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☼ Продукти, на етикетках яких 
стоїть «знежирений продукт» або 
«не містить цукру», містять біль-
ше хімікатів. 

☼ Завжди носіть з собою воду. 
Пийте воду замість прохолодних 
напоїв і алкоголю.

☼ Намагайтеся поступово зни-
зити споживання фаст-фуду та 
іншої нездорової їжі, і вже через 
місяць ви не зможете уявити, як 
ви це їли.

☼ Уникайте технологічно обро-
блених продуктів. Вони не нату-
ральні і тому складніше розще-
плюються вашим організмом, 
а це означає, що вони будуть 

лежати у вашому кишечнику, 
викликаючи почуття здуття і ле-
таргії. Їжте необроблене, свіжі 
фрукти і овочі, коричневий рис, 
макарони з твердих сортів пше-
ниці і так далі.

☼ Нежирний йогурт буде відмін-
ним перекусом, і корисні бак-
терії, що містяться в ньому, до-
поможуть позбутися проблем із 
кишечником.

☼ Запасіться терпінням. Ви не 
доб’єтеся миттєвого зниження 
рівня холестеролу або ваги або 
підвищення енергії. Вам треба 
дати час змінам у вашій дієті, щоб 
вони привели до бажаного ре-
зультату. Швидше за все ви відчує-

те ефект через декілька тижнів.

☼ Використовуйте в готуванні їжі 
оливкову олію «Екстра Вірджин». 
Вона чистіша і краще впливає на 
ваше серце, ніж інші сорти.

☼ Здорове харчування дасть вам 
деякі переваги щодо здоров’я, 
але ви не досягнете всіх благ 
здорового способу життя, якщо 
не будете фізично активні. 

☼ Уважно читайте етикетки. Те, 
що може здаватися корисним, 
може містити масу штучних ін-
гредієнтів, які можуть нашкодити 
вашому здоров’ю і метаболізму.

Як правильно харчуватися, щоб  мати 
здорове тіло?               Змінити своє мислення

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:

Не пропускайте сніданок.
Багато людей роблять це, 
сподіваючись, що позбудуть-
ся кілограма-іншого, або тому, 
що просто не відчувають вранці 
голоду. Незважаючи на те, що  
наукові докази ще не остаточні, 
є багато причин, по яким вам не 
варто було б пропускати те, що 
деякі називають найважливішим 
прийомом їжі за день. Сніданок 
запускає ваш метаболізм і під-
тримує його у робочому стані 
протягом першої половини дня. 

Відсутність сніданку може викли-
кати «реакцію голоду» у   деяких 
людей. Ваш мозок говорить «Їжі 
немає! Вже кілька годин! Напев-
но, настав голод!», А наступного 
разу, коли ви будете їсти, ор-
ганізм відкладе якомога більше 
жиру. Крім того, пропустивши 
сніданок, ви, ймовірно, дуже зго-
лоднієте до обіду і можете пе-
реїсти, намагаючись компенсу-
вати недолік поживних речовин. 
Невеликий сніданок це краще, 
ніж взагалі нічого. Якщо вас не 

тягне на повноцінний прийом їжі, 
попийте хоча б води і з’їжте який- 
небудь фрукт, тост або мюслі. 
Їжте повільно. Ви коли-не-
будь накидались на величезну 
порцію, відчуваючи себе добре 
відразу ж після цього, і так, як-ніби 
ви зараз вибухнете 15 хвилин по-
тому? Це відбувається тому, що 
вашому шлунку потрібен якийсь 
час, щоб повідомити мозку, що 
він повний. Повільне поглинання 
їжі допоможе вам позбавитися 
від цієї проблеми. Таким чином, 
до того моменту, як сигнал буде 
отриманий, і ви відчуєте ситість, 
ви не з’їсте занадто багато зай-
вого. Робіть перерви в 5-10 хви-
лин між стравами. Жуйте кожен 
раз 20-30 разів, перш ніж про-
ковтнути їжу. Їжте п’ять разів на 
день. Можете подумати про три 
повноцінних прийоми їжі в день 
(сніданок, обід і вечеря) з пере-
кусами між ними. Таким чином, 
ви будете їсти менше за раз, да-
ючи вашому організму щоразу 
легко засвоювану кількість їжі і 
підтримуючи рівень цукру в крові, 
уникаючи ситуацій, коли ви зали-
шаєтеся без їжі на шість годин.



