


За таа цел, во ова издание како и во наредните ќе соработуваме со наши, врвни 
експерти и професионалци од овие области, а ќе обработуваме и теми и тези на 
најпознатите светски сомнолози и познавачи од области поврзани со ЗДРАВИОТ 
СОН. Исто така ќе се обидеме да ви пренесеме и практични совети и вежби 
кои директно ќе го подобрат вашиот спиење, а со тоа и вашето расположение, 
а  задоволството да биде комплетно нашите соработници ќе ви понудат и 
СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТИ за нивните услуги. Искрено се надевам дека ќе уживате 
во првото издание на овој Прирачник. 

Голема благодарност до нашите соработници, во првото издание на 
ПРИРАЧНИКОТ ЗА ЗДРАВ СОН:

Проф. Др. Драган Ѓорѓев
- експерт од областа на јавното здравје и животните стилови

Милан Глигороски - фитнес инструктор; 

Д-р Јасмина Плунцевиќ Глигороска - лекар, специјалист по спортска медицина
- Фитнес и бодибилдинг клуб „АТЛЕТА“

Давор Тодоровски - физиотерапевт
- Терапевтска масажа „ДАВОР“

Викторија Бурсаќ Петров - советник за здрава и правилна исхрана

Др. Антоније Хаџи Антовски - специјалист ортопед
- Специјалистичка ординација по ортопедија „Орто Плус“

Филип Поповски - основач и сопственик на 
- Достава на зрава храна и кетеринг „PORTABLE FOOD“

Во очекување на следното издание како и секојдневно информирање за најновите 
технологии и сознанија за ЗДРАВИОТ СОН, топло ви препорачуваме да не следите 
на нашиот интернет портал каде можете да се регистрирате со вашиот e-mail 
и да го добивате нашиот месечник IDream Magazine:

magniflex.com.mk/category/magazine/
facebook.com/magniflexmk
             Со почит,
               Марија Јовановска
                 (менаџер за развој и стратегија)

Почитувани сонувачи и Магни фанови,

Ова што сега го имате  во вашите раце е првиот ПРИРАЧНИК ЗА ЗДРАВ СОН, во 
Македонија. Истиот е резултат на подолго и поопсежно истражување на младиот 
и енергичен тим на компанијата I Dream Concept, а се наметна како потреба за 
поголема едукација за тоа што значи ЗДРАВ СОН и колку ни е неопходен, за 
подобрување на здравјето но и подигнување на квалитетот на животот.

Сепак, имајте предвид дека ова е само дел од сознанијата до кои дојдовме во 
нашето истражување и истиот е наменет пред се да го привлече вашето внимание. 
Очекувајте во наредните месеци да излезат и следните изданија со многу повеќе  
нови информации и пракси за одржувањето на ЗДРАВИОТ СОН.

I Dream Concept е македонска компанија, формирана во 2013-та година во Скопје, 
со цел да ги промовира, пренесе и имплементира најновите светски технологии и 
пракси, во подобрувањето на квалитетот на спиењето кај луѓето. 

На мене и на мојот тим во I Dream Concept, не ни беше потребно многу време 
на истражување да дојдеме до заклучокот дека во Македонија, многу малку се 
обрнува внимание на тоа колкава е важноста на квалитетот на сонот, или ЗДРАВИОТ 
СОН, и како тој влијае врз квалитетот на животот, здравјето, расположението, 
интеракцијата со другите луѓе, успехот на работното место, среќата во домот 
и семејството, а не помалку и на личната среќа и перцепцијата за себе. Покрај 
другото, сето ова најмногу се должи на отсуство на елементарна едукативна 
програма или стратегија за едукација на темата за спиењето и важноста на тој дел 
од нашиот живот. Ова е посебно битно ако го имаме предвид и општо познатиот 
факт дека дури една третина од својот живот минуваме спиејќи.

Токму овие сознанија ни беа главниот мотив за издавање на овој прв, едукативен 
прирачник за здрав сон, преку кој постепено, и низ неколку изданија, ќе ве водиме 
и запознаваме со тајните на ЗДРАВИОТ СОН; ќе ве советуваме и едуцираме како 
да го подобрите квалитетот на спиењето и како да ги победите и „надмудрите“ 
проблемите со несоница и немирниот сон.
Сонот и спиењето се опширна област за која има многу да се истражува, зборува 
и пишува.

