
Вправи для тих, у кого 
сидяча робота. 
Запропонована 
гімнастика займе у 
вас рівно 6 хвилин, але...
                                       (див. ст. 4)

Чому ти не 
успішний у фінан-
совій сфері?
Уявіть собі таке: 
ви приходите в 
аеропорт, кладете
$500 до каси і 
говорите...  (див. ст. 5)

Чого можна навчитися у 

ПИЛОСОСА?
Як правильно харчуватися, 

щоб мати здорове тіло? 

(Частина 2)

                                  (див. ст. 2)

МІСЯЦЬ БЕЗ АЛКОГОЛЮ
Вживання алкоголю є 

серйозною проблемою у 
всьому світі.  В Англії, 

наприклад...
  (див. ст. 6)

СУСПІЛЬСТВО
Благодійна акція «Золоте сер-

це» в новому році...
  (див. ст. 7)

(див. ст. 3)   



Пийте більше води 
щодня. Підтримувати 
баланс води - простий 
і дієвий спосіб поліпши-
ти самопочуття і скинути 
зайві кілограми, а та-
кож почуватися ситим. 
Постарайтеся вжива-
ти від 2 до 3 літрів води 
в день (див. на шкалу 
посередині сторінки). 
Якщо вам хочеться пе-
рекусити, спробуйте 
спочатку випити повний 
стакан води. Деякі люди 
сприймають спрагу за 
відчуття голоду і з’їдають 
зайві 400-500 калорій, у 
той час як склянка води 
допомогла б їм наси-
титися. Якщо ви все ще 
голодні через 15 хвилин 
після того як попили, 
значить, прийшов час 
перекусити. 
Уникайте солодких 
прохолодних напоїв, 
соків, спортивних і 
енергетичних напоїв, 
а також інших продук-
тів, що містять штучні 
підсолоджувачі. Відмо-
ва від солодких напоїв 
- це один з найпрості-
ших способів відразу 
ж поліпшити свій ра-
ціон і стати здоровіши-
ми. Банка «Кока-Коли» 
буде коштувати вам 
139 калорій. Стакан ви-
ноградного соку і того 
більше. Фрапучіно з бі-
лим шоколадом і зби-
тими вершками - це 
цілих 500 калорій. Це 
нормально дозволяти 
собі ці та інші напої час 
від часу, але робити їх по-
стійною частиною свого раціо-

Частина 2: Приймайте прості, але корисні рішення.

ну - не найкраща ідея.
Утримайтеся від фаст-
фуду. Ми всі знаємо, 
що фастфуд «шкідли-
вий» для нашого здо-
ров’я. І тим не менш, він 
залишається головним 
елементом щотижне-
вого раціону багатьох 
людей. По-перше, 
фастфуд  - це часто 
смажена їжа, яка до 
того ж ще й пересо-
лена. Додайте солодкі 
напої та фрі-картоплю, 
і ваш обід легко пере-
вищить норму калорій-
ності вашої їжі за весь 
день. І на довершення 
всього - жири, що мі-
стяться у фастфуді. Це, 
як правило, транс-жи-
ри, найшкідливіші з усіх 
можливих.
Постарайтеся уникати 
споживання алкоголь-
них напоїв (пиво, горіл-
ку, вино і т.д.). Більшість 
людей, які вживають ці 
напої, самі знають, що 
це не поліпшить їхнє 
здоров’я, тому ми хо-
чемо Вам порадити: 
вживаючи алкоголь, Ви 
шкодите не тільки собі, 
але і своїм близьким, 
які турбуються про Вас, 
Вам потрібно бути рішу-
чою людиною і прийняти 
правильне рішення. Ви 
вагітні? Ми радимо вам 
не вживати алкоголь, 
щоб убезпечити здоро-
ве майбутнє дитині, а 
також бути прикладом 

після її народження і зро-
стання, так само ця пора-

да стосується і батька.

