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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!

Серпень без віз: 
коли скасують шенген для українців та 
за яких умов цього може не статися

читайте на стoр. 4
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ВЕЛИЧЕЗНИЙ РОЗПРОДАЖ КИЛИМІВ ВЕЛИЧЕЗНИЙ РОЗПРОДАЖ КИЛИМІВ 
50% ЗНИЖКИ!
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39 РОКІВ НА РИНКУ – ДОВІРТЕСЬ НАШОМУ ДОСВІДУ39 РОКІВ НА РИНКУ – ДОВІРТЕСЬ НАШОМУ ДОСВІДУ

Monday - Friday 9 am - 8 pm  
Saturday 9 am - 6 pm 
Sunday 10 am - 5 pm

www.olympiacarpetil.com

до

Найбільший магазин килимів в Чікаго та околицях
Залишки за ціною від 33¢ за sq yd. 
Для Ваших потреб та зручності ми пiдженемо килими до будь-якого розміру 
і форми. Досвідчена бригада спеціалістів  заінсталює килим 
любої складності у вашому помешканню чи офісі

Повторюваний або сон що особли-
во запам'ятався - це завжди якесь 

послання, яке передає нам підсвідомість. 
Як зрозуміти це послання? Як дізнатися, 
що нам хочуть сказати?

Багато людей починають шукати всі-
лякі «сонники», які трактують сни. Але 
жодне таке трактування не буде по-
справжньому вашим. Все, що вам ска-
жуть на цю тему інші люди або інші дру-
ковані видання, буде «пальцем в небо». 
Тому що ваша підсвідомість унікальна і 
говорить з вами на своєю унікальною мо-
вою символів.

Що ж робити?
Вам потрібно отримати відповідь саме 

від вашої підсвідомості, причому не ту-
манну, а конкретну. Що саме вона хоче, 
щоб ви змінили в житті. Тому що це май-
же завжди прохання про зміну. Ви живе-
те так, як ви живете, не помічаючи, чи не 

відчуваючи, що ви роби-
те щось не так, щось, що 
може зашкодити вам на-
далі. Ваша підсвідомість 
стоїть на сторожі ваших 
інтересів, і, розуміючи на-
слідки, застерігає вас або 
нагадує про щось, про що 
ви забули, але про що важ-
ливо пам'ятати.

Є багато способів того, 
як зрозуміти послання, 
приховане в повторюва-
ному або нав'язливому 
сні. Один зі способів - та-
кий. Розділіть аркуш па-
перу а три стовпці. Потім 
сядьте, розслабтеся, звільніться від всіх 
думок, які можуть перешкодити і зосеред-
ьтеся на сні. Згадайте його у всіх подроби-
цях і проживіть його в уяві. Потім, не ви-
ходячи з розслабленого стану, відкрийте 
очі і напишіть десять слів-асоціацій з цим 
сном. Перші 10 слів, які прийдуть в голову, 
не думаючи нічого не відсіваючи, навіть 
якщо слова здаються не логічними. Піс-
ля цього розслабтеся ще більше, щоб на-
лагодити контакт з вашою підсвідомістю, 
расфокусіруйте зір і дивіться пару хвилин 
на ці десять слів, не вникаючи в їх зміст, а 
просто як ніби ви насолоджуєтеся карти-

ною. І в цей момент якесь глибинне розу-
міння може прийти до вас. Продовжуйте 
дивитися, і можуть прийти ще які-небудь 
ідеї і думки.

Знову подивіться на перший стовпець, 
закрийте очі і проживіть ваш сон ще раз, 
після чого заповніть другий стовпець де-
сятьма новими словами, пов'язаними з 
цим сном. Тепер це будуть слова, які точ-
ніше висловлюють послання вашої під-
свідомості. Ви як би зчистили верхній, 
самий грубий шар цибулини і побачили 
більш глибинний, більш соковитий шар.

Повторіть ту ж вправу, заповнивши 

третій стовпець. Після чого 
расфокусованим поглядом 
подивіться на всі три стовп-
ці і знайдіть у них щось 
спільне, якесь одне або два 
слова, які виражають те, що 
в цих стовпцях. Або якусь 
фразу, думку. Це і буде по-
слання, приховане у вашо-
му сні.

Ще один спосіб - це на-
малювати свій сон. Візьміть 
аркуш паперу, розслабте-
ся, закрийте очі, переглянь-
те свій сон і, взявши олівець 
в ліву руку, якщо ви прав-
ша, або праву, якщо лівша, 

намалюйте сон. А потім расфокусованим 
поглядом подивіться дві-три хвилини на 
свій малюнок, і можливо ви отримаєте 
послання.

І третій спосіб - це переглянути свій 
сон в уяві, але змінив головних героїв на 
будь-яких інших.

Коли прийде послання, воно може спо-
чатку вас здивувати або навіть розлюти-
ти, але по зрілому міркуванні ви зрозумі-
єте, що те, що пропонує вам ваша підсві-
домість, і є найправильніше рішення або 
дія, що саме зараз потрібно зробити, щоб 
життя змінилося на краще.

як зрозуміти Свій Сон і поСлання, 
приховане в ньому?

Борис Мельцер, 
тренер  
по коучингу


