 
Не зловживайте якимось одним 
продуктом або типом продуктів. 
Старайтесь урізноманітнити свій 
раціон таким чином, щоб ви їли 
все в помірній кількості. У деяких 
людей без проблем виходить 
відмовитися від м’яса, цукру або 
інших продуктів. Однак більшість 
кидає щось,  але через деякий час 
не витримує і повертається до 
своїх старих звичок. Намагайтеся 
уникати цього замкнутого кола 
‘стриманість - обжерливість’, доз- 
воляючи собі час від часу невеликі 
“слабкості.” Наприклад, якщо ви 
хочете зменшити споживання 
цукру, дозвольте собі один десерт у 
п’ятницю ввечері і утримайтеся від 
солодкого решту часу.  Знаючи, що 
попереду вас чекає пауза у вашій 
дієті, вам буде легше 
протриматися в 
інші дні.

Ми сподіваємось, що 
ця стаття допомогла 
вам, дорогий читачу! 

Продовження читайте 
у наступному випуску. 

Інгредієнти:
• Одне яйце; 
• Одна столова ложка вівсянки;
• Одна столова ложка подрібненого 
         насіння льону;
• Одна столова ложка йогурту;
• Одна столова ложка води;
• Одна чайна ложка розпушувача 

Змішайте все у послідовності інгредієнтів 
та поставте  у скляному посуді до  

мікрохвильової - печі на 3 хвилини . 
 Хліб готовий!

Лінк  на відео - рецепт вказаний справа.
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е питання може здатися простим, 
але включає в себе набагато  
більше, ніж здається на перший 

погляд. Бути впевненим - значить не 
сумніватися у своїх можливостях, бути 
твердим і певним у тому, чого ви хоче-
те досягти для себе. Саме це викликає 
захоплення тих, хто вас оточує і нади-
хає їх наслідувати вас. Є велика різниця 
між впевненістю і пихою. Зарозумілий 
вважає себе кращим за інших, і це по-
чуття призводить до того, що чоловік 
прагне «показати себе». Ваш успіх не 
залежить від того, як ви себе показує-
те, ваш успіх визначається вашим став-
ленням до речей, вашою поведінкою. 
Ось чому багато чоловіків ніколи не 
стають по-справжньому успішними, 
тому що у своєму шлюбі, у своїй ро-
боті, в дружбі, вони не відповідають 
тому, що намагаються показати. 
Тоді як же не потрапити в «пастку» і 
не думати про себе більше, ніж ти на-
справді є? Вчені з університетів Мель-
бурна, Техасу і Каліфорнії провели до-
слідження цього питання серед людей 
багатьох країн, і на закінчення дали 
кілька порад:

Ви впевнений 
у собі

чоловік?
► Займайтеся спортом - Коли ви ро-
бите фізичні вправи, ваше тіло виро-
бляє ендорфіни, які приводять вас до 
хорошого самопочуття, підвищуючи 
вашу впевненість. Ви отримуєте впев-
неність у своєму фізичному здоров’ї, у 
своїй формі, і це необхідно, щоб досягти 
результат у тому, до чого ви прагнете.
► Одягайтеся добре - це не просто 
питання моди. Ви маєте певний образ 
в очах людей, і ваш одяг повинен від-
повідати вашій позиції і часу, в якому 
ви живете. Приділяйте цьому увагу, ваш 
одяг визначає ваше ставлення до себе 
і вашу цінність. Ви повинні справляти 
гарне враження, як людина, яка стежить 
за собою.
► Слідкуйте за поставою - увійдіть 
в якій-небудь магазин. Якщо ви поба-
чите там згорбленого консультанта з 
обличчям, як ніби він помер, але його 
забули поховати а з іншого боку, ін-
шого консультанта, з розправленими 
плечима і впевненою поставою (без 
зарозумілості, звичайно), якого з двох 
ви оберете? Так, ваша постава передає 
повідомлення в мозок інших людей, і це 
впливає на рівень довіри до вас.

