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Деви ( Теодора Рачева) - основател на център Мандала, 
преподавател по йога, констелатор и още...

Повече информация

Деви започва своя осъзнат път към себе си през 2000 г. в Лондон, когато започва 
да посещава йога. От тогава този стремеж я отвежда в Индия, Бали, Непал, 
Бутан,Тайланд, Щатите и много други страни, където срещите и с интересни и 
различни преподаватели допълват картината и предизвикват  в нея още по-
голям глад за вътрешно познание. Тя завършва 200 часов трейнинг Прана флоу 
йога с Шива Рей, също е сертифициран фасилитатор по семейни констелации и 
е посетила множество курсове и трейнинги. Тя е основател на център Мандала, 
Тринити ритирйт хаус и работи с хора от 2007 г. Часовете и са изтъкани от магическо 
преплитане на йога, медитация, пранаяма, работа с кристали и звуци,аромати, 
мудри и вселенски мъдрости, представени по един лек, но провокиращ начин.

Здравей ти, който търсиш хармония между това да се чувстваш и изглеждаш добре. 

Първо е важно да споделя моята дефиниция на това да си в добра форма. 
За мен това е състояние на вътрешно благоразположение, което си личи през кожата, очите и 
енергията, която излъчваме навън. Това е да се чувстваш добре в собствената си кожа, което няма 
нищо общо с килограми или форми. Жените често капсуловат добрата форма в една представа за 
плосък корем, стегнато дупе и вирнати гърди. Това е чудесно, ако ги притежавате, но за някои това 
означава огромно усилие, ежедневни лишения и пак генът трудно може да бъде надвит. 
Моята история е тривиална - аз съм жена и като такава съм подвластна на океана от емоции, които 
ме лашкат към различни брегове всеки ден. Установявах, че когато съм на топло или минавам 
през труден период имам тенденция да задържам течности и да се подувам. Никога не съм имала 
целулит, но подпухването беше неизменна част от всяко море, особено на тропиците.

Какво установих:
1. Когато се подувам означава, че тялото се презапасява с вода. Когато съм на място с горещ 

климат пия по 4 л. вода на ден. Правилото по принцип гласи - 30 - 50 мл. на кг. вода дневно. 
Но при горещина тялото се поти обилно и съответно се презапасява с течност, като задържа 
вода. Това означава, че обикновено за моите 55 кг - 2 л вода са достатъчни, но в горещ климат 
стигам до 4 л. вода на ден. 

2. Когато не вербализирам емоциите си, а ги задържам, те се проявяват в подпухналост на 
бедрата и ръцете. В тези моменти е важно да бъда безкрайно честна със себе си и да наблюдавам 
съпътстващите емоции. Когато го направих установих, че един вътрешен глас ми казваше - 
“О не, пак ли?” Това беше придружено с усещане за безизходица и безпомощност. Работата, 
която извърших тук. е свързана с емоционалната интелигентност. Да призная чувствата си, 
да им дам пространство в мен и да се запитам също дали принадлежат изцяло на мен, или са 
свръзани с нещо в миналото, което не е част от моята съзнателна лична история. Установих, 
че усещането за безпомощност и безизходица принадлежеше на някой от рода ми, с когото се 
свръзвах несъзнателно. 

3. Имах предпочитание към по-плавните практики, а това не генерираше огън, който събужда 
метаболизма и създава мускулен тонус. 

4. Чувствах се често изморена, отпаднала и вяла.

http://deviflow.com/devi/
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Какво предприех:
Освен безкрайните лични процеси, в които участвах под формата на констелации, медитации 
и вътрешна работа, чисто във физически план си направих кратка 20 минутна програма, която 
изпълнявам всеки ден. Тя ми помогна да започвам деня изпълнена с енергия и тонус и сега я споделям 
с теб. 20 минути е минимумът ежедневно време, което да посвещаваме на личното благосъстояние, за 
да фуниционираме добре през останалите 14-16 часа активно време. Цялата програма изпълнявам, 
когато съм в пръвата и втората седмица след месечния цикъл, тъй като това е най-активното време 
на жената и тя разполага с най - много енергия. През седмицата преди цикъла изпълнявам олекотен 
вариант, като махам най-силовите упражнения, а по време на цикъла правя упражненията, без 
коремните и без стягане на тазовото дъно. 

Другото магическо средство, което ми върна виталността и радостта беше йони яйце. Това е яйце 
от кристал, което се поставя във влагалището (йони на санскрит) и се правят упражнения, които 
тонизират тазовата мускулатора и влияят много благотворно на хормоналния баланс на жената. 
А всички дами знаем, че това е най-важното за една жена - да успокои хормоните си. Това яйце 
ми помогна да се свръжа с автентичната си женственост, отвъд ролите на майка, бизнес дама, 
преподавател, фасилитатор, любима и т.н. Удоволствието да усещаш наслада от женската си природа 
е несравнимо. Тези упражнения ги правя с йони яйце и така имам двоен бонус - стягане на мускулите 
на тялото и ревитализиране на половата и хормонална система. А това веднага проличава на лицето 
като блясък и виталност.

1

20-минутната програма
Застани с успоредни крака на ширината на таза. Вдишай  
и отвори гръдния кош към небето като пускаш главата 
назад. Издишай и стегни тазовите си мускули докато 
прибираш опашката навътре и изпъваш максимално 
коленете, така че енергията от тазовото дъно да отиде 
към пъпа. 
Ако си с йони яйце е важно да добавиш към тези движения 
и напъване на тазовите мускули при вдишване и изнасяне 
на таза назад и максимално стискане и прибиране на 
вътре на дълбоките мускули при издишване, за да се 
придвижва яйцето през влагалищния канал и така да 
масажира и активира проекцията на органите там. 

Повтори 15 - 20 пъти с дълбоко дишане, съчетано с позите.
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Отвори ръце в страни на нивото на 
раменете и започни с да описваш кръгове 
с тях, докато ги държиш актвини. 

10 кръга във всяка посока

3 пъти по 20 клека с прав гръб и ръце пред тялото със събрани длани. Клековете се 
правят между останалите упражнения. Например започваш с 20 клека, след това 
правиш някое от другите упражнения, по средата още 20 клека и накрая още 20.

Нисък и висок планк. 

Подходящо в активните седмици (първите 2 след цикъла) 

Вариант 1. Само нисък планк със задържане. 
Влизаш в нискък планк и задържаш между 10 и 30 секунди. 
Повторение 1-ви път 10 сек., 2-ри път - 20 сек., 3-ти път 30 сек. 