Во ова, прво издание ќе ве запознаеме со четири основни постулати - животни 
стилови, кои се платформа врз која во иднина ќе го градиме и негуваме „храмот 
на ЗДРАВИОТ СОН“, а тоа се: 
• Хигиена на спиењето
• Здрава исхрана 
• Физичка активност
• Животот без стрес
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Модерното време, брзиот живот, трката да се 
стигне секаде, итните работи кои не смеат да
се одложат ни минута се само дел од причините 
зошто денес, просечниот сон на човекот не трае 
повеќе од пет до шест и пол часа.

Иако, многу луѓе сметаат дека тоа е и повеќе од 
доволно, вистината е дека на организмот му се 
потребни  од 7 до 8 часа спиење. 
Разликата нема да се надополни сама од себе!

Дали знаете што се случува со нашето тело
и организам кога сме наспани и одморени 
наспроти тогаш кога не сме спиеле доволно
или сме спиеле неквалитетно?
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ПРИДОБИВКИ ОД ЗДРАВ И КВАЛИТЕТЕН СОН

-   ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ОД УДАР ЗА ЧЕТИРИ    
     ПАТИ ПОВЕЌЕ

-   ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ОД ДЕБЕЛЕЕЊЕ

-   ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД 
НЕКОИ ВИДОВИ НА ТУМОР

-   ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ОД ДИЈАБЕТИС

-   СЕ НАМАЛУВА БРОЈОТ НА 
СПЕРМАТОЗОИДИ

-   ЗГОЛЕМЕН БРОЈ НА УДАР СО СМРТНИ 
ПОСЛЕДИЦИ

-   ПОСТОЈАНО ЧУВСТВО НА ГЛАД

-   НАМАЛЕНА КОНЦЕНТРАЦИЈА И 
ЗГОЛЕМЕН РИЗИК ОД НЕЗГОДИ

-   НАМАЛУВАЊЕ НА ФИЗИЧКАТА 
ПРИВЛЕЧНОСТ

-   СКЛОНОСТ КОН НАСТИНКИ И ВИРУСИ

-   ГУБЕЊЕ НА МОЗОЧНОТО ТКИВО

-   ПРЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ И РАЗДРАЗЛИВОСТ

-   НАМАЛЕНА СПОСОБНОСТ ЗА 
ФОКУСИРАЊЕ

-   ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ

-   ПОДОБАР СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ

-   НАМАЛЕНО ЧУВСТВО ЗА БОЛКА

-   ПОМАЛ РИЗИК ОД ПОВРЕДИ

-   ДОБРО РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОПТИМИЗАМ

-   ПОДОБРА КОНТРОЛА НА ТЕЛЕСНАТА 
ТЕЖИНА

-   ЈАСНО РАЗМИСЛУВАЊЕ И НОСЕЊЕ 
ОДЛУКИ

-   ПОДОБРА МЕМОРИЈА И КОНЦЕНТРАЦИЈА

-   ЗАЈАКНАТ ИМУНИТЕТ

-   ЗГОЛЕМЕНА ЖЕЛБА ЗА ЗАБАВА 
И ДРУЖЕЊЕ

-   ПОДОБРЕНО ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЈА
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ШТо знАчи „ХиГиенА нА сПиењеТо?“

Ова е термин кој се користи за означување на 
добри навики поврзани со сонот и спиењето. 
Истражувањата во оваа област покажале дека 
постои сет на основни упатства и навики, кои 
значително го подобруваат сонот и ги 
решаваат проблемите со спиењето, доколку 
се придржуваме кон истите.
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ХИГИЕНА НА СПИЕЊЕТО

соВеТи зА ДоБАр сон
1. навика за станување и легнување 

во исто време. Ваквиот ритам ќе направи 
да се чувствувате добро, а вашето тело 
природно ќе се програмира кога да заспива 
и кога да се буди.

2. спијте само кога ви се спие. 
Поминувањето време во кревет кога не ви се 
спие, само го нарушува сонот.

3. станете и обидете се повторно. 
Ако не успеете да заспиете 20 минути 
откако сте легнале, станете и правете нешто 
што ве смирува се додека не почувствувате 
дека ве фаќа дремка. Тогаш, вратете се во 
кревет и пробајте повторно да заспиете. 
Испрвете се во креветот во седечка положба 
со изгаснати светла (светлината му дава 
сигнал на мозокот дека е време за будење), 
слушајте музика која опушта, медитирајте…. 

