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НОВИЯ 3D-АКТИВЕН
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за съня и спалнята

Движението е живот
85% от будните си часове човек
прекарва в седнало положение въпреки,
че генетиката ни не се е променила през
последните 150 000 години
Съвременният човек, също
като този живял преди 100,
200 и 500 години притежава тяло, пригодено да бяга,
скача, да се навежда и катери. Но професионалните задължения в повечето случаи
включват сковано стоене
пред бюрото часове наред.
Какви са последствията?

Болките в гърба и
кръста
Продължителното
обездвижване е пагубно за здравето ни и за съжаление в повечето случаи не може да се
компенсира със спорт. Почти няма човек, който работи
по цял ден пред компютъра
и който да не се оплаква от
болки в кръста. Статистиката сочи, че в нашето общество 80% от хората изпитват хронични болки в гърба.
Голям процент са и хората с
наднормено тегло и не на последно място – сърдечносъдовите заболявания също са
в следствие от обездвижването на тялото през деня.
Допълнително утежняване
на проблема идва и от неправилната стойка. Когато
стоим с изправен гръб, натискът върху гръбначния
стълб е около 90 кг., ако обаче
свием раменете си и се преведем напред (с други думи
стоим прегърбени), увеличаваме натискa до 170 кг.
Постоянната промяна в
стойката и положението
при седене поддържат ста-

вите по гръбначния стълб
в движение, като по този
начин се подхранват междупрешленните дискове.

Кръвообращение
и дишане
Ако дишате дълбоко и се
движите много, значи постоянно правите нещо полезно за кръвообращението. Ако стоите прави или
седите с изправена стойка,
давате на диафрагмата достатъчно
пространство
за дълбоко дишане. Ако седите на обикновени столове, обаче, и почти не се
движите, тогава няма взаимодействие на мускулите.
Освен това възприетата
прегърбена стойка ограничава диафрагмата и дишането ви. Резултатът е, че
кръвообращението се възпрепятства, намалява количеството кислород, достигащо до мозъка, прозявате
се, уморени сте и неизбежно
губите концентрацията си.

Митът „правилно стоене“
Докато в миналото се смяташе, че има само ЕДНА
правилна стойка при седене, днес знаем, че човекът е
роден да се движи и оптималното му състояние е
никога да не заема статично положение. Ако имате
възможност да се държите
естествено, никога няма
да заемете такава стойка, а леко ще се движите
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през цялото време. Когато
стоите прави, пренасяте
тежестта от единия крак
на другия; когато спите,
несъзнателно се движите
автоматично; по същия начин когато седите, тялото
ви изпитва желание за движение, макар че на вас ви се
иска да седите неподвижно.
Например когато сте на
концерт, само след няколко минути променяте положението на тялото си,
кръстосвате крака надясно
и наляво, скръствате ръце,
навеждате се на едната и на
другата страна...
Честата промяна на стойката ви кара да седите с изправен гръб по-често, можете
да дишате по-дълбоко и така
да насищате кръвта с кислород. В същото време мускулите ви са по-добре снабдени
с наситена на кислород кръв,
движението активира кръвообращението в цялото ви
тяло, което подобрява и работата на мозъка.

Офис столовете
Традиционните столове в
офисите често имат седалки, които застопоряват
таза и предизвикват изгърб
ване по време на работа.
Облегалките
поддържат
тялото подобно на корсет
и пречат на мускулите да
останат активни и силни.
Човекът трябва да се адаптира към съчетанието от
стол и бюро, като много
често възприема стойка,
при която кръстът и гърбът се „пречупват“.
А всъщност добрият офис
стол трябва да насърчава
движението, да е проектиран така, че да осигурява
подвижност и динамично
стоене.

Какво е динамично стоене?
Това означава докато седим

терминът
„Презентизъм“
В сферата на здравословните
условия на труд съществува терминът „презентизъм“,
който означава присъствие
на работното място, без
човек да изпълнява задълженията и задачите си оптимално. Служителят отива на
работа, въпреки че е болен,
тъй като се страхува да не
я изгуби, например. Според
проучвания хората са склонни
да отидат на работа въпреки съвета на лекаря да не го
правят, като от това губят
еднакво и работодателят
(заради понижената работо
способност и риск от бъдещи отсъствия след влошено
здравословно състояние) и
служителят (който рискува
здравето си, но и грешки в кариерата, поради намалената
си работна ефективност).
Презентизмът се среща често при комплексни оплаквания каквито са болките в кръста и гърба.

на стола да натоварваме и разтоварваме
по естествен начин мускулите и междупрешленните дискове, както и да засилваме подхранването им.
Динамичното стоене осигурява достатъчно кръвообращение в мускулите и
предотвратява неправилното им натоварване и създаването на напрежение.
Доказано е също, че липсата на болка и
дискомфорт в гърба повишават концентрацията и ефективността на работното място.
Защо революционният стол swopper гарантира край на болките в кръста?
swopper е първият стол в света, който
се движи в три измерения за динамично, ергономично седене. swopper е носител на много награди заради функцията,
дизайна и инженерното си изпълнение.
Най-голямата ни награда обаче е, че той
удовлетворява индивидуалните ви потребности. С всяка секунда, в която седите на него.

Рискът от фатален сърдечен
удар е 3 пъти по-голям при
жените.
При 50% от пациентите страдащи от
болки в гърба този
проблем се превръща в хроничен.

40% от мъжете и 31% от жените седят повече от 4 часа
на ден пред телевизора или
пред компютъра.
Средната възраст
на пациентите с
дискова херния е
38 години.
Хората, които седят, страдат
два пъти повече от сърдечни
проблеми в сравнение с тези,
които се движат.

Работещите в офис прекарват седнали 80 000 часа от
своя професионален живот.
95% от традиционните
офис столове са неправилно регулирани.
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Лукс,
това
означава
удобство
Една от емблематичните реплики на Коко
Шанел е често използвана, за да отличи
елементарното консуматорство на вещи
у хората, които просто целят да притежават по-скъпото нещо. И другите, които
търсят качеството и знаят в какво да инвестират.
Когато говорим за домакинство, често
изборът на хавлии и халати е едно от
най-трудните решения, защото изискванията са големи. Очакваме от тях да ни
посрещат чисти, да ни подсушават бързо,
не на последно място да отговарят на интериорната ни цветова гама…, а и разбира

за съня и спалнята
се, не искаме да намираме пътечки от влакънца по пода на
цялата къща.

плътни, които да ви обвиват
в лукса на комфорта, който
предлагат.

Макар и не толкова лесно да
избираме хавлиите за дома,
сме склонни да подценявам
тази покупка, поради липсата на знания или защото не
се замисляме какво точно е
редно да занесем вкъщи.

По-леките, обаче, са идеален
избор за чантата за фитнес,
защото е много по-практично да носите в сака си удобно
леки хавлии.

Ще са ви необходими съвсем малко познания, за да се
чувствате удобно от избора си след като сте се насладили на релаксираща вана
или пък тонизиращ душ рано
сутрин. Хавлиите ви ще са
с по-добро качество, ще изглеждат много по-добре и с
чудесни подсушаващи характеристики.

Материята
Сигурно сте забелязали, че на
повечето хавлии е посочено
тегло. То зависи от плътността на материята (влакънцата) или по-точно показва колко грама тежи тъканта
на квадратен метър. Вероятно за вкъщи ще изберете хавлии, които да са по-тежки и

Почти всички хавлии са създадени от памук, но сигурно
и вашият опит говори, че
те са много различни на пипане и усещане. Тези, създадени за ежедневна употреба
са направени от обикновен
памук, докато египетския,
както и неговият еквивалент pima cotton, например,
се смята за crème de la crème
на тъканите.
Проверете дали това, което
предстои да купите е 100%
памук, защото много производители искат да имитират усещането за лукс и
добавят синтетични материали в изделията си. Това намалява абсорбиращите свойства и скоро ще разберете,
че този луксозен вид на хавлиите е просто „грим“ за по-лошите им свойства.

Какво ви е нужно в
банята?
Хавлия за баня

– тя е с по-голям размер от
стандартната и трябва да може да се загърнете с нея.

Хавлия за лице – често се използват сутрин от
цялото семейство. Трябва да има отлични попивателни
свойства.

Хавлия за ръце – тя е с по-малък размер и служи
за честа употреба.

Красива хавлия за гости

– винаги разполагайте малка хавлия, достатъчно видима в банята, за да
могат гостите ви да използват нея.

Килим за баня – Плътен и попиващ, поставен на

пода, той е идеалното решение за банята, когато излизате мокри от душ кабината или ваната.

● София, ул. Пирин 56
● София, МОЛ Парадайс, ниво -1
www.bedbathtable.bg

Традиция от 1846 г.

Разточителен комфорт
и несравним лукс!
Представяме ви матраци
Stearns & Foster
www.stearnsandfoster.com

Официален представител за
България
www.happydreams-bg.com

Чакате бебе?

Това ще промени живота ви
към по-добро. Завинаги
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Вероятно много приятели,
познати, колеги, които вече
имат опит с децата, са
опитали да ви предупредят
колко различно е ежедневието с тях. Едни разказват
приказки за идеализираните моменти как ще наблюдавате в захлас спящото
бебе или колко е приятно
да готвите заедно, други
са непрекъснато нервни и
ви говорят как не спират
да мечтаят по загубените
спомени на безгрижното си
ежедневие.
При раждането на първото ми дете, непрекъснато
си представях спокойните
вечери, които да прекарвам
пеейки на бебето, докато
то спи полюшвайки се в
бебешкия шезлонг. Реалността беше съвсем различна.
Аз, с насълзени очи в три
сутринта, люлееща бебето над мивката, защото
звукът от течащата вода
беше единственото нещо,
което евентуално можеше
да накара малкия вързоп да
заспи отново.
Ще ви спестя дефиницията какво, всъщност, означава да си зает, но леко ще
открехна вратата на това
да се грижиш за три деца:
правиш сандвич на пищящо
от глад дете (защото, разбира се, то не може да чака
нито минута повече да му
бъде подадена храната) докато кърмиш най-малкото
и молиш третото да спре
да язди абсолютно незаслужилото това отношение
куче. Да, това изобщо не се
вписваше в очакванията ми.
Да бъдеш родител често не
се случва така както го планираме (без значение дали
говорим за първото, второто или третото дете).
Но както се казва в една популярна пословица – ако родителството не е трудно,
значи не го правите както
трябва. Нормално е появата на бебе да обърне живота ни с краката нагоре. И
най-доброто, което можем
да направим, е да се приспособим. Ето как успях аз да се
справя с поемането на летящите топки, свързани с
промяната.