► Аналізуйте себе - у вас є позитивні 
і негативні якості. Дізнавайтеся їх. Щоб 
ставати краще, потрібно не тільки бо-
ротися зі своїми недоліками, але і по-
кращувати свої сильні сторони. Якщо 
щось вже добре у вашому житті, це не 
означає що не може бути ще краще. Це 
називається еволюція. І коли ви еволю-
ціонуєте - ваша впевненість у собі зро-
стає.
► Навчайте інших - передавайте ін-
шим свої знання в якійсь області, в якій 
ви дуже добре розбираєтеся. Завжди є 
хтось, хто потребує, щоб ви могли пере-
дати свій професійний, соціальний, ду-
ховний досвід, чи в спорті, чи хобі. Мати 
учнів - це дорогоцінний поштовх, для 
того, щоб завжди прагнути дізнаватися 
більше, а також завжди бути впевненим 
у собі, і готовим до будь-яких питань.

От і все. Впевненість це не те, що при-
ходить з ночі в день, без зусиль. Це те, 
що ви сієте кожен день, щоб потім по-
жинати переваги в майбутньому. Якщо 
ви хочете бути впевненим чоловіком, 
практикуйте ці поради, це і є ваше 
завдання Intellimen в цьому місяці!



 В Україні більше 8 мільйонів дітей. За даними       
Міністерства молоді і спорту і Міністерства соціаль-
ної політики, наразі у державі зареєстровано понад 
91 тисячу сиріт і дітей, які були позбавлені батьківсь-
кого піклування. Згідно статистики попередніх років, 
в Україні щороку сиротіли до 8 тисяч дітей і підлітків, а 
цього року сиротами стали 10 тисяч дітей, і тенденція 
до зростання цієї кількості ймовірна і в наступ-
ному році, зазначає Міністерство молоді. 
 Протягом більше ніж 4 років, 
завдяки зусиллям волонтерів Центру 
Допомоги Храму Духа Святого, в 
рамках благодійної акції «Рука До-
помоги» та «Золоте серце», була 
заснована робота з підтримки ди-
тячих будинків. 
 Кожного місяця волонтери 
шукають можливості для того, щоб 
знайти кошти для допомоги дитячим 
будинкам, проводячи збір коштів у гро-
мадських місцях, збір продуктів біля супер-
маркетів, звернення до організацій та підприємців, а 
часом і за власний кошт.
 Серед волонтерів Центру Допомоги працю-
ють люди різного віку, які навчаються, мають свою 
роботу та сім’ю, але не залишаються байдужими та 
знаходять час для того, щоб полегшити долю вихо-

ванців дитячого будинку. Здебільшого працівники 
будинку просять допомагати придбати для дітей 
шкільне приладдя, засоби гігієни, миючі та засоби 
для прання, посуд, одяг, взуття, медикаменти, пе-
чиво та солодощі.
 Зазвичай відвідування триває близько 6 го-
дин, адже окрім матеріальної допомоги діти потре-

бують уваги. Тому кожного разу волонтери готу-
ють ігри та вистави, щоб розважити діток і 

влаштувати для них щось цікаве.  
« - Ми хочемо робити більше, і якщо 

Ви є директором чи працівником 
дитячого будинку, який потре-
бує допомоги, зателефонуйте 
та повідомте нас, ми зробимо 
все можливе, щоб допомогти» - 

зазначив координатор проекту 
благодійної акції «Золоте серце» 

Сергій Джугастранський. 
       А якщо Ви, читачу, маєте бажання до-

помагати в цій роботі та долучитися до неї  
будь-яким шляхом, телефонуйте за номером (044) 
303 97 97 та дізнайтеся, яким чином ви можете 
допомогти. Також, Ви можете зробити ваш внесок 
та пожертвувати кошти за реквізитами вказаними 
зліва, або через сторінку на сайті: 
www.helpcenter24.org/donation

Реквізити для 
пожертвування:

РГХВЕ «Храм Духа Святого»
МФО 380805

ЄДРПОУ 38002381
р/р 26009359987 в  

Райфайзен Банк “Аваль”

Діти майбутнє 
України!!!