4. избегнувајте кофеин и никотин. 
Овие супстанци реагираат како стимуланси 
и пречат на способноста да потонете во сон.

5. избегнувајте алкохол. Многу луѓе 
веруваат дека алкохолот релаксира и помага 
да заспиете, но вистината е дека сонот под 
дејство на алкохол воопшто не е квалитетен 
и следниот ден ќе се чувствувате лошо.

6. Креветот служи за спиење. 
Обидете се да не го користите вашиот 
кревет за ништо друго, освен за спиење и 
секс. На тој начин, вашето тело ќе го поврзе 
креветот само со тие активности. 

7. Без дневни дремки. Најдобро е да 
ги избегнувате пладневните дремки, бидејќи 
така сигурно ќе бидете уморни и поспани 
кога ќе дојде време за вечерно спиење. 

8. ритуали пред спиење. Корисно 
е да си смислите свои ритуали кои ќе 
го потсетуваат вашето тело дека е време 
за спиење, некои луѓе прават вежби за 
истегнување, други вежби за правилно дишење 

15 минути пред легнување или едноставно 
седат спокојно со шоља чај (без кофеин).

9. Топла бања. Топол туш, еден до 
два часа пред спиење може да е корисен и 
да ви помогне полесно да заспиете, бидејќи 
ја покачува телесната температура и ве 
прави сонливи.

10. не гледајте во часовникот. Многу 
луѓе кои страдаат од несоница имаат навика 
постојано да погледнуваат во часовникот во 
текот на ноќта. Честото погледнување во 
часовникот може да ве расони уште повеќе 
и да ве вознемири.

11. направете си дневник за спиење. 
Запишете кои се вашите навики што обично 
ги правите пред спиење. Потоа, следниот 
ден запишете како сте спиеле изминатата 
ноќ. Во рок од еден месец, ќе имате јасна 
слика што конкретно му смета на вашиот 
сон, па така ќе можете и да смените нешто.

12. Вежбајте. Редовното вежбање е 
добро за квалитетен сон, но внимавајте да 
не правите пренапорни вежби најмалу 4 
часа пред спиење. 

13. Хранете се правилно. Здрава и 
балансирана исхрана која се зема во правилни 
временски интервали ќе овозможи да спиете 
подобро.

14. одберете вистинско место. Многу 
е важно вашиот кревет и спална соба да се 
лоцирани на тивка страна од вашиот дом. 
Спиењето во поладна соба, но со покривка 
за телото е најдоброто решение.

15.  одржувајте ја дневната рутина. 
Дури иако претходната ноќ сте спиеле лошо 
и следниот ден се чувствувате мрзоволно 
и уморно, не ги откажувајте планираните 
активности, бидејќи тоа може да го 
измени вашиот биоритам и да предизвика 
долгорочна несоница.
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ХРАНЕТЕ СЕ ПРАВИЛНО

Исхраната е секако еден од виталните столбови на 
човековиот живот и опстанок. Само редовен внес 
на избалансирани количини енергетски , градивни 
и заштитни хранливи материи ќе овозможат да ја 
почуствуваме нашата виталност. При тоа, секој 
од дневните оброци има своја посебна важност, 
покрај другото и за добриот сон

Научниците открија дека за добориот сон е 
одговорен хормонот наречен мелатонин. 
Тој влијае на цикличниот ритам на спиењето 
и е највисок во ноќните часови кога и сонот 
треба да биде најдлабок. Но мелатонинот има и 
антиоксидантно дејство, подмладувачки ефект, 
па дури го зајакнува и имунолошкиот систем.

За среќа нивото на мелатонин во организмот 
може да се зголеми со помош на некои 
прехранбени производи. Ако страдате од 
несоница овие намирници се идеални за вас. 
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ЗДРАВА ИСХРАНА
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Ни го стимулираат излачувањето на мелатонин и серотонин 
(хормон на среќата, кој исто така има одлучувачка улога 
за квалитетот на спиењето), содржат калиум и магнезиум. 
Бананите помагаат за стабилизирање на расположението 
и на мускулите.

Содржи комбинација на триптофанот (непријател на 
депресијата) и калциум. За многу луѓе топлото млеко со 
мед е совршен хипнотик. Освен тоа млекото влијае и на 
психата и не враќа во детството, кога сме биле опкружени 
со мир и комфор.

