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РЕВЮ С КАУЗА

БЛАГОТВОРИТЕЛНО РЕВЮ 
ПОМОГНА НА НАЦИОНАЛНА 
КАМПАНИЯ „РОДИ ДЕТЕ В 
БЪЛГРИЯ“

За първи път се състоя 
благотворително съби-

тие „Ревю с кауза“ на 13 
април 2022 година (сряда) 
в Гранд хотел „Милениум“, 
което бе организирано от 
фондация „Мечта за дете“ 
и „МамаЗона.
Известни български ди-
зайнери подадоха ръка на 
националната кампания 
„Роди дете в България“ с 
благотворително ревю, 
в което представиха по 
един официален тоалет, 
а присъстващите имаха 
възможността да заку-
пят техните произведе-
ния. Сред дизайнерите 
и модните къщи, които 
взеха участие в хуманно-
то събитие са носителите 

на „Златна игла“ - Албе-
на Александрова, София 
Борисова, Жана Жекова, 
Аксел Харди, Радостина 
Илиева, Радослава Лаза-
рова, Теодора Спасова, 
Йорданка Чернаева, Ан-
тон Узунов, както и дру-
ги като Мила Захариева, 
Есил Дюран, Милена Пе-
трова, Киара Фешън, Alfa 
Bridal, Пламена Вияреал и 
Лилиан Едуардс. С тоале-
тите дефилираха общест-
вени личности, вдъхно-
вяващи с примера си да 
съчетават майчинство с 
кариера - една не само 
възможна, но и изключи-
телно хармонична мисия. 
Това бяха Вероника Сте-
фанова, Цвети Радойче-

ва, Кремена Илиева, Таня 
Скринска, Йордана Ди-
митрова, Елисавета Стоя-
нова – Гарева, Мария Ан-
донова, Ирина Папазова, 
Ива Екимова, Мила Заха-
риева, Роксана Кирилова, 
Росица Велкова, Албена 
Коралиева, Виолета Ма-
чева, Атанаска Ангелова 
и София Паскалева. Ос-
вен аутфитите, които бяха 
представени по време на 
събитието, гостите имаха 
възможността да се на-
сладят и да закупят и дру-
ги предложения на учас-
тниците и техните модни 
брандове.
Всеки замесен в благот-
ворителното събитие по-
лучи свидетелство за под-
крепа, а дизайнерите и 
благодетелите имаха спе-
циална изненада от Goto 
Jewellery and Diamonds – 
прекрасно бижу, израбо-
тено специално за „Ревю 
с кауза“, като жест и израз 
на признателност за под-
крепата. След ревюто се 
състоя томбола с билет-
чета, които бяха закупени 
по време на събитието, 
а късметлиите получиха 
прекрасни комплименти 
от партньорите на фонда-
ция „Мечта за Дете“. 

https://mamazona.bg/
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РЕВЮ С КАУЗА

Всички приходи от ревюто 
и томболата, на стойност 
19 400 лв., бяха дарени 
на национална кампания 
„Роди Дете в България“, 
чиято цел е да информира 
и мотивира младите хора 
в България да не отлагат 
решението да станат ро-
дители, тъй като късните 
опити за забременяване 
крият много рискове и 
често се оказват причина 
за репродуктивни пробле-
ми. Кампанията стимули-
ра българските двойки по 
още един начин - всички 
регистрирани бременнос-
ти в платформата „Роди 
Дете в България“, в рам-
ките на календарната го-
дина, участват в жребий 
за 20 пакета с всичко не-
обходимо за бебето през 
първата му годинка – ко-
лички, кошари, столчета, 
козметика, пелени, храна, 
шишета и т.н.
Освен прекрасните хора, 

които се включиха в съби-
тието, едно малко момче 
на 9 години, но с голямо 
сърце – Илиян Страши-
лов, дари всички събрани 
пари от рождения си ден 
за каузата. Също така, 
дори след търга за тоале-
тите, където се изкупиха 
всички рокли, продължа-
ва интересът към някои от 
показаните предложения 
или към конкретна мод-
на къща. Въпреки че не 
са закупени по време на 
търга, отново средствата 
отиват при национална-
та кампания „Роди дете в 
България“.
По време на благотвори-
телното събитие проф. 
д.н. Любомир Стойков – 
председател на Академи-
ята за мода, сподели:
Лице на националната 
кампанията „Роди дете в 
България“ е български-
ят топмодел Вероника 
Стефанова – Мис Бълга-

рия Свят 2017 и лице на 
„Златна игла 2021“, която 
неотдавна стана майка 
за втори път. Водеща на 
благотворителното съ-
битие беше поппевицата 
Йоанна Драгнева, сияеше 
в тоалет на модна къща 
„Блинк“ с дизайнер Радос-
лава Лазарова, която за-
едно с Виктория Асенова, 
група 359-Код България 
и Цвети Радойчева се по-
грижиха за доброто на-
строение на гостите. 
„Ревю с кауза“ се ре-
ализира с любезно-
то съдействие на Code 
Fashion TV, Nova News, 
ТВ Европа, сп. Elle, сп. 
„Жената днес“, в. „Труд“, 
в. „Дума“, в. „24 часа“, 
Fashion Lifestyle Magazine, 
Fashion.bg, eModno, Хай-
лайф, Фотогруп, Grazia, 
Eva, Missbloom.bg, Grazia 
Mama и „МамаЗона“.

https://mamazona.bg/
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ния конкурс за най-добра 
детска книга, избирана от 
самите деца. Вече има и 
филм по книгата на голям 
екран, и то под акомпани-
мент на филхармоничен 
оркестър. Филмовото тур-
не на „Мечокът и пианото” 
преминава с голям успех 
през цяла Великобрита-
ния.
И този бърз успех е на-
пълно разбираем за все-
ки, който е разгърнал из-
ящната и красива книга 
на Дейвид Личфийлд. 
Елегантните илюстрации 
и топлият текст докосват 
струните на сърцето и за-
звучава нежна мелодия, 
която разказва за сре-
щата между едно мече и 
едно пиано, за любопит-
ството, което ни кара да 
откриваме нови неща и 
заедно с това да откри-
ваме себе си, за мечтите, 
които ни понасят към да-
лечни земи, но и за дома, 

където винаги ни чакат.
Книгите на Дейвид Лич-
фийлд са не просто книги, 
а вълнуващо и красиво 
преживяване, повече, от-
колкото ни се струва на 
пръв поглед. Той е британ-
ски илюстратор, но  има и 
пет авторски книги – „Ме-
чокът и пианото”, „Кучен-
цето, цигулката и прия-
телството”, „Мечокът, пи-
аното, мечето и горският 
концерт”(изд. „Фют”). Още 
две негови книги ще за-
радват българските деца 
- „Тайнственият великан 
на дядо” и  „Светлини над 
Смърчовата скала”. Въл-
шебникът  Дейвид Лич-
фийлд отново успява да 
създаде  магически исто-
рии, в които текст и илюс-
трации зазвучават в едно. 
От тях ще разберем, че 
чудесата  и вълшебствата, 
към които се стремим цял 
живот са съвсем близо до 
нас...

Когато през 2016 г. из-
лиза картинната книга 

„Мечокът и пианото”, едва 
ли някой си е представял 
успеха, който ще послед-
ва. Само за няколко месе-
ца тя се превръща в без-
спорен хит. Още същата 
година получава престиж-
ната британска награда 
„Уотърстоунс” в категори-
ята за картинна книга, а в 
началото на следващата 
мечокът е абсолютната 
сензация на най-автори-
тетния панаир за детска 
литература, този в Болоня. 
Бързо-бързо мечокът про-
говаря на различни езици 
и се озовава в различни 
краища на света. Вклю-
чително и в България. В 
края на 2017 г. книгата е 
по рафтовете и на българ-
ските книжарници. А само 
една година по-късно бъл-
гарските деца й присъж-
дат наградата „Бисерче 
вълшебно” в национал-

КНИГИТЕ НА ВЪЛШЕБНИКА        ДЕЙВИД ЛИЧФИЙЛД

https://mamazona.bg/
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трейлър

Мечокът и 
пианото

Послание на Дейвид Личфийлд по 
повод наградата Бисерче вълшебно

КНИГИТЕ НА ВЪЛШЕБНИКА        ДЕЙВИД ЛИЧФИЙЛД

https://mamazona.bg/
https://www.facebook.com/carrotproductions/posts/1880414485447401
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Интервю с Албена Коралиева



„С Кръщението вие не само давате име на  
вашето дете, вие му давате Религия“.