Що призводить до розлучення?
Що ж призводить, до того, що сімейна пара розлу-
чається? Проблема в сексуальному житті? Або чо-
ловік не вміє правильно розпоряджатися гроши-
ма? Або тому, що він втратив роботу? Можливо, 
теща (свекруха) була занадто настирливою? Або 
дружина нехтувала своїми сімейними обов’язка-
ми? А, може, вони просто не зрозуміли один од-
ного?
Наш здоровий глузд не може заперечувати що 
все це може сприяти конфліктам або взаємним 
образам у сімейному житті. І все ж, є основна 
причина, яка захована дуже глибоко.
Чоловіків і жінок, які мають невдалий шлюб, об’єд-
нує щось спільне: всі вони проігнорували одну 
стару мудру пораду, яка полягає в короткій фразі 
- «Полюби ближнього свого, як самого себе».
Хто є нашим ближнім? Може, це сусід? Може, це 
коле- г и по роботі? Так, 

це всі ці люди, 
все людство - 
наші   ближні. 

Але одна стара 
приказка каже, 
що «милосердя 
починається в 
своєму домі». І 
вона містить 

одне зерно мудрості, а саме: «наші ближні» це, 
насамперед, чоловік і дружина.
Більшість людей дуже люб’язно і ввічливо став-
ляться до своїх друзів і сусідів. Але насправді, 
на перше місце треба поставити свого чоловіка 
(або дружину), ставлячись до нього (до неї) осо-
бливо ввічливо.
Припустимо, до серйозного керівника телефо-
нує клієнтка. Секретарка повідомляє йому про 
виклик. Як би пога- но він себе не 
почував у цей мо- мент, але 
він, взявши слу- хавку, 
обов’язково по-
сміхнеться і сер-
дечно розпочне 
розмову: «Добрий 
день! Як Ваші спра-
ви?», тому що він 
бажає завоювати 
прихильність клієнт-
ки, викликати її інте-
рес і симпатію.
Через кілька хвилин лу-
нає другий телефонний 

дзвінок. «Це ваша дружина», - каже йому секре-
тарка. «Знову вона!» - вигукує керівник з роздра-
туванням, насилу себе стримуючи. Дружині 
вдається поговорити з ним, але своїм тоном він 
показує їй свій поганий настрій.
В чому справа? Що він загубив свій зв’язок з най-
ближчою для нього людиною? Чому він показує 
повагу та симпатію по відношенню до клієнтів та 
вищого керівництва, але  не робить цього для 
дружини? Чому з нею все по-іншому? Якщо таке 
зневажливе ставлення до нею буде продовжу-
ватися, то неважко здогадатися, що результатом 
цього буде ще один зруйнований шлюб.
Такі чоловіки, як він, навіть не помічають того, що 
роблять. Вони не розуміють, що вони ставляться 
до дружини, як до старої, непотрібної річі. Те, що 
раніше викликало у них довіру, стало викликати 
байдужість і презирство.

Але не все так погано. Хоча погані звички 
у шлюбі вкорінюються легко, людина здатна, та-
кож, культивувати і хороші звички. Чоловіки мо-
жуть навчитися поводитися зі своїми дружинами 
ніжно і уважно в будь-який час, так само, як вони 

поводяться з партнерами по роботі. Якщо чо-
ловік не навчиться розмовляти зі своєю дру-
жиною люб’язно і сердечно, він буде руйнува-

ти стосунки у своїй сім’ї.
Так само, якщо дружина не бажає розмовляти 
зі своїм чоловіком, не проявляє до нього ін-

тересу і поваги, тоді такий шлюб виявиться 
або у важкому становищі... або дуже ско-

ро закінчиться розлученням. Відсутність 
ввічливості і поваги - це сигнал, який 
вказує на серйозні недоліки в шлюбі. 
Змінюйте ваше ставлення одне до одно-
го, і ваш шлюб завжди буде міцним!