Наявність у дитини кишенькових 
грошей створює для неї мож-
ливість самостійно приймати 
рішення про необхідність тієї чи 
іншої покупки. Замість постійних 
прохань щось купити, дитина 
може сама вибрати предмет, 
час і місце покупки. Обмеженість 
суми змушує її визначати пріори-
тети і аналізувати можливі варіан-
ти витрачання коштів.

З якого віку починати?
Найпоширеніша думка, що по-
чинати можна з того моменту, як 
дитина пішла в школу (6-7 років). 
Вважається, що в цьому віці діти 
вже розуміють, що гроші втрача-
ти не можна, їх можна з користю 
витратити. Сума має залежати 

Батьки повинні розуміти, що ки-
шенькові гроші - не нагорода 
за гарну поведінку і навчання, 
і не плата за допомогу по бу-
динку. Це один із прийомів ви-
ховання, який має чітку мету 
- навчити дитину поводитися з 
грошима і правильно витрачати.

ЧИ ПОТРІБНО ДАВАТИ ГРОШІ ДІТЯМ?

від фінансового стану сім’ї та 
від віку дитини. Навіть якщо ваші 
можливості не обмежені, поспі-
шати не варто. Починати потріб-
но з малих сум. 

Скільки видавати? 
Визначте, скільки грошей ваша 
дитина зможе витратити «з роз-
умом» відповідно до свого віку. 
Зрозуміло, що запити та потреби 
дітей постійно ростуть разом з 
ними, тому повинні збільшувати-
ся і кишенькові надходження. Тут 
можна обговорити, які витрати 
дитина зможе самостійно опла-
чувати зі своїх коштів. У міру її до-
рослішання збільшуйте суму, до-
даючи до неї витрати на проїзний 
квиток, шкільні сніданки, канце-
лярське приладдя. У плані фінан-
сових навичок користі від участі 

дитини в оплаті власних  
витрат буде більше.

Як часто давати гроші?
Якщо дитині видавати кишенькові 
гроші відразу на весь місяць, то 
напевно вона не зможе ними 
грамотно розпорядитися. Швид-
ше за все, витратить всю суму 
в перші ж кілька днів, бо ще не 
вміє відслідковувати стан своїх 
фінансів. Тому краще керува-
тися принципом: чим менше 
вік, тим частіше видавати. Однак 
дітям старшого віку більш доціль-
но видавати кишенькові гроші 
раз на місяць - це підводить їх до 
усвідомлення такого важливого 
поняття, як «бюджет».

Як контролювати? 
Якщо ви жорстко встановлюєте, 
що можна купувати на кишень-

кові гроші, а чого не можна, то 
вони як інструмент розвитку са-
мостійної навички втрачають 
сенс. 
Важливо навчити дитину радитися 
з вами при виборі лише дорогої 
покупки, наприклад, велосипе-
да або домашньої техніки. Навіть 
якщо дитина помиляється, варто 
ввічливо її переконати, але оста-
точний вибір залишається за нею. 
Голос батьків в процесі прий-
няття дитиною рішення повинен 
бути виключно рекомендацій-
ним. Фінансові невдачі - частина 
науки управління грошима. Тому 
змиріться з втратами і можливим 
нераціональним витрачанням 
коштів на першому етапі - хоро-
ші уроки не бувають безкоштов-
ними.

$ Видача суми повинна бути регулярною і 
своєчасною. Ігнорування виплати або її відстрочка 
ведуть до виховання фінансової необов’язковості. 

$ Із самого початку дитина повинна зрозуміти, 
чому батьки дають їй гроші і які витрати, які раніше 
несли батьки, доведеться покривати зі своїх ки-
шенькових грошей. 

$ Позбавлення кишенькових грошей не повин-
но використовуватися як покарання чи, навпаки, 
заохочення за гарні оцінки, поведінку чи старання 
в домашніх справах.