Кръщенето е един от най-светлите празници 
в живота на всяко християнско семейство. 
Събитие, на което вие и вашите близки ще 
приветствате въвеждането на детето в хрис-
тиянството.
За да ви помогне в организирането на вълнуващото събитие, Alfa Brides проведо-
ха специални дни на отворените врати, на които представиха всичко за ритуала, 
празника, организацията и декорацията. По време на събитието бяха представе-
ни идеи за празнична погача, бижута за новородени, както и професионална кон-
султация от организатори на събития.
Сред вълшебствата на Alfa Brides открихме истински съкровища, с които празни-
кът ще стане наистина незабравим: комплекти за кръщенето на вашето съкро-
вище, книги за гостите, свещи, хавлиени кърпи и аксесоари, всичко подбрано с 
много стил, вкус и естетика.
Ако все още не сте посетили шоурума на Alfa Brides, можете да го направите на 
адрес: ул. „Кап. Тодор Ночев“ 30 или да разгледате каталога на бранда на https://
alfabrides.bg/komplekti-za-krashtene/

Редакционни бележки

https://alfabrides.bg/komplekti-za-krashtene/
https://alfabrides.bg/komplekti-za-krashtene/
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ЦВЕТИ ХРИСТАНОВА

Цвети Христанова e филолог, експерт по качест-
во, съпруга, майка на две момчета, и сертифициран 
специалист по Позитивно родителство. Създател на 
Оммм позитивно родителство, първото приложение 
на български език, което предлага подкрепа на хиля-
ди семейства.

ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО

Има ли момент, който да 
е прекалено рано, за да се 
можем да се възприема-
ме като позитивни роди-
тели?
Абсолютно не! Позитив-
ното родителство може 
да бъде част от нас още от 
самото начало, то се изра-
зява и в чувствата и емо-
циите на майката, които 
детето усеща в утробата 
още от най-ранните месе-
ци. Неслучайно, когато се 
притеснявате за вашето 
бебе, и отидете на преглед, 
първото нещо, което лека-
рят ще ви попита е как е 
протекла бременността 
ви. Дали е била спокойна, 
и как е протекло раждане-
то. Нашите емоции имат 
физическо изявление - ус-
корява ви се пулсът, вдига 
ви се кръвното, а всичко 
това усеща и вашето бебе. 
Смехът лекува, а стресът 
ни убива. И всичко по сре-
дата ни се отразява.
Но как можем да бъдем 
позитивни родители по 
време на бременността?
За мен основното нача-

ло на едно позитивното 
родителство е информа-
цията. Да бъдем инфор-
мирани какво се случва 
с нас, какво можем да 
очакваме, за да можем 
да се подготвим. Също 
така да бъдем спокойни с 
изборите, които правим и 
с обстановката, която ни 
заобикаля. А за да можем 
да постигнем това спо-
койствие и да се радва-
ме на своята бременност, 
имаме нужда от подкре-
пата на нашия партньор 
и семейство. Така че, да, 
вашето обкръжение е из-
ключително важно в тези 
месеци, когато преживя-
вате толкова много про-
мени в тялото си, на физи-
ческо, емоционално и на 
хормонално ниво. Освен 
това раждането е един 
много ключов момент за 
едно позитивно начало на 
родителството. Лично аз 
бих препоръчала на вся-
ка една жена да обмисли 
варианта партньора да 
присъства по време на 
раждането, защото когато 
таткото е бил по време на 

раждането с вас и е бил 
до вас в това толкова раз-
търсващо преживяване, 
се случват няколко много 
красиви неща с вас като 
двойка. Едното е, че той 
изпитва много по-заси-
лена емпатия и уважение 
към вас и към това което 
всяка една жена, която 
е раждала, преживява, 
за да може да направи 
един татко – татко. Ако в 
момента, когато ставаме 
майки партньорът ни е 
там, и го види и изживее, 
разбирането е на съвсем 
различно ниво. Също 
така, в повечето случаи, 
бащите ще са по-склонни 
да поемат дори по-голя-
ма част от домакинските 
задължения и грижите 
за бебенцето, защото са 
били свидетели на това, 
през което вие сте преми-
нали. Присъствието им в 
родилната зала им дава 
и ценната възможност 
да направят кожа с кожа 
с детето  си още в първи-
те минути живот, което 
е изключително важно 
както за връзката мама и 

https://mamazona.bg/
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ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО

бебе, така и за тази – тати 
и бебе. А всяко дете има 
нужда от тази връзка.
Раждането не е стреси-
ращо и болезнено само 
за майката, то е такова и 
за бебето. Затова когато 
то се роди, първият до-
пир до мама, тази първа 
прегръдка и почивка на 
върху вашите гърди, да 
усети сърцето ви, да усети 
кожата ви, да види лицето 
ви и да чуе гласа ви - това 
са изключително значи-
ми моменти за него. Да 
почувства, че то е дошло 
на едно сигурно място, 
защото то не знае какво 
се случва с него – от една 
тъмна топла и влажна 
среда, то се появява на 
едно сухо, светло и шумно 
място, с много непознати 
лица, звуци, стимулации 
и гласове. Но то позна-
ва вас и търси вас, като 
през тези девет месеца 
то познава вашата любов, 
сърце и душа, а когато 
се роди, най-накрая има 
шанс да усети и опознае 
вашата прегръдка и до-
пир. Тези първи минути са 
един прекрасен старт за 
едно позитивно родител-
ство.
По време на бременност-
та говорете на детето си, 
те наистина познават 
вашия глас. Галете коре-
ма, говорете щастливо и 
с любов, това помага на 
плода да се развива. Това 
взаимно общуване пома-
га на майката да се отпус-
не, тялото й произвежда 
‚хормоните на щастието‘ и 

това спомага  за нейното 
цялостно състояние.
А знаете ли, че има пси-
холози, които вярват, че 
през първата година от 
живота на едно дете то 
изгражда своя характер? 
През първата година, ко-
гато то само седи и наблю-
дава света около себе си 
чрез вас. Защото всичко, 
което то знае за света, то 
го знае чрез вас, по начи-
на, по който вие реагирате 
на околната среда и по на-
чина, по който вие се дър-
жите. Първият език, който 
вашето бебе разбира е 
този на тялото. Това е тех-
ният прозорец за света. 
Вие сте техния прозорец. 
Нека той да бъде пълен 
с усмивки, милувки, щас-
тие, любов и спокойствие. 
Защото ние като родите-
ли искаме най-вече да 
отглеждаме едни добри, 
малки човечета, които 
ще станат големи човеци 
съвсем скоро.   Всяко до-
косване и всяко хубаво 
преживяване, всяка лас-
ка са неща, които показ-

ват на детето ви как да 
възприемат света, семей-
ството, партньорството, 
приятелството. Показвате 
им най-красивата страна 
на света.
Ако се интересувате от 
позитивното родителство, 
вече може да се възполз-
вате и от първия курс-при-
ложение за позитивното 
родителство на български 
език, което може да изтег-
лите абсолютно безплат-
но, за да получите тази 
толкова необходима под-
крепа. Казва се Ommm 
positive parenting и ви 
предоставя ясни, точни и 
конкретни примери, които 
може да използвате вед-
нага. 

https://www.
ommmpositiveparenting.

com/bg1

1 

Ommm Positive 
Parenting Bulgaria

ommmpositive 
parenting

https://mamazona.bg/
https://www.ommmpositiveparenting.com/bg
https://www.ommmpositiveparenting.com/bg
https://www.ommmpositiveparenting.com/bg
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АЛБЕНА КОРАЛИЕВА

Албена Коралиева е бизнес дама, съпруга, майка на 
близначки и жена с голямо сърце. През 2020 година е 
финалист в конкурса „Мисис България“, а през същата 
година получава награда за бизнес жена на годината в 
категория „Женско здраве“. Албена Коралиева е автор 
и създател на програма за женско здраве - Код жен-
ственост. Завършила университет в Индия, тя адапти-
ра древното знание в съвременния свят, като помага 
на жените да приемат и обичат себе си и да се чувстват 
комфортно в телата си, да творят и да се развиват през 
женската си енергия. Девиз: всяка жена заслужава да 
процъфтява!