Вариант 2. Преход между нисък и висок планк

Започваш от нисък планк и първо поставяш едната длан в земята с прибран до тялото лакът, стягаш 
коремните мускули, натискаш на дланта и се качваш до висок планк като поставяш и втората длан 
в земята. След което по същия начин се връщаш обратно до нисък планк.

Повторение - 3 х10, разпределени в практиката.
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Котешки гръб, който изпълнявам с йони яйце. Вдишай, 
извий гръбнака максимално нагоре и стегни до край 
влагалищните мускули, като можеш да фокусираш и 
намерение, на което търсиш реализация в яйцето. С 
издишване плавно отпускаш тазовите мускули и огъваш 
кръста надолу, като шумно издишваш през устата и пускаш 
намерението ти навън към света, чрез енергията, която се 
освобождава. 

               Повтори 10 пъти

Подходящо в активните седмици (първите 2 след цикъла) 

От опора на длани и колене изнеси единия крак встрани, като стъпалото е 
на нивото на таза. Задръж като броиш до 10. 
Повтори с другия крак. При достатъчно сили и желание можеш да го 
направиш като го редуваш със следващото упражнение. 

Упражнения за дупе 

От опора на длани и колене изнеси единия 
крак назад и бавно започни да го повдигаш 
и да го спускаш почти до земята. Дръж 
крака стегнат. 

Можеш да опиташ и вариант с изнасяне 
на крака встрани противоположно на  

               свития крак и нагоре. 

3х20 на всеки крак, като можеш да редуваш с горното упражнение. 

 
Най - сладкото за накрая. При изпълнение с йони яйце се 
освобождава огромно количесто енергия, което се качва 
по гръбначния стълб и захранва цялата ендокринна 
система. 

Лягаш по гръб със свити крака и стъпала под коленете. 
Вдишваш и прибираш опашката, като стягаш максимално 
тазовите мускули и малко повдигаш таза от земята. С 

издишване отпускаш рязко таза към земята, така че скарумът (триъгълната кост между седлището) 
да се удари леко в земята. Колкото по-високо е таза, толкова по-силно се удря, затова препоръчвам 
да започнеш ниско и постепенно да качваш таза все по - високо, за да може да подготвиш тялото за 
енергийния кик. 

И накрая - гледай се всеки ден гола пред огледалото. Гледай и се възхищавай на формите си. Това са 
твоите форми и те са уникални. Когато заобичаш тялото си и започнеш да чуваш сигналите му, ще 
видиш как избираш прясна и жива храна (наречена сатвична), ще имаш баланс между натоварване 
и почивка, който е основен за доброто функциониране на целия организъм. 

Дай си 20 минути всеки ден и тялото ти ще ти се отблагодари с поне 20 години повече виталност.
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Следващата техника е предоставена от 
Мими Дончева
Мими Дончева е сертифициран йога инструктор, астролог и основател 
на онлайн йога студиото HomeYoga.bg. Практикува йога от 2005 г. и е 
завършила преподавателски курсове по Хатха (класическа) йога и Йога за 
деца към Българска федерация по йога. Има специализации в Йога през 
бременността и Аеро йога. В допълнение, Мими е преминала обучения 
по приложна психология и философия, посвещения в Рейки и Акашови 
записи и др. В момента се обучава за психотерапевт по методиката на Карл 
Юнг.

Повече информация

С йога освен че можеш да стегнеш мускулите, оформяйки тялото, също така въздействаш върху 
нивата на хормоните и метаболитните процеси. По този начин балансираш всички функции в 
организма и с редовно практикуване можеш да постигнеш оптималното тегло за себе си. А 
междувременно, ще се чувстваш супер в кожата си, изпълнен/а с енергия и щастие! 

Чрез позите в настоящата практика ще работиш с всички основни мускулни групи. Изпълни 
всяка асана само дотолкова, доколкото тялото си позволява, без да се насилваш. Не задържай 
дъха в отделните пози, дишай през цялото време. За загрявка в началото на практиката, може да 
изпълниш няколко рунда от Слънчевия поздрав. 

С широко разтворени крака, разгърни дясното 
стъпало навън, а лявото завърти на 45 градуса 
навътре. Дясната пета сочи към средата на ляво 
стъпало. С вдишване, вдигни ръцете встрани, а с 
издишването свий дясното коляно точно над 
петата. За да увеличиш усилието в позата, можеш 
да изтеглиш дясното стъпало по-напред, но 
запазвайки 90-градусовия ъгъл на подбедрицата 
спрямо пода – това предпазва коляното от травми. 
Външният ръб на лявото стъпало остава законтрен 
към земята, за стабилност. Повтори на другата 
страна по същия начин.

Йога пози за влизане във форма

2
1. Вирабхадрасана / Войн 2

http://homeyoga.bg
http://yogamandala.net/team-member/mimi/
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2. Утката Конасана / Богиня 

Постави съпалата на около метър едно от друго и ги разгърни на 45 
градуса навън. Събери длани към средата на гърдите. С издишване 
клекни дълбоко, без да преминаваш нивото на колената. Задържайки 
позата, натискай с колената назад (не им позволявай да влизат навътре) 
и наблюдавай стягането по вътрешността на бедрата. Тялото остава 
изправено, без да се накланяш напред.

3. Уткатасана / Столче

Събери стъпалата на ширината на таза и ги задръж успоредни. С вдишване 
вдигни ръцете до главата, а с издишването клекни, изнасяйки таза назад, сякаш 
зад теб има стол. Не преминавай нивото на колената и задръж бедрата успоредни 
в позата. Стегни корема, за да предпазиш кръста от натоварването. Ръцете 
остават стегнати, близо до главата. Вратът е издължен в една линия с гърба.

4. Хаста Падангущхасана / Повдигане на обтегнат крак

Постави лява ръка на кръста, а с дясната хвани палеца на едноименния 
крак (ръката минава от вътрешната страна на крака). Гледай в 
неподвижна точка срещу себе си и постепенно обтегни десния крак 
напред, балансирайки върху левия. Не е нужно да изпънеш дясното 
коляно докрай, просто обърни внимание докъде можеш да стигнеш. 
Ако практикуваш редовно, ще наблюдаваш прогреса си с позата. 
Повтори и с другия крак.