1. Читання книг.
Книги набагато краще 
розвивають нас, ніж пере-
гляд відео. Адже читаючи 
книгу, нам доводиться біль-
ше думати. А дивлячись відео, 
доводиться в основному тільки 
споглядати і лише зрідка замис-
люватися. Хоча без спору є відео, 
в якому міститься багато корисної 
інформації. Але вона навряд чи мі-
ститься у звичайних фільмах, які ми 
постійно дивимося. Це спеціальні ві-
део - наприклад, лекції чи конференції 
на якусь корисну тему.
 
2. Самостійність у прийнятті рішення.
Звучить банально - але це теж важливий 
фактор. Людина, яка самостійно приймає рі-
шення, спочатку серйозно розмірковує над 
правильністю своєї дії. Набагато легше 
звалити свою відповідальність на інших 
людей, і дати їм можливість прийняти рі-
шення за вас.

 3. Вчіться у розумних людей
Якщо вчитися у дурного, то дурним і ста-
неш. Тому потрібно вчитися у розумних і 

оточувати себе розумни-
ми людьми, які стануть вас 

надихати ставати розумним 
і не відставати від них. А та-

кож будуть часто давати вам 
корисні та цінні поради.

 
4. Дійте оригінально.

Звичні дії не розвивають наш мо-
зок. А ось придумування оригіналь-

них рішень і застосування їх розвиває. 
Тобто, не дійте постійно за шаблоном, 

а імпровізуйте своїм життям, вносьте в 
нього нові фарби!

 
5. Задавайте питання і шукайте відповіді.

Потрібно підтримувати свою допитливість по-
стійно, а не тільки будучи маленькою дитиною, 

яка відрізняється дуже великою допитливістю. 
Якщо вдасться бути допитливим як дитина, 

то можна багато чого зрозуміти в цьому 
загадковому світі. Можна також не про-
сто шукати відповіді на свої питання, а й 
спробувати самому знайти відповідь на 
основі тих знань, які вже є у вашій голові. 

У підсумку ви змусите свою голову пра-
цювати. І пошук відповідей, як у собі, так і 
в інших джерелах, зробить вас розумнішим.

Що дозволить вам стати розумнішими і розвине ваш розум?

Будь-який продукт має свій 
термін придатності, після 

закінчення якого споживати 
його в їжу небезпечно. Знати, 
як зберегти продукти харчу-
вання свіжими в домашніх 
умовах, важливо не тільки для 
здоров’я сім’ї, а й для економії 
сімейного бюджету.

Якщо який-небудь продукт 
зіпсувався і на ньому 

уворилася цвіль після того, як 
ви викинете його, необхідно 
промити і продезінфікувати 
полички холодильника, так як 
цвіль може перекинутися на 
інші продукти харчування.

• Банани збережуться довше на 5-7 днів, якщо обернути основу грони харчовою 
плівкою. Для цієї ж мети можна використовувати фольгу.

• Сир прекрасно збереже свіжість, якщо його зріз змастити вершковим маслом. Це 
запобіжить утворенню засохлої скоринки. Також для продовження терміну при-
датності сиру його обертають пергаментним папером.

• Картопля ніколи не проросте, якщо вона зберігається в одному мішку або кон-
тейнері разом з яблуками.

• Свіжі гриби найкраще зберігають корисні властивості в паперовому пакеті, ніж 
в целофані.

• Молоко та молочні продукти потрібно зберігати в основній частині холодильни-
ка, а не у відділенні дверцят, де температура значно вища.

