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Паливна революція - наслідки 
підвищення цін на газ

Від Африки до Японіі не 
покидажчи Україну  

106
Всеволод Нестайко – 

український класик для дітей

12

Панама-мама. 
Хто з українців засвітився у 
офшорному скандалі читайте на стoр. 2
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 Коронки і мости
 Вініри
 Косметична Стоматологія
 Відбілювання
 Пломби

 Лікування кореневих каналів
 Імпланти
 Зубні протези
 Night guards за 

індивідуальним замовленням

Для всіх тих, у кого немає Dental Insurance, ми пропонуємо 
Індивідуальний Membership всього за $12 в місяць 
при річному внеску $144. Знижки до 30% на всі послуги 
(дана пропозиція не дійсно з іншими купонами)

КРАЩІ ЛІКАРІ ДО 
ВАШИХ ПОСЛУГ!

В офісі приймає фахівець 
з лікування кореневих каналів.
Dr. Michael D. Ferreira

NextGen
Dr. Gary K. 
Beyer 

Dr. Robert J. 
Weber

www.nextgenortho.us  \  www.nextgendentalonline.com

Кращі ціни і самі гнучкі плани фінансування 
строком до 2 років для тих, у кого немає страхівки!

Телефонуйте! 847-947-2651   /  201 E. Strong St. Suite 4. Wheeling, IL 60090

Спеціальна пропозиція 
для літніх людей!
На всі стоматологічні 
роботи знижка 20%. Перша 
консультація - безкоштовно!

Спеціальна пропозиція Спеціальна пропозиція Відбілювання 
$199

(reg. price $399)

 Огляд, чистка і 
рентген для дорослих

$139
(reg. price $270)

Огляд зубів у дітей. 
чистка, рентген і 
покриття фтором 

(reg. price $230)

$89
Ці пропозиції не можуть бути долучені до інших спеціальних пропозицій, купонів або страхувань

БРЕЙСИ за 
$3,800*

INVISALIGN за

$3,495 
*

До 20 кап 

* Початкова ціна. Вартість залежить від складності лікування

Public Aid Accepted

PPO’s

Лікування кореневих каналівЛікування кореневих каналів

Night guards за 
індивідуальним замовленням

Для всіх тих, у кого немає Dental Insurance, ми пропонуємо 
Індивідуальний Membership всього за $12 в місяць
при річному внеску $144. Знижки до 30% на всі послуги 
(дана пропозиція не дійсно з іншими купонами)

БРЕЙСИБРЕЙСИ
$3,800

У чому головна різниця між метою 
і мрією? З мрією ми засинаємо, 

а мета – це те, заради чого щоран-
ку встаємо з ліжка. Мета – це те, що 
змушує нас підніматися після кож-
ного падіння. Мета – це мрія з кон-
кретними термінами.

Як можна помітити, мрія – це ма-
леньке зерно, з якого при правиль-
ному догляді виростає велика мета. 
Тому дуже важливо дістати з себе 
мрію.

І сьогодні ми розкажемо, як мрія-
ти правильно.

1. згАдАйте, Про Що Ви мріЯли В 
дитиНстВі
Ви напевно бачили хоча б раз те, 
чого хочете. Просто приділіть собі 
20 хвилин і подумайте, що у вас до-
бре виходило в дитинстві, які герої 
вас мотивували, ким ви захоплюва-
лися?

2. ПитАННЯ «Якби У меНе НА 
рАхУНкУ лежАВ мільйоН 
долАріВ, чим би Я зАймАВсЯ?
Чомусь нам здається, що всі наші 
мрії матеріальні. Але це не так. Гро-
ші – це лише засіб для досягнен-
ня наших цілей, але аж ніяк не сама 
мета. Запитайте, чим би ви займа-
лися, якби у вас були закриті всі ма-
теріальні потреби. Можливо, деякі з 
вас малювали б картини собі на вті-
ху, а деякі – приготували б всі стра-
ви з книги Джеймі Олівера.

Щоб вам було простіше «витра-
тити ці гроші», виберіть:

• 1 місце, яке хочете відвідати;
• 1 річ, яку обов’язково повинні 

зробити в житті;
• 1 справу, яку ви хочете роби-

ти щодня;
• 1 справу, якою ви хочете за-

йматися щотижня;
• 1 річ, якої ви хочете навчити-

ся.
• 

3. техНікА 100 мрій
Щоб спробувати цю методику, вам 
знадобиться досить багато часу і на-
тхнення. Але її результатами ви за-
лишитеся задоволені. Для початку 
розділіть листочок на 6 частин – це 6 
сфер життя: кар’єра, забезпеченість, 
особисте життя, здоров’я, самороз-
виток, хобі. Розпишіть по кожній з 

них цілі, яких би хотіли досягти. Не 
соромтеся, пишіть якомога більше. 
Як правило, те, що починається піс-
ля 50-ї мрії, це те, чого ви хочете на-
справді. Тому що це починає гово-
рити підсвідомість. Потім виберіть 
десять мрій (з різних сфер), на вико-
нання яких потрібно рік або менше. 
Розпишіть по кожній з них, які ре-
сурси потрібні на досягнення. Потім 
виберіть найважливішу мрію і пере-
ходьте до дії. Щоб вибрати «ту саму» 
мрію, задайте собі питання: «Якби я 
міг досягти тільки однієї мети з цих 
10, що б я вибрав?».

4. жиВіть мрією 60 хВилиН
Суть цієї методики в тому, щоб «про-
мацати» чи ту мрію ви вибрали на 
даному етапі життя. Протягом годи-
ни спробуйте жити заради здійснен-
ня цієї мрії. Наприклад, якщо ви хо-
чете змінити роботу, то ці 60 хви-
лин витратьте на те, щоб скласти ре-
зюме, з яким би вас взяли на бажа-
ну посаду. Зателефонуйте до компа-
нії, в якій мрієте працювати. Попро-
сіть про співбесіду. Якщо ви хочете 
схуднути, цілу годину робіть фізич-
ні вправи. Якщо ви хочете подоро-
жувати, складіть детальний план в 
яких точках світу хочете побувати, 
як туди найдешевше дістатися, які 
пам’ятки вам обов’язково варто від-
відати.

Людей, які обрали «ту саму» 
мрію, починає розпирати від бажан-
ня діяти до такої міри, що за годину 

вони вже не зупиняться! Спробуйте.

5. НАПишіть сцеНАрій
Є два варіанти виконання вправи: з 
кимось і самостійно.

Варіант 1: ви розповідаєте другу 
свою мрію в найдрібніших деталях. 
Він її вам презентує, як ніби сцена-
рій з фільму:

«Так, ти не виносиш роботу з 9 до 
6, значить, план такий: ти працюєш 
фрілансером, вдома». Ви паралель-
но можете вставляти коментарі на 
кшталт: «Почекай, працювати вдо-
ма я теж не хочу – мені не вистачає 
організованості. Давай я буду пра-
цювати в офісі, але з вільним графі-
ком». І так ви разом розписуєте сце-
нарій мрії.

Варіант 2: ви можете зробити це 
самі, просто взявши на озброєння 
дві ручки. Однією напишіть першу 
версію сценарію, другою переглянь-
те правки.

Нехай ці прості поради зроблять 
вас на крок ближчими до вашого 
щастя!

ліна ролдуГіна

як мріяти правильно?

Борис мельцер, 
тренер  
по коучингу