5. Навасана / Лодка

Легни по гръб със събрани крака и ръце. 
Поемайки дъх, повдигни едновременно гърба и 
краката от пода, за да балансираш върху 
седалището. Ръцете са протегнати хоризонтално, 
покрай краката. Фокусирай се върху стягането 
на корема, без да спираш дъха. За да облекчиш 
позата, можеш да свиеш колената, поставяйки 

подбедриците хоризонтално. А ако искаш да увеличиш усилието, започни да спускаш краката и тялото 
надолу, докато усетиш треперене на коремните мускули и задръжте там. Излизайки от позата, направи 
протягане, за да намалиш напрежението в средата.  
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6. Пурвоттанасана / Дъска

Седни на пода с обтегнати и събрани крака. Опри се на длани зад себе си, с 
пръстите обърнати назад. Издишвайки, избутай таза нагоре и отпусни 
главата свободно назад. Снижи ходилата, сякаш искаш да стъпиш на пода. 
Докато задържаш, не позволявай на таза да пада надолу. 

7. Буджангасана / Кобра

По корем, постави длани под рамената, задържайки лактите близо до тялото 
и опри брадичката на пода. С вдишване се избутай назад с помощта на ръцете, 
но без да ги изпъваш докрай – лактите винаги остават леко свити, за да има 
мускулно усилие. Свали рамената надолу, далече от ушите – така активираш 
горната част на гърба. Задръж брадичката високо. Не претоварвай кръста, 
винаги можеш да се върнеш леко надолу. Опитай да отпуснеш краката в 
позата. 

8. Салабасана /Скакалец
 
По корем, задръж краката разтворени на ширината на таза, протегни 
ръцете на пода пред себе си и опри брадичката долу. С издишване вдигни 
брадичката нагоре и повдигни всички крайници от пода. Оставайки 
върху таза и корема, дръж крайници обтегнати и не им позволявай да се 
снижават. 

9. Данурасана / Лък

По корем, с брадичката на пода, хвани двата глезена. В изходната позиция 
раздалечи колената максимално, за да улесниш огъването на гръбнака. С 
вдишване, погледни нагоре и изтеглете крайниците към тавана. Ако 
самото огъване е вече лесно, опитай да доближиш колената, за да 
подпомогнеш разтварянето на гръдния кош. 

10. Шашанкасана /Детска поза

От седеж върху петите, легни напред и протегнете 
ръце пред себе си. Разтвори широко пръстите и 
се увери, че лактите остават долу, горните 
крайници са отпуснати. Дай си тук няколко 
спокойни вдишвания.

За финал, направи отпускане по гръб в Шавасана, за да усвоиш ефекта от практиката.   
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Следващата техника е предоставена от 
Десислава Костова (Mukha)
Здравейте, казвам се Десислава Костова - Мукха. На 32 години съм и се радвам на 
прекрасна фигура, дори и след раждането на сина ми. Преподавам йога и пилатес 
от шест години и възпитанието, което ми дадоха тези практики, са в основата на 
балансирания ми живот.

И да...разбира се...имам една безспорно успешна формула за влизане във форма, 
било то за през лятото или зимата. Вълшебството се състои в това да сме в покой 
и приемане на самите себе си, такива каквито сме. Сега ще разгледаме съвсем 
подробно въпроса.

Повече информация

Тялото - облеклото на ума

Тук няма да се спирам на не малкото древни философии и учения, както и съвсем съвременни  
изследвания, които едногласно подкрепят тази теза. По-скоро ми се иска да насоча вниманието ви 
към психосоматичния профил на следните широко разпространени проблеми. И ето как изглеждат 
нещата през моята призма:
ТЕГЛОТО - Пренесете се сега към клетките си и си представете как тези иначе самостоятелни 
живи единици, живеещи във вас и изграждащи тялото ви, непрекъснато 24 часа, 7 дни в седмицата 
ви слушат. Да точно така - те ви слушат...нещата за които мислите са музиката, на която тези 
прекрасни изпълнителни единици танцуват. И те не само чуват мислите ви непрекъснато, ами дори 
и изпълняват всяка ваша команда. Да, правилно сте разбрали - нещата, за които мислите са като 
команда за вашите клетки. 
И сега нека се потопим по-дълбоко. Да речем, че имате проблем с наднормено тегло. Нещата, най-
общо погледнато, през психосоматичната рамка изглеждат така. Вие се намирате в среда, в която не 
се чувствате комфортно и клетките просто ви защитават от нея, като ви ограждат с мазнини. Това 
е преградата, която тялото ви слага за да ви защити от некомфортната среда.
Нека разгледаме и пример с ниско тегло, това говори за ниско ниво на заземеност. Тялото отново 
реагира на мислите на собственика си, които са свързани предимно, грубо казано, с нежелание за 
живот. Храната като източник на живот за всяка клетка бива неусвоена под една или друга форма. 
Това са само общи примери и разбира се при всеки моделът на мислене варира в тези основни 
диапазони. Исках само да отбележа прекрасната игра, която умът ви играе с вашето тяло.
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За да се справите с тялото си и да му придадете формата, която 
искате насочете се към това, което чувствате, а не към начина, 

по който изглеждате.

http://yogamandala.net/team-member/desislava-kostova/
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Ако се чудите дали наистина тялото ви реагира на мислите ви, ще ви предложа следното кратко 
упражнение. 
Настанете се удобно, отпуснете се и извикайте нещо приятно в ума си. Вглъбете се в представата, 
която разигравате в главата си. Може да е приятен спомен от миналото лято или някоя пъстра мечта, 
която ви кара да се усмихвате. Сега се замислете за това как се чувствате, как реагира тялото ви, на това 
което мислите. Отпуснати ли сте...щастливи...усмихвате ли се...
Това беше упражнение, което трае едва няколко минути, а сега се замислете как реагира тялото ви 
на мислите които имате предимно в главата си. Тези мисли, които не са само за по няколко минути, а 
разигравате през по-голямата част на деня си. Именно те извайват формите на тялото ви, именно те ви 
правят здрави или ви повеждат към болест.

Вълшебната формула
Вълшебната формула, която посочих по-горе, работи всеки път. За да влезете във форма трайно, вие 
първо трябва да се опитате да разберете формата си, т.е. тялото си. Опитайте се да разберете защо 
тялото ви има тази форма. На какви ваши мисли и чувства реагира то. Потопете се във себе си и се 
изслушайте съвсем искрено какво точно чувствате. За да направите успешно пребиваването си в този 
вътрешен диалог ще е необходимо търпение и честност, които да проявите към себе си. 
Ще ви предложа една медитация, с която може да навлезете дълбоко в същността си за да разберете 
себе си :)
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Медитация за навлизане във вътрешния свят
1. Създайте приятна обстановка около себе си, настанете се удобно и се отпуснете без да се напрягате 

да правите всичко старателно :)
2. Оставете всички мисли да минават през ума ви без да се захващате, с която и да е. Просто ги 

оставете да се реят. Представете си, че седите някъде и в непосредствена близост до вас минават 
релси, а по тях минават най-разнообразни влакове, а вие само седите и наблюдавате без да се 
качвате никой от тях. Влаковете са вашите мисли, които вие просто наблюдавате. 

