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ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99
Mon-Fri | 11am-3pm

DINNER $19.99
Mon-Sun | 3pm-9:30pm

ALL DAY $19.99 Sat-Sun

Dine in only. Must mention coupon 
before ordering. Before tax. Cannot 
combine with any other offer. *One 
coupon per table. Exp 12/31/201515% off 
Dine in only. With purchase of $55 
or more *One coupon per table. Be-
fore tax. Must mention coupon be-
fore ordering. Cannot combine with 
any other offer. Exp 12/31/2015

$10off 
ALL YOU CAN EAT

LUNCH $15.99

Grand 
   Opening!

читайте на стoр. 4

ВибіркоВе 
праВосуддя
слизька дорога порошенка



18 | #40 • 6 – 12 листопада 2015 Razomплюс

Андрій Іванченко M.D.
Comprehensive Rehabilitation Clinic

847-681-1161

Декомпресія Звільнення чутливих навколосуглобових тканин (зв'язок і нервових волокон), защемлених в результаті 
компресії їх випнутим диском, меніском або спазмованними м'язами. Ця компресія супроводжується запальним набряком і 
болем, які підсилюють защемлення. Декомпресія - універсальний спосіб зняти спазм, набряк, запалення, звільнити защемлені 
тканини і усунути першопричину болю.

Стеноз

Головний біль став турбувати 
вас занадто часто? У вас вини-
кають несподівані епізоди запа-
морочення і втрати рівноваги? 
Можливо, причина в шийно-
черепному переході хребта.  
ЗАЩЕМЛЕННЯ НЕРВІВ І СУ-
ДИН ЗНІМЕ ДЕКОМПРЕСІЯ.

Ваші руки німіють і болять, коли 
ви друкуєте на комп'ютері? 
Ви прокидаєтесь вночі через 
оніміння рук і судоми ніг?
ВАШ ГРУДНИЙ ВІДДІЛ 
ПОТРЕБУЄ ДЕКОМПРЕСІЇ.

Головний 
біль, 
запамо-
рочення

У вас з'явилася слабкість в ногах 
та попереку? Не можете пройти 
пів блоку без зупинки? Можливо 
у вас стеноз - звуження спинно - 
мозкового каналу. Це защемлює 
нерви, що виходять з хребта, і 
веде до радикуліту. 
ВАМ ПОТРІБНА 
ДЕКОМПРЕСІЯ.

Ваш новонароджений пога-
но їсть і спить, часто і в великій 
кількості зригує? Ви не знаєте, 
як заспокоїти його плач і коліки? 
Можливо його хребет був  трав-
мований під час пологів. 
ЙОГО ХРЕБТУ В ПО-
ПЕРЕКОВОМУ ТА ШИЙНОМУ 
ВІДДІЛАХ НЕОБХІДНА М'ЯКА 
ДЕКОМПРЕСІЯ.

985 S. BUFFALO GROVE, BUFFALO GROVE, IL 60089 
Приймаємо PPO i MEDICARE

Оніміння 
кінцівок

Родова 
травма 

ДЕКОМПРЕСІЯ - ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД БОЛЮ
МИ ЗНАЄМО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ

часто мені ставлять запитання: а 
чи всі можуть чути підказки ін-

туїції? Чи для цього потрібен осо-
бливий талант? І взагалі, чи можна 
довіряти інтуїції?

Уміння чути свою інтуїцію – це 
навичка, і як будь-який навик він 
тренується. Потрібно тільки вправ-
лятися в цьому. З приводу довіри 
інтуіуціі – перегляньте самі різні 
ситуації у своєму житті. Якщо у вас 
був вибір, прийняти рішення, яке 
підказує логіка, або скористатися 
інтуїтивним бажанням зробити на-
впаки і ви все-таки слухалися своєї 
інтуїції, то яке рішення на тривалу 
перспективу виявлялося правиль-
ним? Зазвичай інтуїтивне.

Але тут є один підводний камінь. 
Часто у нас є внутрішнє бажання 
щось зробити або чогось не зроби-
ти, і ми приймаємо його за інтуї-
тивне, хоча насправді в нас гово-
рить страх. Наприклад, ми боїмося 
ризикнути і вибираємо шлях менш 

продуктивний, але без ризику. І 
якби ми в цей момент прислухали-
ся до інтуїції, а не до свого страху, 
то можливо ризикнули б, і нам би 
пощастило. Як відрізнити страх від 
інтуїції? Дуже просто. Прислухай-
теся до себе. Ви зараз боїтеся зро-
бити вибір? Уявіть собі, що з кож-
ним подихом, з кожним 
видихом, ви видихає-
те цей страх. І приблиз-
но через хвилину страх 
піде. І тоді знову при-
слухайтеся до себе: що 
підказує ваша підсвідо-
мість зараз? Це і буде ін-
туїтивний відповідь.

На початку стат-
ті я сказав, що інтуїцію 
можна розвинути. Як це 
зробити? У першу чер-
гу потрібно навчитися 
входити в стан медита-
ції, або трансовий стан. 
Тому що саме в цьому 
стані ви можете почати 
чути інтуїцію. Насправ-
ді вона завжди посилає 
нам підказки, просто ми їх не за-
вжди чуємо. І щоб почути, необ-
хідний стан “внутрішньої тиші”, 
або трансу. Тим, хто займався ме-
дитативними практиками, знайо-
мий це стан. Ті, ж, хто ні, просто 
сядьте зручно і розслабте все тіло. 

Дуже важливо по-справжньому до-
бре розслабитися. Можна почати з 
маківки і поступово розслабити всі 
м'язи тіла, до кінчиків пальців ніг. 
Закрити очі і уявити собі, як ніби 
з кожним видихом ви розслабляє-
теся все більше. А якщо ще є якась 
напруга в тілі або в емоціях, її теж 

можна як ніби видихнути. І в та-
кому розслабленому стані на хви-
лину подумайте про своє завдан-
ня або вибірі, який потрібно зро-
бити. Дайте питанню як би пройти 
через вас, проникнути вглиб вашої 
підсвідомості. Відповідь, ідея, ро-

зуміння можуть прийти миттєво. У 
вигляді образу, відчуття, почуття, 
думки в голові, або як-небудь інак-
ше. І вам залишиться тільки здиву-
ватися простоті рішення або чітко-
му відчутті правильності вибору.

Іноді відповідь приходить не 
відразу. Але тут важливіше зада-
ти питання, тому що це питання 
буде продовжувати шукати відпо-
віді у вашій підсвідомості до тих 
пір, поки інтуїція не підкаже відпо-

відь. Може бути ви від-
криєте книгу на якійсь 
сторінці і прочитає-
те там відповідь. Може 
бути почуєте якусь 
фразу, яку хтось ска-
же у вашому оточен-
ні, а може бути, що від-
повідь прийде уві сні. 
Часто відповідь на по-
переднє питання при-
ходить в наступній ме-
дитації, коли ви зада-
єте наступне запитан-
ня. У кожного це інди-
відуально. Але якщо ви 
будете достатньо напо-
легливі зі своїм питан-
ням і при цьому роз-
слаблені, то ви отрима-

єте інтуїтивний відповідь. А потім 
зможете переконатися, що це саме 
те, що правильно було б зробити у 
вашій ситуації.

І якщо ви навчитеся слухати ін-
туїцію, то удача обов'язково при-
йде у ваше життя.

як розВиНути іНтуїцію?

Борис 
Мельцер, 
тренер  
по коучингу


