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5 победнички навики на
успешните

Успешните луѓе се навистина фасцинантни. 

Наместо да им се завидува, од нив треба да се 

учат здрави победнички навики. Тие треба да се 

набљудуваат и анализираат и да се црпи 

најкорисното од нив. Еве неколку од нивните 

победнички тактики.

                          Имајте крајна цел

Дали се чувствувате изгубени кога правите 

нешто, а не знаете каде тоа ве носи? Луѓето кои 

постигнуваат успеси на сите полиња, секогаш ја 

имаат целта во глава. Тие знаат што сакаат и се 

посветуваат целосно кон остварување на 

замисленото. Кога имате поставено цел, имате и 

на што да се фокусирате. Доколку немате цел, 

секогаш ќе талкате наоколу, чувствувајќи се 

изгубено. Секогаш имајте на ум што треба да 

правите, така ќе си помогнете полесно да 

стигнете таму.



                            Имајте причина

Имањето крајна цел е само еден мал сегмент од 

целата приказна. Победниците секогаш имаат 

причина зад нивните намери. „Патувањето“ кон 

вашата цел е полно со препреки. Повеќето луѓе 

се откажуваат на половина пат затоа што немаат 

конкретна причина за она што го прават. Како и 

да е, оние кои имаат силни причини, имаат и 

поголеми шанси да ги „прерипаат“ препреките. 

Веројатноста да се откажете е многу поголема 

доколку немате причини за она што го правите. 

Како на пример, доколку имате за цел да 

изгубите 10 килограми од вашата тежина, знаете

дека оваа задача нема да ви биде воопшто лесна.

Но, доколку си речете дека без тие 10 килограми 

ќе изгледате фантастично за време на свадбата 

на која ќе присуствувате, задачата е веќе на 

повисоко нив и вие влегувате мотивирани и 

фокусирани.



                 Детално планирање на времето

Времето е еден од најважните ресурси. Можете 

да трошите пари, а потоа да успеете да најдете 

начин како да ги вратите назад, но за времето 

тоа е невозможно. Морате да бидете претпазливи

како го трошите. Доколку сакате да си ги 

исполните целите, сигурно поголемиот дел од 

денот не треба да го потрошите гледајќи 

телевизија или дружејќи се со пријателите.

      Водете бележник за секој саат од денот.

 Ова во денешно време можете да го правите со 

многуте апликации, кои можете да ги користите 

онлајн или на вашиот мобилен телефон. Доколку

сте решени навистина да успеете, посветете се 

на поважните обврски, наместо да се опуштите.



                       Имајте поддржувачи

 Секогаш е полесно да се откажеш кога си сам. 

Соберете или формирајте поддржувачка група 

која ќе ви помогне на патот до успехот. За да 

креирате ваква група, потребно ќе ви биде да 

најдете истомисленици кои сакаат да постигнат 

слични цели на вашите. Групата обидете се да 

биде помала, од двајца до максимум шест луѓе, 

кои морате да ги одбирате внимателно. Одберете

луѓе кои се позитивни, ориентирани кон успехот 

и со слични ставови.                                          

Обидувајте се повторно и покрај падовите

Тешко е да се погоди метата од прва. Затоа 

вистинските победници никогаш не се 

откажуваат. Има многу нешта кои не ги знаеме 

во животот, па грешките ни помагаат да научиме 

нешто ново. Имајте на ум дека секогаш можете 

да научите побрзо, доколку се обидувате почесто

во краток временски период, а притоа не 

успевате да постигнете успех. Со побавно 

реагирање, учењето е со побавно темпо. Кога 

преземате нешто побрзо, учите забрзано и 

почнувате да разбирате кои работи 

функционираат, а кои не.



За време на процесот на учење можеби ќе се 

соочите со многу фрустрации. Како и да е, 

никогаш не откажувајте се. Секогаш обидувајте 

се со нови идеи кои сте ги создале за време на 

целиот процес. Нема краток пат низ овој 

процес.Исто така, можете да најмите и ментор 

или   тренер.Без разлика дали целта ви е да 

ослабете или да отворите компанија за профит, 

неговото искуство ќе ви биде добредојдено на 

патот кон постигнување на целта. Бидејќи тие 

сигурно веќе го поминале тој пат, ќе работат со 

вас и ќе ви помагаат заедно да ги пребродите 

предизвиците.



 Вашите црева се полни со паразити –
на овој начин ослободете се од нив

Повеќето луѓе не се свесни за опасноста за нивното здравје која 
можат да ја предизвикаат паразитите, а повеќе од 80 отсто од 
пациентите имаат некој вид паразит или бактерија во телото. 
Според истражувањата, просечен Американец во своето тело 
носи барем една половина килограм паразити.Паразитите ги 
апсорбираат витамините и минералите од нашето тело, а за 
возврат испуштаат токсини што го загадуваат организмот.
Паразитите навлегуваат во организмот преку: неизмиено или 
слабо измиено овошје и зеленчук, термички недоволно 
обработено месо и риба, домашни животни (преку допир и 
милување мачиња и кучиња и преку нивните фекалии – 
можноста за зараза на децата со токсоплазмоза од мачка е 100 
отсто), воздух (сите фекалии од животните се разнесуваат преку 
ветерот), нечисти раце, пари, преку капење во мориња, езера, 
базени.. (паразитите продираат преку кожата)  
                                              Симптоми
 Проблеми со кожата, како што се осип, рани, повреди, егзема, 
уртикарија и сува кожа. 
Промени во расположението и вознемиреност, вклучувајќи 
анксиозност, депресија, заборавеност, нервоза, немир, замор, 
апатија, дијареа (паразитите имаат тенденција да ја нападнат 
слузницата на цревата, со што се предизвикуваат стомачни 
проблеми, вклучувајќи дијареа), анемија.
Антипаразитната програма е препарат од три билки: црн орев, 
пелин и каранфилче. 
Комбинацијата на овие три билки овозможува комплетно 
чистење на организмот од паразити. 
Црниот орев ги уништува возрасните паразити, пелинот ги 
елиминира нивните ларви, а каранфилчето ги терминира 
јајцата на паразитите.



Ако сакате куќа полна со пари,
набавете ја оваа билка!