Ситуацията: Мислите непрекъснато (24/7) за бебето и всичко, свързано с
него.
Преди време може и да сте
обичали да ходите на танци, да четете и да се отдавате на хобито си, но след
раждането сте обсебена
от детето. Какво яде, колко време спи, дори какво има
в памперса. Ще говорите
единствено и само за бебето дълго време след като
сте го приспали. Понякога
ще си мислите, че сте изгубили тотално собствената си идентичност.
Истината: Нормално е
всичко в живота ви да е
свързано с бебето. Да си
изцяло отговорен за някой друг е изтощаващо и
поглъщащо занимание. Но
ако искате да запазите баланса между това да сте
добра майка и да бъдете
себе си, трябва да подклаждате собствените си
интереси. В противен случай, когато детето поотрасне (или тръгне на ясла),
ще се чувствате изолирана и недооценена.
В малките крачки се крият
отговорите. Например ходете всеки ден 30 минути
до фитнеса, или просто изпийте по чаша кафе с приятелка. След този половин
час на смяна на рутината и
тематиката, ще се чувствате презаредена и освежена. Това ще ви направи и
по-добра майка.
Ситуацията: Не може да
слезете от влакчето на
емоциите.
Дори и да сте била човек,
здраво стъпил на земята,
може да плачете без особена причина дори и 6 месеца след раждането. Доста
често това ще са сълзи от
радост. Понякога просто
емоционална реклама по
телевизията ще ви разчувства.
Истината: Няма нищо
по-нормално от това да
искате да плачете. Да избухвате в плач е обяснимо.
Вие почти няма да имате
време за сън, физически ще

се чувствате буквално все едно ви е
прегазил валяк, а хормоните ви все още
няма да са се стабилизирали. И не на последно място – ще откриете какво означава любовта. Гарантирам ви, че никога преди това няма да сте изпитвала
подобна силна и дълбока обич.
Това, което може да направите е просто
да приемете емоционалното си състояние. И не забравяйте да носите кърпички със себе си. Понякога плачът действа
пречистващо и това може да е вашият
начин да се справите с всички въпроси,
които ще възникват в главата ви. Не се
срамувайте от чувствата си. Споделяйте ги. Ще се изненадате да разберете на
колко много мами се случва това в същия
момент.
Ситуацията: Изглежда не успявате да
свършите нищо през деня. Мислихте
се, че най-накрая ще пренаредите гардеробите и ще систематизирате
всички снимки от фотоалбумите докато сте с бебето у дома? Ха! В дните,
когато бебето е особено раздразнително (а ще има много такива дни) ще
се радвате, че сте успяла да заредите
пералнята. Понякога ще отнема седмица да приключите с неща, които преди
са отнемали ден. Всъщност забравете за плановете и своя календар, сега
всички ще се върти около програмата
на детето.
Истината: Свикнали сме да изразяваме
напредъка с това колко ангажименти
сме отметнали от графика си.
Но нещата, които ще изпълват ежедневието ви – смяна на памперса, хранене, игра, люлеене… и след това всичко
това наново, не изглеждат точно като
приключване със задачките, защото е
неспирен процес, повтарящ се и често отегчителен. Но в същото време
бебето ще ви научи, че успехите са в
малките неща и щастието понякога е
просто да си стоите и да подържите
тези малки изящни топли пръстчета в
ръцете си.
Отървете се от стреса като забравите за всички написани листчета с дневни ангажименти. Наслаждавайте се на
това, че може да подържите още малко
това прелестно създание преди да порасне. И да станете още по-заета и ангажирана от преди. Все пак подът може
да остане мръсен и със сигурност светът няма да се свърши ако не заредите
съдомиялната точно в този момент. Но
усещането, което ще получите от близостта и усмивките на малкия човек, ще
е с вас непрекъснато.
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Шопинг лист – подарете сладки
сънища на новороденото
Още преди появата на бебето,
всички стават нетърпеливи с
подаръците. Изборът на комплект за изписване от органичен
памук може да ви изтощи, заради
голямото предлагане на пазара
или защото просто не можете да вземете решение към кой
цвят да се придържате.
В интернет и специализираните медии и форуми намирате
километрични списъци от това
какво е нужно да се купи за едно
новородено, кой е подходящия
подарък, колко шишета ще са ви
необходими и т.н.
А истината е простичка, когато хванете бебчето си в ръце,
вече знаете, че единственото,
от което има нужда то, за да е
добре е любов. Любящите родители взимат най-добрите решения, инстинктивно знаят какво
е най-важно за рожбата им.
Е, след като подържите на ръце
детето първите няколко вечери
у дома, вече знаете кое е второто по важност нещо – СЪНЯТ.
Няма нищо друго, за което една

майка да копнее повече. А именно
детенцето ú да спи добре вечерта, да взима нужните си часове
дрямка през деня, за да може тя
да е също отпочинала и да има
време за останалите домакински задължения, които съпътстват гледането на бебе у дома.
Ето защо, когато търсите подарък за приятелката си, която на
скоро е станала мама, или купувате по списък това, което ви е
нужно за новороденото детенце,
най-важното нещо е да осигурите сладките сънища на бебето. А
с тях и на неговата майка.

Матракът
Много често сме свидетели на
спорове между мамите във форумите какъв трябва да е матракът
за новородено. Съдържанието му
е издигнато в култ, а марките се
надпреварват да показват гаранции и качество. В действителност обаче, повечето хора накрая
купуват матрака от магазина за
детски стоки, където просто си
взимат модела, подходящ за техния размер кошара.

Разумното, обаче, е да купим
матрак не за леглото, което
сме избрали, а за бебето, което
ще спи на него.
Матракът трябва да бъде ортопедичен, да е подходящ за бебета и
деца до 2 години, да осигурява доб
ра циркулация на въздуха, защото
вашето бебе не може да се върти
докато спи; да има анти акарно
покритие и по възможност, дамаска от органичен памук. Това ще
осигури добър и здравословен сън.
Бебето ви не се нуждае от възглавница. Изчакайте детето
да порасне и изберете тогава
най-доброто за него.
Важно е да има протектор за матрака. Един протектор трябва да
нежен, мек, да не запарва. Да е подходящ за бебета и деца, и много
важно – да е от дишаща материя.
Завивките за деца трябва да бъдат антибактериални, антиалергични и хигиенични. Ще е голямо улеснение ако могат да се
перат в пералня. Същото важи и
за одеялата.
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Тийнове у дома -

наръчник за оцеляване
Вече сте преживели хранене в два сутринта, тръшкането на хлапе на година
и половина по средата на магазина, съпровождано от раздиращи писъци, прекъсването на лятната ваканция, за да се
върне детето на училище… Но тийнейджърът у дома е нещо, с което изглежда
наистина няма да се справите. Защо?
Като се вземе предвид, че тийн годините са период на интензивно израстване,
не само физически, но и емоционално, разбираемо е защо толкова много родители
изглеждат объркани и семействата преживяват истински катаклизъм.
Ако за миг погледнем извън негативната
перспектива на пубертета, децата се
превръщат в енергични, мислещи идеалисти, които дълбоко се интересуват
от всеобщата правда и справедливост.
И така, макар, че често са съпътствани
от конфликти между децата и родители-

те, тийн годините са също
време, в което детето ви
ще стане индивидуалист
със собствено мнение и
евентуално разумен възрастен човек.

Разбираме ли
тийнейджърите?
Кога точно се превръщаме
във възрастни? Някои деца
съзряват по-бавно, други
сякаш винаги са се държали като пораснали, а трети
имат нужда от повече време. Всичко това е нормално,
но повечето деца толкова се
променят в периода, че поведението им изглежда абсурдно в очите на родителите.
В този период е много важно
децата да мога да се разграничат от мама и тати
и да имат своята независимост. В същото време,
обаче, те са наясно с това
каква представа околните
и семейството им имат за
тях. И тъй като всичко у
тях се променя (външност,
емоционалност, приятелска
среда и интереси) те отчаяно се опитват непрекъснато да отговорят, вписвайки се в очакванията. Но
и мнението на приятелите

им, когато взимат решения,
ще значи много повече от
това на родителите им.

Инатът
Дори и при някои деца упорството да преминава всякакви граници и правенето
„на пук“ да е основно поведение, повечето тийнове
просто се стремят да демонстрират независимост.
Кавгите могат да са част
от ежедневието, ако не
разбираме, че споровете започват, защото за децата е
важно да могат да изразят
мнението си.
В техните глави отстояването на позицията е от абсолютно значение и няма да
се примирят докато не засвидетелстват убежденията си.
Тъй като децата със съзряването започват да мислят
абстрактно и разумно, те
сформират свое собствено поведение. Родителите
тепърва откриват, че хлапетата вече не искат да им
угодят, да им се харесат, а
изведнъж просто искат да
защитят мнението си на
всяка цена. И ще се бунтуват срещу всяка една форма
на контрол.
Може би трябва да помислите колко пространство
всъщност оставяте на тийновете да демонстрират
своя индивидуализъм. Отговорете си на тези въпроси:
„Аз контролираща майка ли
съм?“, „Слушам ли какво ми
казва детето?“, „Давам ли възможност вкусовете и мне-
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нието на детето ми да повлияят на решенията ми?“
Има много съвети за това как да се справим с подрастващите у дома. В повечето
наръчници те се свеждат до две основни
правила: Слушай и се учи!

Образовайте себе си
Има много книги за тийнейджъри. Четете и изпробвайте малко по малко
различните модели за овладяване на ситуациите. Помислете за собствените
пубертетски години. Спомняте ли си
колко беше трудно да се справяте с акнето, например. Или колко се срамувахте
от това, че трябва да си купите сутиен?
Трябва да знаете, че дори и да сте имали
най-слънчевото и спокойно дете, честата промяна на настроенията, няма да го
подмине. Колкото сте по-подготвени за
това какво ви очаква и колкото повече се
образовате по-въпроса, толкова по-лесно ще преминете през фазата на съзряването на индивидуалиста у дома.

Говорете с децата си
Разговорите за пубертета трябва да започнат от рано. Преди детето вече да изпитва дискомфорт, срам или неудобство
от тялото си и случващата се с него промяна. Не се притеснявайте да отговаряте на всички въпроси на децата, в момента, когато те ги зададат, без да звучите
като ментор или все едно изнасяте лек-

ция. Не ги претоварвайте с
информация. Просто дайте
отговор на въпроса им. Не
се тревожете да им кажете,
че не знаете нещо. Това е напълно възможно.
Вие познавате децата си
най-добре. Със сигурност
ще ви направят впечатление шеги, свързани със секса
или просто отдаването на
голямо значение на външния вид. Тогава вие също
може да задавате въпроси,
без да имате каквито и да
е очаквания, като например:
„Понякога чувстваш ли се
странно?“, „Понякога тъжен
ли си, без да знаеш защо?“
Колкото по-често говорите и колкото сте по-искрена в отговорите, толкова
повече може да запазите
своето право да комуникирате отворено и честно.
Не се тревожете да дадете
на детето книги, с които да
се самообразова или да споделите какво вас ви е тревожило, когато сте били на
неговите години. Все пак
няма нищо по-добро от
това, детето да научи, че
някой друг също е преминал
през тези трансформации и

странни чувства.

Намерете си
място в живота
на детето
Твоето присъствие като
родител е важно. Време е
да измислите общо хоби –
спорт, готвене, специален
кръжок. Със сигурност ще
намерите някой останал
взаимен интерес. Ако се забавлявате заедно, ще може и
да говорите заедно.