Овие плодови се природен извор на мелатонин,  го 
контролираат внатрешниот часовник и рамнотежа на 
нашиот сон. Експертите препорачуваат пред спиење да се 
конзумираат грст свежи плодови или пак сок од истите.

Овие производи се лидери во содржина на триптофан. Ако 
пред спиење изедете парче мисиркино месо и пченкарен 
леб, добриот сон ви е загарантиран. Малку мед може да 
го блокира непријателот на мелатонинот - орексин, кој е 
одговорен да не држи будни и ни пречи да се опуштиме и 
да заспиеме. 

Камилицата со причина го зазема првото место меѓу 
пијалоците кои смируваат. Таа може да послужи како 
идеално средство за релаксација, како за телото, така и за 
душата.

Мала количина печени компири пред спиење нема да 
не преоптовари, а ќе ги неутрализира киселините кои ја 
спречуваат изработката на триптофан во организмот.



Пробајте да си направите некој од овие лесни 
рецепти кои ќе ве освежат, ќе ве расонат и ќе 
ви дадат енергија за почеток на денот.
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ЕВЕ НЕКОИ РЕцЕПТИ ЗА 
ЕНЕРГИчЕН СТАРТ  КАКО И ЗА 
ОСТАНАТИТЕ фАЗИ НА ДЕНОТ:

ПоТреБни сосТоЈКи:

• 200 гр свежи малини
• 1 банана
• 170 мл млеко
• 1 лажица мед
• коцки мраз (по желба)

ПоДГоТоВКА:

Во блендер ставете ги малините, бананата, 
млекото, медот и мразот. 
Матете додека да се соединат сите состојки.
По потреба и желба, додадете вода 
ако фрапето ви е густо.

соВрШен ПиЈАлоК зА уТринсКо 
осВежуВАње и рАсонуВАње.

цРВЕНО фРАПЕ 
ОД МАЛИНИ И БАНАНА
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 200 милилитри вода
• 2 големи лажици мед
• еден филџан свежо исцеден 

 сок од лимон

ПоДГоТоВКА:

Се со цел медот полесно да се раствори, 
водата која што ќе ја употребите би 
било подобро да биде млака или топла. 
Состојките истурете ги во една чаша и 
мешајте додека не забележите дека медот 
целосно е стопен. За мешањето ќе ви биде 
потребно околу една минута. 

ужиВАЈТе Во нАПиТоКоТ КоЈ ќе Ви Ги 
нАПолни БАТерииТе и ќе Ви ЈА зГолеМи 
КонценТрАциЈАТА и ПоМнењеТо.

ДОМАШЕН ПИЈАЛОК 
ОД ЛИМОН И МЕД
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 2 мл јогурт со вкус на ванила
• 1 лажица издробен мраз
• 1 јаболко
• 1 лажица јаворов сируп или мед
• 1/4 лажичка цимет
• По желба: 

 мускатно оревче и сливи

ПоДГоТоВКА:

Исчистете го јаболкото и исечкајте го на 
коцки, а потоа сите состојки ставете ги во 
блендер и добро измиксајте. На основниот 
рецепт може да додадете и сосем малку 
мускатно оревче или две исчистени сливи.

ПиЈТе Го оВоЈ ДоМАШен ПиЈАлоК зА 
зГолеМуВАње нА иМуниТеТоТ, ПосеБно Во 
лАДниТе ДеноВи.

ЗДРАВО СМУТИ 
ОД ЈАБОЛКО
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 1 полна чаша урми без семки
• 1/4 чаша мед
• 1/4  чаша путер од кикирики
• 1 чаша печени бадеми
• 1 ипол чаша овесни снегулки

ПоДГоТоВКА:

Ставете ги урмите во вода околу 10 минути. 
Рерната загрејте ја на 180 степени, па во 
нејзе печете ги овесните снегулки околу 15 
минути. Извадете ги урмите од вода и убаво 
измиксирајте ги во блендер (по избор, може 
да додадете и друго суво овошје).

Снегулките, бадемите и мелените урми 
ставете ги во еден сад, а медот, путерот и 
кикириките ставете ги во друг сад на рингла 
и мешајте додека не добиете хомогена смеса.

Потоа додадете ја смесата во сувите 
состојки, сето тоа убаво измешајте го и 
оставете да отстои 20 мин во смрзнувач 
покриено со фолија. 