Ако сакате куќа полна со пари, набавете ја оваа 
билка!
Најпознатите исцелители на негативна енергија во
домот се бујните, зелени билки кои не само што ќе 
донесат позитивни вибрации во домот, туку, како 
што се верува, и богатство.
Според некои верувања, имено, постојат билки кои
ја привлекуваат енергијата на богатството.
Такво е и јапонското дрво на парите, со латинско 
име “Crassula ovata”. 
Оваа билка која носи различни називи, секаде е 
позната како билка која носи пари. 
На англиски на пример, често се нарекува „money 
tree“.
Се верува дека присуството на билката во 
просторијата позитивно влијае на работата. 
Затоа е одличен избор за во канцеларии, а во некои
азиски земји се пренесува од колено на колено.
Фенг шуи препорачува оваа билка да се држи од 
десната страна на влезната врата како би 
привлекла пари. 
Потекнува од јужна Африка, доста е отпорна и не 
ја напаѓаат штетници. 
Може да се купи и во Македонија.



Баба Ванѓа помогнала на стотици луѓе да
ослабат- еве како

По нејзината смрт рецептот се задржал и продолжува да 
им помага на многу луѓе со исти проблеми. 
Тие гарантираат дека ефектот е ненадминат и тоа без 
апсолутно никакви последици. 
Уште денес стартувајте нов начин на слабеење во својот 
дом и по кратко време ќе се радувате на одлични 
резултати. 
Сето тоа зависи од вас! 
Најдобрата билка за слабеење според Ванѓа е омајничето
(Geum).
Подгответе си соодветен голем сад. 
Оставете ја водата да зоврие и ставете 100 грама од 
билката омајниче (Geum) (во исушен вид). 
Неопходно е да се вари 5 минути. 
Почекајте да се олади, исцедете внимателно и со 
готовaта напивка навлажнете го целото тело 
(задолжително откако сте се искапиле).
Потребно е да го облевате телото во текот на три дена. 
Вечер земајте по една чаша запарка од маточина. 
Баба Ванѓа силно им препорачала на сите луѓе со 
прекумерна тежина да се облеваат со билки, бидејќи на 
тој начин тие најдобро успеваат да навлезат преку 
кожата.



Багремов цвет – и храни и лекува

Чајот од багремов цвет се користи и за ублажување на 
затворот, додека есенцијата од самиот цвет пронашла 
голема примена во хомеопатијата.
Хомеопатите најчесто го препорачуваат за лечење на 
прекумерна секреција на хлороводородна киселина во 
желудникот, мигрена и болна невралгија на нервите на 
лицето (невралгија trigeminus).
Багремов мед е меѓу најценетите видови на мед. 
Со месеци останува во течна состојба и многу пополека 
се кристализира, затоа што содржи повеќе фруктоза од 
гликоза. Благ е и има пријатен вкус, лесно се вари, па се 
препорачува за деца и за оздравување на оние кои 
страдаат од слаб имунитет.
Багремовиот цвет може да ја надополни и трпезата. 
Варените семиња од багремовиот цвет може да го 
заменат гравот, додека пржените цвеќиња од багремот 
претставуваат вистински специјалитет.

                       Чај од исушени цветови од багрем

 Се подготвуваат на следниов начин: една полна лажица 
додате во 250 ml врела вода и оставете ја да отстои три 
минути. 
Пијте две или три чаши чај дневно. 
Во народната медицина чај од цвет од багрем се 
препорачува и за сузбивање на ревматска болка, 
забоболка, а ефикасно делува и во случај на жиговина, 
гастритис и чир на желудникот.



         Вака изгледа депресијата:               
Не, не чистите садови. Туку тоа што има толку 
многу садови на едно место кои ги немав измиено 
2 недели.Пред три дена седев на подот во кујната и
зјапав во нив додека плачев. Знаев дека треба да 
се измијат. Толку многу сакав да ги измијам.Мајка 
со моќна порака се обидува да долови како изгледа 
вистинската страна на депресијата и да покаже дека е во
ред да посегнеш по помош кога чувствуваш дека 
депресијата те влече во дупка.Британи Ернспергер 
потенцира: Депресијата е нешто за кое „силните“ луѓе 
не зборуваат, бидејќи не сакаат другите да мислат дека 
се „слаби“.Британи доби огромна поддршка од интернет 
корисниците и инспирира многумина да ја споделат 
својата приказна. Голем дел од лицата коментираат дека
пораката на Британи најдобро ја опишува 
депресијата.Прочитајте го н  ејзиниот пост  :м. Но, 
депресијата ме повлече надолу. Ме вовлече, како 
црна дупка. Брзо, како да тонам во жива 
песок.Поминував покрај нив наутро, навечер и по 
цел ден. И само ги погледнував. Велејќи си себеси 
дека можам да ги измијам. Дека ќе ги измијам. И се 
чувствував поразена секој ден кога немаше да го 
направам тоа. Тоа ми ја влошуваше депресијата 
бидејќи неуспех е да не постигнеш нешто кое треба 
да се направи.Безвредна. Неуспешна. Неспособна. 
Глупава. Мрзлива. Сите тие нешта кои минуваат 
низ главата на личност со депресија. По цел 
ден.Фрлете анксиозност над сето тоа. Да се 
плашиш дека сопругот ќе те остави бидејќи си 

https://www.facebook.com/brittanyernsperger/posts/10156288235523503


мрзелива. Да се плашиш да пуштиш луѓе во твојот 
дом бидејќи ќе мислат дека си гнасна. Да се 
чувствуваш дека ги разочаруваш своите деца 
зашто трета вечер со ред немаш чисти садови за 
готвење… па повторно пица за вечера.И најлошиот
дел од тоа, не се само садовите. Перењето на 
облеката, чистењето, облекувањето себеси, 
туширањето, облекувањето на децата, миењето на 
твоите и забите на децата, нормални секојдневни 
задачи. Сè станува кошмар. Многу тешка задача, 
која некои денови не се ни извршува.Депресијата е 
нешто за кое „силните“ луѓе не зборуваат, бидејќи 
не сакаат другите да мислат дека се „слаби“.Вие не
сте слаби. Вие бевте силни доволно долго време и 
минавте низ толку многу нешта, што на вашето 
тело му треба одмор.Не ми е гајле дали 
единственото нешто што ќе направите денес е да 
си ставите дезодоранс. Се гордеам со вас за тоа. 
Браво. Јас сум на ваша страна.Не барам сочувство,
ни во најмала мера. Но сакам сите да знаат дека јас
сум тука за тебе. Јас те разбирам. Ако ти треба 
некого со кого сакаш да разговараш, секогаш ќе 
бидам тука за да помогнам.