Избирайте
битките си
Ако тийнедйжърът у дома
иска да боядиса косата си,
да ходи с черен лак за нокти
или да носи странни дрехи,
помислете два пъти преди
да възразите. Той/ тя ще направят всичко възможно, за
да ви шокират и е по-добре
да дадете свободата, от
която имат нужда, за да запазите възможността за
забрана на нещо наистина
важно като цигари, алкохол,
вечерен час.
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Кариера и семейство балансът е възможен
Не е лесно да балансирате между работата и дома, но колко добре успявате да
управлявате този баланс, ще окаже изключително влияние върху отношенията в
семейството. Независимо дали работите в офис на пълно работно време или
като фрилансър от дома, със сигурност
сте се замисляли върху следните въпроси:

задължения и нуждата на
семейството от вашето присъствие, са още
по-трудни и изглеждат на
моменти непосилни. Вероятно не винаги ще успя-

Истината е, че с напредването на технологиите
8 часовият работен ден не
отговаря точно на истината, така, че шансовете, когато се приберем у дома да

вате да държите нещата
под контрол, но има полезни трикове и съвети,
които да ви помогнат да
поддържате хармонията у
дома и в офиса.

имаме енергията да играем
футбол с децата в парка или
да се посветим на задачите
по математика, чакащи ни
на кухненската маса, значително намаляват.

За някои двойки правилният избор е единият партньор да работи, а другият не; други смятат, че съпругът е отговорен за доходите у дома, а е по-лесно
ако съпругата работи почасово или на
свободна професия - по проекти от вкъщи. В някои семейства и двамата партньори се чувстват пълноценни само ако
успеят да градят стабилна кариера и допринасят поравно в семейния бюджет.

Балансът между семейството и кариерата е едно
от най-жадуваните неща
за родителите. Последните проучвания показват,
че повечето са склонни да
променят досегашния си
работен режим с по-гъвкаво работно време, дори и
това пряко да оказва влияние върху заплащането им,
тъй като да прекарват часове с децата си става все
по-голям приоритет в начина им на живот.

Когато към семейния живот се добавят и децата, изборът относно работата става доста ограничен. Опитите да балансирате между работните

Всъщност да поддържате
баланса, без това да ви изтощи физически и психически е
доста трудно постижимо.

Да промените начина си на
работа, като обсъдите с
шефа си дали е възможно да
прекарвате по-малко часове
в офиса за сметка на работа от вкъщи, или просто
да се откажете от част
от заплата, за да работите
по-малко, е чудесно решение,
стига да искате и да имате
възможност да се преборите за това. Но в повечето
случаи голямата промяна
е предшествана от малки
стъпчици в ежедневието и
навиците ни, които могат
да направят голямата разлика в отношението ни към
важните за децата и семейството приоритети.

•

•
•

Работата ви позволява да имате
по-добър стандарт на живот и
по-рядко се притеснявате за недостиг на средства.
Щастливи сте от това, че се чувствате полезни и имате по-висока самооценка.
Имате приятели и социален живот
и извън семейната среда.

Но също така понякога ви тревожат и
следните мисли:
•
•
•
•
•

Затрупани сте с прекалено много
работа.
Налага се понякога да отсъствате от
важните за семейството събития.
Не винаги може да се отзовете, когато децата или партньорът ви имат
нужда от вас.
Въпреки, че работите, домакинските задължения също трябва да бъдат свършени от вас.
Чувствате се много изморени или
по-често сте заети, за да се радвате на социалния си живот.
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Ето 5 съвета,
които родителите
споделят, че са добро
начало за промяната
У дома – бъдете отпочинали
Често се прибираме от работа
нервни и забързани от многото
задължения и стресови ситуации
в офиса. Ако трябва веднага след
като се приберете, вземете 10
минутен душ, за да се почувствате релаксирани и да се
отървете от ненужния стрес,
от който семейството ви не
трябва да е част. Децата буквално попиват вашето отношение
и усещат, когато сте стресирани или нещастни. Дори и да
прекарвате съвсем малко време с
тях преди и по време на вечеря,
ако сте отпуснати и спокойни,
те също ще бъдат и ще се
наслаждавате
на
времето
заедно.

Приберете се у дома за вечеря
Дори и да са ви задържали в офиса
и да сте се прибрали точно
преди времето за лягане, нарежете малко плодове и поддържайте
навика да си поговорите малко
заедно за това какво сте правили
през деня.

Правете нещо заедно
Не е нужно да е нещо супер
специално, нито да изисква
часове предварителна подготовка. Истината е, че децата
ще са щастливи, че сте заедно
независимо какво правите – дали
подреждате масата за вечеря,
дали измивате зеленчуците за
салата или разхождате домашния любимец. Докато сте заедно
и слушате какво ви говорят – те
ще са щастливи.

Измислете си специална вечер

Наслаждавайте се на ритуала за лягане
Баня или приказка за лека нощ. Или
и двете ако има време. Ако сте
отпочинали със сигурност няма
да заспите по време на четенето. Децата нямат нужда от
специално забавление. Те просто
обичат да сте до тях. Прочетете им приказка и останете 10
минути при тях докато заспят.
Това е повече от достатъчно, за
да са щастливи.

Вечер за филмчета, вечер за лего
или компютърни игри. В забързаното ежедневие, няма как да
правим всяка вечер нещо специално. Но можем веднъж седмично
и това ще е най-щастливият им
ден от седмицата, който ще
очакват с нетърпение.
Както и да подходите към тези съвети, най- важно е да правите това с огромно желание и да се наслаждавате на
времето с децата. Не си позволявайте да изглеждате отегчени или нервни, защото това ще отблъсне семейството ви. Разбираме, че всичко това не звучи толкова лесно за изпълнение, колкото за четене, но нашият опит
говори, че ако започнете само с една крачка, след това ще е по-лесно да преминете към следващата стъпка и
малко помалко да почувствате цялостната промяна в отношението към семейството. Едва ли има нещо, което
ще заздрави връзките в семейството повече отколкото пълноценно прекараното време с децата.
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Защо майките не могат да спят:
отваряме вратата на тъмната
страна на това да бъдеш родител
Когато взех решение да имам
дете, да родя още докато съм
в университета и първа в приятелския кръг да се посветя на
майчинството, не знаех какво
да очаквам от новия си живот.
Не случайно казвам, че „взех решението“, защото човекът до
мен (все още не беше мой съпруг)
не бе напълно съгласен с това.
По-възрастен от мен, вероятно е имал зрелия поглед какво е
да носиш отговорността за
едно беззащитно, но своенравно
създание.
Аз нямах идея за това. Не бях държала бебе през живота си. Бях
гледала романтични комедии и
си представях живота си като
на кино. Романтичен, забавен, със

съпруг, който винаги е до мен и с
радост ще предложи рамото си
на разбитата ми от бушуващи
хормони душа, вечно насълзени
очи и подсмърчащ нос. Убедена
бях, че ще прегръща обезформеното ми от бременността
тяло, цялото треперещо от съчетанието липса на сън и конски
дози кофеин.
Имате ли деца? Ако да, значи сте
наясно как бързо се спука сапунения мехур на моите илюзии и аз
се озовах люлееща бебето 7-ма
поредна вечер в 4 сутринта до
блажено похъркващия си (вече)
съпруг. Липсата на сън ме правеше нервна, изнервена. В тези дълги часове, когато малкият вързоп не иска да заспи напук на д-р

Спок, на всичките останали книги и на неистовите ми усилия, да
направя всичко, което по принцип върши работа, за да мога да
затворя очите си - обвинявах
всички за своето положение –
бебето за това, че ме поставя в
тази ситуация, мъжът ми, че си
е позволил да заспи, майка ми, че
не ми е казала, че ще трябва да
мина през всичко това.
Редките случаи, в които Сънчо
спохождаше детето, аз оставях
часове наред на крак, за да изгладя, да подредя, да изваря шишетата – домакинската работа
нямаше край.
Всичко, за което мечтаех, беше
да поспя. Да стигна до леглото,
без да стъпя на проклетата

400 и 750 часа

30 до 50%

Всяка
трета жена

97%

Родителите на всяко новородено
губят
между
400 и 750 часа сън през първата година.

Всяка трета жена споделя, че
липсата на достатъчно сън се
отразява зле на връзката й със
съпруга.

39%

Жените, които системно недоспиват и в продължение на 10 години
спят по 5 часа на вечер, страдат от
високо кръвно налягане и рискът от
сърдечен арест е с 39% по-голям при тях отколкото при тези, които спят по 8 часа на денонощие.

Жените с проблеми в съня
споделят, че губят интерес
към 30 до 50% от дейностите, които са им носили удоволствие през деня.

97% от бременните жени
имат проблеми със съня.
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скърцаща дъска на паркета, която да събуди отново ревящия
звяр в бебето ми. Дълги, безсънни месеци на успях да стигна до
спалнята. Интимността между
нас, като двойка изчезна. Аз се
превърнах в ходеща буца нерви.
И тогава се случи чудото. Бебето започна да спи вечер. Но не и
аз. Продължавах да лежа в леглото. Клепачите ми тежаха и не
можех да отворя очите си, те
сякаш спяха, но съзнанието ми
продължаваше да работи. Мислите ми се лутаха между задълженията, желанията, мечтите.
Колко много исках да заспя, а не
можех. Дъщеря ми спеше непробудно в кошарата си, а аз прекарвах часовете надвесена над нея. С
огледалце проверявах дали бебето диша. Съзерцавах това приказно създание, което беше само
мое. С изящни малки пръстчета,
отпусната спокойно в малкото
легълце. Косичката, започнала да
пада отзад от въртенето на
малката възглавничка. Да, това
дете бе най-хубавото нещо, което ми се е случвало в живота.
Все още ходех като сянка през
деня, защото исках да спя, но не

можех. Прекалено много мисли се
лутаха в съзнанието ми вечер.
Вечерта за мен беше и нещо
друго. Моето време да бъда със
себе си. Да направя това, което
ми доставя удоволствие. Да изпия чаша вино в тишината, да
почета, да гледам безсмислено
реалити. Или просто да разгледам живота на познатите си
във Facebook. Този техен живот,
който на мен ми изглеждаше
толкова интересен в момента.
Колкото и да исках да се наспя, да
остана будна бе единственото
време, което можех да посветя
на себе си.
Този мой навик, даде други отражения – сънливост през деня, с
която нямаше как да се преборя,
липса на енергия, за да се радвам
на грижите на детето; често
самосъжаление и апатия.
Сега, години по-късно. Вече с
две поотраснали деца, които
не изискват физическото ми
присъствие над леглото им, все
още не мога да се върна към нормалния режим на сън. Когато работата вкъщи и в офиса заеме
заплашителни размери от вре-

мето за семейството, често
чувам сина ми да казва на кака си
„Тихо, че мама днес е нервна.“ Срамувам се от това.
Не ме разбирайте погрешно.
Обичам децата си, които ме направиха по-добър човек. Обичам
съпруга си, който бе до мен, когато бях кълбо от нерви и който с волското си търпение понесе всичките ми емоционални
състояния, през които преминах
и продължавам да преминавам аз
като майка.
Често се питам как моята майка
е издържала всичко това и защо
не ми е казала, че ще има дни, в
които ще мечтая единствено да
мога да забравя за всички тревоги и да затворя очи. Но няма да
мога, защото детето е с температура; или ще има представление като балерина и аз се вълнувам повече от нея.
Понякога също така се питам
дали аз ще бъда така добра майка
да успея да съхраня само за себе
си безсънните часове и да скрия
от децата си тъмната страна
на това да бъдеш родител.
Ани Д. на 36 години от София
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Най-популярните
места за почивка

на фокус
ОСТРОВИТЕ

Провидансиал
Провидансиал е остров на
Търкс и Кайкос с едноименен град, който е разположен на цялата му площ.
Това е най-големият град на
островите Търкс и Кайкос
с близо 31 000 души население. Обслужва се от международно летище.