На крај исечете плочки и уживајте во 
вкусниот и здрав појадок.

енерГеТсКиТе ПлочКи ЈА оБезБеДуВАТ 
ПоТреБнАТА енерГиЈА и рАсонуВАње Во 
ТеКоТ нА ДеноТ зА учење, рАБоТА или 
сПорТуВАње, БиДеЈќи се Полни со 
зДрАВи ЈАГлени ХиДрАТи.

ЗДРАВИ ПЛОчКИ, 
ПОЛНИ ЕНЕРГИЈА
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 4 лажици овесни снегулки
• 2 лажици житарки по желба
• 1 лажица сечкани кајсии
• 1 лажица сечкани урми
• 1 лажица ореви
• 1 лажица бадеми или лешници
• 1/4 неизлупено јаболко
• 1/4 банана
• Безмасен јогурт

ПоДГоТоВКА:

Житарките и овесните снегулки натопете ги 
со јогурт и оставете ги да постојат неколку 
минути, додека го сечкате овошјето и ги 
кршите оревите на парчиња.
Додајте ги сите состојки и појадокот е готов 
за помалку од 5 минути. 

зДрАВ нАчин ДА ЈА оБезБеДиТе 
ПоТреБнАТА КоличинА КАлории зА 
ПрАВилно ФунКциоирАње нА орГАнизМоТ 
Во ТеКоТ нА ДеноТ.

ЖИТАРКИ 
СО ОВОШЈЕ
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• Компири со средна големина
• Путер
• Крупна морска сол
• Маслиново масло
• 1 лажичка оцет
• Рузмарин
• Бибер
• Лук 

ПоДГоТоВКА:

Излупете ги компирите и варете ги околу 10 
минути во солена вода.
Додека компирот се вари, загрејте ја 
рерната на 250 степени. Неколку минути 
пред да го тргнете компирот од оган, во 
рерната ставете сад за печење со путер.

Половично сварените компири исцедете ги 
и веднаш ставете ги во садот за печење со 
стопениот путер. Печете ги 30-40 минути, 
додека не поруменат.
Исецкајте го рузмаринот и потопете го во 
маслиново масло. Додадете малку бибер, 
оцет и лук.

Зарумениот компир извадете го од рерната 
и секој по малку згмечете го. Ова најдобро 
ќе го направите со стандардната алатка за 
подготовка на пире.

Секој компир премачкајте го со мешавината 
од зачини и маслиново масло.
Попрскајте крупна морска сол и на секој 
компир додадете по малку путер.
Печете уште 15 минути.

ПЕчЕН КРцКАВ КОМПИР 
СО РУЗМАРИН
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 3 банани
• 2 шолји (300 гр.) овесни снегулки
• 2 лажички интегрален сусам
• 80 мл. масло
• 1 помала шолја сува брусница
• 50 гр. темно чоколадо
• 80 гр. бадеми
• 2 лажици мед
• 1 лажичка цимет
• малку екстракт од ванила
• прстофат сол

ПоДГоТоВКА:

Во сад за матење ги ставате овесните 
снегулки, две лажички сусам, масло 
за јадење – по желба, дехидрираната 
брусница, лажичка цимет, малку екстракт 
од ванила и 50гр темно чоколадо на парчиња.

Исечкајте ги бадемите и додајте ги и нив во 
садот, како и прстофат сол за подобар вкус.
Во блендер миксирате 3 банани, ги 
додавате во смесата, потоа додавате 
2 лажици мед и се заедно мешате додека
не добиете хомогена смеса.

Потоа формирате колачи и ги редите во 
плех за печење. Печете на 180 степени, не 
повеќе од 20 минути. 

оВие КолАчи се уБАВи и ТоПли, Прелиени 
со МеД или Во КоМБинАциЈА со ПрироДен 
џус, но уШТе ПоуБАВи се нАреДниоТ Ден. 
зАТоА се иДеАлни ДА Ги ПоДГоТВиТе зА 
ужинКА нА училиШТе, или зА нА рАБоТА!