ВЕШТАЧКА СРЕКА

Кога имате скап автомобил, скапа облека, раскошен 
дом и други статусни симболи, стекнувате впечаток 
дека вредите повеќе и дека сте над оние што го немаат
сето тоа.
Го гледате соседот во евтин автомобил и си велите: јас 
сум успешен и заработувам повеќе. Тој е никој и ништо, 
а јас сум богат.

Убедени сте: соседите мислат дека сум фаца бидејќи имам толку скап 
автомобил. И помислата на тоа ви ја грее душата и ви ја подигнува 
самодовербата. Но, ако соседот има подобар автомобил, вашата 
самопочит опаѓа. Излезот од ситуацијата е само еден: во првата пригода 
вие мора да ја вратите предноста!
Овде не станува збор само за автомобили. Секојпат кога
некој од вашето опкружување ќе има нешто полошо и 
помалку од вас, ќе ви се врати чувството на кралска 
надмоќ. Од тоа зависи колку сте среќни.

- Кога би сакале да бидеме среќни, тоа лесно би го 
постигнале; но ние сакаме да бидеме посреќни од 
другите луѓе, а тоа е невозможно затоа што секогаш 
мислиме дека другите се посреќни од нас - рекол 
еднаш Шарл де Монтескје.

Во потрага по вештачка среќа луѓето се претвораат во 
зависници кои си ја подигнуваат вредноста по секоја 
цена. Купуваат нов телефон, менуваат автомобил, 
набавуваат скапи фармерки и скап мебел и користат 
скапи парфеми за да го нагласат својот истенчен вкус и 
префинетост. А бидејќи сето тоа е многу скапо, луѓето 
што патат од статусен симбол - често си патат и од 
големи долгови.
Во потрагата по среќа таквите луѓе земаат кредити 
бидејќи за нив најлошо нешто на светот е ако се 
спуштат на нивото на пониските од себе. За да го 
спречат тоа, подготвени се да платат.



Дури и одржувањето на тој минлив статус чини многу.
Ако нешто не се вклопува во статусот, тие го кријат на 
сите можни начини. И обратно: она што го нагласува 
статусот, го истакнуваат со сите средства. На пример, 
летување во хотел со 5 ѕвезди задолжително ќе биде 
објавено на сите социјални мрежи, а хотел со 3 ѕвезди 
ќе се премолчи. Фактот дека живеат во евтина куќа ќе 
го кријат на секој начин. Животот на овие луѓе се 
претвора во измама. Тие се лажат и себеси и другите. 
Најмногу себеси. Убедени се дека навистина имаат 
статус што го имитираат и целосно го игнорираат 
фактот дека оваа положба е резултат на долгови што 
цел живот ги исплаќаат.Во еден момент банките 
престануваат да им позајмуваат пари, па изворот на 
радост и среќа ќе пресуши. Тогаш тие паѓаат во 
длабока депресија. Истовремено, тие за сите свои 
неволји ги обвинуваат банките, владата, тешкиот живот
и работодавецот, кој неправедно им ја крати платата.
Единствена личност што никогаш нема да ја обвинат се 
самите. Па тие само сакале да бидат како „сите други“ 
и да не ги пропуштат важните години од својот живот, 
од животот да земат сè што им дава. Како тие би биле 
виновни за својата тешка финансиска ситуација?

За крај, секогаш сеќавајте се на зборовите на Хенри 
Форд:
- Не морам да престојувам во скап хотел бидејќи не ја 
гледам причината скапо да ги платам непотребните 
додатоци. Каде и да престојувам, јас сум Хенри Форд. 
Не гледам голема разлика меѓу хотелите бидејќи дури 
и во најевтиниот хотел може да се одморите исто како и
во најскапиот.
А овој капут на мене - да, во право сте, го носеше мојот 
татко, но тоа не е важно - јас во овој капут и понатаму 
сум Хенри Форд. Мојот син сè уште е млад и неискусен, 
па се плаши што ќе мислат луѓето за него ако 
престојува во евтин хотел. 
Јас не се грижам што мислат другите за мене затоа што 
ја знам својата вистинска  в  редност  . 

http://uspesnazena.com/mudre-misli/vestacka-sreca-zavisnost-21-veka/


А станав милијардер затоа што знам како треба со парите и 
умеам да ги разликувам вистинските вредности од лажните.



Вистината за кикириките

Ги јадете често, а не знаете што му прават на 
вашиот организам
Нема да верувате кога ќе прочитате колку корист можат 
да ви донесат само 50 гр кикирики дневно.
Кикириките имаат одличен вкус, а богати се со масти, 
протеини и други здрави хранливи состојки.
Предностите на кикириките се различни, па секако 
треба да ги додадете на листата секојдневни намирници.
Меѓутоа, поради содржината на мастите и калориите 
кои ги имаат кикириките, не би требало да претерувате.

Овие 12 својства на кикириките ги прават доста 
корисни за вашето здравје и убавина.

1. Добри се за здравјето на срцето
2. Ја зајакнуваат енергијата
3. Помагаат при слабеење
4. Помагаат во борбата против рак
5. Спречуваат камен во жолчката
6. Го подобруваат помнењето
7. Помагаат во борбата против депресија
8. Добри се за здравјето на бремени жени
9. Спречуваат Алцхајмерова болест
10. Ја прават кожата блескава и затегната
11. Го спречуваат губењето на косата
12. Спречуваат бори и стареење



Внимавајте, овие намирници никако
не смеете да ги јадете

Бил Марели е адвокат и неколку намирници 
воопшто не ги јаде а причината за тоа е следна.
Бидејќи во својата кариера многупати бил сведок 
на многу клиенти кои добивале оштета поради тоа 
што настрадале поради конзумирање на 
неиспитана храна, во висина од дури 600 милиони 
долари ,па кога тој ќе каже дека на одредени 
работи треба да се внимава, треба и да му 
веруваме.
Незготвени (сирови) школки
Сирови или не зготвени јајца
Крваво месо
Не пастеризирано млеко
Сирови никулци
Сите овие намирници ако не се термички 
обработени може во нив да имаат голем број на 
бактерии кои предизвикуваат и салмонела, која во 
многу случаеви моѓе да доведе и до смрт. 
Бил рекол дека во последните 6 години нема 
конзумирано ни една од наведениве намирници 
зошт може да бидат многу опасни и отровни за 
нашиот организам.