Спечелил е много награди за
островна дестинация номер 1 сред пътешествениците. Гмуркането е на само
подходящо занимание там,
но истински спиращо дъха,
заради километрите корален риф съвсем лесно достъпен от брега.

Мауи
Мауи е вулканичен остров в
Тихия океан. Той е вторият
по големина от Хавайските острови и 17-ят в САЩ.
Площта на острова е 1883,5
km². Населението му е приблизително 141 000, което го
нарежда на 3-то място по население.
Този остров е дестинация

за истинските любители
на природата. Разгледайте
изключителната бамбукова
гора и пенливите водопади
в резервата Халеакала. Почивайте си на топлите златни
пясъци на плажа, или се порадвайте на сърфинга и гмуркането – това ще е една от
най-запомнящите се почивки,
на които сте били.

Роатан
Роатан е малко известен,
но истински пленителен
остров и столица на департамента Исласде ла Баия в
Хондурас. Дълъг е 77 км, а
широчината в най-отдалечените точки е едва 8 км.
Най-хубавото на дестинацията е, че е все още съвсем малко популярна и не се

е превърнала в комерсиално
и презастроено място.
Изолиран от света с кристална, прекрасна вода –
там ще се почувствате
като в рая. Роатан е и една
от най-важните крузини
и дайвинг дестинации на
Хондурас.
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Ко Тао
Ко Тао е остров в западния
залив на Тайланд и е едва 21
км. Жителите му са малко
над 1300 човека и основно се
изхранват от туризъм. Туристите от своя страна са
привлечени на острова заради
красотите, които предоставя гмуркането. Името идва
от множеството морски
костенурки, които живеят на
бреговете му.

Той ще ви привлече с красивите си плажове, закътани между стръмни хълмове, до които може да се стигне само с
автомобил със задвижване на
четирите колела. Островът
предлага слънце 300 дни в годината и лежерното време
на дългите следобеди там,
ще ви откъсне от целия останал свят.

Мадейра
Мадейра е португалски архипелаг в северната част на
Атлантическия океан. Площта му е 742 кв. м., а главният
град е Фуншал.
Заселен през 15-ти век, мястото ще ви очарова с цветните
си градини, религиозни обекти, и чудати туристически
атракции, карнавали и очаро-

вателна природа. Ако изкачите най-високата част на острова, ще имате усещането,
че се разхождате в облаците.
Не пропускайте да опитате
чаша от традиционното
вино на Мадейра с много ароматен и едва доловим сладък
привкус.

Бали
Със сигурност може да сравним Бали с късче от рая. По
време на целия ви престой
там ще се чувствате все
едно преживявате своя фантазия. Тропическият остров
е разположен в сърцето на
най-големия архипелаг на планетата (състоящ се от 17
500 острова) – Индонезийският.

Заради богатата си история,
култура и изкуства - танци,
скулптура и живопис, красивите плажове, природа и
тропическия климат, Бали е
смятан за едно от най-красивите места в света. С десетките си хиляди храмове и
пагоди той е известен още
като „Острова на хилядата
храма“.

Мавриций
Мавриций е островна държава в югозападния Индийски
Океан. Интересни забележителности са Кралската Ботаническа градина, резерватът Domaine du Chausseur,
старата столица на острова Mahebourg с морския музей, равнината Champagne в
Chamarel, паркът Casela Bird
с 2500 птици от 140 различ-

ни вида. С площ от 2040 км2
и брегова линия от около 177
км, Мавриций притежава огромно разнообразие от пейзажи. Освен това, климатът
тук е чудесен през цялата
година. Най-приятно е от
април до октомври, когато
валежите са сведени до минимум, а температурите не
са толкова високи.
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Арх. Павел Янев в ролята
на лошото момче на
интериорния дизайн:
Името на младия архитект е повече от добре
разпознаваемо и проектите на неговото All
in Studio ще ви вдъхновят с концепцията за
светлина, цвят и безупречно съчетание на
детайли. Разговаряме в офиса му за това как
се имплементират идеите му в готовите вече
пространства, защо парите са отправната
точка на всеки проект и как един добър дизайн
е мода и функционалност за собственика.

Да започнем ли с
тенденциите и какво очакват да видят потребителите в интериорния
дизайн?
Не, няма да започваме с клишета.
Няма такова нещо като тенденции. Има класика, която за
мен винаги ще бъде бяло и черно. Не можеш да правиш пространства на база очакванията

на клиента. Напротив. Трябва
да разбереш от какво има нужда
собственика на мястото и да
разгърнеш твоя дизайн, който
да даде функционалност, стил,
модерно излъчване.

А клиентът няма
ли право на гледна
точка?
Разбира се. Но не очаквайте от
мен да работя проекти, в които
собственикът ми диктува къде
какво да се направи както той

го иска и както той си го представя. Архитектурната професия не е като на нотариуса,
който да подпечатва чертежите. Вярвам, че когато някой се
обърне към интериорен дизайнер, той иска да получи мнение
и проект на специалист, който
в нашето студио можем да защитим – защо предлагаме едно
или друго решение. Нашата работа е да сме няколко крачки
пред клиента и да сме запознати с материалите и тенденциите в светoвeн мащаб. За това
когато някой дойде и каже “ис-
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кам това или онова”, в повечето
случаи това е тренд от преди
години. И колкото повече доверие ни има, толкова по-добър би
станал проекта!

А какво ви вдъхновява? Какво носи онзи
професионален дзен,
в който сте щастливи да създавате?
Разбира се, това е светлината.
Играта на сенките, на слънцето
в различните му позиции в едно
помещение. Иска ми се да кажа
и пространството, но рядко
имаме възможност да работим
един проект в цялост от началото на архитектурната идея
до последните щрихи в интериора. В момента сме щастливи да работим къща, която на
практика сме създали от изкопа.
Какви да са помещенията и как
да пада светлината в тях, как да
са организирани стаите и т.н. В
повечето случаи клиентите са
купили готов апартамент и ние
трябва да работим с вече положена основа. Често това не ни
харесва, защото строителите
гледат да продадат кутийки – в
повечето, например, антрето
е толкова малко, че 4 членно семейството няма място да си

обуе обувките заедно и трябва
да се изчакват.

ри. Това не е Ок. Не е професионално.

Това означава ли, че
само на големи помещения може да се
предложи добър интериорен дизайн?

Като говорим за
квадратури. Колко
квадрата трябва да
е спалнята? Колко
квадрата е Вашата
спалня?

В никакъв случай. Съвсем наскоро завършихме един проект на
апартамент под 70 квадрата.
Използвахме много много бяло.
Стана страхотен и собствени-

ците са доволни от резултата.
Няма как да ограничим работата
си само в определени квадрату-

Колко квадрата е спалнята у
дома? Не зная. Мога да кажа колко квадрата е антрето (смее се).

За мен центърът на спалнята
– това е матрака. Човек влиза в
това помещение, за да релаксира,

30

за да спи добре. Всичко в спалнята
се обуславя от леглото. Най-модерната спалня с неудобен матрак, няма да функционира добре.
Не знам колко квадрата е спалнята ми, но знам, че имам матрак
Sealy 180 х 200. (смее се) Една от
най-добрите инвестиции, които
съм направил за дома си.

Какво Ви
вдъхновява когато
проектирате?
Всеки човек ще ви каже, че обича
да пътува, да се среща с повече хора и аз, разбира се, не правя изключение. Но при мен има
толкова много идеи, съчетания,
форми, които са вече изградени
и съществуват в главата ми, че
аз по-скоро виждам пространството и вграждам в него тези
идеи, които ще му прилягат найдобре, както и на личността на
този, който ще живее в него.

за съня и спалнята
та. Нещо, което е било ново,
красиво, с модерно излъчване,
е отговаряло на начина ни на
живот преди 5-6 години. След
това време е добре да се освежи, да бъде отново толкова
впечатляващо. Ние самите се
променяме като хора за тези
години и често имаме нужда от
промяна на функционалността
и изгледа у дома, в офиса. Това
виждам и при нашите клиенти, които търсят промяната регулярно през един такъв
период.

Имате ли любими
проекти?
Всички проекти приемам като
мои деца – цялата ми работа и на колегите тук в офиса.
Всички ги обичам и знам защо
определен апартамент сме
направили по този начин, друг
по съвсем различен. Знам какво сме вложили като емоция,
труд, вдъхновение, за да видим
готов завършен дизайн – няма
как един да ми е по-любим от
друг.

Казахте, че не обичате да следвате
тенденции, а винаги
да се доверявате на А сега какъв е фокукласиката. Но има ли
сът в работата ви?
такова нещо като
мода в интериорния В момента имаме няколко проекта за публични пространдизайн?
ства. Правим един страхотен
Има износване на помещения-

хотел, с който ще създадем
съвсем различни усещания с

всяка стая, защото, например, бизнесменът пътува сам
и има определени изисквания
към пространството, които
няма как да съответстват на
двойка, отседнала, за да разгледа града.

Защо, смятате,
архитектурата
е наследствена
професия?
Много просто, защото освен
всичко друго е и бизнес. Много
по-лесно е да доразвиеш един
вече работещ, успешен модел,
отколкото да тръгнеш от нулата. Но в същото време добрите са талантливи. Този талант трябва да се развива, да
се възпитава и да се инвестира в него. Има много известни
имена, чиито деца са поели в
друга посока. И това е нормално. За мен не е важно името, а
работата и пространствата,
които виждаме. А, надявам се,
и клиентите да се осмеляват
да бъдат по-дръзки в желанията си. Да виждаме по-малко
жълто наоколо, което буквално
е заляло толкова много сгради. Понякога си мисля, че този
цвят е създаден специално за
българския пазар (смее се), да
не е кафяво, да е по-различно
и хоп имаме това жълто по
фасадите.

КОЛЕКЦИЯ АМЕРИКАНСКИ МАТРАЦИ
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Събудете се с
усмивка
Време ли е за промени в спалнята?
Ако искате да върнете усмивката на лицето си при събуждане сутрин, отговорете си
на няколко въпроса, и може би
смяната на леглото ще Ви донесе повече от качествен сън,
а именно изпълнен с енергия
ден.

Повечето хора си представят
събуждането като ароматна
чаша кафе, други имат понеприятни асоциации, свър–
зани с алармата на телефона,
а трети просто оставят
домашния
любимец
да
се
погрижи за ставането от
леглото.

А каква е нашата
представа за
събуждане –
УСМИВКАТА.
Не можем да си представим,
че сме почивали блажено повече от 7 часа и вместо да се
събудим заредени с енергия и
готови да се справим с всички предизвикателства на деня,
ние отваряме очи и все още
сме изморени.
Случвало Ви се е това, нали?
Сънят да Ви изморява, да се събуждате с болки в главата, сковани и всъщност недоспали.
Истината е, че малко хора могат
да различат неудобното легло
от проблемите със съня и не
обръщат особено внимание на
матрака и възглавницата си.

На колко години е
Вашият матрак?
Ако известният френски писател Фредерик Бегбеде казва, че
любовта трае три години, колко
дълго трябва да продължи Вашата връзка с матрака? Опитайте
се да си спомните кога сте сменяли спалнята си и дали са минали 7-8 години от последната
подмяна. Дори и да сте почиствали матрака регулярно и да сте
спазвали съвестно всички препоръки на производителя, няма
как той да запази качествата си
след толкова време ежедневна
експлоатация. Все пак 1/3 от денонощието си, ние прекарваме в
неговите прегръдки.