ПОСНИ 
ЕНЕРГЕТСКИ КОЛАчИ
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 2 шницли од мисирка
• 125 грама путер
• 225 милилитри млеко
• Полна рака босилек
• 75 грама кашкавал
• 200 грама палента
• Сол и бибер (за зачинување на 

месото)
• Маслиново масло

ПоДГоТоВКА:

Почнете со подготовка на дел од состојките 
за палентата. Исечкајте го босилекот и 
изрендајте малку кашкавал.
Стопете путер и загрејте млеко на среден 
оган, а потоа ставете ја палентата. Додадете 
го босилекот и измешајте. Палентата ќе 
ја впие течноста, па затоа продолжете да 
додавате уште млеко додека да добиете 
мазна паста. Мешајте ја на слаб оган додека 
да стане потполно мазна и лесна за работа 
со лажица.

Зачинете ги шницлите со сол, бибер и 
маслиново масло и ставете ги во жешката 
тава. Овие сочни шницли не бараат долга 
подготовка, па затоа свртете ги еднаш или 
два пати и спремни сте за сервирање.

Сервирајте обилна количина палента. 
А потоа ставете шницла од мисирка 
пресечена на половина и сето тоа украсете 
го со гарнир од босилек одозгора.

МИСИРКИНО СО 
БОСИЛЕК И ПАЛЕНТА
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ПоТреБни сосТоЈКи:

• 250 грама свежа брокула
• 1 големо јајце
• 65 грама сенаменско брашно
• 30 грама рендан пармезан
• 1 мало чешне лук
• половина лажичка сол
• бибер
• масло

ПоДГоТоВКА:

Брокулата измијте ја, исчистете ја и 
раздвојте ја, па ставете ја да се обари колку 
да омекне. Потоа процедете ја од водата и 
оставете малку да се излади. Откако ќе се 
излади исецкајте ја на парчиња од околу 1 
сантиметар.
Во подлабок сад скршете го јајцето, па 
додајте го брашното, пармезанот, лукчето 
исецкано на ситно, солта и биберот. Потоа 
додајте ја брокулата и малку испасирајте со 
алатка за правење пире, но внимавајте да 
не претерате.
Сепак треба да добиете смеса која не 
се разлева и од која може да се прават 
крокети.

Во сад за пржење ставете масло да се 
загрее па со лажица вадете од смесата со 
брокула и ставајте во тавата формирајќи 
плескавички. Кога ќе се испржат од едната 
страна, превртете ги и од другата. Времето 
на пржење од една страна е околу 2-3 
минути, и од другата околу 1-2 минути.
По пржењето извадете ги на салфета која ќе 
ја впие мрснотијата.

Сервирајте со јогурт или павлака.

ШНИцЛИ ОД БРОКУЛА
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МИНУТНИ 
УТРИНСКИ 
В Е Ж Б И20
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Кардио вежби се 
оние кои ги правите без 
пауза. 20 минути трчате 

во место, скокате на 
јаже или правите брзи 

клекнувања. Потрудетете 
се да го извадите 

максимумот од себе.

Пуштете го вашето 
омилено зумба видео 
и музика и почнете да 

играте. Со зумба освен 
што трошите калории и 
добро ќе се забавувате.

Почнете со најмала 
брзина за да ги загреете 
мускулте и возете така 
7 минути Останатите 

13 минути возете ги со 
најголема брзина.

Со 20 минутно јога 
вежбање освен што ќе 
ги намалите масните 

наслаги, ќе се ослободите 
од стресот и ќе ја 

зголемите енергијата и 
концентрацијата преку 

целиот ден.

ВЕЛОСИПЕД ЈОГАЗУМБАКАРДИО ВЕЖБИ

Физичката активност е една од најважните 
алки за одржување на здравјето на луѓето. 
се вели дека “ физичката активност може да 
замени многу лекови, но ниеден лек не може 
да ја замени физичката активност”. Физичка 
активност од 30-45 минути дневно во форма
која е соодветна на возраста и кондицијата е 
сосема доволна за зачувување на вашето 
здравје и секако за здравиот сон

уТринсКи ВежБи зА енерГичен Ден

Дали сте забележале дека домашните 
миленичиња, па и сите животни веднаш штом ќе 
се разбудат се протегнуваат? Тоа не е случајно!

Тоа е ритуал, наметнат од природата бидејќи 
утринските вежби се здрава навика која го 
активира метаболизмот, го буди телото и ве 
подготвува за претстојниот ден, а воедно ви го 
олеснува заспивањето во вечерните часови.

Најновите истражувања покажаа дека вежбањето 
во утринските часови на празен стомак дава 
поголеми резултати отколку вежбањето подоцна 
во денот. 