Внимателно со грејпфрутот доколку пиете лекови!

Без оглед колку благотворни дејства има грејпфрутот, со него 
треба да бидете многу внимателни доколку пиете лекови, 
бидејќи оваа комбинација може да предизвика несакани 
реакции.
Предностите на грејпфрутот се бројни, – го штити срцето така 
што го намалува лошиот холестерол, го зајакнува имунитетот 
бидејќи изобилува со витамин Ц, го забрзува метаболизмот… 
Сепак бидете многу внимателни со ова овошје доколку пиете 
лекови бидејќи само еден грејпфрут дневно е доволен да 
предизвика несакани дејства од медикаментите.
Бидете особено внимателни кога пиете лекови кои се користат 
за намалување на холестеролот. 
Според извештајот на американската агенција за храна и 
лекови, паралелното консумирање на грејпфрут и лекови за 
намалување на холестеролот, го зголемува ризикот 
од заболување на црниот дроб, бубрезите и опасноста од 
откажување на мускулите.
Не се проблематични само овие лекови. 
Во потенцијално опасната група се и лековите за крвни садови 
и за заболено срце. 
Грејпфрутот реагира и со лековите кои се препишуваат за 
анксиозност, заболување на централниот нервен систем, 
инфекциите на уринарниот тракт.
Затоа, пред да започнете со консумација на ова прекрасно 
овошје, проверете дали тој има штетно влијание на лековите 
кои ги користите. 
Најчесто во упатството на лекови е наведено доколку со одреден
лек не се препорачува да консумирате грејпфрут, но и доколку 
не е наведено вие консултирајте се со вашиот лекар или 
доколку терапијата е кратка тие денови избегнувајте го ова 
овошје.



Во собата ставете чаша со вода и сол:
Тоа што ќе се случи за еден ден е

неверојатно!

Нема подобро место за опуштање и мир од нашата 
куќа. 
Тоа е оаза на мирот, каде се празниме од стресот 
кој што сме го имале.
Дали учиме, или работиме друга активност, кога 
ќе дојдеме дома, сакаме да се одмориме. 
Но, понекогаш нашиот дом не прави поуморни. 
Во многу случаеви, тоа е поради лошите вибрации 
и енергија во него.
Некои можеи неверуваат, но лошата енергија 
силно влијае на нашите животи. 
Од тоа зависат нашите емоции, чувства и мисли?
Домот е место каде негативната енергија може да 
акумулира, влијае на нашиот однос со семејството. 
Дали тоа ќе биде соседот кои често ве посетува или
пријател кој го викате дома може да биде носител 
на лошите вибрации.
Штом оваа енергија дојде до нашите домови, таа 
останува таму се додека не направите што би 
можело да ја извлече. 
Додека не се елиминира, можете да имате многу 
кавги и несогласувања со семејството. 



Затоа сакаме да ви покажеме едноставен начин 
како да се борите против лошите вибрации. 
Ова е метода која ќе го врати мирот во вашиот 
дом. 
Обратете внимание на она што морате да го 
направите денес.
Еве што е потребно: Бел оцет (1шише), Морска сол
(една лажица), Стаклена чаша, Вода.

Припрема и употреба:

Тоа што треба да го направите е да сипете оцедот и 
малку вода во чаша.. 
Потоа додате морска сол и ставете ја на 
најфрекфентното место во куќата. 
Запамтете дека чашата мора да биде скриена од 
погледите на другите. 
Таму треба да остане 24 часа. 
Ако солот плови во водата, темелно ќе ја исперете 
и ќе го повторите процесот. 
Кога солот ќе остане на дното, тоа е знак дека 
лошите енергии исчезнале.
Потоа морате да го повторите овој процес во секоја
соба во вашиот дом. 
Исто така, кога солот ќе остане на дното, процесот 
ќе биде завршен. 
На овој едноставен начин ќе го направите својот 
дом мирен.



Дали знаете колку пати неделно смеете да јадете
сувомеснати производи?

Консумацијата на повеќе од четири сендвичи со сувомеснати 
производи неделно, може да биде опасна по вашето здравје, 
особено за оние кои страдаат од астма, покажа истражувањето 
спроведено на 1000 француски испитаници.Научниците 
веруваат дека премногу сувомеснати производи во исхраната 
може да имаат опасно дејство врз астматичарите поради 
адитивот натриум нитрит кој се користи за конзервирање на 
производите добиени со преработка на месото.Натриум 
нитритот прави сувомеснатите производи да ја задржат 
црвената боја, а познато е дека неговата голема количина во 
организмот може да го попречи транспортот на кислород во 
крвта и клетките.Нивната консумација го отежнува 
нормалното функционирање на дишните патишта, но 
научниците велат дека е потребно да се спроведат 
дополнителни истражувања пред да се донесат конечни 
заклучоци, а во меѓувреме советуваат да се консумира здрава 
храна и разновидни намирници, како медитеранската исхрана.
Месните преработки веќе долги години се поврзуваат со ракот, 
па научниците советуваат дневно да не консумирате повеќе од 
70 грама сувомесни производи, односно не повеќе од еден колбас
и едно парче сланина.Француските научниците ги следеле 
навиките на испитаниците во нивната исхрана од 2003 до 2013 
година. Половина од испитаниците боледувале од астма, а кај 
останатите не била забележана таква состојба.Студијата се 
фокусирала на врската помеѓу симптомите на астма – 
чувството на недостаток на воздух со и без појава на гласно и 
звучно дишење, притисок во градната коска со чувство на 
подуеност во белите дробови, напад на сува кашлица – и 
консумирањето на две парчиња сланина, еден колбас и две 
парчиња салама.



Дали кивите може да се јадат како јаболко- со кора?

Една од омилените состојки на витаминското смути и совршен 
додаток на лути маргарити е специфичното овошје киви.
Меѓутоа, многумина го избегнуваат поради чистење, бидејќи 
може да одземе многу време, ако не сте вешти во тоа. 
Така се дошло до поставување на прашањето- дали ова овошје 
може да се јаде како јаболко? 
Едноставно да го измиете и веднаш да почнете да го јадете 
заедно со кората, и не би ви одземало многу време. 
Одлучивме да дознаеме дали е тоа можно.