Інгредієнти:
• Ванільний аромат        

(ванільна есенція)
• Кокосова стружка (1 стк.)
• Кокосове масло               

(половина столової ложки)
• Арахіс (або інші горіхи)
• Мед                                     

(половина столової  ложки)     

Raffaello 
в домашніх умовах

Рецепт:
1. Збити міксером всі ін-

гредієнти, крім арахісу
2. Із отриманого зробити 

форму цукерки, поклав-
ши всередину горішок

3. Вмочуємо в кокосову 
стружку

4. Насолоджуємось, приго-
щаємо сім’ю

ПРОСТІ РЕЦЕПТИ
підпишіться на канал:

youtube.com/channel/
UCkAqcp229Vrn89kvfrGz8QA

Ці поради можуть бути для Вас трохи неприємними, але, прак-
тикуючи їх у своєму житті, Ви зможете заощадити бюджет сім’ї, 
не хвилюватися під час роботи, що Вам болить живіт,  не мінусу-
вати роки свого життя! 

(Продовження читайте в наступному випуску)

Як правильно харчуватися, щоб 
мати здоров е тіло?

Корисний рецепт:



п р о с т і р , 
який ви повинні займати 

в житті вашої дружини, але ви за-
лишаєте його порожнім. Ви - від-
сутній чоловік, занадто зайнятий 
роботою, так що не дбаєте про 
неї день за днем, коротше кажу-
чи, не приділяєте  їй уваги. Як ви 
думаєте, до чого це призведе?
Перш за все, з’явиться вакуум. 
Дружина помітить це, так як по-
чуватиметься залишеною. Вона 
почне ревнувати до людей або 
речей, які зайняли її місце, і на-
віть сумніватися в тому, що ви її 
любите і т.д. Потім, насамперед, 
у неї з’явиться причина скаржи-
тися. «Звертай на мене увагу». 
«Ти мене не кохаєш». «У тебе 
ніколи немає часу для мене, 
чому ти так багато працюєш?» 
«Хто ця жінка у твоєму мобільно-
му телефоні?» І так далі. 
Якщо ви нічого не зміните і ва-
куум залишатиметься через те, 
що ви - нереагуючий чоловік, 
який все ще не розуміє, чому 
вона скаржиться, - рано чи пізно 
щось повинно буде заповнити 
цю порожнечу. Ваша дружина 
буде більше ходити по магази-
нах, або захоче зробити пла-

стичну операцію, 
а б о впаде в 
депресію, або, мож-
ливо, навіть почне зао-
хочувати увагу того хлопця, який 
передає їй привіт в Інтернеті.
Тепер уявіть, до чого все це 
призведе.
Ось що вам потрібно зрозуміти:
1. Будь-який простір повинен 
бути чимось заповнений.
2. Погані або хороші речі можуть 
заповнити будь-який простір; як 
правило, вони заповнюють най-
ближчий простір.
3. Якщо ви не заповните простір 
вашого життя хорошими реча-
ми, його обов’язково заповнять 
погані.
Це пояснює причину багатьох 
страждань і поганих наслідків в 
житті людей. А тепер застосуй-
те цей висновок в кожній сфері 
вашого життя. Подумайте, які 
порожнечі ви залишили у своє-
му житті і в житті тих, кому ви по-
трібні. Подбайте про те, щоб ці 
порожнечі були заповнені пра-
вильними речами. Зробіть це і 
ви зможете позбутися багатьох 
проблем у вашому житті.

Давайте розглянемо закон природи, 
з якого можна отримати глибокий 
життєвий урок. 
Згідно з визначеннями, даними 
хімією і фізикою, «вакуум - це 
відсутність речовини в певній об-
ласті простору». Коли з якоїсь 
області простору забирається 
все, так що в буквальному сен-
сі там нічого немає, навіть пові-
тря, тоді ми отримуємо вакуум. 
Тиск падає до нуля, тому що не-
має речовини. Але так як все, що 
знаходиться за межами цього про-
стору, має нормальний 
фізичний тиск, вакуум 
притягує до себе речо-

ЧОГО МОЖНА НАВЧИТИСЯ У ПИЛОСОСА?