Исто така докажано е дека луѓето кои вежбаат 
наутро имаат помала желба за храна во текот 
на денот. Уште една причина е тоа што 
вежбањето наутро ви ја зголемува енергијата 
и ви ја подобрува функцијата на мозокот. 
А најголема причина е тоа што утринските вежби 
согоруваат 20% повеќе калории од попладневните. 

Ако секогаш брзате некаде и времето ви е 
ограничено, не очајувајте. Ние ви нудиме неколку 
утрински вежби за кои ви се доволни само 20 
минути и серија јога вежби за пред спиење за кои 
ви се доволни само 8 минути
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фИЗИчКА АКТИВНОСТ



•        I  Dream  Concept        •

„ПреВрТенА“ 
Минута: 0:00 – 2:00

• Седнете на вашиот кревет, така 
што задникот ќе го допира ѕидот 
или надглавникот на креветот.

• Легнете наназад и истегнете ги нозете 
нагоре на ѕидот.

• Ако природно не сте доволно еластични 
и ако чувствувате болка додека сте во 
оваа позиција, повлечете се малку 
наназад, подалеку од ѕидот.

• Спуштете ги рацете покрај телото, со 
дланките свртени нагоре.

• Останете во оваа позиција и мирно 
дишете.

„лоТосоВ цВеТ“
Минута: 2:00 – 3:00

• Седнете врз креветот со прекрстени 
нозе, така што со десната дланка ќе го 
допирате левото колено, а вашата лева 
дланка спуштете ја зад себе на душекот, 
онаму каде завршува ‘рбетот.

• Нежно свртете го телото кон лево.
• Следете го вртењето на телото со 

поглед над левото рамо. Дишете длабоко.
• Вратете се во првичната позиција 

и повторете ја целата постапка кон 
спротивната страна.

„БожицА нА ноќТА“
Минута: 3:00 – 5:00

• Легнете на креветот со свиткани колена.
• Спојте ги стапалата едно со друго, со 

внатрешната страна, а вашите колена 
нека паднат странично, така што нозете 
ќе ви оформат дијамант.

• Спуштете ги рацете покрај себе.
• Ако чувствувате болно истегнување 

на тетивите во нозете, ставете по една 
перница под колената како поддршка.

„ДеТсКА“
Минута: 5:00 – 7:00

• Клекнете врз креветот.
• Спуштете ги колената врз душекот, 

дозволувајќи вашето тело „да се 
стркала“ нанапред, се додека 
не допрете со челото на креветот.

• Потпрете ги градите врз нозете
и ослободете ги рацете кон напред.

• Задржете се во оваа поза и дишете 
мирно.

„ФеТус“
Минута: 7:00 – 8:00

• Легнете на грб и „прегрнете“ ги 
колената со рацете, така што 
ќе допрат до градите.

• Вкрстете ги стапалата, кај глуждовите.
• Вдишете и кренете го телото во 

седечка позиција – издишете 
и повторно вратете се назад.

• Правете го ова една минута. Потоа, 
истегнете ги уште еднаш рацете и 
нозете и на спиење!

ДОБРА НОЌ

Заборавете на броење овчички пред спиење, 
како метод со кој полесно ќе отпатувате во 
земјата на соништата.

Наместо тоа, овој пат ви предлагаме да 
пробате 5 јога вежби, кои ако ги практикувате 
често и пред спиење, ќе влијаат на тоа да 
вашето тело и ум брзо и ефективно се опуштат, 
а вие потонете во длабок и мирен сон.

Најдобриот дел? Сите вежби може да ги 
изведете во вашиот кревет – на вашиот
MAGNIFLEX во пижами!
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8 МИНУТНА ЈОГА ЗА 
ДОБРА НОЌ И МИРЕН СОН



1. земете длабок здив
Кога вдишувате длабоко, нивото на хормонот 
кортизол докажано се намалува, кој помага 
да го намалите стресот и анксиозноста. 
Студиите укажуваат дека длабокото дишење 
може и привремено да го намали  крвниот 
притисок.
2. Користете некој сензуален парфем или 

направете топла арома бања
Студиите укажуваат дека ароматерапијата 
е добар начин за ослободување од стресот. 
Одредени ароми, како што е лаванда 
и мирисот на мандарина се едни од 
најефективните кои влијаат релаксирачки 
врз нервниот систем.
3. слушајте музика
Музиката е нераскинлив дел од нашето 
постоење и факт е дека слушањето на добра 
музика со сигурност го крева нивото на 
добро расположение и благосостојба.
4. не поминувајте долго ВреМе пред 