                   Дали кивите може да се јадат со кора? 

Се разбира. 
Кората на кивите е целосно јадлива и заедно со месото на 
овошјето дополнително внесува хранливи материи во 
организмот. 
Многу ги јадат така затоа што е ефикасно и брзо, а покрај тоа и 
една студија открила дека во кората се наоѓаат двојно повеќе 
влакна отколку во самото месо.
Дали е вкусно? 
Косата на кората е ”големо не” за многу луѓе, додека други 
велат дека ситуацијата е слична како кај праската. 
Што се однесува на вкусот, го има истиот како и месото на 
овошјето!
Како да се јаде? 
Едноставно измијте го и гризете како јаболко или целиот плод 
ставете го во блендер при правење на смути. 
Се разбира, секогаш со помош на крпа или нож можете да ги 
отстраните малите влакна, ако ви сметаат.
Сега го знаете одговорот, но, дали ќе пробате да изедете цело 
киви со кора?



Диета: Исчистете го телото за 48 часа

Доколку здравствената состојба ви го дозволува тоа, 
секогаш е вистински момент за детоксикација на 
организмот.
Повременото чистење на организмот е препорачливо, но 
секако треба да се следат и советите од лекарите. 
Не дозволувајте да гладувате.
Една од диетите кои можете да ги примените е моно 
диетата која подразбира конзумирање само на 1 вид 
храна (2-4 дена).
Секако, препораката е да користите органска, непрскана
храна. Доколку се решите да ја примените оваа диета, се 
порепорачува и да пиете до 2 литри вода дневно.

Предлог намирници за оваа диета:

                                           Јаболки 
– погодни за оние кои имаат проблеми со метаболизмот

                                            Круши 
– погодни за луѓето кои страдаат од алергии

                                         Грејпфрут 
– погоден за болести на црниот дроб или воспаленија на 
слузокожата

                                    Интегрален ориз 
– за луѓето со висок притисок

                                            Морков 
– за проблеми со варењето



Добри и лоши митови за храната во кои веруваме

Иако повеќето од овие митови за исхрана не се опасни, тие и натаму се 
влијаат така што луѓето најчесто јадат соодветно со правилата и 
навиките во исхраната.Многу од нив за многумина се покажаа дека 
навистина се само митови, произлзени од застарени верувања кои 
немаат ништо со тоа како функционира нашето тело, па британски 
нутриционистите се одлучија да негираат некои од нив.

Оброци кои се конзумираат доцна дебелеат
 Широко прифатено верување е дека оброците пред спиење 
придонесуваат за таложење на килограмите, е она што прво не успеа на 
тестот за неговата вистинитост.
Всушност, важно е само тоа да вашето секојдневно внесување на 
калории да се совпаѓа со дневните потребите на телото. Кога ќе ги 
внесеме калориите во телото, нема значење.

По јадење не постои вежба
Додека вежбаме, на мускулите им е потребно повеќе крв за достава на 
кислород и хранливи материи. И вежбањето и јадењето имаат одредени 
барања, почнувајќи од циркулацијата па натаму, но сосема е прифатливо
по јадењето да вежбате, но се разбира – не преинтезивно за да мускулите 
не повлечат премногу кислород.
                                                Кафето е диуретик
 Кафе содржи кофеин кој има благ диуретски ефект, доколку не го пиете 
често. Доколку конзумирате чај, кафе или енергетски пијалаци често, 
тогаш црниот дроб ќе се навикне на процесирање на кофеин, 
неутрализирајќи го овој ефект.
                                          Витамин Ц при настинка
Верувањето дека витаминот Ц го намалува ризикот од инфекции, е 
вистинито само кај лица кој имаат недостаток на тој витамин, како и кај
оние кои имаат екстремна физичка активност секојдневно. За сите 
останати, конзумирањето на суплементи на храна кои содржат витамин 
Ц се покажа како сосема бескорисно.
                                             Две литри вода на ден
 Внесување на течностите зависи од големината на телото, желудникот и 
од секојдневните активности. Сите вишоци само ќе минуваат низ телото.



Доколку ги подгревате овие намирници може да
предизвикаат рак

Со подгревањето на некои намирници само го 
извлекувате отровот од нив. 
Стануваат токсични и во некои случаи можат да 
предизвикаат и канцер.
Ова е листата на намирници кои би требало или веднаш 
по готвењето да ги јадете или доколку ги одложите за 
подоцна, тогаш да ги јадете ладни, и никако да не ги 
подгревате.
                                                 Јајца

Спаѓаат во ризичната група и никогаш не би требало да 
ги подгревате јајцата. 
Јајцата ја имаат таа предност што можат да се чуваат во 
фрижидер и да се јадат ладни.

                                              Печурки

Тие се јадат веднаш по подготовката, тоа е старо 
правило кое веруваме, го знаете сите. 
Ако ги подгревате печурките, може да дојде до проблеми 
со системот за варење.

                                               Спанаќ

Спанаќот не е пожелно ниту да го оставате за ден потоа, 
а ниту пак да го загревате повторно. 
Кај спанаќот хранливите материи посебно се претвораат
во канцерогени.



Др. Леон Колдвел: Cекој рак се лекува од 2 до 16
недели!

Oва е многу важен филм за секој, тој мора да се види. 
Ракот се лекува. Лекувањето на ракот – ова е 
индустрија, со буџет од трилиони долари. Мислите дека 
тие ќе ви дадат нешто што може да ја излечи болеста?
Да, токму така. Ракот се лекува долго време, и поради 
ужасната и несмасна агенда милиони луѓе загинаа и 
трилиони беа делумно излечени. Има многу случаи во 
целата американска историја, кога нашата сопствена 
агенција (FDA) и препишувала на луѓето намерно отров.
Ние знаеме дека тие ќе направат сè за да направат многу
пари и да „непредвидлив“ американскиот народ во исто 
време. Ве молиме, разбудете се.Д-р Леон Колдвел (Cold-
well, неговиот сајт http://drleonardcoldwell.com) беше 
запрен од федералната влада, поради големиот успех во 
лекувањето на рак.Бидејќи сите седум браќа и сестри на
мајка ми страдаа од рак, а и баба ми почина од рак, па 
дури и татко ми почина од рак, можам да ви кажам дека 
јас сум сигурен дека никој друг не располага со такво 
голем искуство со ракот како мене. Го видов како член 
на семејство, син и внук од самиот почеток, додека тој не
ги уби моите роднини.Во тоа време, јас видов повеќе од 
35 000 пациенти и имав повеќе од 2,2 милиони учесници 
во работилниците, кои ми пишуваа, и ми праќаа 
коментари и животни приказни. Имам повеќе од 7 
милиони читатели на моите билтени и извештаи. Јас сум
лекар, кој има, според мислењето на водечки експерти, 
највисок коефициент за лекувањето на рак во светот, 
категорично е тврдењето на д-р Колдвел.