1 Красива, успяла съвре-
менна жена, успешно 

съчетаваща майчинство с 
кариера – какво не знаем 
за Албена Коралиева?  
Албена: Че не обича кисе-
ло мляко.

2 С какво те промениха 
децата? 

Албена: Децата коренно 
преобразиха живота ми.  
Направо ме изритаха от 
зоната ми на комфорт. 
Възпитаха в мен търпе-
ние, изчакване , разбира-
не. Направиха ме жонг-
льор. И в същото време 
разбрах, че това е най – 
голямата женска реали-
зация, никаква кариера 
и медали не могат да за-
менят тази емоция и удо-
влетворението.
Всяка жена заслужава да 
чуе обръщението „мамо” и 
да изпита онова удовлет-
ворение дълбоко в сърце-
то, че е създала живот и е 
предала нататък.

3 Кое беше най-голямо-
то предизвикателство, 

пред което те изправи 
майчинството? 
Албена: Майка на две 
деца едновременно си е 
предизвикателство, както 
по време на бременност-
та, така продължава и до 
днес. Такава сила и енер-
гия извади майчинството 
от мен, каквато не съм 
предполагала, че имам.

4 Следваш ли някакви 
правила в отглеждане-

то и възпитанието на де-
цата си? 
Албена: Да, интересувам 
се постоянно за методи 
на общуване, какво всъщ-
ност ни казват, показват 
децата с поведението си 
и се старая да се чувстват 
обичани и разбрани.  Учим 
се как да разпознаваме и 
как да се справяме с емо-
циите. Формираме грани-
ци, като зачитаме техните  
мнения и избори. Старая 
се да не предивиквам 

конкуренция помежду им.
 Децата са много първич-
ни и интуитивни.  Те вече 
са на 4 и аз често  се до-
питвам до тях за мнение 
и  оставам изумена колко 
точни и на място отговори 
получавам.

5 Ти си автор и създател 
на програма за женско 

здраве – разкажи ни по-
вече за нея.
Албена: Имах две истин-
ски предизвикателства / 
кризи/ в моя живот и те 
ме обърнаха в тази посо-
ка. 
Преди години, претърпях 
генекологична операция и 
беше под въпрос изобщо 
дали ще имам поколение. 
Тога спрях с мислите за 
велика кариера и заминах 
за древна Индия, за да се 
съхраня.
Попаднах в най – древ-
ния университет по йога 
и спиритуални науки в 
света и се докоснах до 
много мъдрост: как да по-

https://mamazona.bg/
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АЛБЕНА КОРАЛИЕВА знаваме себе си и телата 
си., как да сме свърза-
ни с интуицията си и да 
следваме вътрешния си 
отклик, как да познаваме 
сигналите на тялото и да 
се съобразяваме с тях, 
как тялото само си избира 
храните, които са полезни 
за нас и т.н. Все простич-
ки неща, които ние, в за-
падния свят, отдавна сме 
забравили. Това върна 
много простота и хармо-
ния в живота ми. Съобра-
зявам се, обичам и ценя 
себе си и не всичко е на 
всяка цена.
Научих много практики 
и техники за тялото, за 
психиката, за емоциите и 
най-вече да се зареждам 
енергийно!
Прибрах се в България и 
почти веднага забреме-
нях естествено с близна-
ци.
Второто предивикател-
ство беше бременността. 
Станах огромна... бебе-
тата се родиха доста го-
леми, бях деформирана, 
изкривена, с много бол-
ки в гърба, кръста.  Бла-
годарение на знанията, 
които придобих в Индия, 
бях спокойна и си дадох 
достатъчно време, търпе-
ние и с правилната грижа 
към себе си и тялото ми 
на третата година „върнах 
себе си на себе си”, без хи-
рургическа  и медикамен-
тозна намеса! Много съм 
горда от това си постиже-
ние и знам, че мога да по-
могна на много жени. 

Направих комплекса 
„Код женственост“, който 
включва работа с  мускул-
турата на тялото така, че 
да имаме красива осанка, 
работа с емоциите  и енер-
гийни практики за хормо-
нален и енергиен баланс. 
Това са нещата, от които 
има нужда съвременната 
жена: да се чувства във 
форма, да изразява по 
правилен начин емоции-
те си, да се „детоксикира 
редовно” и да има много 
енергия. Да се връща в 
женската си енергия.
Ако читателите имат инте-
рес, споделям моята стра-
ница:

https://facebook.com/
kodjenstvenost

6 В днешното забързано 
ежедневие успяваш ли 

да отделиш време за себе 
си и за какво го използ-
ваш?
Албена: Свободно време 
нямам, но в графика ми 
присъства време за мен, 
което отдавам на  физиче-
ски и енергийни практики, 
с които се поддърам в ре-
сурсно състояние: добър 
тонус на мускултурата, 
изправен гръбнак, рабо-
та с жизнената и женска-
та енергия, за да мога да 
се справям със всичко 
в ежедневието. Майките 
на близнаци имат пери-
оди почти без сън, зато-
ва трябва да се помага 
на тялото и психиката да 
регенерират. Всъщност, 
точно тези практики пре-
подавам!

7 Имаш ли си любимо за-
нимание, на което пос-

вещаваш свободното си 
време (доколкото имаш 
такова)? 
Албена: Обичам шопинг, 
фризьор , козметик, ма-
саж... всички женски гле-
зотии,  събития, танци. Те 
също присъстват в графи-
ка ми, не ги оставям, ако 
остане време. 

8 Какво е посланието ти 
към читателите на „Ма-

маЗона“? 
Албена: Искам да кажа 
на всички майки да са 
изключително благодар-
ни за децата си и ако се 
чувстват уморени, да пра-
вят практики, да връщат 
енергия в тялото си,  да 
бъдат по-усмихнати, осъз-
нати, да спрат препускане-
то и да се огледат. Децата 
могат да бъдат голям за-
ряд, порив и мотивация и 
ако смениш гледната точ-
ка, вместо уморена, ще се 
чувстваш окрилена!

https://mamazona.bg/
https://facebook.com/kodjenstvenost
https://facebook.com/kodjenstvenost
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МАЙЧИНСТВО

