www.razomplus.com

weekly in ukraInIan

#32 • 11 ВереСня 2015

Віталій Касько

про прокуратуру, корупцію
та сфери впливу

читайте на стoр. 2

8

Чи має сенс заборона
російського кіно ?

12

Олександр Довженко – батько
українського кінематографу

24

Декілька способів
заощадити на косметиці

Razomплюс

#32 • 11 – 17 вересня 2015

| 15

NextGen

Кращі лікарі до ваших послуг!
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Коронки і мости
Вініри
Косметична Стоматологія
Відбілювання
Пломби

Robert J. Weber
D.D.S.






Brandon F.
Becker D.D.S.

Лікування кореневих каналів
Імпланти
Зубні протези
Night guards за
індивідуальним замовленням

В офісі приймає фахівець з
лікування кореневих каналів.

Dr. Michael D. Ferreira

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!
ТIЛЬКИ ДО 31 ЖОВТНЯ
Більшість видів Брейс, а також Invisalign

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)

Відбілювання

199

$

Огляд, чистка і
рентген для дорослих

(reg. price $399)

www.nextgenortho.us
www.nextgendentalonline.com

139

$

(reg. price $270)

201 E. Strong St. Suite 4. Wheeling, IL 60090

ЗНИЖКА 500
$

БРЕЙСИ
всього за
$

3,950

Огляд зубів у дітей.
чистка, рентген і
покриття фтором

$

69

всього за

(reg. price $230)

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

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

847-947-2651

Нова колекцiя 2015!
НОВА ЭКСКЛЮЗИВНА ЛIНIЯ ВIД

ВЕЛИКА КОЛЕКЦІЯ
ДИТЯЧИХ ОПРАВ

SHAMBALLA EYEWEAR

$

139

Перевірка зору
для контактних
лінз з набором
лінз на 7 місяців

З ПОКУПКОЮ ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ОПРАВИ
Single Vision
Lenses with
coupon.

БЕЗКОШТОВНО!

Limited time offer. Not valid with any other offer. Some restrictions may apply

Доктор Майклс приймає 6 днів на тиждень, говорить по-російськи

847-419-9009 / 92 S. Milwaukee Ave, Wheeling, IL 60090 (Fresh Farms Plaza)

www.affordableoptical.com

16 | #32 • 11 – 17 вересня 2015

Razomплюс

Ерісконовский гіпноз –

повірте своїй підсвідомості
Е

рісконовский (або ще його називають “еріксоніансій”) гіпноз – це зовсім інший підхід. Тут
ідея не в тиску, якому піддаються
чи ні, а у взаємній довірі та співробітництві з метою лікування та вирішення проблем клієнта. Замість
застосування гармат наводяться
мости. Транс – це абсолютно природний стан, в якому всі ми проводимо частину нашого життя, самі
того не усвідомлюючи. Транс – це
просто стан, в якому увага спрямована вглиб себе, а не на те, що відбувається зовні. Наприклад, якщо
ви досвідчений водій, бувало у вас
таке, що ви не пам'ятали, як приїхали додому, “думаючи про своє”?
При цьому підсвідомість зупиняла машину на всіх червоних сигналах світлофорів, але ви цього не
пам'ятаєте ... Або на нудній лекції
... Або при читанні книги, коли помічаєте, що, задумавшись, кілька
разів перечитуєте одне і те ж саме
речення. Це і є той самий транс. Він
нам так само необхідний, як і їжа.
Еріксоніанський терапевт просто
пропонує вам викликати цей стан
(зауважте, пропонує, а не змушує,
і ваша підсвідомість завжди може
відмовитися).
З якою метою? Ну, по-перше,

транс – це приголомшливий відпочинок і розслаблення, ні з яким
масажем не зрівняється. А крім
того, в трансі ми отримуємо можливість поспілкуватися безпосередньо з нашою підсвідомістю, задати йому запитання, попросити зробити ч то-небудь для нас.
І вона відповідає, співпрацює з
нами! З'ясовується, що вона, на-

Iван Наркевич
ФАХІВЕЦЬ, ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ!
 Мануальна терапія
 Aкупунктура
 Інтенсивна реабілітація

та акупунктурна
електростимуляція

 Лазерна акупунктура

і ультразвук

 Індивідуальний

підбір вітамінів

 Гомеопатія

Приймаємо всі основні види страхувань і Medicare

приклад, змушує нас занедужувати, щоб отримати відпочинок і увагу близьких. А якщо ми запропонуємо більш простий спосіб отримати
цю увагу? Або куріння: ми куримо,
наприклад, щоб заповнити недолік
материнського молока в дитинстві.
А може можна по-іншому вирішити цю дитячу проблему?
З'ясовується, що шкідливі звич-

ки, проблеми, – часами йдуть з
раннього дитинства, до п'яти років.
І коли ми застосовуємо гіпноз, раптом ситуація згадується яскраво, у
всіх деталях. Таке можливо тільки
в глибокому стані гіпнозу, бо в нормальному стані свідомості ми не
пам'ятаємо цей епізод. Наприклад,
з'ясовується, що підсвідомість ще з
тих пір намагається захистити нас
тим способом, який підходив тоді,
в дитинстві, вона просто іншого не
знає. Тому що в дитинстві мама казала дівчинці: всі чоловіки небезпечні. Дівчинка виросла, вона вже
не пам'ятає, як мама говорила їй
про це, а стосунки з чоловіками чомусь не складаються.
І коли під час лікувальної сесії
клієнт повертається в ту ж ситуацію з дитинства, звідки “ноги ростуть” і терапевт допомагає йому
змінити свій спогад в цій ситуації,
то життя клієнта змінюється в сьогоденні. Коли клієнт довіряє терапевту, які не намагається на нього тиснути, а пропонує допомогу і
співробітництво, свідомий розум
клієнта дозволяє собі розслабитися і покластися на підсвідомість, і
тільки тоді можлива глибока робота з собою.
До речі, читаючи цю статтю, багато хто з вас зараз, можливо, увійшли в дуже легкий транс ... І відпочили ...

Борис Мельцер
(Ізраїль),
психолог, гипнотерапевт.

Олександр КОСТIВ, M.D.
ВАШ СIМЕЙНИЙ ЛIКАР
 Загальна медична

допомога для всієї родини

 Мануальна терапія
 Масаж
 Медогляд для отримання

водійських прав CDL

 Реабілітація та лікування

після аварій

Ультразвук, ЕКГ
Сучасне обладнання
Приймаємо всі основні види страхувань і Medicare