http://drleonardcoldwell.com/


Всушност, јас сум убеден дека можам да ги оздравам 
најмалку 90% од сите пациенти со рак, ако имав правна 
платформа да работам со овие луѓе „по шемата на д-р 
Колдвел“. Додека пациентот е подготвен и сеуште е во 
состојба да направи се што е потребно, нема да му се 
наметне ниту хируршка интервенција, ниту 
хемотерапија или изложување на радијација, нема 
никаква причина ракот да не може да биде излечен кај 
повеќето луѓе, додава тој.
Сигурен сум дека можам да го оздравам за неколку 
недели или неколку месецi. Но бидејќи законот и оние 
кои прават пари од страдањата и дури смртта, не ми 
дозволуваат да ја испраќам мојата техника, јас законски
дури не можам да ви кажам што да правите или да не 
правите, објаснува докторот.
Еве како медицинската професија и фармацевтската 
индустрија ги забрани своите трилиони долари од 
индустријата на ракот . Тие ги „тераат политичарите да 
издаваат закони кои ги убиваат луѓето, или барем ги 
разболуваат, и закони кои не им дозволуваат да се 
обноват. Тие можат само да ве направат уште повеќе 
болни и конечно да предизвикаат ваша смрт, нудејќи ви 
токсичен, опасен и суров третман“, оваа посетување го 
прави докторот за сегашноста.
Еве го и системот на д-р Колдвел.
– Доктор Колдвел, Вие тврдите дека ракот се лекува за 2-
16 недели – можете ли да ни кажете нешто повеќе детали
за тоа?
– Нашето искуството покажува дека секој рак се лекува 
за 2 до 16 недели; има видови на рак кои се лекуваат за 
неколку минути.



– Секој лекар во светот, практикувал барем 20 години, 
знае случаи на спонтано исцелување – напишана е книга
за тоа: „Спонтано исцелување“. Штом тоа е можно, 
треба да се најде начин за негово постигнување. Често 
верниците одат на некое место за исцелување, но 
местото не ги излекува, а надежта и водечкиот дух одат 
до таму и ги исцелуваат.
Пред сè треба да се ослободиме од киселоста и 
токсикозата. Телото треба да се збогати со кислород, 
затоа кога јадеме зелена храна, односно хлорофил, во 
телото има многу кислород, доволно калциум, со 
правилна исхрана со додатоци во исхраната кои содржат
микроелементи го алкализираме организмот. Штом се 
алкализираме – ракот веднаш запира. Овој процес може 
да трае неколку дена, неколку недели, но ќе се прекине.
Организмот мора да биде доведен до исцелително ниво 
на pH. Нивото на рН може да е од 0 до 14. Седмото ниво е
неутрално и треба да станеме алкални од него. Нивото 
7,36 е добро, но за време на третманот треба да 
достигнеме рН 7,5 и уште повисоко од тоа ниво.
Доктор Мартин, мој добар пријател од Германија, нуди 
повеќекратна кислородна терапија – прикажува крв, ја 
збогатува со јонизиран кислород и ја воведува назад и 
така – 12 пати; резултатот на организмот добива 
апсолутно нова крв – како на новороденче; така се 
ликвидира хипоксијата; кога крвта се прикажува, таа е 
едвај не црна, воведувањето назад крв станува розова, 
тоа е како природен допинг; кога човекот ја добива, тој 
се исполнува со енергија и животна сила.



Инјектирањето на витамин Ц, што јас и моите европски 
колеги го користиме и ние во принцип го познаваме 
„ватревенозното“ инјектирање на витамин Ц.Сто 
кубика на ден, три пати неделно, а во некои случаи сме 
применувале и почесто. И многу често, верувале или не, 
ракот или туморот за неколку дена практично 
исчезнува, бидејќи витаминот Ц е толку ефикасен, ова е 
еден од чудесните лекови. Речиси сите кардиоваскуларни
проблеми можат да се излечат со витамин Ц – а тие 
сакаат да го тргнат од употреба. Да го добиеме можеме 
само со рецепт и во синтетички вид, кој веќе не 
дејствува, како и витаминот Е.Витаминот Е главно 
помага за проблемите поврзани со крвниот притисок – 
тој се лекува многу брзо и лесно во секоја форма, по 
секој начин, секој вид, па затоа беше спроведено 
истражување со вештачки витамин Е, создаден по 
хемиски пат и видовме дека тој апсолутно не делува – 
хемикалиите не дејствуваат, само штетат; природата е 
она што навистина делува – болестите се јавуваат во 
природата – токму таа го дава решението на проблемите 
– толку едноставно е сè.Ако нешто не постоело пред 100 
години, од него нема потреба и денес. Ако сакаме да 
разбереме како да се излечиме од рак, веднаш почнуваме
со вегетаријанска храна и суров период. Мој пријател-
кулинарски, има книга за суровата храна, која чини 
само неколку долари, на неговиот сајт има филмови 
како да ги приготвите;Јас веднаш би навестил дека со 
сурова храна, секојдневно да се пијат 4 литри вода 
(освен во случаи кога пациентот страда од ретка 
бубрежна болест), со половина лажичка морска сол во 
водата – потребата од сол за сите функции на 