3. Сега се пренесете в тялото си и обходете мислено формите му...насочете се към дишането си и го 
наблюдавайте за малко, без да се опитвате да го контролирате. Просто затихнете и се потопете в 
този процес - дишане. Тялото само, без ваше участие, поема дъх и издиша...и отново...и отново...

4. И ето вече медитирате...бравооо...сега съзнателно се обърнете към тялото си и му задайте въпроса 
свързан с формата му. Попитайте го всичко, което искате да знаете...защо е дебело...защо е слабо...
защо е отпуснато...или стегнато...защо е болно...тук сте само вие и тялото ви...питайте...

5. И сега...отговорът. Следете мислите и чувствата си...това е езикът, чрез който ще комуникирате 
със себе си. Всичко, което усетите или помислите ще е правилно и ще е свързано с въпроса ви. 
Разберете, че тялото ви цял живот е с вас и знае всичко за вас...за него няма значение дали сте 
искрени по отношение на чувствата си, то безкомпромисно отразява всяко едно.

Винаги може да се подпомогнете в този процес с таблицата за физически проблеми на Луиз Хей.

Сега след като разберете защо, вече много по-успешно и трайно ще може да 
изградите формата на тялото, която сте избрали за себе си :)
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Храната

Нека ви разкажа въз основа на какво и как 
промених хранителните си навици.
КОЛКО... Много голяма част от нас сме 
свикнали да се храним на масата докато усетим 
пълнота или тежест в стомаха. Истината е, че 
това е много вреден навик и доста излишно 
за тялото. Моят съвет е да се опитате да се 
нахраните колкото се може по-бавно и спокойно 
и да следите кога ще изчезне чувството на глад. 
Усетите ли, че не сте гладни вече - спрете да 
ядете, цялата останала храна не ви е нужна. 
Всяка изядена хапка нататък е преяждане. 
Водете се от стомаха, не от небцето:). Направете 
това в къщи на спокойствие за да усетите този 
тип хранене и да изградите този нов навик 
съзнателно. В последствие ще можете да се 
храните без да преяждате и на вън, дори когато 
хапвате набързо в обедната почивка.

КАК... Разбира се, колкото се може по-бавно 
и спокойно с пълно внимание към храната. 
Истината е, че ние се храним и чрез очите 
и небцето... дайте им време да се насладят. 
Когато съзнателно съзерцавате храната си 
ще усетите  какво удоволствие може да бъде 
това за сетивата ви. Не пренебрегвайте и 
небцето... дъвчете... дъвчете... и паааак го 
сдъвчете :) Оставете мозъкът ви да поеме от 
тази вкусова експлозия, която въвеждате в 
тялото си. Оставете го да анализира всеки вкус 
и послевкус, който затанцува по езика ви :)
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Препоръчвам ви горещо да си засадите цвете или растение, което да си наречете за себе си. За целта 
направете следното: в период на новолуние хванете стъблото или семката на растението в шепите 
си и го помолете да ви съдейства. Прошепнете му с любов и нежност три пъти “МОЛЯ, ОТРАЗИ 
СЪСТОЯНИЕТО НА ТЯЛОТО, ДУХЪТ И УМЪТ МИ И МИ ПОМАГАЙ ДА РАЗБИРАМ СЕБЕ СИ”. 
Посадете го и го отглеждайте с удоволствие. Може да се изненадате, но растението наистина може да ви 
покаже как се чувствате. Вълшебството ще дойде от вас - вярата и силата на намерението, което вложите.
Имайте в предвид, че растежът на вашия нов приятел ще се засилва в периодите на намаляваща луна.

КАКВО... Нека да разкажа на кратко от какво 
аз се впечатлих преди години. Ще започна от 
очевидното - ние се храним за да живеем в най-
общ план. Храната, която поемаме има за цел да 
отведе макро и микронутриенти до клетката за 
да може тя да извършва работата си. Ако редовно 
хапваме “бедни” на полезност храни доста от 
клетките ни остават без така необходимата им 
енергия за да функционират по направлението 
си. Останали без необходимата им енергия за да 
си свършат работата те така да се каже остават 
“безработни” - не извършващи функцията, за 
която са създадени. И така...тези “безработни” 
клетки се приспособяват към вредната (бедна на 
полезност) храна, която поемаме и започват да 
я усвояват, НО без да работят за нас. Те нямайки 
достатъчно енергия за да ни поддържат и 
поемайки от вредната храна стават един малък 
отделен организъм със самостоятелна функция, 
които живее в нас и се храни с вредната храна, 
която поемаме. С други думи казано стават 
злокачествени образувания, хранещи се с 
канцерогенните вещества, които изобилстват в 
храните в ден днешен и черешката на тортата 
е, че тези злокачествени образувания свикнали 
на определена храна, когато не я получават 
изпращат импулси в мозъка и ни оповестяват 
кога имат нужда от храната си. Поради тази 
причина не се чудете ако ви се хапва нещо 
вредно :) 
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За да може да разберете гласа на тялото си и да 
храните работещите клетки, които поддържат 
организмът ви жив и здрав, ще е необходимо 
да изградите здравословен хранителен навик 
като се храните целесъобразно да захраните 
организма си с полезни вещества...и да...
нормално е да не ви е вкусно в началото ако 
това е ново хранене за вас. В последствие това 
ще се промени и свикнали вече на полезна 
храна ще ви е трудно да хапвате чипс :). Едва 
след като се прочистите ще може правилно да 
разгадавате импулсите на организма ви и ще 
може наистина да хапвате това, което ви се 
дояде, тъй като импулсът наистина ще идва от 
добрите, работещи за вас клетки.

Метод за пречистване на храната

Сложете на масата пред вас продукта, който искате да пречистите и го обхване в основата на разстояние 
няколко сантиметра от него с широко отворени пръсти. Изтеглете ръцете си на горе прокарвайки ги 
по цялата дължина на продукта сякаш събирате всички нечистотии от него и на края изтръскайте 
хубаво ръцете за да изхвърлите нечистотиите. Направете това от всички страни на продукта. Всички 
ние имаме биоенергийно поле независимо дали вярвате или не (Кирлиановата фотография може да 
разсее всякакви съмнения по въпроса).