$ Не змінюйте правила. Якщо ви з яких-не-
будь причин змушені піти на скорочення розміру 

кишенькових грошей, дитині необхідно пояснити 
обставини, що викликали це урізання, і домогти-
ся у неї розуміння. Всі зміни в правилах виплати 
кишенькового доходу повинні з дитиною узгоджу-
ватися.

$ Не робіть послаблень. Женіть від себе 
жалість і бажання компенсувати своєму чаду 
втрачені, занадто швидко або нераціонально ви-
трачені кошти. Це підведе дитину до думки, що до 
батьків можна ставитися як до страхової компанії, 
яка в разі необхідності завжди покриє непередба-
чені втрати і збитки. Крім того, це похитне основи 
фінансового виховання, яке з серйозного заняття 
перетвориться для дитини в гру.

ПРАВИЛА, ЯКИХ ВАРТО ДОТРИМУВАТИСЯ БАТЬКАМ:



Розклад служінь Центру Духовної Допомоги: 

Головний Центр:
м.Олімпійська, 

вул. Тарасівська, 44 

Неділя:
ГОЛОВНЕ

СЛУЖІННЯ
«ДЕНЬ РІШЕННЯ»

10:00

Понеділок:
«ФІНАНСОВИЙ

КОНГРЕС»
*10:00, 15:00, 19:00

Вівторок:
«СЛУЖІННЯ ЗА 

ЗЦІЛЕННЯ»
*10:00, 15:00, 19:00

Середа:
«ВИВЧЕННЯ

БІБЛІЇ»
*10:00, 15:00, 19:00 

Четвер:
«ОСОБИСТЕ 

ЖИТТЯ, СІМ’Я»
*19:00

П’ятниця:
«ДУХОВНЕ 

ЗВІЛЬНЕННЯ»
10:00, 15:00, 19:00

м. Переяслав - 
Хмельницький,

вул. Можайська, 4

Харківська,
вул. Ревуцького, 42 В

(2-й поверх)

р-н. Борщагівка
вул. Леся 

Курбаса, 4Б 

З Р О Б И Т И  С В І Т  К Р А Щ И М
Коли ми бачимо 
знедолених людей 
на вулиці, які думки 
приходять в голову? 
Коли ми чуємо про 
дітей, що були зали-
шені батьками, чи 
дітей, які потрапили 
до дитячих будинків, 
через позбавлення 
їхніх батьків бать-
ківських прав через 
жорстокість, алко-
гольну залежність чи 
просто байдужість, 
хтось відповість так: 
«А що я можу зро-
бити? Всім не до-
поможеш». Хтось 
буде осуджувати. 
Але якщо уявити 
себе на їхньому 
місці? Чи хотілося 
б вам зустрітися із 
байдужістю та осу    

дом? Певно, що 
ні. Звичайно, ми не 
можемо залишити 
все і допомагати 
іншим, кожен має 
свою сім’ю, робо-
ту, свої потреби.. 
Але навіть так ми 
можемо допома-
гати іншим - хтось 
пожертвувати своїм 
часом, інші тепли-
ми речами та взут-
тям, а дехто кошта-
ми. Об’єднавшись, 
ми можемо зроби-
ти цей світ кращим 
і передавати добро 
тим, хто був покину-
тий та залишений.
Саме для цього 
була створена Бла-
годійна акція «Золо-
те серце», - допом-
агати дітям із дитячих 

будинків, малоза-
безпеченим сім’ям 
та людям, що опи-
нилися на вулиці. 
Кожного місяця во-
лонтери працюють 
в трьох напрямках 
- збирають та купу-
ють необхідні речі 
для дитячого будин-
ку, годують гарячою 
їжею безхатченків 
та трудяться, щоб 
надати набір най-
необхідніших про-
дуктів малозабезпе-
ченим сім’ям. Якщо 
ви бажаєте долучи-
тися до цієї роботи, 
зателефонуйте та 
дізнайтеся, чим ви 
можете допомогти, 
або пожертвуйте 
кошти за реквізита-
ми справа.