Времето променя и
нас
Изглеждаме ли по същия начин
както преди 10 години? Може
да сме натрупали килограми,
или да сме отслабнали рязко;
да сме сменили начина си на
живот от повече забавления
в малките часове, до строга
работна дисциплина. Сами ли
се наслаждаваме на спалнята
вечер или споделяме леглото с
партньор?

Всички тези промени в нашия
начин на живот, оказват влияние на качеството на съня и показват, че няма как матракът,
който преди е вършил чудесна
работа за нашата почивка, все
още да ни служи вярно и да ни
дава необходимата презареждаща доза сън.

Как избрахме
леглото си?
Първо и основно правило за избора на матрак е да се отпуснем и да полежим на него. Не се
притеснявайте от хората в
магазина, просто се абстрахирайте от тяхното присъствие
и полежете спокойно. Ако спите
на една страна, обърнете се на
една страна; ако спите по гръб
– точно така тествайте и изложената мостра.

Важно е да се
чувствате
комфортно.
Успех с избора и не забравяйте,
че най-удобно се спи у дома, в
собственото легло.

Колекция
Възглавници
#ВдъхновениОтСъня

www.technogelworld.com

34

за съня и спалнята

CO-EXIST: Съветник за двойки
Ако до сега сте се наслаждавали
на комфорта да спите сами и да
се излежавате самостоятелно
удобно на собственото си легло,
то появата на сериозен партньор, с който да споделяте не
само страстта, но и сънищата
си вечер, вероятно ще разбие у
вас всички илюзии за гушкане.

с няколко одеяла, или пък любимата ви обича да спи на топло, а вие
се задушавате в спалнята ú.

По-вероятно е да се въртите
цяла вечер, търсейки удобна позиция, в която няма да се задушавате от прегръдки или просто ще
се опитвате да регулирате температурата, в случай, че партньорът ви предпочита по-хладна
стая и вие трябва да се завивате

Всеки трети признава, че сънят
му е или е бил нарушаван от навиците на партньора.

Не е необходимо да сте експерт по
връзките, за да знаете, че близостта е чудесно нещо, но още по-чудесно е да си върнете комфорта и
спокойствието от блажения сън.

Скорошно изследване показа, че
всеки трети е притискал дълго
възглавницата над главата си,
защото хъркането на партньо-

ра му е било силно и дразнещо.
Голяма част от двойките признават, че са спели буквално на ръба
и краката им са се изплъзвали от
леглото, защото другият е заемал
прекалено много място от него.
25% от двойките не могат да
намерят решение на проблема
си и започват да спят в отделни легла. Този процент е повече от обезпокоителен предвид
факта, че времето в леглото
трябва да сближава хората, да
бъде продължение на интимността и да подсилва любовта
между партньорите.
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Има ли проблем има
и решение
ТЕМПЕРАТУРА
Проблем: Партньорът ви предпочита по-ниска температура, а вие зъзнете.
Решение: Това е едно от
най-честите оплаквания сред
двойките. Повечето експерти
препоръчват температурата
за сън да не надвишава 22 градуса. Но има и други начини и
двамата да спите комфортно
въпреки температурните са
предпочитания. Най-простото
решение е да добавите допълнително одеяло.
Днес, много компании произвеждат и възглавници, които понижават температурата бързо
благодарение на специален гел,
както и имат канали от въздух,
които ни доставят приятна
прохлада докато спим.

ХЪРКАНЕ
Проблем: Партньорът хърка.
Решение: Състоянието, в което лежиш с отворени очи вечер, съсредоточил цялото си
същество да заспиш в кратката пауза, в която има тишина
в стаята, е до болка познато на
повечето жени.
Хъркането може да не е безобидно.
Първо трябва да се потърси мнение от лекар, защото е възможно
да е част от медицински проблем
и да е необходимо лечение.
Поставянето на тапи за уши
също може да е решение. На пазара отдавна могат да се на-

мерят и възглавници против
хъркане, а повечето легла с регулируеми основи имат анти-хъркане позиция.
Не подценявайте този проблем.
В Англия направиха специална
статистика по въпроса, която сочи, че над 30% от разводите се дължат на липсата на
адекватен сън у партньорите
точно заради пронизителния
гърлен звук.

ВЪРТЕНЕ
Проблем: Партньорът се върти непрекъснато.
Решение: Няма друго решение
освен инвестицията в ново легло. Някои марки дори гарантират, че на техен матрак ще се
събуждате в същата позиция, в
която сте заспали.
Истината е, че въртенето вечер прекъсва най-важната дълбока фаза на съня и дори да не го
усещаме, то влияе на качеството на почивката ни вечер.
Специалистите съветват да
оценяваме на всеки 5-7 години
качеството на матрака си, защото той се износва и не може
да ни даде същата опора и усещане както, когато е бил нов. В
същото време ние не спираме
да се променяме, тялото ни се
променя с годините, както и
нуждите, и изискванията за сън.
Ако въртенето в леглото е чест
проблем, насочете се към вид материал за матрака, който редуцира необходимостта от честа
промяна на позицията. Матраците от мемори пяна носят точно
такива облаги на спящите на тях.
Важно е докато пробвате новия
матрак, да легнете и двамата на

него и без притеснение да останете по-дълго време в позицията, в която спите по принцип.

МАГАРЕ
Проблем: Под завивките, в
тъмното, партньорът ви се
превръща в ритащо магаре.
Решение: Каквато и да е причината, половинката да ви подлага
на този ритащ тормоз – единственото решение е по-голямо
легло. Дайте си пространство,
за да спите удобно. Убедете се,
че и двамата имате достатъчно комфорт. Дори и в романтичните си представи да спите с
тела, слети един в друг, в реалната ситуация – малко повече
пространство само ще ви помогне да се насладите на близостта си, без да си пречите.

ЗАЕДНО
Проблем: Пробвахте какво ли
не и все още не успявате да
спите добре заедно.
Решение: Дори и да сте изпробвали всичко от този списък, възможно е все пак да не успеете да
спите комфортно. Колкото и да
е важна близостта в леглото,
продължителното недоспиване ще съсипе връзката повече
и по-бързо от почти всеки друг
проблем.
Ако това да спите разделени е единственото останало
възможно решение, направете
го. Само не оставяйте единия
партньор да се измъчва, спейки
на дивана, където няма как да получи комфорта, останал само за
вас на спалнята.

TOMMY HILFIGER Home
СПАЛНИ КОМПЛЕКТИ,
КЪРПИ и ХАЛАТИ

www.bedbathtable.bg
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Наталия Кобилкина:
Ако открием своята мисия,сме
открили пътя на щастието
Наталия Кобилкина спечели уважението и на мъже, и на жени с това, че посвети кариерата си на щастието на хората. Вярва, че човек трябва да следва любовта и да търси щастието си. Самата тя се вдъхновява от непрекъснатите си срещи с хората и
споделя за себе си, че е работохолик. Родена е в семейство на потомствени лекари и
отношенията между партньорите я вълнуват от малка. Сега, те са се превърнали в
нейна мисия и мисия на целия екип на Академия „Щастлива Жена“.
По колко часа на ден работите? И по колко време
отделяте за себе си?
Горе долу по 13 – 14 часа на ден
работя. Ако работя само 8 часа
на ден, все едно не съм работила. Бях на почивка 10 дни наскоро. Това за мен включваше да
направя и 4 уебинара и две книги. Но това е цената на успеха.
Трябва да му се отдадеш напълно. Не може да очакваш да успееш, без да работиш.

Какви са вашите начини
да релаксирате?
След семинари обичам да ходя на
СПА и на масажи. В академията
почти нямаме уикенд без семинар или уебинар. Това означава,
че работя и в почивните дни.
Но след семинар често отивам
на разходка.

Как се чувствате след
един семинар. Зареждат
ли ви срещите с хората
или пък работата ви изтощава?
Много ме зареждат семинарите. Понякога физически тялото ми се изморява. Да стоя 13
часа права е изморително. Но на
енергийно ниво съм супер заредена. Хрумват ми нови идеи, поставям си нови цели. Аз просто
обичам това, което правя.

Да обичаш работата е
най-голямото удоволствие на света, казват мъдреците. Кажете ми, обаче,
какви жени идват при вас за

съвети за щастието си? Те
самите нещастни ли са?
Отчаяни? Или просто не
познават себе си?
Преди всичко при нас идват интелигентни жени. Да разбереш необходимостта от психолог, трябва
да си интелигентен. Това са жени
над средната класа, които искат
да инвестират в себе си. Вчера
клиентка ми сподели за свой колега,
който ú казал: Има два типа жени,
такива, които са били при Наталия и такива, които не са били!
(смее се). Разликата между хората,
които са отделили време за себе
си, за терапия е огромна. Мъжете
често ми споделят, че ако намерят любяща, подкрепяща и разбираща жена, то тя или е била на
консултация при мен или е чела моите книги. Просто личи, че имат
определен стил на поведение. Това
е една армия от преродени жени.
Те имат друго отношение и друго
поведение, друга вибрация и друг
начин на комуникация с мъжете.

На какво се дължи доброто възприемане и имидж
на вас лично и на академията ви?
Работим по 13 часа на ден. Ние
много държим на доброто си
име. На марката Natalia.bg. Обученията, които правим са много качествени, с изключителни
лектори. Аз самата съм била
при много добри обучители, при
звездите. Държим всеки един,
който преминава през наш семинар, обучение да се почувства
по-добър, по-успял, по-можещ.
Треньорите, които имам от Русия, от Израел, от България са
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Тогава формулата на щастието се крие в това да
открием нашата лична
мисия?

професионалисти на много високо ниво, които да отговорят
на стандарта на академията.
Правим и много безплатни неща.
Лекции, уебинари. Обучаваме по
около 50 хиляди човека безплатно и качеството ни не се влияе
от това дали сте платили или
аз спонсорирам събитието.

Вас лично промени ли ви
успехът?
Моите приятели казват, че не.
Но аз обичам много живота.
Обичам да ходя боса, да ям храната, така както природата ни
я дава, да се смея, да танцувам
спонтанно. Тази детска черта, спонтанността ми помага.
Осъзнавам успеха в смисъл, че
съм взискателна към себе си и
към другите. Времето ми е ценно и не обичам да ми го губят.
Ядосвам се ако ме занимават с
глупости. Но това е нормално.
Ние се разраснахме до голяма
компания с франчайзи на толкова места по света, и трябва да
уважаваме времето си.

От какво се определя щастието на един човек –
лична, професионална реализация? Пари? Пътувания.
Щастието се определя от това
до колко ти си в своята мисия.
Мисията на твоята душевност. За един човек мисията е

да има три деца, за друг семейството не е такъв приоритет
и е важно да бъде добър лекар,
например. Друга жена ще се
чувства пълноценна като много добра любовница, която да
мотивира мъжа си да направи
империя. Всяка една от нас има
своята мисия. Няма правилно
или грешно. Когато си в своята
мисия, в своята душа – всичко се
получава много по-лесно. Когато
си извън мисията си – започваш
да страдаш.