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ (количествата са по ваша преценка )
§ Сурови какови зърна

§ Арония 
§ Сурови кайсиеви ядки 

§ Мед
§ Кисело мляко с възможно най-чист състав (може да е цедено)

Смелете в кафемелачката ядките със зърната и смесете всичко останало заедно с млякото. В най-добрия 
случай какаото и кайсиевите ядки са цели необелени, като кайсиевите ядки е най-добре да са прясно 
извадени от  черупката, а аронията на зърна, но и да я вземете на прах или ядките да са обелени и 
счукани не е фатално. Просто колкото по-цели са продуктите толкова повече енергия ще се запази в 
тях.

Преди години открих един много приятен и вкусен начин за консумиране на някои много силни и 
полезни продукти. И така се роди рецептата за любимото ми мляко ФАНТАЗИЯ, което се приготвя 
лесно и изобилства от пълноценен състав.

Рецепта за мляко Фантазия

Темата е много обширна и ще се спра само на 
най-важното - за предпочитане е свежа, прясна 
и колкото се може по-необработена храна. 
Като цяло аз не бих посъветвала ходенето 
в крайностите. Ако се храните добре и да 
хапнете нещо вредно, един здрав организъм ще 
може безпроблемно да се справи с тази храна. 
Яжте бавно за да се снабдите с повече енергия 
от храната. Ако се стремите към намаляване на 
теглото съзерцавайте колкото се може повече 
продуктите и така ще се заситите по-бързо.
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Ето кратък и неизчерпателен очерк на това какво ще отведете в тялото след консумация:
От кайсиевите ядки : омега-6 мастни киселини, витамини В15 и В17, А и Е, ниацин, диетични фибри, 
фитостероли.
От аронията, която е много добър имуностимулант : антиоксидантни съставки, витамин Р, който 
допринася за укрепване на капилярните стени,витамин С, К, В1, В2, В5 и В9, калий и калций, магнезий, 
желязо, йод,фосфор, флавоноли, катехини  и антоцианини.
От какаото, което е със силни антиоксидантни свойства: протеини, калций, каротин, тиамин, 
рибофлавин, магнезий, сяра, флавоноиди и мастни киселини.

Приятен апетит :)

КРАСОТАТА - Ние всички сме красиви !
Ако питате мен, каквото и да правите истинската бистрота и свежест, която извира от дълбините ви 
и се разпръсква в аурата ви (независимо дали имате черни точки, широки пори или бръчки) може да 
се постигне единствено и само ако не се ядосвате. В основата на женската енергия е ПРИЕМАНЕТО. 
Ядосването ни състарява и загрозява, насищайки аурата ни с мътилката си, която пречи на истинската 
ни същност да сияе. За красотата няма значение дали сте слаба или по-закръглена, ако сте в потока на 
приемането и спокойствието тя ще извира  от вас на воля:) 

Експериментирайте...застанете пред огледалото и разгледайте внимателно чертите си. Обещайте си 
следващите няколко дни просто каквото и да става да не се ядосвате в ежедневието си и да приемате 
хладнокръвно ситуациите около себе си. Едва след няколко дни седнете отново да разгледате обстойно 
чертите на лицето си и ще разберете за какво ви говоря. 

В учебника по физика е казано много точно и ясно - ВСИЧКО Е ЕНЕРГИЯ. Гневът - също. Когато 
ви навести, в никакъв случай, не го подтискайте, просто го трансформирайте в нещо градивно. 
Използвайте потенциала на тази енергия и я насочете към действие което е добро за вас и има нужда 
от заряд. На пример вместо да се ядосвате за нещо използвайте енергията на гнева и я насочете към 
почистване на дома или правене нещо, за което все нямате време или енергия :) 

И все пак ако усещате, че сте на ръба да загубите контрол и ще избухвате има много техники , които 
могат да ви помогнат, аз ще ви предложа следната - Просто завъртете с кръгови движения всички 
свивки по тялото, тъй като там обикновено се натрупва гнева.Техниката отнема едва няколко секунди 
и докато приключите вече ще сте значително по-спокойни:
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Техника за бързо спокойствие

1. Започнете с кръговите движения от главата - завъртете я наляво и на дясно:)
2. Слезте към раменете и завъртете ставите напред и на зад;
3. Преминете към лакти и китки...
4. Не пропускайте таза;
5. Повдигнете единия крак свит в коляното и завъртете бедрото в големи кръгови движения за да 

отпуснете тазобедрените стави, повторете и с другия крак :)
6. Останаха само коленете и стъпалата....
7. И воалааа...вече сте спокойни, ако включите и дишане през носа (така по естествен начин се 

отделя хормонът на спокойствието) ще засилите значително ефекта.
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§ Маски - с хума ; с лайка; с плодове, мед и 
арганово или бадемово олио 
В маската с хума не слагам нищо друго освен 
хума и преварена вода.Често сменям видовете 
за по-разнообразен прием на минерали.
В маските с плодове ползвам банан, ягода или 
авокадо, които смесвам с малко арганово или 
бадемово масло с малко мед.
Маската с лайка е със запарка от лайка.
§ Измиване - домашен ябълков оцет , с отвара 
от лайка, вода от коприва или само хума.
След като измия косата обливам с вода от 
коприва (това е водата, в която се е запарила 
копривата), или  ябълков оцет или хума 
разтворена в повечко вода за да не е гъста каша.

След време, когато овладеете тънкостта на хладнокръвието, ще може да продължите с “разкрасителните 
процедури” като включите и добротата. Насочете се към чисти и добри намерения, постъпки и мисли- 
това ще надмине всички ваши очаквания относно чертите на лицето. Просто експериментирайте и 
дайте воля на духа си :)

В домашната ми разкрасителница не пропускам употребата на плодове, коприва, лайка, мед, хума 
(всички видове), кисело мляко, розова и лавандулова вода, разнообразни масла и домашен ябълков 
оцет. В интернет изобилства от информация за ползата, състава и разнообразни рецепти как да 
комбинирате, маските, ваните и компресите си съобразно нуждите ви. Не пропускайте да разберете 
колко и как. Ето на кратко аз какво ползвам:

Домашната ми разкрасителница

За косата За тялото

За лицето

§ Пилинг от кафе и захар с невероятен ефект. 
Взима се кафето от цедката на кафеварката след 
като е направено кафе за пиене и се смесва със 
захар в равни части. С тази суха смес се натрива 
добре мокрото тялото в банята след като е 
взет душ. С по-енергични и продължителни 
движения в зоните с целулит , тази абразивна 
смес успява добре да заглади кожата.
§ Вана или само измиване на тялото с хума.
Винаги след баня обилно се напръсквам с розова 
вода, която омекотява кожата.
§ за стрии - масло от синя хвойна, което редувам 
с кафеено масло. Не забравяйте да втриете добре 
по стриите и след това да изчакате да попие 
хубаво преди да се облечете.