АКЦЕНТИ

Ефективен режим, който може да се 
практикува периодично и да донесе ог-
ромни ползи за здравето и килограми-
те
Стрес инконтиненцията е най-честият 
вид уринарна инконтиненция
Първите 9  неща, които останаха в ми-
налото  след раждането  
Седемте навика на щастието
Детето зодия Телец

https://mamazona.bg/
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ЕФЕКТИВЕН РЕЖИМ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПРАКТИКУВА ПЕРИОДИЧНО И 
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Знаете ли какво предста-
влява програмата ProLon 
и какви са предимствата 
на този метод? Какви са 
резултатите и препоръки-
те по отношение на него-
вата връзка със здраво-
словна диета за отслаб-
ване? В тази статия ще 
се опитаме да отговорим 
на тези въпроси, за да ви 
помогнем да придобиете 
по-ясна представа за тази 
Фастинг Имитираща Дие-
та или хранителен режим 
за отслабване и детокси-
кация.
ProLon® е хранителен ре-
жим, който представля-
ва научно изследвана 
5-дневна диетична про-
грама. След 15-годишни 
проучвания в Института 
за дълголетие и Института 
за изследване на диабе-
та и затлъстяването към 
Университета на Южна Ка-
лифорния (USC) е разра-
ботен първият комплект 
за здравословно хранене 
ProLon. Това е първият 
план за диета, имитираща 
гладуване, който подхран-
ва тялото ви и подпома-
га здравето ви. По какъв 
начин? ProLon осигурява 
на организма ви научно 
разработена комбинация 
от макронутриенти, като 
мазнини, въглехидрати, 
протеини и микронутриен-
ти, като основни витамини 
и минерали, но същевре-
менно изпитвате ползите 

от т.нар. фастинг, които 
са много. В краткосрочен 
план, фастинга води до 
клетъчна регенерация, за-
губа на тегло, изчистване 
на клетките от натрупани 
токсини и подобряване на 
виталните показатели.
Как това ще ви помогне? 
Преките ползи за всеки, 
който се храни с ProLon 
за 5 дни са загуба на те-
гло (7-10 кг, като в пър-
вия цикъл са най-много 
и в последствие варират, 
в зависимост от честота-
та на циклите, наднорме-
ното тегло и здравето на 
метаболизма), увеличена 
енергия и фокус, потис-

нато тихо възпаление и 
подобрено клетъчно здра-
ве, което се отразява по-
ложително на хроничните 
заболявания като захарен 
диабет, нарушен глюкозен 
толеранс, метаболитен 
синдром, стеатоза (омаз-
нен черен дроб), дислипи-
демия, артериална хипер-
тония, някои автоимунни 
и специфични състояния, 
които изискват противо-
възпалително и нискока-
лорийно хранене.

https://mamazona.bg/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/zdravoslovna-hrana/
https://prolon.bg/zdravoslovna-hrana/
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Откриването на метабо-
литната диета, имитира-
ща гладуване (фастинг)
Професор Валтер Лонго, 
директор на Института 
за дълголетие към уни-
верситета на Южна Кали-
форния и на Програмата 
за дълголетие и рак към 
ИФОМ в Милано, след 
като открива два от трите 
метаболитни пътя, които 
причиняват клетъчното 
стареене, предприема 
проучване заедно с изсле-
дователската си група, за 
да идентифицира основ-
ните причини, които да 
забавят или спрат биоло-
гичното стареене.
Проведените проучвания, 
спонсорирани от Нацио-
налния институт по здра-
веопазване, Националния 
институт по рака и Нацио-
налния институт по старе-
ене, доведоха до създава-
нето на лесен за използ-
ване и доказано ефекти-
вен хранителен протокол 
на растителна основа, на-
речен „Диета, имитираща 
гладуване“(FMD, Fasting 
Mimicking Diet). Тази хра-
нителна програма има за 
цел да поддържа тялото 
ви в състояние на гладу-
ване, като същевременно 
приемате най-необходи-
мите хранителни ком-
поненти. Експерименти, 
проведени върху мишки 
показват, че циклите на 
FMD допринасят за увели-

чаване на продължител-
ността на живота им (как-
то и редица показатели за 
по-добро здраве).

Какво представлява ком-
плектът за здравословно 
хранене ProLon?
Макар да имитира състоя-
ние без храна, FMD под-
хранва организма чрез 
хранителен протокол, кой-
то е изцяло растителен, 
без глутен и без лактоза. 
Прецизната му хранител-
на формула е резултат от 
около двадесет години 
изследвания.
Комплектът за здраво-
словно хранене на ProLon 
се състои от 5 малки ку-
тии и всяка от тях съдър-
жа храната за всеки ден 
от седмицата, състояща 
се от енергийни барче-
та на растителна основа, 

супи, разнообразни за-
куски, напитки и добавки. 
Всички съставки са проу-
чени и внимателно разра-
ботени, за да подхранват 
тялото ви и да насърчават 
положителните проме-
ни. Диетичната програма 
осигурява приблизително 
750 до 1100 калории на 
ден и трябва да я следва-
те в продължение на 5 по-
следователни дни, без да 
консумирате друга храна 
и без допълнителни теч-
ности, освен вода, дори и 
кафе. След това можете 
да се върнете към нор-
малния си хранителен ре-
жим.
Фастинг Диетата ProLon, 
имитираща гладуване, 
има много специфичен 
хранителен профил. Пет-
дневният протокол е 
нискокалоричен и с ниско 
съдържание на протеини, 

https://mamazona.bg/
https://prolon.bg/za-nas/
https://prolon.bg/za-nas/
https://prolon.bg/zdravoslovna-hrana/
https://prolon.bg/zdravoslovna-hrana/
https://prolon.bg/za-nas/
https://prolon.bg/za-nas/
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с около 1100 ккал през 
1-ви ден и 700 ккал от 2-ри 
до 5-ти ден, от които 9-11% 
са растителни протеини, 
44-46% липиди, предим-
но ненаситени мазнини, и 
43-47% въглехидрати. По 
време на Фастинг диета-
та 16:8, съдържанието на 
прости захари не достига 
10 %.
Целта е да се получи пе-
риодично отражение на 
метаболитните пътища, 
характерни за огранича-
ването на калориите при 
метаболитна диета с гла-
дуване. При здрави хора 
с активен начин на жи-
вот, FMD (Фастинг диета) 
може да се повтори след 6 
месеца, но при повишена 
критичност към метабо-
литното здраве (пациенти 
с наднормено тегло) или 
нездравословен начин 
на живот, FMD може да 
се повтаря по-често, под 
оценката на насочващия 
диетолог и/или лекар.

Предимствата на здра-
вословното хранене с 
ProLon
ProLon осигурява ползите 
от гладуването..., но с дос-
татъчно храна! Възможно 
ли е? Да! Ползите от ме-
таболитна диета ProLon 
водят до имитация на 
гладуване, но без да се от-
казвате от храната, да сте 
прекалено гладни или да 
ядете много неестестве-
ни съставки. Тя премахва 
необходимостта от гладу-
ване или крайни режими 
само с чай, сокове и вода, 
като същевременно отго-
варя на необходимостта 
от достъпна, доказана и 
безопасна диетична про-
грама, която не изисква 
постоянни промени в на-
чина на живот, като на-
пример дългосрочна кето 
диета.
Ползите от метаболитна-
та диета ProLon са свър-
зани и със стимулиране 
на влизането на клетките 
в режим на висока защи-
та и устойчивост на стрес, 
отстраняване на увре-
дените вътреклетъчни 

компоненти, самовъзста-
новяване чрез клетъчна 
регенерация (подмладя-
ване), като всичко това 
повишава ефективността 
и усещането за по-голям 
фокус, яснота и енергия. 
Революционният план за 
хранене на ProLon е науч-
но разработен и клинично 
тестван, за да имитира 
ефекта от гладуването, 
като осигурява подходя-
ща дневна храна и чув-
ство на удовлетвореност.
Препоръки за използва-
нето на ProLon
Тъй като това е „ниско-
калорична здравословна 
диета за отслабване“, по-
добре е да не я предприе-
мате, ако:

• сте алергични към ня-
кои храни, като ядки 
или соя;

• бременни сте;
• имате признаци на ак-

тивна инфекция;
• имате поднормено те-

гло;
• изложени на риск от 

повтарящи се инфек-
ции.

https://mamazona.bg/
https://prolon.bg/za-nas/
https://prolon.bg/keto-dieta-sport/
https://prolon.bg/keto-dieta-sport/
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Преди да започнете да 
приемате хранителен 
режим за отслабване 
ProLon, е препоръчително 
да се консултирате с Ва-
шия лекар.
Освен това по време на 
цикъла е добре да избяг-
ваме някои дейности, кои-
то биха могли да отслабят 
тялото ви, като например 
физически упражнения, 
които водят до висока 
консумация на калории, 
или излагане на високи 
температури.
Ако искате да получите 
по-подробна и научна ин-
формация за комплекта 
ProLon, можете да посети-
те Блог страницата на сай-
та ни http://prolon.bg или 
да получите консултация 
на място или по телефона 
от нашите специалисти!
Съставки на метаболит-
ната диета ProLon
Както вече споменахме, 
ProLon® е 5-дневна ди-
ета, имитираща гладу-
ване™, която подхранва 
тялото ви и подпомага 
цялостното му здраве. 
Питали ли сте се някога: 
„Какво се яде по време на 
фастинг диета ProLon?“. 
Нека разберем какви са 
съставките на диетата, 
имитираща гладуване.