вину, що знаходиться 
поруч. Іншими сло-
вами, зовнішній тиск 
«штовхає» речовину в вакуум. 
Цю властивість можна побачити в 
роботі пилососа. У ньому є венти-
лятор, який «виштовхує» внутрішнє 
повітря. Усередині пилососа утво-
рюється вакуум, тиск стає нижчим, 
ніж тиск повітря зовні. Так атмос-
ферний тиск «штовхає» повітря (і 
бруд) в пристрій, що значно спро-
щує чистку килима.
Також дію вакууму можна побачи-
ти в герметичній упаковці молока, 
соків та інших продуктів, де відсут-
ність повітря допомагає зберегти 
їжу. Ось більш простий приклад: 
коли ви випиваєте всю рідину з 
пляшки, в кінці ви також хапаєте 
повітря. Що тоді відбувається з ва-
шим язиком? Його затягує в пляш-
ку, бо вакуум, який ви створили, 
втягує ваш язик всередину.
Ну, добре, тепер перейдемо до 
життєвого уроку.
Так само, як вакуум «проситься» 
бути наповненим фізично, кожен 
раз, коли ви залишаєте порожній 
простір в якійсь області вашого 
життя, ця порожнеча теж притя-
гує щось до себе. Скажімо так, 
ви - чоловік, тому є певний 

«Дружина з чорним поясом з карате - це міцна сім’я, 
виховані діти, ввічлива свекруха, 

люблячий і вірний чоловік».

www.terapialubvi.com



Запропонована гімнастика займе 
у вас рівно 6 хвилин, але робити її 

потрібно щогодини. Вправи можна ви-
конувати в будь-якому положенні і де 
завгодно: стоячи, сидячи, лежачи, при 
ходьбі, на робочому місці, за кухонним 
столом. Вже через три дні ви помітите, 
як підтяглися ваші м’язи. Але перші три 
дні - найважчі, тому що треба буде що-
години змушувати себе зайнятися со-
бою. Але повірте, результат того вартий! Якщо ви раптом запрацювалися, не переживайте, все мож-
на надолужити. Робіть вправи хоча б кожні дві-три години - це все одно піде вам на користь і буде 
набагато ефективніше, ніж якщо зовсім нічого не робити, а тільки мріяти про гарну фігуру.

Отже, вправи:
• Ступні ніг повністю торкаються 
землі. Піднімайте і опускайте 
п’яти - 40 разів.
• Піднімайте і опускайте носки 
ніг - 40 разів.
• Стискайте і розтискайте м’язи 
сідниць - 40 разів.
• Повільно втягуйте стінку живота 
на видиху, на вдиху повертайте 
у вихідне положення - 15 разів.
• При прямій спині зведіть лопат-
ки до хребта - 40 разів. Слідкуй-
те, щоб плечі не рухалися.
• Руки розведіть в різні боки на 
рівні плечей. Стискайте і роз-
тискайте кулаки - 40 разів.
• Повороти голови на 90 градусів 
вліво, потім вправо - 40 разів.
• Витягування підборіддя вперед 
- 40 разів. 
Гімнастика (все робити сидячи):
• Почергове витягування і зги-
нання ніг. Ноги на підлогу не 
опускати. 10 - 20 разів.
• Прогинання і згинання хребта. 
10 - 20 разів.
• Розвести лікті в сторону - вдих, 
витягнути руки вперед з напру-
гою - видих. 4 - 6 разів.
• Встати з прогином корпусу і 
сісти. 8 - 10 разів.
• Якомога більші повороти корпусу. 
10 - 12 разів.
• Ноги витягнуті, зігнути ногу і 
руками притиснути до живота, 
втягнути живіт - видих, при витягу-
ванні ноги -  вдих. 4 - 8 разів кож-
ною ногою.
• Напружити м’язи живота, по-
тім розслабити. 15 - 20 разів.
• Ноги витягнуті, поперемінно на-
пружити-розслабити м’язи пра-
вого і лівого стегна. 15 - 20 разів.