§ Маска с кисело мляко или хума.
§ Лимонен или краставичен сок за свежест.
§ Има нещо много ефективно, с което успях да премахна много дълбоки и стари белези от акне по 
лицето си. Вечер преди лягане или сутрин се нанася първо сок от лимон и след като попие се нанася 
урина. Да, точно така, урина...на по-запознатите с нейните лечебни свойства, това не е толкова 
стряскащо.
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Без да навлизам в подробности ще предложа на вашето внимание кратък комплекс от асани за сила, 
дълголетие, младост, разкрасяване, балансиране, справяне със стреса и още мнооого неща :) Известни 
под името ПЕТИМАТА ТИБЕТЦИ.
Аз лично практикувам варианта, който е описал Кристофър Килам в книгата си. Всяко от упражненията 
се изпълнява по 21 пъти за да се постигне оптимален ефект, но в началото се започва с бройка, която 
ви е приятно и лесно достижима, като в последствие постепенно се увеличават повторенията. Ето и 
на кратко техниката, цитирана направо от книгата, която може да се изтегли свободно от интернет :

Тибетец № 1
1. Застанете прави с ръце, изпънати хоризонтално встрани.
Пръстите на ръцете са прибрани, дланите са отворени и обърнати 
надолу. Дръжте ръцете си в това положение и се завъртете около 
оста си по посока на часовниковата стрелка. (Ако обърнете 
главата си надясно, то това е посоката, в която трябва да се 
въртите.) Повторете завъртането двайсет и един пъти без 
прекъсване.
2. Когато свършите с въртенето, заемете изправен стоеж с 
прибрани крака и ръце на хълбоците. Поемете пълно и дълбоко 
въздух, като вдишвате през носа. Издишайте през устата като 
устните ви оформят буквата „О”. Поемете повторно въздух и го 

изпуснете по същия начин. След двете дълбоки пълни дишания преминете към Тибетец № 2.
Когато изпълнявате упражнението за пръв път, може да усетите виене на свят. Внимавайте, не се 
напрягайте. Упражнението укрепва вестибуларния апарат – механизмът на равновесието, разположен 
във вътрешното ухо. С редовната практика виенето на свят ще престане, а въртенето ще бъде леко и 
плавно, дори и при голяма скорост. 

Тибетец № 2
1. Легнете по гръб на кече или на килима. Краката са опънати, 
глезените се допират, стъпалата са изправени вертикално. Ръцете са 
поставени успоредно на тялото с длани, опрени на пода. Поемете 
въздух през носа си, вдигнете краката си под ъгъл, малко по-голям 
от 90 градуса, и повдигнете главата си, като придърпате брадичката 
към гръдния кош. Всичко това се изпълнява едновременно, с едно 
непрекъснато плавно движение. Пръстите на краката сочат нагоре; 
долната част на гърба остава прилепена до земята.

2. Издишайте през носа или устата и върнете краката и главата в изходно положение –отпуснати на 
земята. Повторете упражнението двайсет и един пъти, като вдишвате при повдигане на краката и 
главата и издишвате при връщането им обратно.
3. Когато приключите с упражнението, заемете изправен стоеж с прибрани крака и ръце на хълбоците. 
Изпълнете две пълни дълбоки дишания: вдишвате през носа и издишвате през устата, като устните ви 
оформят буквата „О”.

И нека сега ваем тялото :)
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Тибетец № 3
1. Застанете на колене. Стъпалата са подпрени на пръстите на краката, 
коленете са раздалечени на около десет сантиметра. Поставете ръцете 
си отзад, точно под двете половини на седалището. Гръбнакът е 
изправен, брадичката е придърпана към гръдния кош.
2. Поемете въздух през носа и се извийте назад от кръста. Отпуснете 
главата максимално назад, без да се чувствате неудобно. При 
извивката назад ръцете ви служат за опора. След това се върнете в 
изходно положение, като издишвате през носа или устата. Повторете 

упражнението двайсет и един пъти плавно и ритмично.
3. Когато свършите с упражнението, заемете изправен стоеж с прибрани крака и ръце на хълбоците. 
Изпълнете две пълни дълбоки дишания: вдишвате през носа и издишвате през устата, като устните ви 
оформят буквата „О”.

Тибетец № 4
1. Седнете с изправен гръбнак и с изпънати напред крака. Дланите са 
опрени на земята до бедрата. Положението на ръцете е много важно: 
дланите трябва да са поставени успоредно на бедрата. Наведете 
глава, така че брадичката да опре в гръдния кош.
2. Поемете въздух през носа, като същевременно повдигате бедрата 
и сгъвате краката в коленете, така че да стъпите със стъпалата на 
земята, и отпускане главата назад. При това положение торсът е 

успореден на земята, а ръцете и краката са разположени перпендикулярно.Издишвате през носа или 
устата, при което се връщате в изходна позиция. Повторете упражнението двайсет и един пъти с 
постоянен, непрекъснат ритъм.
Внимавайте да не се плъзнат краката ви. Стъпалата остават на мястото си по време на цялото упражнение. 
Ръцете не трябва да се огъват, движението се изпълнява чрез завъртане на ставите при раменете.
3. Когато свършите с упражнението, заемете изправен стоеж с прибрани крака и с ръце на хълбоците. 
Изпълнете две пълни дълбоки дишания: вдишвате през носа и издишвате през устата, като устните ви 
оформят буквата „О”.

ТИБЕТЕЦ № 5
1. Започнете упражнението, като се подпрете на дланите на ръцете и 
пръстите на краката.Ръцете, както и краката, са раздалечени на 
около 60 сантиметра. Главата е извита назад. Дръжте ръцете и 
краката си изправени, поемете въздух през носа и същевременно 
повдигнете таза, като притегляте брадичката към гръдния кош, така 
че тялото ви да образува триъгълник. Издишайте през носа или 

устата и едновременно с това се върнете в изходна позиция. 
Дланите и пръстите на краката ви служат за опора, останалата част на тялото остава във въздуха по 
време на цялото упражнение, дръжте ръцете и краката си изправени.Повторете упражнението двайсет 
и един пъти плавно и ритмично.
2. Когато свършите с упражнението, заемете изправен стоеж с прибрани крака и с ръце на хълбоците. 
Изпълнете две пълни дълбоки дишания: Вдишвате през носа и издишвате през устата, като устните ви 
оформят буквата „О”.
Завършвам статията с искрени пожелания за успех във всички ваши начинания и помнете, че 
независимо от  какво сте недоволни –  винаги ама винаааги можете да погледнете нещата през 
смешната им страна и да се посмеете от сърце, тъй като нищо не е толкова сериозно колкото 
изглежда в същност. Намасте :)
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Следващата техника е предоставена от 
Благовеста Виденова
Благовеста е преподавател по йога. За себе си казва, че е вечен ученик и 
любител на живота. Води класове по Йога за начинаещи и Въздушна йога в 
Мандала център. 