Якщо ви проходите через серйозні проблеми, відчуваєте 
що вам ні на кого розраховувати, що вам потрібно вилити 
все, що накопичилося на душі, і якщо ви шукаєте підтрим-
ки, щоб подолати всі ці проблеми, – ви зможете знайти 
підтримку у Центрі Духовної Допомоги. Подзвоніть на ціло-
добову лінію довіри, якщо вам потрібно, щоб вас вислуха-
ли. А якщо ви потребуєте більш глибокої допомоги, зна-
йдіть найближчий до Вас Центр Допомоги та приходьте.helpcenter24.org

Центр Духовної 
Допомоги

Служіння із зірочками проводяться тільки у головному храмі Центру Духовної Допомоги!
для більш точної інформації дзвоніть за телефоном: +38 (044) 303 97 97



Коли ви були дитиною, і відбува-
лося щось, що змушувало вас 
плакати, ваші дії, швидше за все, 
були наступними:
Якщо ви були хлопчиком: ти пла-
кав, біг до батька або матері, 
чекаючи розради, і чув щось на 
кшталт «Перестань плакати! Ти 
ж чоловік! 
Чоловіки не 
п л а ч у т ь » . 
М и н у л о 
н е б а г а т о 
часу, і ви 
навчилися 
реагувати 
на пробле-
ми так, як 
вам гово-
рили.
Якщо ви 
були дів-
чинкою: ти 
п л а к а л а , 
бігла до 
батька або 
м а т е р і , 
ч е к а ю ч и 
розради, і 
чула при-
близно такі 
слова: «Моя люба, що сталося? 
Іди сюди, скажи мені, що ста-
лося...». Батьки ніжно обіймали 
тебе, гладили по голові, поки твої 
сльози не припинялися.  Минуло 
небагато часу, і ви навчилися ре-
агувати на проблеми так, як вам 
говорили.
Тепер ви дорослі і вступили в 
шлюб. І, можливо, ви ще не 
знаєте, що та дитина все ще 
там, всередині вас. Що це озна-
чає для вашого шлюбу? Давайте 
розглянемо типову поведінку вас 
і вашого чоловіка, коли ви зустрі-
чаєтеся з проблемою.
Ви чоловік: наприклад, як ви чини-
те в моменти, коли ваша дружи-
на сумна, засмучена, звертаєть-
ся до вас з якоюсь проблемою? 
Ви дієте в цій ситуації так, як ви 
вже знаєте. Вона приходить до 
вас висловити свої труднощі, 
сподіваючись знайти дружнє 
плече, турботу, щоб її вислухали. 
А що ви їй даєте? Те, що давали 
вам ваші батьки, коли ви зверта-
лися до них, коли були дитиною. 
Гірше того, ви засуджуєте її за 
слабкість, емоційність і пропо-

нуєте їй вирішувати свої пробле-
ми. І вона, звичайно, після такого 
може тільки задаватися питан-
ням, як вона могла вийти заміж 
за цього безсердечного трогло-
дита з льодовикового періоду.
Ви жінка: бачачи, що чоловік чи-
мось засмучений, розгніваний 

або проявляє будь-яку іншу не-
гативну емоцію, ви, звичайно, 
відразу відзначаєте, що щось не 
так. Бажаючи допомогти, ви дає-
те йому ту ж увагу, яку отримува-
ли в дитинстві: «Милий, щось не 
так? Поговори зі мною! Про що 
ти думаєш?», на що він дає вам 
класичну відповідь: «Ні, все нор-
мально», думаючи: «Чому вона 
не залишить мене в спокої?». І ви 
відчуваєте себе відкинутою, ізо-
льованою від його світу.
Рішення починається, коли ви ро-
зумієте і визнаєте ці відмінності 
між статями. Потім необхідно 
навчитися більш ефективно спіл-
куватися з вашим партнером на 
його мові. Я не маю на увазі, що 
чоловік повинен плакати на плечі 
дружини або жінка повинна мов-
чати і ковтати сльози. Але ви мо-
жете проявляти більше розуміння 
і терпіння один до одного, йти на-
зустріч.
Ви, чоловіки, можете намагатися 
більше виконувати роль батька, 

коли ваша дружина приходить 
в істерику: «Іди сюди, дай мені 
тебе обійняти... Все буде в поряд-
ку...». А коли ви будете проходити 
через важкі моменти ваших буд-
нів, ви можете трохи більше від-
криватися їй, щоб вона розуміла, 
що з вами відбувається і не нау-
являла зайвого.