1. Зменшується надходжен-
ня кисню до мозку, а значить, 
сповільнюється вироблення 
речовин, необхідних для ста-
більного настрою, гострого 
мислення, гарної пам’яті.
2. Навантаження на хребет 
виявляється в 1,5 раза вище, 
ніж коли ми стоїмо. Якщо ви 
до того ж звикли нахиляться 
вперед до монітора, воно ро-
сте ще більше.
3. Серцевий м’яз виявляєть-
ся незавантаженим і втрачає 
форму. З часом це призво-
дить до необгрунтованого по-
частішання пульсу і гіпертонії.
4. Сповільнюється перисталь-

тика кишечника, що може 
загрожувати запорами, а з 
роками - навіть раком товстої 
кишки.

5. Знижується щільність кісток. 
Коли м’язи тиснуть на кістку, 
вона стає твердішою. Коли 
ми сидимо, м’язи майже не 
скорочуються, а значить, кістки 
слабкішими.

6. У судинах, розташованих 
нижче пояса, застоюється 
кров - зростає ризик варико-
зу, геморою, репродуктивних 
порушень. А ще застій крові 
підвищує ймовірність тромбо-
зів, а це вже небезпечно для 
життя.

ВПРАВИ ДЛЯ ТИХ, У КОГО СИДЯЧА РОБОТА



Як стати бiльш
      привабливою

        жiнкою?
Кожна жінка прагне бути приємною і привабливою. 
Але недостаньо бути привабливою зовні, тому що 
гарний макіяж і вбрання робить нас привабливими 
лише для очей. І ця привабливість зазвичай швидко 
втрачає свою цінність, коли ми починаємо говори-
ти... Так, очі можна обманути, але не розум! Він од-
разу бачить загальну картину і «забраковує» красу, 
якщо вона не йде зсередини. 
Тому сьогодні ми поговоримо про нашу поведінку. 
Адже багато речей у поведінці жінки роблять її кра-
сивою або некрасивою... А ось те, що робить нас 
просто жахливими... Лихослів’я! Коли ми говоримо 
погано про інших!
Людина, яка любить завжди критикувати і робити 
негативні коментарі про інших людей, - це дуже 
неприємна людина. Ніхто не любить знаходитися 
поряд з такою людиною, тому що, врешті-решт, ти 
сам не знаєш, коли можеш стати мішенню тако-
го гострого язика. Тому не дивись по сторонам і не 
вказуй пальцем на інших. Хто ніколи не помилявся, 
той перший нехай кине камінь... 

Якщо ти прагнеш стати 
більш привабливою жін-
кою, практикуй завдан-
ня із нашої рубрики та 
переконайся, що ти 
можеш бути кращою!
Завдання для тих, хто 
хоче стати більш при-
вабливою жінкою, таке: 
Ми будемо спостері-
гати за нашою поведін-
кою і кожен раз, коли 
ми зберемося когось 
критикувати або зро-
бити якийсь непотріб-
ний коментар про ко-

гось, ми закриємо свої 
вуста і не будемо ко-
ментувати. Давайте по-
дивимося на себе і бу-
демо змінювати себе!
Якщо Вам сподобалася 
наша порада, приєд-
нуйтеся до спеціаль-
них зустрічей для жінок 
Godllywood та дізнайте-
ся більше про те, як ста-
ти кращою жінкою!
Щоб дізнатися більше 
про Godllywood, теле-
фонуй (044) 303 97 97.
vivianefreitas.com/ru

Чому ти не успішний 
у фінансовій сфері?
Уявіть собі таке: ви приходите в        
аеропорт, кладете $500 до каси і го-
ворите: «Дайте квиток, будь ласка». 
Продавець запитує вас: «Куди?», а 
ви їй відповідаєте: «Припиняйте з ва-
шими допитами, просто продайте 
мені квиток - і все!»
Що відбудеться? Напевно, вона охо-
рону покличе, щоб вас випровади-
ли з аеропорту, а краще відразу 
відвезли до психіатра.
Нісенітниця? Смішно?
Але саме так живуть багато лю-
дей: без мети, без планів, без на-
правлення. Вони йдуть, але не зна-
ють куди. Як сказав Кіт Алісі в казці 
«Аліса в країні чудес»: «Якщо ти не 
знаєш, куди йдеш, будь-яка дорога 
приведе тебе саме туди, куди тобі 
потрібно».
Ціль - це мотивація завоювання. 
Без мети ви просто втрачаєте час, 
сили і можливості. Тому ваше 
завдання таке - написати п’ять цілей 
для вашого життя - цілі, які ви хочете 