организмот, потреба од електронизација, а таа се создава
само од доволно количество сол. Поради недостиг на сол 
се јавува проблем со крвниот систем. Велат дека не 
треба да се употребува многу сол, ако имаме висок крвен
притисок- така не учеле, но токму спротивното е 
точно.Проблемот е во тоа што во такви случаи тие ја 
имаат предвид трпезната сол – таа многу често содржи 
една третина стакло, една третина песок и една третина 
сол. Стаклото и песокот ги надразнуваат артериите кои 
почнуваат да крварат. Затоа кон нив се насочува 
холестерол, за да запре крварењето, за да не умрете од 
внатрешно крварење.Поради тоа ни кажуваат дека 
холестеролот предизвикува висок крвен притисок и 
затоа е стеснувањето на артериите. Тоа е комплетен 
апсурд, бидејќи ние не можеме да умреме од големо 
количество холестерол, туку од недостиг. Има луѓе кои 
имаат холестерол 60 и се целосно здрави и не боледувале 
никогаш во својот живот.Што прават со болните во 
одделението за изгореници – секојдневно им даваат на 
пациентите варени јајца по 20-25 на број бидејќи знаат 
дека само холестеролот може многу брзо да создаде нови 
здрави клетки; околу 87 проценти од нашите клетки се 
градат од холестеролот; во ниско ниво на холестерол 
нашиот организам не може да создава нови 
клетки.Зборуваат за добар и лош холестерол – „HDL“ и 
„LDL“; дури не станува збор за холестеролот – 
протеините се носители на холестеролот – почнуваме да 
ги разбираме зборовите на доктор Гери Нил, д-р Уолок и 
други, кои велат дека за статистиката дека лекарите 
имаат најкраток живот – 56 години, највисоко ниво на 
алкохолизам и употреба на дрога, како и за највисоко 



ниво на самоубиства – тоа е повисоко само кај 
психијатрија – а ние одиме да ги прашуваме нив како да 
живееме подолг, здрав и среќен живот. Јас верувам дека 
треба да го промените своето размислување.
(Храна со висока содржина на витамин Ц: лути 
пиперки, зелка, брокула, папаја, јагоди, карфиол, зелка, 
ананас, киви, портокал, лимон)



Еве што ќе се случи со нашето тело доколку јадеме
по три јајца дневно

Знаете ли што се случува со нашето тело, ако јадеме три јајца 
секој ден? Сега ќе дознаете!
Според последните истражувања докажано е дека јајцата се 
исклучително корисни за здравјето и сега ќе ви покажеме 
зошто. Едно јајце содржи 180 – 186 мг холестерол, додека 
црниот дроб може да генерира 1000-2000 мг холестерол дневно.
Еве што се случува со нашето тело, ако јадеме по три јајца секој
ден:
Јајцата се богати со витамини А, Б6 и Е, тиамин, рибофлавин, 
фолна киселина, железо, фосфор, селен, магнезиум.

                                                 Холестерол

Точно е дека јајцата содржат холестерол, но тип HDL кој не е 
опасен за Вашето здравје. Напротив, тоа е многу корисно, 
бидејќи тој му помага на телото да произведува витамин D и 
хормони како тестостерон, естроген и кортизол. Тој ги чисти и 
заштитува садовите од атеросклероза и други 
кардиоваскуларни заболувања.

                                                    Холин

 Дали сте слушнале за холин? Ова е важна хранлива материја 
содржана во јајцата која го стимулира развојот на мозокот и ја 
одржува меморијата.

                                                 Добар вид



 Јајцата се многу корисни, кога станува збор за видот, бидејќи 
тие содржат високи нивоа лутеин и зеаксантин кои го 
намалуваат ризикот од дегенерација на макулата и ги штитат 
очите од штетните UV зраци. Овие моќни каротеноиди го 
намалуваат ризикот од катаракта со цели 50%.

                                     Ги храни мускулите

 Јајцата се одличен извор на протеини – само 2 јајца содржат 
еднакво количество протеини, како дел од месото, но без масти.

                                       Ги храни коските

 Јајцата изобилуваат со витамин D и калциум – главни 
хранливи материи кои се од исклучително значење за здравјето 
на коските. Витаминот D овозможува подобра апсорпција на 
калциум во организмот, а самиот калциум е потребен за 
правилно згрутчување на крвта, нервните сигнали и мускулни 
контракции.

                                     Го помага слабеењето

 Некои од вас се уште избегнуваат јајца, додека се на диета, но 
тоа е погрешно. Јајцата содржат многу хранливи материи кои 
прават да се чувствувате целосно сити подолго. Од друга 
страна, јајцата се со ниска содржина на калории што ги прави 
добар прилог на секоја диета. Тоа од своја страна придонесува 
за губење на вишокот килограми и редукција на мастите во 
телото.

Животот е краток



Не можеме да бидеме среќни ако не се прифатиме себеси онакви
какви што сме и ако не чувствуваме љубов кон најважната 
личност во нашиот живот, а тоа сме ние самите.Многу 
генерации пораснаа верувајќи дека љубовта кон себеси значи 
себичност и дека како таква е непотребна. Многумина ќе кажат
често дека оние кои се сакаат себеси се себични, егоистични, 
нарцисоидни и чудни.Луѓето често ги учат своите деца да бидат 
љубезни и добри кон другите, но не им велат да бидат добри кон
себеси. Не ги учат дека прво треба да се сакаме себеси, а потоа 
да очекуваме да бидеме сакани од другите луѓе.Секогаш себеси 
треба да си се ставаме на прво место.Животот е прекраток за да 
не го направиме тоа. Ќе дојде ден кога ќе се каеме што не сме се 
сакале себеси доволно и што за сите сме го направиле тоа, но 
сме заборавиле на себеси.Престанете да се критикувате себеси.
Нема потреба да се самообвинувате за сите нешта кои сте ги 
направиле или не сте ги направиле. Не си ја упатувајте себеси 
секогаш најлошата критика. Не бидете попустливи кон другите
луѓе, а безобзирни кон себеси.Бидете добри кон себеси.Ако не 
сте добри кон себеси, како другите да бидат добри кон вас? Не 
очекувајте дека животот ќе се смени преку ноќ или дека светот 
ви должи нешто. Борете се за тоа што сакате, и секогаш сакајте 
го најдоброто за себе.
                           Прифатете ги лошите околности.
Животот понекогаш носи лоши околности, но тие се минливи. 
Прифатете ги како такви и не очајувајте и не се жалете ако не 
можете да ги смените. Фокусирајте се само на оние работи кои 
можете да ги промените.
                                    Давајте си поддршка.
Кажете си убав збор кога ќе направите нешто добро, насмевнете
се кога ќе добиете пофалба. Давајте си мали награди кои ги 
заслужувате и полека заборавајте на сомнежот кој го имате за 
себе.