компјутерот
Колку и да ви се чини забавно времето кое 
го трошите на интернет, докажано е дека 
„зависниците“ од социјалните мрежи се едни 
од луѓето кои најчесто страдаат од стрес, 
депресија и несоница.
5. смејте се
Смеењето може да ги намали физичките 
последици од стресот (како што се замор) на 
телото.
6. Пијте чај
Една студија покажа дека црниот чај ја 
намалува количината на кортизол во телото 
по стресот и придонесува за чувство на 
опуштеност.
7. Вежбајте
Наплив на ендорфин по вежбањето е еден 
од начините остро до го  отсечете стресот.
8. Гуми за џвакање
Студиите укажуваат на тоа дека гумите за 

џвакање може да го намалат износот на 
кортизол во телото и така да помогнат да се 
намали стресот.
9. одете на масажа или прошетајте во 

природа
Масажа не е само за ослободување 
од физичка болка, туку може доволно 
да направи и за вашата психа, додека 
прошетките во природа се едни од најдобро 
познатите смирувачи на „црни мисли“. 
10. Прегрнувајте се
Гушкањето може да го намали крвниот 
притисок и стресот кај возрасните.
11. зборувајте за сексот и практикувајте го
Истражувањата покажуваат дека сексот 
всушност ги намалува физичките симптоми 
на стрес, и може да го намали крвниот 
притисок.
12. Бидете со луѓето кои ве сакаат
Тешко е да се биде негативен во опкружување 
на луѓето кои ве сакаат, и го покажуваат тоа. 
13. запишувајте
Одвојте барем 15 минути во денот за да 
ги напишете сите оние работи кои ви 
причинуваат стрес и лошо расположение. 
Така ќе имате поголема прегледност во 
процесот на решавање на проблемите кои ве 
мачат.
14. легнете си порано во кревет
Луѓето што легнуваат рано и стануваат со 
првото утринско сонце, имаат помал ризик од 
развој на депресија и лошо расположение. 
Дневната светлина делува многу позитивно 
на нашата ментална состојба.
15. Бидете задоволни од нештата
Пробајте да го замените негативниот фокус 
кон нештата со позитивен. Потрудете се 
да бидете задоволни со она што го имате. 
Радувајте се на ситните и мали нешта кои го 
прават животот поубав.
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жиВоТоТ не е сеКоГАШ Мирно Море. 
МожеМе ДА се луТиМе ПорАДи ТоА, или 
МожеМе ДА нАучиМе ДА ПлоВиМе По неГо.

Без оглед на тоа дали станува збор за проблем 
на работа, конфликт со некој пријател или 
нешто во врска со семејството, секој се 
чувствува под стрес понекогаш, а стресот е еден 
од најголемите непријатели на добриот сон.

Ако веќе спиете на некој од душеците на 
MAGNIFLEX, на добар пат сте да се осободите 
од нервозите и стресот, но за секој случај еве и 
неколку дополнителни совети  и техники за тоа 
како да го отстраните од вашиот живот.

•        I  Dream  Concept        •

ЖИВОТ БЕЗ  СТРЕС



  Официјални партнери на 
АЈ ДриМ КонцеПТ и MAGNIFLEX

купони за поволности

Достава на храна и кетеринг 
„PORTABLE FOOD“

- 15% попуст на целосното мени
www.portablefood.mk

Советник за здрава и правилна исхрана - ВиКТориЈА БурсАќ ПеТроВ
+398 (0) 78 21 18 43

попусти од - 10% до - 20%, подароци и гратис третмани

Ај дрим концепт ДООЕЛ Скопје
Салон за Здрав сон
ул.„Илинденска“ (спроти Фонтана Парк)

тел: 078 700 222
Емаил: info@magniflex.com.mk
www.magniflex.com.mk
www.facebook.com/magniflex

Фитнес и бодибилдинг клуб 
„АТлеТА“

- 30% попуст за секој нов член
www.fitnessclubatleta.com

Терапевтска масажа
 „ДАВор“

- 20% попуст на услугите
www.davormasaza.com.mk

Специјалистичка ординација по ортопедија
 „орТо Плус“

- 10% попуст на услугите
www.ortoplus.mk