досягти до певного часу. Цей час ви визначаєте самі: наприклад, 
до кінця 2016 року, або через рік. Це повинні бути визначені цілі, 
реальні (які ви можете здійснити), досяжні і з терміном виконання 
- це дуже важливо. Зберігайте ці цілі в такому місці, щоб ви могли 
легко їх знайти і читати щодня.
Візьміть участь в безкоштовній мотиваційній зустрічі, яка буде 
в цей понеділок о 10:00, 15:00, 19:00 за адресою: м. Київ (метро 
Олімпійська), вул. Тарасівська, 44.

«Потрібно 
цілитись вище 
цілі, щоб

потрапити 
в ціль»
(Емерсон, Ральф Уолдо)



МІСЯЦЬ 

БЕЗ 
АЛКОГОЛЮ

Вживання алкоголю є серйозною пробле-
мою у всьому світі.  В Англії, наприклад, 
є звичкою хильнути зайвого, тому служба 
охорони здоров’я країни заохочує своїх гро-
мадян приймати участь в кампанії «Сухий 
Січень», яка полягає в тому, щоб добровіль-
но відмовитися від вживання будь-якого 
спиртного протягом цілого місяця. 
Адже протягом грудня англійці, як прави-
ло, вживають на 41% більшу кількість алко-
голю, ніж в інші місяці року. 2 роки тому 
вчені зробили дослідження результатів 
цієї кампанії серед 900 волонтерів, які 
поділилися своїм досвідом участі у «Су-
хому Січні». 
Виявилося, що після відмови від алко-
голю протягом місяця можна знизити 
його вживання в подальшому. Після 6 
місяців серед 72% опитаних учасників 
рівень надмірного споживання алко-
голю знизився, а 4% з них втратили ба-
жання вживати спиртне. 
КАМПАНІЯ ДОСЯГАЄ ЕФЕКТУ. Про-
фесор психології, відповідальний 
за дослідження, відмітив, що змі-
ни у споживанні спиртного є 
навіть у тих, кому не вдалося 
протриматися цілий місяць 
без нього. «Навіть учасники, 
які не дійшли до кінця 31 дня, 
досягають значного скоро-
чення міри вживання алкого-
лю», - повідомив вчений. Біль-
шість людей, які взяли участь 
і відмовились від алкоголю, 
також відмітили інші   пози-

тивні ефекти, такі як втрата зайвої ваги, 
поліпшення сну та загального самопочут-
тя. Більше 675 осіб поділилися приємним 
почуттям задоволення собою через зеко-
номлені гроші та усвідомлення власної 
спромоги виконати місію. Експерти від-
значають, що різке скорочення вживання 
алкоголю може допомогти людям взагалі 
уникнути його споживання.
 УКРАЇНА
 Показники споживання алкоголю в 
Україні є одними з найвищих у світі. 
Щорічно українців стає менше на 
півмільйона. Кожен четвертий житель 
України не доживає до 60 років, а ко-
жен десятий – до 35 років. 
 Кожного року вмирає 3700 українців 
- 400 тис. помирають від серцево-су-
динних захворювань, які є результа-
том нездорового способу життя і, 
насамперед, вживанням спиртного. 
При цьому не обов’язково бути ал-
коголіком – достатньо лише час від 

часу культурно, на свята, вживати 
алкоголь. Будь-яка доза спиртно-
го несе шкоду організму. Чим 
більша ця доза, тим більше 
шкоди і тим серйозніші на-
слідки.
Крім того, вживання і злов-
живання алкоголем значно 
збільшує ймовірність загибелі 
від нещасних випадків, є од-
нією з найпоширеніших при-
чин ДТП і половини так званих 
«побутових»   вбивств.

Рівень споживання алкоголю в Україні один з найвищих у світі - за статистич-
ними підрахунками вживання складає 15,6 літра чистого спирту на 1 особу 
за рік. Можливо, варто перейняти корисний досвід інших країн в боротьбі за 
незалежність українців від цієї згубної звички?