Често се среща заблуждението, че коремните 
преси са достатъчни за поддържането на 
здрави и добре оформени коремни мускули. 
Начинът, по който изглежда коремчето ни, 
се определя от редица фактори, които имат 
отношение към цялостното функциониране 
на вътрешните ни системи – дихателна, 
храносмилателна, отделителна, полова система 
и свързаните с тях контролни жлези. Ето 
защо често се случва стимулираните мускули 
с редовно практикуване само на коремни 
преси, да останат невидими, скрити под слой 
от ненужна маса от тъкани. Трудноста ни да 
се справим с тези излишни пластове може 
да се дължи на редица проблеми, засягащи 
горните системи. Тук ще изброя някои от тях 
– плитко дишане, увреждане на функцията 
(лигавицата) на стомаха, слаба абсорбираща 
функция на тънките черва, бактериоза, 
наличие на паразити, хронична констипация, 
хормонални нарушения, склонност към 
кистози и нарушение на функцията на 
половите жлези, и др. 

Повече информация

Как да поддържаме областта на корема в добро здраве и 
красива форма?

Как можем да си помогнем. за да подобрим 
вътрешното си здраве и това да се отрази 
благоприятно на начина, по който изглеждаме, 
да изгорим ненужните отпадъци, задържащи 
се в системата ни? Тук идва и добрата новина. 
Йога е система за поддържане на цялостно 
здраве и тя може ни предостави своите 
механизми за укрепване и възвръщане на 
баланса. Йога обединява в себе си техники 
за правилно, движение, правилно дишане, 
правилно хранене, пречистване, техники 
за релаксация и медитация. Тук няма да 
разглеждаме подробно всички аспекти на 
йога, но е важно да знаем, че когато имаме 
задържане на излишни субстанции в 
организма, то е нарушен първият принцип на 
баланса – съотношението между приемане и 
отделяне. Ето защо ще обърнем внимание на 
някои техники, които да стимулират процесите 
на отделяне, горене и преобразуване. Ще 
включим съвети от аюрведа за правилно 
употребяване на храните, за постигане на 
оптимални резултати. 

http://yogamandala.net/team-member/blagovesta-videnova/
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Капалабхати
Първата и основна техника на йога, с която 
ще ви запозная, се нарича Капалабхати. Тя 
представлява йогийско дихателно упражнение, 
което поддържа цялото тяло в баланс. Преди да 
пристъпите към изпълнението, моля уверете 
се, че сте разбрали как да дишате правилно 
използвайки диафрагмата. Ако е необходимо 
поискайте практически съвет от своя 
инструктор или терапевт. Ето и техниката:
Освен че е част от пранаяма, капалабхати е 
една от шесте Крии или хигиенни практики. 
Силното издишване изхвърля използвания 
въздух от долните дялове на белите дробове, 
отваряйки място за поемане на чист, богат на 
кислород въздух и така се прочиства цялата 
дихателна система. Буквално преведено, името 
на тази техника означава „Прочистване на 
черепа“. Действително тази практика подобрява 
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циркулацията на кислород и жизнена енергия 
в тялото и така пречиства ума. Капалабхати 
се нарича още „Огнено дишане“. То увеличава 
елемента огън или казано с други думи 
„разгаря огъня в стомаха“, активира процесите 
на храносмилане и усвояване на храната, 
активира процесите на детокс и стимулира 
горенето на излишната маса в органите на 
отделителната система и тлъстините около 
талията. Капалабхати е не само чудесна 
техника за изчистване, но и за тонизиране 
на коремната мускулатура. И най-важното 
– капалабхати стимулира дълбокия коремен 
мускул – диафрагмата, който участва активно 
в поддържането на здравето на дихателната 
система и почти всички вътрешни органи. 
Както обичам да казвам, на този мускул се 
крепи цялото здраве. 

Техника
 
Капалабхати се състои от поредица от вдишвания и издишвания, следвани от задържане на дъха. За 
издишването се свиват рязко коремните мускули, повдиха се диафрагмата и въздухът се изтласква от 
дробовете. При вдишването мускулите се отпускат и позволяват на дробовете да се изпълнят с въздух.  
Издишването трябва да е кратко, енергично и шумно, а вдишването, бавно, пасивно и беззвучно. 
Последователното надигане и спускане на диафрагмата, тонизира стомаха сърцето, черния дроб, 
далака и панкреаса. Започнете с три серии от по двадесет вдишвания и издишвания и постепенно 
увеличете до шестдесет вдишвания и издишвания. Упражнението се практикува сутрин на гладно, 
след сутрешния тоалет. Не е желателно веднага след това да се употребяват студени напитки или 
храни. Десет минути след практиката може да изпиете чаша топла вода.
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Съвети които могат да подпомогната правилния ни 
хранителен режим.

Тук на кратко ще разгледаме принципите, които ще ни помогнат да намалим задържането на вредни 
субстанции и ще подобрят храносмилането и работата на отделителната система. Според Йога 
и Аюрведа храненето е много индивидуален процес зависещ от нашата собствена конституция. 
Аюрведа разделя хората на три основни типа – Вата, Пита и Кафа. Няма да ги разглеждаме подробно 
тук, но е важно да определите своя тип. Това може да ви помогне да разберете повече за начина, по 
който естествено функционира вашата система и да разберете, как може да я подпомагате и да не я 
затруднявате. Ще добиете повече яснота за типовете храни и подправки, които подхранват здравето 
ви. 
 
Основните принципи, които са застъпени в йога е, че храната която употребяваме трябва да е 
„Сатвична“, т.е. да се състои от пресни и естествени продукти. Това не изключва термичната обработка 
на храната, но е важно да знаем, че тя трябва да се консумира топла и скоро след нейното приготвяне. 
Не се препоръчва хранене със престояла храна, консерви, замразени, пушени или ферментирали 
храни. Такъв тип храна нарушава устойчивостта на тялото ни към болести, създава среда за развитие 
на патогенни микроорганизми, гъбички, паразити, умът се изпълва с неприятни мисли и негативни 
емоции. Сутрин и на обяд храната трябва да е свежа и даваща много енергия. Такъв тип храни са 
слънчевите храни – плодове, зеленчуци, зърнени храни, ядки и всички храни приготвени от тях. 
Счита се че те се нуждаят от много слънчева енергия за да се храносмилат и затова не бива да ги 
консумираме вечер когато активноста на слънцето намалява или е тъмно. Вечер е подходящо да се 
употребяват т.н. лунни храни – млечни продукти, сготвени зеленчуци в малки количества.  
 