Абсолютно. Откриеш ли я – ти я
следваш и си щастлив. Имам клиентка от патриархално семейство, което смята, че трябва да
се ожени и да има деца. Но тя е
уникален журналист. Пътува по
целия свят. Сменя по 3-4 държави на година. Пътува от Бали до
Чили. Нейната душа е щастлива
от това. И това е много по-важно за нея. Независимо какво казва майка ú. Ако се ожени за някой
Иван тук в София, аз съм убедена,
че няма да е щастлива. За това е
важно да не слушаме никой освен
себе си. Да виждаме на къде върви
енергията ни.

Защо мислите в България
заемаме винаги челните
места за най-нещастен
народ?
Тука по-скоро хората не умеят да
оценяват нещата. Аз, обикаляйки
по цял свят виждам истинска мизерия. Бедност. В Аржентина съм
видяла най-голямата бедност. По
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центъра пътеки от бездомни хора лежат по улиците. Но
хората там не мрънкат и не
се оплакват. Тук имаме гореща вода, течаща от чешмата. Кой в тая бедност може
да има такова нещо. Милиони
живеят без покрив над главата. Много ми е странно, когато някой каже тука, ние сме
много бедни. Напротив, тук
хората са богати, но не го осъзнават.

Темата, свързана с интимните отношения
между мъжа и жената, се приема често
за срамна. Имахте ли
някакви скрупули или
съмнения преди да започнете публичното ú
обсъждане?
Честно казано аз не съм подозирала, че тази тема ще
достигне такива мащаби. Не
съм имала такива намерения.
Когато стартирах имах една
цел и тя беше жените да бъдат по-свободни. Аз не съм
била свободна. В семинарите
моите учители ми помогнаха и аз реших, че трябва да
помогна и на останалите да
се променят. Не съм търсила популярност, шоу. Но щом
така се е стекъл живота ми,
значи това е било част от
моя път. И аз го следвам.

Важен ли е за вас сънят?
По колко часа сън са ви
необходими, за да се
възстановите от натоварения график?
Сънят ми е много важен.
Старая се да лягам навреме.
Да спя от 11 до 7 задължително. На никого не давам това
време, посветено на съня.
Две са ми важните неща –
обяда и времето ми за сън.

Имате
ли
някакъв
собствен ритуал за
сладки сънища?
Понякога,

когато

имам

нужда да се заземя. Да успокоя енергията си. Имам
си любима мантра, имам
свои свещи, красиви от
Виена, които паля. Така се
успокоявам, нещо пиша или
чета. Обожавам, когато
имам такива мои домашни
вечери.

Често двойките изпитват дискомфорт
да спят на едно легло –
било то заради хъркането на единия партньор
или прекаленото въртене на другия; защото
на мъжете по-често им
е горещо, докато жените зъзнат под завивките… Вие препоръчвате
ли в такива случаи да
спят на отделни легла
или пък близостта вечер е важна?
Много е хубаво ако можеш
да спиш в едно легло с него.
Да можеш да се събудиш до
него. Това са 8 часа в леглото. По цял ден сме на работа, ако не спим заедно
– колко време ще отделяме
на партньора си?

Всички казват, че за да
бъде успешна връзката, трябва да се правят компромиси. Каква
е границата, в която
сме изгубили себе си заради компромисите?
Аз вярвам, че човек трябва да има ясноти и точни
граници. Кое ОК и кое не е.
Трябва да си честен. Ако не
искаш да общуваш с неговите приятели – трябва да го
кажеш. Няма да го правя заради теб. Ако за него това
пък е важно - постави граници. Но без жертви. Ако
правим жертви, започваме
да се сравняваме кой колко
повече жертви е направил;
да изискваме…

Щастието
постигнато състояние ли е?
Трябва ли да се борим за
него след като веднъж
сме го постигнали?
Това не е нещо константно.
Променя се като морето –
нагоре, надолу. Сутринта
сме щастливи, вечерта не.
Трябва да ставаме по-добри,
да се усъвършенстваме всеки ден, за да се борим всекидневно за щастието.

Вас какво ви натъжава?
Все пак човек не може да
бъде на емоционалния
връх непрекъснато?
Понякога просто ми е скучно, или нищо не ми се прави.
Понякога нещата не се случват според плана, който аз
съм си представяла. Но аз
обичам тези моменти. Да
остана насаме. Да си пусна
някаква песен, да остана със
себе си. Аз обичам моментите на тъга и с удоволствие
ги приемам. Тъй като имам
нужда от нея, от тъгата.
Аз знам, че тя ще премине и
отново ще бъда щастлива.
Но си позволявам не много,
максимум една вечер тъгуване. След това отново моят
оптимизъм тече и ми изкачва на върха.

Повече за Наталия и нейната армия от щастливи
жени може да намерите на
www.natalia.bg
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Алергиите СА свръх реакция
на имунната система
Съвети за превенция
Изпирайте спалните комплекти поне веднъж месечно.
Изберете възглавница с хипоалергенно съдържание като
например
силиконизирани
влакна под формата на мек
пух или обемни микросфери.
Плюшените играчки изпирайте често и не ги дръжте
на леглото си.
Поставете протектор и на
възглавницата, и на матрака
си още докато са нови.
Ползването на един матрак
повече от 10 години не може
да бъде нито здравословно,
нито хигиенично.

Алергията представлява повишена чувствителност на
организма, обикновено към
безвредни субстанции от
околната среда – антигени,
след предшестващ контакт
с тях. В този случай антигените са известни под името алергени, а свръхчувствителността е в резултат
на прекомерната защитна
реакция на имунната система. Тази реакция е придобита, предвидима и краткотрайна.
Според медицинските наблюдения и статистики от
последните години, хората
с по-висок жизнен стандарт
и по-активна имунна профилактика страдат по-често
от алергични заболявания.
Алерголозите са на мнение,
че с урбанизацията и навлизането на нови материали
в бита се повишава рискът
от алергии и се появяват
нови алергени.
Обичайните симптоми са
свързани с неразположения,
за съжаление добре познати
на страдащите от алергии
хора, като кихане, течащ или
запушен нос, сърбеж на кожата или очите.
В световен мащаб страдащи от сенна хрема са над
1 милиард души, а в България 20% са засегнати. 30 е
процентът на жертвите
на кожни алергии.
При острите състояния е
важно да се обърнем към специалист, който да ни насочи
към индивидуално лечение
на конкретния здравословен
проблем. Но какво можем да
направим за превенцията на
алергенните състояния?

Домашната прах
Тя се оказва изключителен
пакостник и предизвиква
дори тежки състояния при
възрастните. Поддържането на дома е задължителен
елемент от превенцията, но
често прахта се натрупва на
места, които не са видими
и ние забравяме да полагаме
нужните грижи за тях.
Такова място е леглото. Ако
не се грижим правилно за матрака си, ще се разболяваме
докато спим.
Най-доброто, което можем
да направим, е да използваме
по-често прахосмукачката.
Не са необходими вредни химикали и тежки препарати
за почистване, но честото
изтупване на матрака е задължително.
Тук на помощ идва и протекторът, който има двойна
функция. Освен, че няма да ни
позволява да дишаме вечер
това, което се е насъбрало
в леглото, той предпазва от
попадане на влага в матрака,
която пък предполага среда
за развиване на бактерии.
Възглавниците също могат да
се превърнат в опасни за здравето ни и да предизвикват
алергии. Често трябва да перем освен външната калъфка и
вътрешната. Протекторът
отново се явява решение.
Освен грижите за почистването, възглавницата трябва
да се сменя често. Дори и да
удължим полезния ú живот
на здравословно служене в
името на нашия сън, след
две години е добре да я заменим с нова.
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Живот в матрака?

Креватните дървеници са едни от
най-приспособимите твари на земята.

Повечето от нас знаят за акарите (тези дребни паячета, които се хранят с отделената от
човека мъртва кожа), удобно настанени в матрака. И ако това
ви звучи гнусно, то трябва да
знаете, че ако ползвате протектор, полагате предписаните от
производителя грижи и сменяте матрака си на 5-6 години, то
паякообразните няма да създадат проблем в семейството.
Но креватната дървеница би
могла да ви причини небивал дискомфорт и да нанесе вреда както
върху вас, така и върху семейния
бюджет.

Що е то креватна
дървеница?
Това е кръвосмучещо насекомо
от семейство паразитни. Вредителят е едва забележим, защото на дължина достига 8 мм.
Размножава се изключително
бързо при подходящите условия. Женският екземпляр живее
до 1 година, а снася по 5-6 яйца
на ден. Преди години тези насекоми са били с ограничено раз-

пространение, което отчасти
се е регулирало благодарение на
препарат ДДТ (за разработването на който, създателят му
дори е получил нобелова награда, защото третира огнищата
със заразени с малария комари).
След време, обаче, са доказали,
че самият препарат е канцерогенен и след забраняването му,
експанзията на креватните
дървеници процъфтява. Лесното им пренасяне се дължи и
на човешкия фактор, защото
промяната в начина на живот
на хората, спомага лесното им
пренасяне от една точка до
друга, от континент на континент. Човекът пътува все повече и повече, мигрира по-лесно
от всякога в различни държави
и става (не)волен преносител
на насекомото заедно с багажа и дрехите си. Животните,
преносители пък са прилепите,
гълъбите, скалните лястовици.
В домовете на хората, дървениците живеят в матраците.
Това е едно от най-приспособимите твари на земята.
През годините еволюция успява да се нагажда към промя-

ната на живота на човека, за
да продължи съществуването
си. Включително промяната
на жизнения си цикъл – активният период на креватните
дървеници е между 10 вечерта
и 6 сутринта, защото хората
тогава спят и са най-уязвими
на ухапванията, чрез които насекомите се хранят.
За трудната борба с тях допринася и лекотата, с която
изпадат почти до състояние
на хибернация, когато жизнените им функции спадат, те се
капсулират и биха могли да издържат години наред без храна.
Природата е създала дървеницата и с изключителни способности да оцелява, защото
в момента на ухапване, с пробиването на човешката кожа,
насекомото отделя анестезин
(нещо като местна упойка),
за да може да се храни (смуче
кръвта) спокойно, без да смути
съня на спящия, който би могъл
да убие насекомото ако почувства самото ухапване с неволно завъртане или друга реакция
на тялото към натрапника.
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Happy Dreams

Имаме ли креватни
дървеници у дома?
Има няколко начина, по които
да разберем дали сме жертва на
креватни дървеници. Насекомите хапят предимно оголените и
незакрити от пижама части на
тялото. Следите, които оставят след ухапване са зачервени
пъпки с връхче, които сърбят
изключително неприятно. Повечето хора приемат тези белези
за алергичен проблем в началото
и се опитват да ги третират
локално, но мехлемите няма да
спрат нашествениците да нападат и на следващата вечер. Те
обичат топлината, така, че ако
спите с партньор, който има
по-ниска телесна температура
от вашата, е възможно той/тя
да няма нахапвания.
Самите насекоми са трудни за
забелязване, защото някои от
тях са едва половин милиметър,
но тъй като обичат да се хранят
обилно и се размножават бързо,
оставят следи след себе си. Търсете малки кървави точици по
чаршафите сутрин (които може
да са в случай, че сте смачкали буболечката; или по-вероятно да
сте я притиснали и тя да е повърнала част от храната си).
Проверете ъглите на матрака
си дали има струпвания, които

приличат мухъл – това е сигурен
знак, че сте изложени на креватни дървеници.