С какво се храните по 
време на режима ProLon?
Можете да избирате меж-
ду два различни вида 
ProLon: ProLon Оригинал и 
ProLon Вариант 2.
Сред съставките на ди-
етата, имитираща гладу-
ване, които присъстват и 
в двете кутии на ProLon, 
можете да намерите:

• маслини;
• крекери от кейл;
• чай за детоксикация 

на организма (чай от 
мента и лимон, чай от 
мента, чай от хибис-
кус);

• L-бар (шоколадово 
блокче, блокче с ядки);

• добавки (приемани с 
храната).

Разликата между двата 
комплекта е свързана с 
вида на супите. Разбира 
се, всички те са вкусни, но 
какви са супите, които ще 
намерите?

В здравословна диета за 
отслабване ProLon Ориги-
нал присъстват следните 
супи:

• Доматена супа;
• Минестроне супа;
• Гъбена супа;
• Минестроне от киноа;
• Зеленчукова супа.

В здравословна диета за 
отслабване ProLon вари-
ант 2 има:

• Смес за супа от масли-
нова тиква;

• Смес за супа от черен 
боб;

• Супа от бял боб и спа-
нак;

• Супа от маслодайна 
тиква и киноа;

• Минестроне супа;
• Доматена супа.

От вас зависи да изберете 
коя да опитате! :P

https://mamazona.bg/
http://prolon.bg
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/chay-detoks-5-idei-detoks-prochistvane/
https://prolon.bg/chay-detoks-5-idei-detoks-prochistvane/
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Нашите съвети
След приключване на 
5-дневния курс трябва да 
следвате инструкциите 
за здравословно хране-
не ProLon. Какви са те? В 
края на 5-дневната про-
грама за хранене, на 6-ия 
ден и в продължение на 
12 часа, трябва да се хра-
ните леко и с малки пор-
ции. Възстановете оби-
чайната си здравословна 
диета постепенно, като 
започнете с течни храни, 
като балансирани от към 
макронутриенти супи или 
смутита (Зоново хранене), 
последвани от леки яс-
тия, включително варива, 
малки порции месо, риба 
и/или боб и полезни маз-
нини като зехтин, авокадо 
и маслини. Обичайната ви 

здравословна диета (сил-
но препоръчително да е 
по Зоната) може да бъде 
възобновена на 7-ия ден.
Искате ли повече инфор-
мация за хранителните 
съставки на диетата, ими-
тираща гладуване? Свър-
жете се с нашите специа-
листи по хранене от науч-
ния екип.

Заключение за метабо-
литна диета ProLon
Според различни данни, 
ограничаването на кало-
риите насърчава метабо-
литните промени, които 
повлияват положително 
на окислителното увреж-
дане и възпалението, като 
оптимизират енергийния 
метаболизъм. Постът е 

най-крайната форма на 
ограничаване на калори-
ите и включва въздържа-
ние от храна, но не и от 
вода. То може да се про-
вежда на интервали, като 
периодично гладуване, 
или периодично като про-
дължително гладуване, 
ако продължава повече 
от 2 дни. ProLon е разра-
ботена ад имитира тези 
ползи, основавайки се на 
консумацията на строго 
определено количество 
ккал/ден в продължение 
на до 5 дни седмично, кое-
то показва положително 
въздействие върху раз-
лични параметри на мета-
болитното здраве.

https://mamazona.bg/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/product/prolon/
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Ползи от фастинг диета 
16:8 ProLon
С хранителен режим за 
отслабване ProLon, мо-
жете да получите много 
ползи, докато се наслаж-
давате на храната, като 
например:

• Повишаване на рабо-
тоспособността, по-до-
бър фокус, яснота и 
енергия благодарение 
на предимствата на 
по-слабото тяло;

• Намаляване на маз-
нините във висцерал-
ната област, както и 
цялостно, насочено 
към загуба на тегло и 
превенция, като съще-
временно се защитава 
чистата телесна маса;

• Засилване на клетъч-
ното обновяване чрез 
задействане на кле-
тъчното самовъзста-
новяване и автофагия, 

почистване на старее-
щите и увредени клет-
ки и насърчаване на 
подмладяването отвъ-
тре;

• Поддържане на здра-
вето на метаболизма 
с цел поддържане на 
цялостното здраве.

Периодичното огранича-
ване на калориите и трай-
ните промени в ежеднев-
ния ни хранителен режим 
могат да окажат значи-
телно влияние върху спо-
собността на организма 
ни да остарее здрав.
От научна гледна точка, 
здравословното хранене 
на ProLon има много по-
ложителни ефекти. FMD 
или Фастинг диетата 16:8 
е в състояние да предиз-
вика всички положителни 
ефекти на гладуването, 
които се проявяват в ши-
рок диапазон и са пряко 
свързани с доброто здра-

ве и дълголетието. Освен 
това, всеки цикъл на Фас-
тинг диета 16:8 се редува 
с ежедневна диета, пре-
димно Зонова, богата на 
плодове и зеленчуци, чис-
ти белтъчини и умерено 
количество здравословни 
мазнини, за максимални 
ползи от здравословното 
хранене.

https://mamazona.bg/
https://prolon.bg/zdravoslovna-hrana/
https://prolon.bg/zdravoslovna-hrana/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/product/prolon/
https://prolon.bg/product/prolon/
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МАЙЧИНСТВО

СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯТА - 
НАЙ-ЧЕСТИЯТ ВИД УРИНАРНА 

ИНКОНТИНЕНЦИЯ

Това състояние не е свър-
зано с емоционален или 
психически стрес, а е ре-
зултат на натиск върху 
пикочния мехур по време 
на по-интензивна физиче-
ска дейност, което води 
до изпускане на урина. 
Като това може да се слу-
чи по време на трениров-
ка, кашляне, смях и киха-
не и се дължи на дисфунк-
ция на мускулите на пе-
ринеума. Ако мускулите 
на перинеума са слаби и 
изпускат, тогава всеки на-
тиск върху корема би се 
отразил, като стрес върху 
пикочния мехур и може да 
предизвика инконтинен-
ция. 
Тази диагноза бива поста-
вяна главно на жените, 
поради това, че бремен-
ността и раждането раз-
тягат връзките поддър-
жащи пикочния мехур и 
оказват силен и продъл-
жителен натиск върху 
тазовото дъно. Рисков 
период е и менопаузата, 
защото хормоните, които 
са поддържали тонуса на 
мускулатурата намаляват 
драстично, а това лесно 

може да доведе до инкон-
тиненция. 
Все пак и мъжете не са 
напълно застраховани, 
защото при операция за 
отстраняване на простат-
ната жлеза също може да 
развият стрес инконти-
ненция. 
Важно е, ако човек усети 
симптоми на изпускане 
на урина да не се притес-
нява да потърси помощ 
веднага. Упражненията и 
промяната на ежедневни 
навици могат да помогнат 
много за справяне с това 
състояние. 