Благодійна акція «Золоте сер-
це» в новому році, з новими 
силами, розпочала свою 

роботу. 5 січня група волонтерів 
Центру Допомоги вирушила з 
Києва для того, щоб відвідати ви-
хованців дитячого будинку «Мрія 
Переяславщини», що розташу-
вався неподалік Переяслава- 
Хмельницького у мальовничому 
селі Циблі. Незважаючи на свята 
та бажання відпочивати разом з 
родиною, протягом місяця наші 
волонтери 
активно 
пра-

цювали, щоб підготувати речі для 
дитячого будинку: заохочували 
перехожих допомагати одягом 
для дітей, збирали продукти хар-
чування біля супермаркетів міста 
тощо. На цей раз до нашої іні-
ціативи долучилася міжнародна 
благодійна організація «Погляд», 
котра надала новорічні пода-
рунки, що отримали назву  «Ко-
робки щастя», які містили цілий 
набір подарунків для 
дітей різного 
в іку: 

засоби гігієни, одяг, шкільне при-
ладдя, а також іграшки та соло-
дощі! Діти були щасливі отрима-
ти подарунки та увагу, адже вони 
так потрібні кожній дитині, осо-
бливо у святкові дні. Як завжди, 
море вражень та радості, а 
попереду напружений місяць 
кропіткої, але приємної праці. 
Адже 1 березня вже призначена 
наша дата наступної зустрічі... 
Останній відеозвіт про відвіду-
вання дитячого будинку можна 

переглянути на нашому ка-
налі Youtube за посиланням :

Ми дякуємо всім добровольцям, 
які долучилися до акції «Золоте 
серце» та допомогли нам 
біля супермаркетів одягом 
чи зробили свій внесок на 
наш благодійний рахунок. 

https://www.youtube.com/
watch?v=axMdotvNbCw

Благодійна акція «Золоте серце» також підтримує малозабезпечені сім’ї, надаючи 
пакети з набором продуктів. Якщо Ви потребуєте такої допомоги, зателефонуйте 

за номером 044 303 97 97 та дізнайтеся як можна отримати допомогу.

Фотографії з останньої поїздки:

Реквiзити для Благодiйних внескiв:
РГХВЕ «ХРАМ ДУХА СВЯТОГО», 

ЄДРПОУ 38002381, Р/Р 
26001056212662 В ПРИВАТ БАНКУ, 

МФО 305 299



По горизонталі:
4. Найпопуляр-
нiший козак в 
лiтературi.
5. Це слово було 
синонiмом 
України на За-
ходi в ХVII ст.
6. Вид мандрiвно-
го лялькового теа-
тру/ З грецької 
переводиться як печера, в якiй 
народився Iсус.
9. Вiн написав “Історiю України 
- Руси” на основi автохтонноi 
теорiї слов’ян.
11. Там була створена музична школа, в 
якiй готували музикантiв для потреб царсь-
кого двору.
13. Учнi шкiл та слухачi Києво-Могилянської 
академiї.
14. Це було державною монополiєю, але  
на храмовi свята братства одержували право 
на це, що давало їм непоганий прибуток.
15. Згiдно з мiграцiйною теорiєю, слов’янство 
виникло…
17. Перша друкована книга Iвана Федорова.
 По вертикалi
1. На цiй мовi велося навчання у Києво-Могилянськiй академiї.
2. З ним Т. Шевченко порiвнював кобзарiв у своїх творах.
3. Церковна або свiтська пiсня для 

триголосного ансамблю або хору.
4. Український вiльний унiверситет засновано в ...
7. В добу Нового часу Френсiс Бекон був осново-
положником цiєї фiлософської течiї.
8. Романтизм - це реакцiя на ...
10. Перший ректор Острозької академiї.

12. «Український Сократ».
16. Художня школа в мистецтвi XIX – XX столiть, 
спрямована на збереження i вiдтворення творчих 
здобуткiв своїх попередникiв.

Дізнайтеся відповіді в наступному випуску.