Как се появява тази
напаст у дома?
Страната ни не била толкова
заразена преди години и не са се
срещали в България, но с промените в климата, честите пътувания, миграцията на хора,
проблемът у нас е изключително
наболял.
Често студентите, връщайки
се от програми за работа в САЩ
ги носят с дрехите и куфарите
си. Така ги пренасят у дома; а в
последствие вероятно в Студентски град, където често
сменят стаите, които ползват,
младежите сменят местата си
за спане, дори приютяват близки…., които също са изложени на
този риск.
Когато пътуваме и отсядаме в
квартири, хижи, а дори и хотелите няма как да реагират понякога толкова бързо – просто ги
разнасяме с багажа си.

Как да се предпазим?
Първо и основно, ако откриете
наличието на креватни дървеници
– ИЗХВЪРЛЕТЕ МАТРАКА! Той етяхното убежище и няма как да бъде
почистен бързо и ефективно, кое-

то само ще спомогне разпространението им из цялата къща.
Ако можете изолирайте помещението, докато се обърнете
към специалисти, които да третират дома ви. Понякога хората
разбират за проблема в матрака, но просто се пренасят със
същите завивки и спално бельо
на друго легло в къщата и така
спомагат „посяването“ на паразитите навсякъде. Отнема
по-малко от година да разпространите креватните дървеници из средно голяма къща до
степен, в която ще ви се наложи да изхвърлите почти всичкия
текстил у дома. Включително
дрехите.
Когато пътувате и отсядате
на непознато място (особено
частни квартири, стаи под наем
и хижи) – проверете матрака.
Вдигнете го от рамката и потърсете следи от дървеници.
Ако откриете или дори имате
само подозрения – по-добре потърсете друго място за нощувка. Вероятността след сън на
заразен матрак, да се приберете
с „гости“ у дома е повече от 90%.
Материалът е подготвен благодарение на специалиста по третиране на
насекоми и паразити Татяна Любенова,
собственик на семейната фирма Блата
с повече от 20 години опит в борбата с
насекоми и паразити.
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Знаем ли как да изберем матрак,
на който да спим удобно?
Следвайте тези 3 стъпки и комфортът ви ще бъде гарантиран
Изборът на легло е дълготрайна инвестиция, която трябва да бъде направена в името на комфорта на
вашия сън и здраве. Доказан факт е, че организмът ни се възстановява единствено докато спим, така че вече
вероятно сами сте стигнали до извода - матракът не е просто интериорно решение.
Всеки човек, преди да направи покупка, вече има изграден личен опит и предпочитания към вида матрак. Някои
смятат, че мемори пяната е най-удобния вариант, други традиционно обръщат поглед към класическите
пружинни варианти, а трети избират най-доброто от двата свята и се спират на хибриден модел.
Преди да пристъпите към финалното решение и покупка, структурирайте план за своята инвестиция,
толкова отговорно, както бихте постъпили с някое бизнес решение.

Бюджетът
Както за всяка една инвестиция – определете максималния размер
на разхода, който може да направите. Леглата и по-специално
матраците са една от сvферите, в които богатите хора (знаейки
колко е важен сънят за тях) обичат да демонстрират
стандарт и да се наслаждават на комфорта от разточителен лукс. Вероятно ще ви изненадаме с това, че
цените на луксозните марки надвишават 5 цифрени
суми в евро. Но ако знаете какви са границите на
вашето търсене, ще може да селектирате по-лесно
моделите, от които да изберете.

Здравословни изисквания
Помислете добре и направете списък с важните за вашето здраве
(и това на партньора в случай, че сте двама) неща.
Страдате ли от болки в кръста, например, или пък имате друг
специфичен проблем, който не бива да се пренебрегва.
Алергиите са често срещани в днешно време. Ако
страдате от такива състояния, задължително
търсете хипоалергенен вариант.

Навици и обкръжение
Ако спите заедно с вашата половинка на едно легло, задължително
вземете и нея, когато избирате. Легнете на матрака заедно, а не само
индивидуално, защото и двамата трябва да се чувствате комфортно в леглото си вечер. Останете на всеки матрак поне 10 минути.
По-малко не е достатъчно, за да добиете представа за реакцията на
тялото спрямо конкретния продукт. Важно е докато
пробвате матрака си да сте облечени в удобни дрехи
и обувки. Ако нещо в облеклото ви смущава (като
неудобна рокля, супер тесни панталони и т.н.) няма да
може да се концентрирате в избора си и е много вероятно да съжалявате за него в последствие.

ХАЙДЕ ДА СИ ЛЯГАМЕ...
www.happydreams.bg

Матраци от серия:
Bonnell • Hybrid Bonnell • Latex • Memory Foam • Memogel
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3
Изключи се
Нощта принадлежи на меланхолиците,
казват поетите. Има някаква мистика,
която е привличала дедите ни, която е
рисувала заедно с въображението чудовища, епични битки и красиви самодиви, танцуващи около огъня.
Днес познаваме по-добре физичните
закони и знаем защо след залез идва вечерта, но любовта ни към тъмната
част на денонощието остава и ние сме
склонни да се заблуждаваме за истинското предназначение на нощта и да си
мислим, че можем да победим природата си, удължавайки работните часове
пред компютъра.

за съня и спалнята

Всеки от нас повече или
по-малко става жертва на
модерните технологии и се
чувства изкушен (а понякога и притиснат във времето) да си легне в леглото, да
придърпа лаптопа към себе
си и да се опита да свърши
цялата работа на света.
Всички тези действия, обаче, влияят пагубно на истинското предназначение
на нощта, а именно да ни
даде възможност да възстановим силите си и да
работим на следващия ден
успешно.
Голяма част от проблема се
крие във факта, че съвременният човек стана зависим от модерните технологии. Някои хора дори
изпитват висока степен
на тревожност ако не проверяват електронната си
поща често, а други направо изпадат в паника, ако батерията на телефона падне и останат „откъснати“
от своя виртуален свят.

Позволявам си да ви разкрия една тайна. Вечерта
не принадлежи на меланхолиците, поетите, романтиците, скептиците и
самодивите. Тя принадлежи
на своя господар – СЪНЯ. И
ако искате да бъдете работоспособни, да се справяте блестящо в кариерата,
да се забавлявате истински със семейството си, да
се събуждате здрави и спокойни – СПЕТЕ.
И преди да заспите – изключете, моля ви, вашето
виртуално АЗ. Оставате
Facebook профила Ви да живее една нощ сам, без Вашето непрестанно влияние;
насладете се на тишината,
която смартфонът Ви осигурява, когато не е включен в
Интернет. Бройте до три и
влезете в спалнята. Тя е предназначена за сън и в нея имат
място удобната възглавница
(не забравяйте, че тя трябва
да е избрана в подходящия за
вас размер) и най-удобният
матрак на света.

Ерго МемоГел

Флекс МемоГел

Хармони МемоГел

www.happydreams.bg
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Видовете материи и знаем ли
как да изберем най-доброто
Вълната
Вълната е еко материал, който има
естествени изолиращи свойства. Завивките и възглавниците, съставени от 100%
вълна могат да се използват
през цялата година.
Абсорбиращите ú свойства поемат влагата по време на сън и
я разпръскват във въздуха за оптимален комфорт.

Алое Вера
Продуктите, обработени специално с Алое вера са подходящи за хора с чувствителна кожа.
Възглавниците и завивките гарантират спокоен сън. Контролирайки температурата, те
осигуряват хигиенична среда и
може да се използват през всички сезони.

Карбон
Карбонът е изключително лек и
устойчив
материал,
който освобождава натрупаното напрежение.
Карбонът, част от калъфа на
възглавниците и завивките, прекъсва отрицателния електростатичен заряд, причиняващ дискомфорт в мускулите, нарушения
на съня и стрес.

Гъши пух
Гъшият пух е
най-лекият материал в света. Запазва
топлината на тялото, регулира
влажността и създава приятна
среда за сън.
Колкото е по-голямо съдържанието на гъши пух, толкова продуктът е по-мек и по-лек.

Микрогел
Нанотехнологията във влакната
микрогел
редуцира
техния диаметър и създава задължителен обем, мекота и лекота близки до тези на естествения гъши пух.
Хигиенните характеристики ги
превръщат в идеална среда за
сън за всички, които страдат
от алергии.

Памук
Естественият памук е с отлични „дишащи“ и хигроскопични свойства.
Създава неповторимо усещане
за мекота и е идеален за чувствителна кожа.
Осигурява приятна прохлада
през топлите месеца, а абсорбиращите свойства на продуктите са безупречни.

Бамбук
Натуралните съставки на бамбука
имат антибактериални свойства, балансират температурата и регулират степента
на влажност, за да създадат перфектния микро климат в леглото.
Възглавниците и завивките са освежаващ избор през всеки сезон
от годината.

Мемори пяна
Тя представлява
термочувствителен високоеластичен
материал, който се адаптира
към извивките на тялото и елиминира точките на напрежение.
Спокойният сън е гарантира,
благодарение на оптималната
опора на главата и врат, която
осигурява възглавницата.

КАМИЛСКА ВЪЛНА
Изключително дишащ и екстра-мек
естествен
материал, регулиращ температурата и
влажността по-добре, отколкото всяко друго влакно. Камилската вълна е невероятно топла в
резултат на своите терморегулиращи свойства, които предпазват камилата от изключително
студените условия в пустинята
през нощта, като същевременно
запазва усещането за хладина през
горещите дни.

ПРЕМИУМ КОЛЕКЦИЯ
ВЪЗГЛАВНИЦИ И ЗАВИВКИ

www.white-boutique.net

Немски покривки, подложки за хранене,
тишлайфери и декоративни възглавници

УЮТ И ПРАЗНИЧНО
НАСТРОЕНИЕ ЗА
ВАШАТА МАСА,
ВСЕКИ ДЕН!

● София, ул. Пирин 56
● София, МОЛ Парадайс, ниво -1
www.bedbathtable.bg
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КИНЕЗИТЕРАПЕВТЪТ

АННА ИВАНОВА:

Докато сме в ерата на
„Седящият човек“ няма
да спрем да се оплакваме
от болки в кръста
Анна, като кинезитерапевт
общувате с много хора, които имат здравословни проблеми. Какво ви мотивира
да правите безплатни консултации за тези, на които
предстои покупка на матрак
или възглавница?
По принцип превенцията на
гръбначните
изкривявания
тряб
ва да започне още от
първите дни след раждането
на детето. Дори и да идват
на процедури при мен оптимално често (2 пъти седмично) това не е достатъчно, за
да се подобри състоянието
им. Трябва да променят начина си на живот. Най-добре е
това да стане във времето,
когато спим – поне 8 часа от
денонощието, можем да се
грижим за кръста си, без да
правим кой знае какво. Като
изберем матрак и възглавница, които да дават нужната
опора на гръбнака. Да следват естествените извивки на тялото; да се запазят
физиологичните кривини на
гръбначния стълб, за да няма
напрежение в мускулите и
ставите!
Има ли универсална марка,
която препоръчвате на клиентите на магазина?
По принцип няма универсално решение. Има една марка
Tempur – тя за това е номер 1
в света, която се препоръчва
при хора с проблеми в гръбначния стълб, защото дава
несравнима опора на тялото.
Но ролята на медицинския
консултант е в диалог с хората да разбере къде е проблемът и какво може да помогне
да се облекчи състоянието.