 
ПОМАГАТ ЛИ 
ИЗВЕСТНИТЕ 

УПРАЖНЕНИЯ НА 
КЕГЕЛС?

Да, упражненията за та-
зовото дъно (Kegels) мо-
гат да подобрят стрес 
инконтиненцията. Тези 
упражнения укрепват 
мускулите, които поддър-
жат пикочната ви систе-
ма. Но е добре да сте под 
наблюдение на треньор, 
който може да установи 
дали активирате точните 
мускули и освен това да 
ви предложи цялостен 
подход към тялото, а не 
само в една област, защо-
то натоварването само на 

тазовото дъно, без да се 
работи върху останалата 
мускулатура не е удачно, 
тъй като тялото е единна 
структура и всяка слабост 
или пренатягане може да 
се отразят на съседните 
структури и да предизви-
кат дисфункции. 

 
КАКВИ СА РИСКОВИТЕ 

ФАКТОРИ И КАКВИ 
ПРОМЕНИ ДА 
НАПРАВИМ: 

• Пушенето е рисков 
фактор, но най-вече 
хроничната кашлица, 
която може да въз-
никне, като следствие 
от него. Откажете го;

• Поддържайте здраво-
словно тегло, то ще 
предотврати натруп-
ването на мазнини 
в коремната област, 
свличането на дъл-
боката предна ми-
офасциална верига и 
отслабването на та-
зовата диафрагма;

• Храна богата на фи-
бри, пре и пробиоти-
ци за поддържане на 
добро чревно здраве;

• Алкохолът, черният 
чай и кафето хипер-
стимулират пикочни-
те пътища и могат да 
изострят симптома-
тиката. 

Венета Евтимова, йога терапия и остеопатия

https://mamazona.bg/
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КАКВИ СА 
УСЛОЖНЕНИЯТА 

НА СТРЕС 
ИНКОНТИНЕНЦИЯТА?

Тежката стресова инкон-
тиненция може да бъде 
смущаваща и може да ви 
накара да се почувствате 
тревожни или депресира-
ни. Води до социална изо-
лация поради срам. Кож-
ни обриви и рани също са 
възможни. 
Затова не е желателно да 
отлагате консултация със 
специалист невролог и с 
треньор специализиран в 
упражнения за тазовото 
дъно.  Нужна ви е и воля, 
за да се справите с вред-

МАЙЧИНСТВО

ните навици. Мануална те-
рапия, като остеопатията 
също  може да е от голя-
ма полза, тъй като остео-
патичните техники осво-
бождават напрежението 
в органите на малкия таз, 
подобряват лимфотока, 
кръвотока, оточността, 
инервацията, освобожда-
ват фасцията и дават въз-
можност на органите да 
се наместят на правилни-
те си места и да не изпит-
ват силно натоварване и 
засилване на дисфункци-
ята.

www.happinessmagnet.
online

Венета Евтимова, йога терапия и остеопатия

https://mamazona.bg/
http://www.happinessmagnet.online
http://www.happinessmagnet.online
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ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ

ПЪРВИТЕ 9  НЕЩА, КОИТО 
ОСТАНАХА В МИНАЛОТО  

СЛЕД РАЖДАНЕТО  

Появата на малкия чо-
век е най- прекрасно-

то нещо, което може да 
се случи. Но с неговата 
поява някои неща, кои-
то са били важна част от 
ежедневие  ви остават на 
заден план. Никога няма 
да забравя колко убедена 
бях, че щенамирам време 
за вечерния си скин каре 
рутин, но дерма ролера 
ми вече 4 месеца събира 
прах в чекмеджето. Това 
са моите първи 9 неща, 
които престанах да пра-
вя след появата на моята 
принцеса. 

СЪНЯТ  
Звучи като пълно клише, 
но наистина липсата на 
сън е нещото, за което бях 
подготвена, но се оказа, 
че няма как да с еподгот-
виш за това. Като типична 
нощна птица, която цял 
съзнателен живот си е 
лягала след 1-2 сутринта 
осъзнах, че заспиването 
на бебето в 9 по никакъв 
начин не ми помагаше, 
защото тя се будеше точ-
но тогава, когато аз си ля-
гах. Отне ми седмица, две 
на абсолютно безсъние и 
изтощение, докато се на-
пасна към нейния режим. 
Смешното беше, че точно 
когато  успях да свикна с 
по- ранното лягане, тя по-
чна да заспива по- късно 
и след 4 месеца аз съм си 
пак в моя си „нощен” ре-
жим. Просто тя се напас-
на към мен. 

ДЪЛГИТЕ ДУШОВЕ И 
РИТУАЛИ ЗА КОСАТА 

Разбира се, че таткото по-
мага, но той няма как да я 
кърми и успокои вместо 
мен, особено ако бебето 
се храни на поискване. 
Това искане понякога 
е през 1 час, че даже и 
по-малко когато е съвсем 
малко бебето. Винаги съм 
си взимала дълги, отпус-
кащи душове и съм полз-
вала сто неща за косата 
си. Е, всичко това остана 
в миналото, като беше за-
менено от казармен тип 
къпане за 5 минути, дъл-
боко измиващ шампоан и 
хидратиращ балсам. Поне 
сега разбрах колко добре 
съм постъпила преди го-
дини, когато се подложих 
на лазерно обезкосмява-
не на цялото тяло. Това 
е нещо, за което не ми се 
налага да мисля изобщо 
и ме кара да се чувствам 
секси, а не като недоспал 
чубак. 
 

АНТИ-ЕЙДЖ 
КОЗМЕТИКА 

Ползването на кремове 
с агресивни съставки ос-
тавих  веднага с поява-
та на бебето, защото тя 
постоянно беше около 
лицето ми и ми се стори 
много неподходящо да се 
използват съставки като 
ретинол (който е доказа-

КАТРИН-ЛИЛИ
 МИХАЙЛОВА

Здравейте, аз съм Катрин. 
Политолог по образова-
ние, инструктор по приз-
вание. Дълго време се за-
нимавах с журналистика, 
но осъзнах, че ценностна-
та ми система е различна 
от този свят и писането 
остана мое хоби и страст. 
Преподавам Пилатес вече 
от около 9 години, обичам 
да виждам прогреса на 
хората, които за първи 
път влизат в залата- това 
ме мотивира и зарежда. 
Вярвям, че ние сме това, 
което ядем- и тук не става 
въпрос за режими и стро-
ги диети, а за качествена 
и истинска храна. Всичко 
е в баланса.

https://mamazona.bg/
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но непрепоръчителен по 
време на кърмене), ниа-
цимиди, пептиди и други. 
Всичко това замених с хи-
дратиращо бебешко мля-
ко за тяло, което слагам 
и около очите. За тонер 
използвам розова вода. 
В началото си мислех, 
че това е краят на моята 
красива кожа, но грешах. 
Пътя към добрата кожа е 
хидратацията. За 4 месе-
ца не съм заприличала на 
съсухрена лелка, а повяр-
вайте ми преди да родя 
асортиментът от кремове 
и серуми, които използвах 
беше огромен. 

ДЪЛГИЯТ И ЧУВСТЕН 
СЕКС 

Че кой с дете има вре-
ме за двучасов секс ма-
ратон?!? Ако има такъв 
моля да се свърже с мен 
и да сподели как се по-
лучава. Сексът след раж-
дането е нещо много ва-
жно, което трябва да се 
случи. Защото в противен 
случеи с мъжа до вас се 
превръщате в квартиран-
ти, които гледат общото 
си бебе. Дори желанието 
да го няма не се оставяй-
те на принципа, че това е 
само фаза. Апетитът идва 
с яденето- същото е и със 
секса. Ако не го правите 
дълго време просто няма 
да си върнете желанието. 
Аз забравих за дългия и 
чувстен секс преди раж-
дането и преоткрих, че се-
кса може да е топ и без да 
продължава 2 часа. Все 
пак важното е да го има 
редовно, а колко време 
ще продължи е просто 
подробност. 