• Свіжу зелень: кріп, петрушка, салат, базилік найкраще зберігати у фользі, яка збе-
реже зелень до 2 тижнів. Перед зберіганням зелень необхідно промити, перебра-
ти, видаливши пожовклі листочки, а потім помістити в фольгу і щільно закрити.

• Щоб зберегти свіжу полуницю до двох тижнів, необхідно залити ягоду слабким 
розчином оцту (1 оцту: 10 води) потім злити воду і обполоснути полуницю під 
проточною водою, після чого поставити в холодильник. Розчин оцту дуже слаб-
кий і смак полуниці не зіпсує.

• Курячі яйця потрібно зберігати на середній полиці холодильника, в цьому випад-
ку їх свіжість збережеться до 3-4 тижнів більше терміну зазначеного на упаковці.

• Помідори потрібно зберігати не в холодильнику, а при кімнатній температурі, так 
як під впливом холоду помідори швидше псуються.

• Охолоджене м’ясо потрібно зберігати не більше доби на нижній полиці холо-
дильника або у відділі для овочів під щільно закритою кришкою.

• Готові страви необхідно зберігати окремо від сирих в спеціально відведених для 
цього контейнерах з кришкою. Для зберігання краще всього вибирати скляний 
або емальований посуд.

Як продовжити термін зберігання продуктів?



ДЕНЬ РІШЕННЯ
Від постійних головних болів, депресії, страху, 
роздратування, залежності, чаклунства, порчі, хво-
роб, невдач в особистому житті, боргів, безробіття, 
сварок і скандалів в сім’ї або інших подібних про-
блем, тоді не пропустіть цю подію!
Досить страждати! Це ваш шанс!
Священнослужителі знаходяться в пості та молитві 
21 день за вас і вашу сім’ю, щоб у цей день сталося 
те чудо, якого ви і ваша сім’я потребуєте!

ЯКЩО ВИ СТРАЖДАЄТЕ: 

Кожен, хто братиме участь у 
цьому служіння, отримає в по-
дарунок Освячену хустин-
ку з цілющою водою з річ-
ки Йордан (Ізраїль).

Також, приносьте з собою воду для освячен-
ня, щоб захистити свій дім і свою сім’ю від 
усякого зла.

Ірина: «Я брала участь у 
служінні «День Рішення» і Бог 

зцілив мене від невиліковної хво-
роби - тромбоцитопенії»
Мене звуть Ірина. У мене була не-
виліковна хвороба - тромбоцитопенія. 
Це коли кров’яні тільця тромбоцити - 
опускаються до одиничних показників. 
Від цього відбуваються різні крововили-
ви, і кров не згортається.
Коли з’являлась якась випадкова подря-
пина, кров лилася, не зупиняючись, і на 
моєму тілі виступали величезні синці. 
Через слабкість було важко рухатися.
Лікарі заборонили мені ходити у зв’язку 
з тим, що була ймовірність крововили-
ву у мозок. Вперше це сталося, коли 
мені було 12 років. Я потрапила в ре-
анімацію і була при смерті, але вижи-
ла. Я завжди відчувала слабкість, мала 
підвищену температуру, тому не могла 
вчитися. Через гормональні засоби, які я 
приймала, я сильно набрала вагу.. З’я-
вилися проблеми з пам’яттю, болів шлу-
нок, була задишка і т.д.
Часто траплялися рецидиви, які супро-
воджувалися кровотечею. Мене нама-
галися лікувати, але хвороба затихала 
на час, а потім проявлялася з новою 
силою. Через одну жінку я дізналася 
про Центр Духовної Допомоги, де я на-
вчилася протистояти хворобі і жити по 
вірі, і Бог зробив чудо. Він повністю мене 
зцілив від тромбоцитопенії. Тепер я живу 
життям з надлишком, закінчила з від-
знакою інститут, відкрила салон краси, 
одружилася і маю дітей! Бог сильно 
діє в моєму житті. Слава Господу!

Ірина

helpcenter24.orgс л у ж і н н я

24 січня о 10:00
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