Някои хора в следствие на инциденти остават обездвижени или трудноподвижни.
При тях опората на матрака
е много важна.
При други – само от промяната на възглавницата следват
чудесни резултати – да е в
точния размер, да охлажда, да
дава нужната опора.
Позицията на сън, възглавницата и матракът са важни не
само при болки в кръста, но и
при редица други заболявания
– сънна апнея, артериална
хипертония, сърдечносъдови
заболявания, заден ринит (т.
нар. „задна хрема“), синузит,
алергии. Те са от значение
дори при хората с депресии.
Колкото повече се подобрява сънят, толкова повече се
подобрява и настроението
и вероятността да се избегнат следващи кризи.
Какво бихте препоръчала на
хората, които в следствие
от дълго стоене пред компютъра, изпитват болки
във врата и кръста?
- Това е ерата на седящия човек. За първи път в еволюцията на човечеството стоим
седнали толкова дълго време,
докато тяло ни иска да се
движи. Това застояване не
може да се компенсира само
със спорт. На час и половина
два – правете леки упражнения в офиса, раздвижвайте
врата и ръцете, а при възможност станете от стола
и се разходете. Има решение
и на този проблем – столът
swopper ни поддържа в движение пред бюрото и помага
много на съвременния човек.

Анна Иванова е кинезитерапевт от
22 години. Ежедневно се сблъсква с
хора, които страдат от болки във
врата и кръста, но и с такива със
сериозни здравословни заболявания
като дискови хернии, плексити и други проблеми в цервикалния (шийния)
и лумбалния (поясния) дял на гръбначния стълб. От повече от година се е
посветила да консултира безплатно веднъж седмично клиентите на
магазини за матраци и възглавници
Happy Dreams.
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За хигиената в леглото можем
да говорим отговорно!
Съвети за добра
хигиена в леглото
Проветрявайте всяка сутрин няколко минути помещението, за да елиминирате
влагата в стаята.
Използвайте протектор.
Не чистете с активни препарати – прахосмукачката
е най-добрият начин за почистване на матрак.
Никога не използвайте матрак или възглавница втора
употреба!

Да прекараме 1/3 от живота си в спалнята е сериозно количество време и ако
се отнасяме отговорно към
личната си хигиена, е редно
да се замислим на какво подлагаме тялото и организма
си докато спим.
Бактериите се крият и на
места, на които дори не
предполагаме, като в стаите, в които няма храна. Една
голяма част от тях внасяме
и ние заедно с мобилния си
телефон, например (чийто
екран е доказано по-мръсен
от тоалетната седалка).
Възглавницата, матракът,
спалният комплект и завивката – всяка една част от
нашето легло ни излага на
риск от развиване на алергии и не здравословна среда,
ако не ги поддържаме правилно и сами не се грижим
за техния продължителен
живот.
Често сме склонни да пренебрегваме добрите грижи за
мебелите и аксесоарите за
сън, но всички те имат инструкции за употреба (които задължително трябва да
се спазват) и продължителност на живот.
Матракът на който спим,
например, не трябва да бъде
експлоатиран повече от
7-10 години, защото дори и
да изглежда добре и с не нарушена структура отвън,
това, което е отвътре не
е нито здравословно, нито
хигиенично.
Протекторът не е само за
бебетата, но и за всички,
които искат да спят в здравословна среда и да запазят

по-дълго време матрака и
възглавницата си. И да ги
поддържат чисти, в истинския смисъл на думата.
С времето мебелите ни и
аксесоарите за сън се замърсяват. Всички ние се потим
докато спим, и както знаем
това не е единствената
телесна течност, която
оставя мокри петна в леглото ни. Влагата се просмуква
в матрака, във възглавницата. Но, веднъж настанила
се от вътрешната страна,
е почти невъзможно тази
влага да бъде изведена обратно навън.
А наличието на влага 100%
означава наличие на среда,
подходяща за бактерии.
Алергията срещу домашен
прах е изключително неприятна и страдащите от нея
знаят за състоянията, които тя предизвиква – кихане,
хрема, хъркане и задух. Тези
неприятни реакции често дължат на натрупаната прах и акари в матрака
и възглавницата. Акарите
са тези множество миниатюрни паяци, които снасят
яйца и се хранят с мъртвата кожа, която тялото ни
отделя ежедневно.
Вероятно звучи като филм
на ужасите, но информацията е съвсем реална, като
се има предвид, че след две
годишно използване възглавницата ни тежи с около 2
килограма повече, отколкото в момента на покупката. Нали си давате сметка
какви са „екстрите“, които
придават това допълнително тегло?

ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ВОДОУСТОЙЧИВИ И ЕЛАСТИЧНИ ПРОТЕКТОРИ

Дишащи & водоустойчиви протектори
за матраци и възглавици
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Романтиката – изкуството
на малките жестове
Често сравняваме любовта с
огън и силната му изпепеляваща
сила, която ни зарежда с топлината, разливаща се по цялото
тяло. Ако в началото на връзката този огън е бурен и парещ, с
напредването на времето ежедневните битовизми изместват фокуса на любовта в посока
на навика.
Няма да излъжем, ако кажем, че
на всеки от партньорите му
се иска да усети тези изгарящи
игриви пламъчета, които са го
накарали да се влюби до уши и да
изтръпва от сладост при допира на другия.
Романтиката от своя страна е специфично изкуство. Тя
не може да бъде имитирана, не
позволява фалш. Тя е изкуството на малките жестове, на
умението да живееш за няколкото преходни мига, в които
ще получиш един поглед и той
ще ти говори за любов, благодарност, изненада, шеметно
щастие…
Жените, понякога са обвинявани, че се вманиачават по малките неща, и губят представа за
цялата картинка, за това, че все
пак имат човек до себе си. Но
всяка жена ще признае, че предпочита самотата, пред сиво
ежедневие на скучната връзка,
лишено от фантазия и спонтанни емоции.

Може да започнете с нещо малко,
като например, навика да събуждате другия сутрин с прегръдка или нежна целувка по врата.
Изумително е колко много ще ви
сближи този малък жест.

Не се притеснявайте да демонстрирате любовта си на
публично място
Не, тук не става въпрос за прекалени интимности или обсебващи целувки, които да смущават
околните. Обикновеното държане за ръце по време на разходката, отмятане на кичур коса от

лицето на любимия или просто
облягане на рамото ще направят чудеса за връзката ви.
Хората са социални животни,
искат или не, те се интересуват от общественото мнение
и демонстрацията на привързаност пред останалите дава
заряд на емоциите у всеки един
от нас.

Разговорът
Готови ли сте да отделите изцяло време на партньора си докато разговаряте. Да
оставите дистанционното,
да спрете телевизора и да не
скролирате из социалните
мрежи, защото това, което
половинката ви казва в момента е важно. И още по-важно е
да види, че слушате.
Да накараме човека до нас да се
чувства значим – това ще отвори портите на дълготрайните
отношения, изпълнени с любов и
разбирателство.

Допирът

Романтиката не се свежда до
това да носим всеки ден цветя
или подаръци у дома. Тези неща
са важни, но ако ги превърнете
в свое ежедневно задължение, те
ще спрат да бъдат специални, а
вие ще се чувствате използвани.
Да приготвите на половинката
си релаксираща вана и да ú дадете времето да ú се наслади, ще
я накара да се чувства много подобре.

Докосването е важно за поддържане на огъня жив. Партньорите
просто спират да се целуват, да
се държат за ръце, да се гушкат.
А това е важно и всеки един от
нас има нужда да се чувства привлекателен, обичан.

Не забравяйте, че истинската
любов се е настанила едва, когато може да прекарате с любимия
цял ден заедно, без да правите
нещо или да говорите. Просто
да се чувствате щастливи от
присъствието на другия.
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за съня и спалнята

Bed Bath & Table
с концепция моят дом
е моето кралство
Идеята да се обедини в едно стила на живот и комфорта у дома
не е нова, но за първи път е представена по толкова всеобхватен и завършен вид. Mагазинът
Bed Bath & Table (ниво -1 в Paradise
Mall) съчетава по изключително
изискан начин предложенията за
спалнята, банята и добре подредената маса, като за първи път
в България под един покрив са събрани не просто топ брандовете, а марки, които предлагат зад
своето име безукорно качество и
иновации в своята област.
Няколко са имената, представени в частта „масата у дома“, но
от витрината се
отличават изключителните десени,
ръчно рисуван и класически порцелан на
Villeroy & Boch. За да
можем да изразим
себе си, съчетавайки най-малките
детайли, не можем
да пропуснем предложенията на германския производител Sander, чиито
покривки, салфетки
и аксесоари ще превърнат всяко събиране около масата в празник за сетивата.
Ако свързваме банята с миризма
на нежен жасмин и прегръщащата мекота на халата за баня, нежния допир хавлията, която първа
докосва лицето ни сутрин, то
багрите на австрийската марка
Vossen ще ви пленят, както със завидното цветово разнообразие,
така и с качеството и мекота на
безупречния pima памук. Компания,
която може да ви омае, разказвайки за иновативната оплетка на

хилядите нишки в една хавлия, а
на историята ще повярвате едва
след като оставите тялото Ви
да се наслади на нежния допир на
естествената памучна тъкан.
За тези, които искат да добавят щипка лукс към безупречното качество, магазинът предлага
ексклузивни колекции на Tommy
Hilfiger от серията Home.
И следвайки нашето естествено движение у дома, след изморителния работен ден, магазинът
ни води от приятната вечеря на
масата, през релаксиращия душ в

банята, до заслужената почивка в
спалнята.
Колекциите спални комплекти са
изумителни. Представени са от
две марки. Преимум продуктите
на Issimo с впечатляващи десени
сатениран памук, като излезли
изпод четката на майстор художник – те могат да вдъхнат
ренесансов живот на спалнята.
Материите са 100% естествени
– памук, коприна, лен, бамбук.
И ако разказът ми за колекциите

Issimo Ви накара да мечтаете за
допира с този разкош, то не бързайте преди да сте се насладили
на истинския лукс и немските
ексклузивни колекции на elegante безупречно съчетание на тъкани,
което ще обгръща нежно тялото
ви. След сън в потъващата мекота на тези материи ви гарантираме, че вече ще знаете какво означава разточителен разкош.
Ако искате да преживеете цялото пътуване до страната на
сънищата, ще откриете богата
колекция от възглавници, предлагаща уелнес релакс в разнообразие
от материи и съчетание на иновации
с естествения допир на бамбук или
алое. Естествените материали отново са взели връх в
предложенията от
памук, вълна и лекия
ефирен гъши пух.
Две са марките матраци, на които
може да се насладите в Bed Bath &
Table. Може да изпробвате уникалното усещане на
хибридната технология на американския гигант Sealy, който
предлага типичния за отвъд океана безупречен комфорт в съчетание от традиционно пружиниращо усещане и слой охлаждащ
гел върху мемори пяната.
Второто предложение идва
от световния лидер Tempur,
предлагащ изключителна опора
на мемори пяна по патент на
НАСА, която поддържа тялото
ви, докато следва естествените му извивки.
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Спортувайте докато седите
с революционния офис стол swopper Classic
www.swopper-bg.com