Ви, жінки, можете більше ро-
зуміти вашого чоловіка і дати 
йому більше свободи, тому що 
він з дитинства звик вирішувати 
свої проблеми самостійно, не 
відкриваючи свої почуття. 
Він сприймає це як слабкість. 
Коли ви бачите його стурбова-
ним через якусь ситуацію, кра-
ще залишити його на деякий час 
у спокої, та не проявляти ваші 
емоції. 
Можливо, ваш чоловік не має 
цього розуміння. Але це не кі-
нець світу. Це тільки означає, що 
ви повинні бути трохи сильнішою 
і розумнішою.
Жінка хоче, щоб її чоловік був 
скелею для неї, її портом і при-
тулком. Вона хоче мати впев-
неність в тому, що він може 
«розвантажити» її, коли вона пе-
реповнена почуттями гніву, роз-
чарування, смутку, які роблять її 
слабкою. Коли жінка звертаєть-
ся до свого чоловіка у важкі для 
неї моменти, вона шукає в ньо-
му твердість, щоб допомогти їй 
заспокоїтися і «пришвартувати її 
корабель». Непросте завдання 
для нього, звичайно, але цілком 
реальне.
Чоловік хоче, щоб його жінка 
довіряла йому, і не очікувала 
від нього детального звіту за все, 
що із ним відбувається. Ця впев-
неність, яку вона проявляє, допо-
магає йому вирішувати всі труд-
нощі, не зупиняючись на шляху. 
Він хоче, щоб вона залишалася 
поруч з ним, в спокої, показуючи, 
що вона вірить в його здатність 
долати будь-яку ситуацію. Нелег-
ко для неї, але цілком можливо. 
Зрозумійте і практикуйте це. 

Хтось ще дивується, чому 
чоловіки і жінки не розуміють 

один одного?

Пари, які розуміють ці моменти і 
йдуть на компроміс один з одним, 

набагато щасливіші у шлюбі.

Дізнайтеся більше на сайті
http://terapialubvi.com



Як правильно робити зарядку вранці

Робити зарядку вранці потрібно 
наступним чином:
• коли ви прокинулися, по-
тягніться ще лежачи в ліжку, по-
сміхніться самі до себе та світу 
навколо Вас.
• потім скажіть собі, що у 
Вас все вийде, і спокійно, не по-
спішаючи, встаньте з ліжка.
• умивайтеся прохолод-
ною водою, почистіть зуби і після 
поверніться в кімнату.
• для бадьорості включіть 
вашу улюблену музику.
• закінчивши робити ранко-
ву зарядку, налийте собі склянку 

води змішаної з медом і випий-
те її. Якщо напій припаде вам до 
смаку, можете випити ще один 
приблизно через хвилину після 
першого.
•   і кінцевий етап – це контраст-
ний душ!
Тепер уважніше розглянемо 
самі вправи, які складаються із 
розминки і самої зарядки. Роз-
минка: спочатку повороти голо-
вою: вправо - вліво, вгору і вниз. 
По три рази. Потім нахили тулу-
ба: вправо - вліво, вперед і на-
зад. Так само по три рази. Далі 
зігнути руки в ліктях на рівні гру-

дей і почати робити ривки по два 
рази, швидко відводячи назад, а 
після розкривати в сторони. По 
три рази. Тепер ставимо праву 
руку на пояс, ліву тримаємо над 
головою і тягнемося праворуч, а 
разом з нею і всю ліву сторону 
тіла.  
Повторюємо те ж саме з пра-
вою рукою. Спираємося об 
стіну і перекочуємося з однієї 
ноги на іншу, піднімаючи носок 
то однієї, то іншої ноги. Розминка 
завершена. Зарядка: Робимо по 
десять присідань, віджимань від 
підлоги і вправ на прес. 

Напевно кожен з нас з великим завзяттям починав робити щоранку зарядку, але потім цей запал ку-
дись зникав. Для того, щоб робити зарядку щоранку і не кидати, вам знадобиться підтримка з боку 
близьких, їх моральне схвалення вашої корисної звички. Комплекс вправ ранкової зарядки забезпе-
чить гарний настрій і заряд  бадьорості.