 IN VINO VERITAS  
С риск да бъда обвинена 
в алкохолизъм аз много 
обичам виното- особено 
бялото. За мен всичко е 
по- хубаво с чаша вино. 
Храната има друг вкус, 
разговорите са по- при-
ятни, денят завършва по- 
хубаво, секса е по- добър 
след чаша вино. Въобще 
виното е ключа към щас-
тието. Е май наистина това 
е форма на алкохолизъм, 
но нека го наречем вино-
лизъм.  Пробвах безалко-
холни бели вина- мога да 
кажа, че това е най- гад-
ното нещо, което небцето 
ми е опитвало и никога 
повече не бих си го причи-
нила. В крайна сметка се 
примирих, че мога да си 
позволя една чаша вино 
след последното кърмене 
и то не всеки ден и това 
е. Не е  това, което искам, 
но е моето време с чаша 
бяло вино и хубава храна. 
Все пак щастлива майка- 
щастливо бебе.  

ТОКЧЕТА 
Ех тези обувки. .. инвес-
тирала съм солидна сума 
средства, които тъжно 
събират прах в кутийте си 
под леглото. Не защото 
не ми стават или не са ми 
вече удобни, просто няма 
къде да ги нося-  за сега. 
Токчетата бяха заменени 
с модерни кецове, рокли-
те с дънки, но важното е 
да се чувстваме удобно и 
добре. Все пак токчета и 
количка през деня са мал-
ко странна комбинация, 
не мислите ли...? 

СКЪПОТО МИ БЕЛЬО... 
Винаги съм харесвала 
красивото бельо- особе-
но сутиени. Като жена с 
малък бюст съм залага-
ла на качествен сутиен, 
който да направи излю-
зията. При мен е като с 
токчетата- солидна сума 
беше инвестирана, но те 
няма да ми станат пове-
че. След раждането освен 
няколкото см в повече на 
нежеланите места се сдо-

https://mamazona.bg/
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бих и с чифт чисто нови 
гърди. Не ме разбирайте 
погрешно- ще жертвам 
всеки един красив сутиен, 
който имам само и само 
да се запазят и след кър-
мето. Все пак силикона е 
доста по- скъп, а аз съм 
супер доволна от новата 
си придобивка.  

НОЩНИТЕ КЛУБОВЕ 
Това е нещо, за което из-
бобщо не съжалявам. А и 
колкото по- голяма става 
моята принцеса, толкова 
по- лесно с таткото ще на-
мираме време за излиза-
не на вън (или поне така 
си мислим), така че това е 
нещо преходно. Гледането 
на бебе и излизането по 

дискотеки са абсолютни  
оксиморони, защото едно 
излизане включва почти 
всички неща по- горе в 
списъка.  
Не съм предполагала, че 
появата на мъничето ще 
означава да си променя 
толкова много начина 
на живот и това толкова 
много да ми хареса. За-
щото всичко е преходно- 
тя никога няма да е тол-
кова мъничка и бих жерт-
вала всичко, за да мога 
просто да я гушна късно 
през ноща и това да ми е 
напълно достатъчно. На-
слаждавайте се на всеки 
миг сега, защото утре ще 
ви бъде заявено, че живо-

тът си е техен и ще правят 
каквото си искат....което 
всъщност е самата исти-
на.... 
Целувки....
Катрин 
 

https://mamazona.bg/
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СЕДЕМТЕ НАВИКА НА 
ЩАСТИЕТО

ДОРИНА ТАШЕВА
Дорина Ташева е дипло-
миран консултативен 
психолог и педагог. Спе-
циализирала е Позитивна 
психотерапия и Енергийна 
психология. Рейки Мастер 
е и изучава основите на 
Аюрведа и значението на 
храненето за психо-емо-
ционалното ни здраве. 
Нейната отдаденост в 
професионално отноше-
ние е СЕМЕЙСТВОТО. 
Дорина вярва, че щасти-
ето започва у дома! Тя е 
сертифициран треньор по 
партньорска интелигент-
ност, както и родов тера-
певт, и семеен констела-
тор.
Дорина използва множе-
ство инструменти от над 
15-годишните си обучения 
в своята терапевтична 
практика. Тя вярва в ця-
лостния подход към от-
криването на най-доброто 
за всеки човек. 
КОНТАКТИ
0885 906 233
http://www.dorinatasheva.
eu/
FB: Холистичен психоте-
рапевт - Дорина Ташева
dorina.tasheva@abv.bg

Щастието е тема, която е 
важна за всеки човек. Но 
има периоди, които сякаш 
ни се изплъзва зад ъгъла. 
Важно е да помним (ма-
кар и тривиално), че щас-
тието е път. То не е крайна 
цел. Щастието е осъзна-
тост във всеки миг, тук и 
сега. Умението да растем 
и да виждаме цялата кар-
та на живота.
Днес бих искала да спо-
деля практически начи-
ни, които да прилагате в 
живота си и да развивате 
тези навици и да имате ре-
ални резултати.
Препоръчвам ви, за да не 
сте ежедневно фокусира-
ни върху всички и да раз-
пилявате фокуса си, дока-
то изградите тези навици 
като втора природа, да 
прилагате по 1 всеки ден. 

Ето и 7-те навика на щас-
тието:

ОСЪЗНАТОСТ – 
ПОНЕДЕЛНИК

1Осъзнатостта е прак-
тика на съсредоточа-
ване на съзнанието 

върху настоящето. Този 
метод се използва от ви-
сокоефективните хора. 
Фокусирайки вниманието 
тук и сега, ние отстранява-
ме кукичките на страха за 
бъдещите ни проекции. И 
това веднага слага в ред 
емоциите ни. И така не 

реагирате прибързано в 
трудни ситуации и не при-
емате случващото се лич-
но. Осъзнатостта не тряб-
ва да бъде закостеняла 
или контролирана. Прос-
то в тези моменти праве-
те насочваща медитация 
(наблюдавайте дъха си, 
отпускайте тялото) и за 2 
мин можете да се откачи-
те от ситуацията, която ви 
напряга.
МЕЖДУ СТИМУЛА И РЕ-
АКЦИЯТА ИМА ПРОС-
ТРАНСТВО. И само от нас 
зависи какво ще изберем.

БЛАГОДАРНОСТ – 
ВТОРНИК

2 Благодарността е 
като вълшебен меч, 
може автоматично 

да разсече неудовлетво-
реността от живота ни. Тя 
ни свързва с това, което 
вече работи в живота ни 
и ни помага да сменим 
фокуса. Знаете ли, че хи-
ляди импулси и послания 
идват към нас всяка ми-
нута, но ние долавяме на 
съзнателно ниво малък 
процент от тях. И как ми-
слите, кои отсява нашият 
мозък? Ние имаме очи 
да видим тези неща, към 
които нашите модели ре-
зонират.
В този ден практикувайте 
благодарност. Можете да 
пишете благодарствено 
писмо или да водите днев-
ник на благодарността.

https://mamazona.bg/
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ЗДРАВ ДУХ (СРЯДА)

3 В Харвард са доказа-
ли, че здравето и щас-
тието вървят ръка за 

ръка. И не само – доказа-
ли са, че положителните 
емоции правят живота 
по-дълъг. Мога да ви пре-
поръчам да прочете „Био-
логия на убежденията“ на 
Брус Липтън, който е кле-
тъчен биолог и доказва в 
експерименти как емоци-
ите влияят на здравето ни 
на физическо ниво.
С малки промени пости-
гаме големи трансформа-
ции.