Повече информация свързана с дихателните практики, двигателния режим и храненето, може да 
получите от вашия инструктор или терапевт.
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Лична история - влез във форма
Петя Бамбова - мениджър маркетинг, графичен и уеб дизайн в 
Мандала

Моята лична история винаги се е въртяла между 
свалянето и качването на килограми. 
Още от малка и заради гена си, съм била пълна, по-
пълна от моите връстници. В детска възраст, това 
води до комплекси, породени от чуждото мнение и 
подигравки. Но най-много наслагвания се случваха 
и заради мнението на семейството ми и близките, 
което разбира се, е породено от добри чувства, 
но води до не винаги добри последствия. Тяхното 
мнение е това, че да си пълен, води до здравословни 
проблеми (и това е така), но когато растеш и 
постоянно някой ти обяснява, че хорат те приемат, 
гледайки външния вид, никой няма да те хареса, 
трябва да отслабнеш.. ти неминуемо започваш да 
вярваш и спираш да се харесваш и сам. След това са 
необходими много години и много практика, за да 
успееш да обичаш себе си и то безрезервно. На 32 
години все още не успявам да се приема напълно, 
но периодите на приемане стават все по-големи от 
периодите на отхвърляне.
Животът ми до момента освен с вътрешните 
периоди на приемане и отхвърляне е бил свързан и с 
външни периоди на приемане и отхвърляне, където 
моето емоционално състояние е зависило много от 
приемането на околните и тяхното мнение.  Така в 
период на депресия, отново причинен от външни 
отхвърляния, преди повече от 10 години, попаднах в 
Мандала. Въпреки килограмите си и телосложението 
си, аз винаги съм била много подвижна, активна и 

гъвкава. Попадайки на практики в Мандала, за 
мен шпагати, стойки на ръце, мостове, огъвания 
не бяха проблем и вдигането и слизането от 
стойки ставаше плавно и безшумно. Някак си, 
хората около мен започнаха да се възхищават 
на тази гъвкавост и лекота и започнах да 
завързвам много социални контакти, с други 
думи хората ми се кефеха и ме харесваха и искаха 
да общуват с мен. Така за мен Мандала стана 
втори дом, място, където намерих приятели. 
Започнах и да свалям килограми (около 20), и 
това вътрешно мое харесване ме караше и да 
се храня по-здравословно, т.е да дарявам на 
тялото си необходимите хранителни вещества 
и по-малко боклуци. Но ето тук е и голямата 
заблуда, това вътрешно харесване беше 
породено от външни обстоятелства и от моето 
мислене, че хората ме харесват заради това, 
което мога да правя. И ето съдбата се пошегува 
с мен и много бързо ме свали от облаците на 
земята – паднах от 2м по гръб и си контузих 
кръста. Вече тялото ми не позволяваше да 
правя нещата, които искам и всичко тръгна 
наобратно. Нещото, което караше хората да ме 
„приемат и да ми се кефят“ изчезна. Неминуемо 
и хранителният режим се промени, без да се 
усетя, спрях движението, но по-важното, спрях 
да се харесвам и най-вече това доведе до отново 
бързото качване на килограми.
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Така повече от 30кг по-късно, вече мъчейки се  
какво да ям и да не ям започнах да тренирам бокс. 
И нищо. Грам не мръднах надолу. Защо? Защото не 
се харесвах и продължавах да съм адски критична 
към себе си. С бокса се бях стегнала, но останах 
същите кила даже 1-2 в повече и тук аз не мислих 
„Абе мускулът е по-тежък от мазнината и щом 
съм се поприбрала, значи просто съм смъкнала 
на мазнини“. Не, аз се критикувах, отчайвах се и 
не можех да приема, че грам не съм мръднала за 
усилията, които полагах.
Когато се отказах тотално от цялата тази игра 
и порочния кръг с диети, съвсем случайно ми 
връчиха талон за поредното измерване. И този път 
нещо ми каза - не ги режи, отиди. Тогава в моята 
глава се въртеше това, че все пак тренирам, храня 
се сравнително здравословно и да, бях с доста 
наднормено тегло, но пък стегната и определено 
никой не ми даваше килограмите, които бях. 
„Сигурно резултатите няма да са много зле.“ – 
си мислих. Е да, обаче това измерване ме изкара 
извън скалата им във всички показатели (тук щях 
да реша, че е измама и уредът на всички показва 
зле, но и моята приятелка се измери и нейните 
бяха почти на 100% перфектни). Това ме натъжи 

Пожелаваме успех на всички тръгнали по пътя на 
приемане на себе си безусловно и ви желаем успешно 

влизане във форма!

и сдуха много, но реших да пробвам 3 дневната 
им програма и да се опитам да не съм толкова 
скептична. И 3 дни по-късно бях -1.5 кг. Това за 
мен беше знак и продължих. Година по-късно съм 
-23 кг, доста % мазнини надолу и мускули нагоре. 
Моят начин за сега е с Хербалайф, промяна в 
хранителните навици – хранех се на 2-3 часа, с най-
основно хранене на обяд, вечер без месо и с 1-2 
протеинови шейка. В някакъв момент се запалих 
активно и по водна аеробика, коята стана новата 
ми страст след йогата. Но най-важното е, че 
намерих тази вътрешна мотивация, този процес, 
който не идваше от хората около мен и тяхното 
мнение. Да, в процеса на отслабване получвах 
много комплименти и това носеше стимул, но не 
беше основното, основното беше тази вътрешна 
промяна, която настъпи в отношението ми към 
мен самата и моето тяло.
 Не знам как ще продължи, имам още много път 
да извървя, но искрено се надявам да постигна 
желаните от мен резултати, да ги задържа и да 
спра да търся външното одобрение, а да намеря 
онова тихо и спокойно място вътре в себе си, 
където аз съм безусловно приемана и обичана, 
не от някой друг, а от самата себе си!
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„Ако нещо застане между теб и успеха, 
просто го премести, никога не се отказвай“

 – Дуейн Джонсън Скалата

http://yogamandala.net