Замість зарядки або для 
посилення ефекту від викона-
них вправ, ви можете зробити 
пробіжку на свіжому повітрі, 
тривалістю не менше півгодини. 
Багато людей, почавши роби-
ти ранкову зарядку, починають 
скаржитися на труднощі або 
непослух власного тіла. Голов-
не в такій ситуації, - почати ви-
робляти звичку. Не лінуйтеся! 
Наше тіло завжди робить те, що 
ми йому говоримо. Тому перед 
тим, як почати робити вранці за-
рядку, придумайте собі мотива-

цію. Наприклад, якщо ви хочете 
схуднути або просто не хочете 
бути протягом дня сонним як 
муха, програмуйте у себе в 
голові думку про те, що саме 
ранкова зарядка позбавить вас 
від усього непотрібного. Із са-
мого першого дня вчіться отри-
мувати від цього позитивні емо-
ції. Якщо під час вправ організм 
вимагає сну, то не відмовляйте 
йому і поспіть.
Не намагайтеся робити 
одне і те ж в однаковій кількості 
кожен   день.    Міняйте  концепцію  і                                                                                     

завжди прислухайтеся до сво-
го тіла! 
Цікавий факт: виявляється, най-
більшими любителями роби-
ти зарядку вранці, є китайці. У 
будинках цих людей є навіть 
спеціально обладнані кімнати. 
У них, ще до початку снідан-
ку, збирається вся родина, не 
виключаючи старих і дітей. У пе-
редмісті Китаю практично в кож-
ному парку в певні години мож-
на побачити компанії людей, до 
п’ятнадцяти осіб, які активно ви-
конують гімнастику.



ДИВОВИЖНА ОЛИВА
Оливкове дерево без перебіль-
шення можна назвати «Дере-
вом життя». Як сказано в Свято-
му Письмі, саме воно виросло 
першим після Всесвітнього по-
топу. Оливкову гілку приніс Ною 
голуб після потопу, і це стало 
символом відновлення миру між  
Богом і людиною.

Завдяки великій кількості позитив-
них  якостей, пов’язаних з оли-
вою, гілка цього дерева стала 
символом добрих намірів у різ-
них народів.

Символ перемоги

У Стародавньому Римі гілки оли-
ви підносили посли підкорених 
народів римській владі в знак 
припинення опору.

Найвищою нагородою на Олім-
пійських іграх у Стародавній 
Греції вважався вінок з оливкових 
гілок.

Символ довголіття

Символом довголіття оливкове 
дерево називають абсолютно 
заслужено - це, напевно, най-
стійкіший «житель» на нашій зем-
лі. Дерево вміє самовідновлюва-
тися, витримує посуху і мороз, а 
живе і плодоносить сотні років. 
Середня тривалість життя оли-
ви - 300 років, а максимальною 
цифрою називають 2000 років! 
Оливковим деревам в Гефси-
манському саду Єрусалима 
приблизно 2000 років.

Олива може витримати посуху, 
завдяки особливій будові листя 
(по краях вони трохи загнуті, тому 
не так висушуються жарким 
літом) і встояти в морози до -10 ° C. 
Коренева система дуже сильно 
розгалужена, вона в кілька разів 
перевищує проекцію крони де-
рева, хоча знаходиться на се-
редній глибині до 80 см. Тому де-
рево може вирости і дати добрі 
плоди практично на будь-якому 
грунті: каменисто-піщаному або 
навіть в скелі!

Символ достатку і 
родючості

Олива може плодоносити сот-
ні років, саме тому її називають 
символом достатку і родючості.

Символ очищення

У християнстві оливкову гілку 
вважають символом очищен-
ня. Освяченою оливковою олією 
(Єлеєм) здійснюють помазання

для благословення, зцілення і захисту.

Символ здоров’я 

Олива - одна з найбільш жит-
тєлюбних рослин на землі, з дав-
ніх часів її цінували і берегли се-
ред багатьох народів світу. 
Її плоди ми використовуємо, 
щоб приготувати олію, яка до-
помагає лікувати недуги, робить 
нашу їжу корисною і смачною, 
тому в давнину її називали «рід-
ким золотом».

Цікавий факт: для приготу-
вання олії вищої якості плоди 

збирають тільки з дерев - 
впалі плоди вже не годяться 

для олії екстра вірджин.
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