ЗА ДА СЕ ЧУВСТВАТЕ 
ДОБРЕ – ДАВАЙТЕ 

ДОБРО – ЧЕТВЪРТЪК

4Неврологът Ричард 
Дейвидсън казва, че 
най-лесният и успе-

шен начин да активираме 
положителните емоцио-
нални вериги в мозъка е 
щедростта. И не говорим 
за пари, щедростта е мно-
гоизмерна и отключва в 
мозъка поток от веще-
ства, които ни карат да се 
чувстваме добре.

АВТЕНТИЧНОСТ, 
ПРОШКА, СВОБОДА – 

ПЕТЪК

5Често попадаме в ка-
пана на сравнението. 
Използвайте деня, за 

да се насладите на това 
кои сте вие самите! Прос-
тете – на себе си. Чак то-
гава и към другите. Усете-
те свободата и радостта 
от това да бъдете автен-
тични.

ОБЩУВАНЕ – СЪБОТА 

6Пълноценно общу-
ване – всеки ден си 
поставете задача да 

отделяте макар и малко 
време за ПЪЛНОЦЕННО 
общуване с близките си, 
с хората около вас, деца, 
колеги.
Истинското общуване е 
реализирано, когато дру-
гият е разбрал послание-
то ни. Както и когато ние 
сме разбрали послания-
та от другите. Често не 
слушаме осъзнато какво 
близките ни споделят. За 
да имаме щастливи отно-
шения – важно е да слу-
шаме и чуваме!
Знаете ли, че това е един 
от Петте основни емоцио-
нални езика?

СМИСЪЛ И ЦЕЛ – 
НЕДЕЛЯ 

7Каква е моята цел – 
това е един от най-ак-
туалните въпроси на 

хората. Често и на осъз-
ната възраст ние нямаме 

отговор и това често е те-
жест. 
Това е нещо, което всеки 
сам за себе си може да 
открие. Но дайте си прос-
транство да имате въз-
можност да чуете и пре-
осмислите истинските си 
ценности.
Това са много прости, но 
фундаментални навици в 
нашето израстване, себе-
осъзнаване и емоционал-
но равновесие. НАВИЦИ-
ТЕ са важни!
Това е в основата на пози-
тивирането – да подкре-
пим себе си и да видим 
други възможни реално-
сти.

*Седемте навика са из-
ползвани от философията 
на Джон К. Максуел – ав-
тор на много бестселъри и 
духовен лидер.

https://mamazona.bg/
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БУДА КУПА

Подреждаме добре измитите и подсушени зеленолистни като основа на купа-
та. Ако искаме нещо по-топло - можем да използваме суши ориз, вместо тях. 
Наситняваме продуктите в красиви за нас форми. И ги подреждаме на секто-
ри отгоре. Всички зеленчуци запазваме сурови. Само тофуто се обработва на 
тиган за 2-3 минути със зехтин, соев сос и черен пипер. Киноата и нахутът са 
предварително сварени. Ястието е свежо, леко и красиво. Идея - дайте въз-
можност на децата си да проявят творчество и да украсят те купата. Така 
ще имат по-голям апетит към здравословните храни. Овкусете по желание с 
дресинг от - зехтин, сол, лимонов сок, лъжичка майонеза и лъжичка медена 
горчица, соев сос.

Микс зелени салати 
100 гр киноа 
1 бр тофу 
Нахут сварен 
1 бр. краставица 
1 чушка 
Лилав морков 
Моркови 
Кълнове

https://mamazona.bg/
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ЗАКУСКА С ЧИА

Накиснете чиата в млякото (грамажът зависи от броя на закуските). Имайте 
в предвид, че тя набъбва значително. Добавете меда и ванилията и оставете 
наблизо, докато подготвите плодовете. Можете да разбърквате периодично 
чиата, за да бъде хомогенна сместа. Нарежете плодовете. Ядките ще станат 
по-изкушаващи, ако ги карамелизирате и натрошите. Подгответе подходящи 
чашки и започнете да правите десерт на пластове - ред чиа, ред ядки, ред пло-
дове. Така запълнете до горе. Украсете с плодове, ядки, настърган шоколад 
или свежи ментови листа.

Ядково мляко (кокосово например) 
Чиа 
Горски плодове 
Банан 
Мед 
Ванилия 
100 грама бадеми (или други ядки)

https://mamazona.bg/
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ИВЕЛИНА РУСКОВА
 
Ивелина Рускова е  професионален астро-
лог, популярна със статиите си в списание 
Осем и своята рубрика в Шоуто на Мавриков. 
Щастлива Майка на две дълго чакани моми-
ченца - близначките Ивон и Никол. Основа-
тел на фондация Мечта за Дете, помагаща на 
жени с репродуктивни проблеми.

ДЕТЕТО ЗОДИЯ ТЕЛЕЦ
Може да бъде силно емо-
ционален, но и много лю-
бящ. Отнема малко вре-
ме, за да се приспособи 
към новостите, защото 
този зодиакален знак не 
обича промяната. Те мо-
гат да бъдат емоционално 
чувствителни на моменти, 
особено когато не им се 
получава това, с което са 
се захванали. Тези деца 
могат да бъдат упорити, 
но това просто ги прави 
по-решителни да постиг-
нат целите си.

ИНТЕРЕСИ И ХОБИТА
Хобита и интереси на Те-
лец: Когато дете от зо-
дия Телец има  нов ин-
терес  или хоби, то ще се 
отдаде изцяло на това. 
Понякога това може да 
изглежда малко обсебва-
що, но съвсем не означа-
ва, че е нездравословно. 
Децата Телец са най-при-
влечени от игри и дейнос-
ти, които имат правила за 
тях.

Настолните игри и игри с 
карти ще са едни от лю-
бимите им, но те може да 
не харесват артистични 
занимания, тъй като в тях 
няма правила.
Децата под зодия Телец 
обичат хобитата им да 
бъдат организирани. Раз-
бира се, те също обичат 
да имат хоби, което ги 
предизвиква поне малко. 
Логическите пъзели са за-
бавно занимание дори за 
малките деца в този зоди-
акален знак.
Телците и особено моми-
четата, родени под този 
знак, с готовност помагат 
на родителите си в раз-
лични домакински задъл-
жения, но рядко го правят 
по своя инициатива. Като 
цяло избягват всякакви 
действия, които могат да 
се разглеждат като нетак-
тичност, мания, намеса в 
живота на някой друг.  С 
течение на времето това 
свойство, ако не се губи, 
то поне става по-малко 
изразено.

СПРИЯТЕЛЯВАМ СЕ
Съвместимост на Телец 
за приятелство:  Сприяте-
ляването може да бъде 
сложен процес за непъл-
нолетните Телци. От една 
страна, те жадуват за вни-
мание  и любов от други 
хора. Те обаче не винаги 
се държат по начин, който 
ги прави особено привле-
кателни за приятелство. 
Защото Телците обичат да 
играят по правилата, бук-
вално.
Децата Телец е малко ве-
роятно да се разбират с 
деца, които мамят в игри 
или които обичат да иг-
раят игри, в които няма 
изрично разписани пра-
вила. Понякога нравът на 
детето Телец излиза из-
вън контрол, което също 
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може да ги затрудни да 
създадат приятелства. 

В УЧИЛИЩЕ
Как се справя детето Те-
лец в училище?  Дори от 
ранна възраст,  Телците 
са трудолюбиви. Деца-
та Телец обикновено се 
справят добре в училище, 
защото има толкова мно-
го правила, които трябва 
да се спазват. Обикнове-
но Телците се учат добре 
– главно защото са нада-
рени с усърдие, старание 
и точност. Те не се отегча-
ват от еднообразни зада-
чи, а поговорката за пов-
торението, която е „майка-
та на знанието“, изглежда 

съвсем разумна за роде-
ните под този знак.
Те се чувстват комфортно, 
знаейки, че има конкрет-
ни неща, което трябва да 
правят. 
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