За 48 часа елиминирајте ги сите токсини и масти од
телото

Диета, детоксикација и забрзување на метаболизмот – три во 
едно би можел да биде називот за дводневниот режим за 
исхрана со кој за само 48 часа ќе почувствувате позитивни 
физички промени.
Главни состојки на оваа детоксикација се два напитока кои ќе 
ви помогнат да го прочистите телото од наталожените токсини 
и масти.
Диета за прочистување со која веќе за 48 часа, колку што трае, 
ќе се чувствувате подобро, подразбира консумација на зеленчук
и житарки кои помагаат во забрзувањето на просецот на 
детоксикација.
Исто така, во текот на тие два дена потребно е да пиете зелен 
чај без додатоци. Сржта на ова прочистување се два напитока, 
напиток за слабеење (кој се пие навечер) и напиток за 
забрзување на метаболизмот (кој се пие наутро).

                                  Напиток за слабеење:
1 лажица мелена лута пиперка, 1 лажица ѓумбир, 2 лажици 
лимонов сок, 1 лажица јаворов сируп, 300 мл вода.
Подготовка и употреба:
Ставете ги сите состојки во блендер и добро мешајте. Овој 
напиток најдобро е да го пиете пред спиење.

                    Напиток за забрзување на метаболизмот: 
4 чешниња лук,
 6 лажици лимонов сок, 2 домати, 6 коцки мраз, 50 мл вода.
Подготовка и употреба:
Ставете ги сите состојки во блендер и мешајте. Овој напиток 
најдобро е да го пиете наутро на празен стомак.



За подобар вид конзумирајте суво
грозје

Наместо разни грицки, кои секојдневно ги консумираме 
и кои содржат големи количини на шеќер и адитиви, 
треба да консумираме суво овошје и јаткасти плодови 
кои го подобруваат нашето здравје.
Меѓу нив се наоѓа и сувото грозје кое содржи многу 
витамини и минерали и притоа добро влијае на 
здравјето на очите.
Тоа, исто така, содржи полифеноли и фитонутриенти 
кои имаат силно антиоксидантно делување и кои ги 
штитат очите од дегенеративни промени, макуларна 
дегенерација и катаракта, но и спречуваат слабеење на 
видот. 
Покрај тоа, сувото грозје во својот состав има и големо 
количество на витамин А, бета-каротен и акротеноиди, 
кои исто така, играат важна улога во зачувувањето на 
очите.

Олеанската киселина, која се наоѓа во неговиот состав, е
важна за здравјето, важна за здравјето на непцата и 
забите бидејќи го намалува ризикот од појава на 
воспаление на непцата, кариес и пропаѓање на забите. 

Сепак, тоа не е се. Сувото грозје поттикнува апсорција 
на витамини и минерали од останатите намирници кои 
се внесуваат во текот на денот и со тоа придонесува за 
зајакнување на имунолошкиот систем.



За ревитализирање на телото
конзумирајте сок од цвекло

Цвеклото е исклучително здрав зеленчук, но поради вкусот 
многумина го избегнуваат. 
Ви претставуваме неколку важни причини поради кои сокот од 
цвекло е толку здрав и токму поради нив треба да го засакате и 
што почесто да го пиете.

1. Сокот од цвекло го содржи пигментот беталаин кој има 
антиоксиданси и противоспалителни својства. Благодарение на 
таа состојка сокот од цвекло го спречува оштетувањето на 
клетките и ги отстранува слободните радикали од телото.
2. Ако имате дигестивни нарушувања, редовно пијте сок од 
цвекло. Истражувањата покажаа дека сокот од цвекло ги чисти 
цревата, и помага тие да функционираат правилно.
3. Благодарение на каротеноидите како што се зеаксантин и 
лутеин, сокот е цвекло е добар и за здравјето на очите.
4. Сокот од цвекло го зголемува нивото на енергија, така што 
му помага на вашето тело подобро да реагира при вежбањето.
5. Една чаша сок од цвекло на ден го намалува крвниот 
притисок.
6. Сокот од цвекло ќе го зголеми нивото на железо во крвта. 
Освен железо, сокот од цвекло содржи и антиоксиданти кои 
нивото на хемоглобин ќе го одржат на нормално ниво. Железото
во сокот ја подобрува и циркулацијата.
7. Сокот од цвекло го зголемува имунитетот, па вашето тело 
побрзо и полесно да се избори со инфекциите.
8. Благодарение на магнезиумот кој го содржи, сокот од цвекло 
помага и при ублажување на стресот.



За само 4 часа излекувајте го
воспаленото грло

Станува збор за стар народен лек кој успешно 
помага кај полесните воспаленија на грлото и 
крајниците – воспалението се смирува за само 
четири часа.
Се што ви е потребно е ким.
                                               
                                   Рецепт:

Прелијте 80 грама мелен ким со 200 милилитри 
вода и варете го на тивок оган 15 минути. Треба да 
добиете густа, растеглива смеса која наликува на 
талог од кафе.
– Процедете го тоа, па додадете 50 милилитри вода.
– Гответе додека не зоврие, па тргнете го од огнот.
– Во смесата додадете една лажичка коњак или 
вињак.
– Консумирајте го лекот на секој половина час по 
една лажичка и така четири часа по ред.



Зависноста од мобилните телефони станува
секојдневие

Мобилните телефони стануваат неопходен дел од нашето 
секојдневно живеење. Присутни се кај целата популација без 
разлика на возраста – ги користат деца, возрасни, стари… Без 
мобилниот телефон не можеме да поминеме ниту една минута. 
Бројни се примерите кога поради заборавен телефон се враќаме
дома да го земеме, кога гледаме во телефон поминувајќи улица, 
кога возиме и разговараме на мобилен телефон, кога седиме со 
пријателите и наместо да разговараме, гледаме во телефонот…
Истражувањата покажуваат дека 26 проценти од луѓето го 
бараат мобилниот телефон додека разговараат на него, а и 
многу помалку време им треба да сфатат дека го изгубиле 
мобилниот телефон, отколку кога ќе изгубат паричник или 
некоја друга вредна работа.

– Можноста за комбинирање повеќе функции во еден мал 
апарат што можете да го ставите во џеб овозможува поголема 
мобилност и забава. Како во професионалниот така и во 
приватниот дел од животот, овие телефони ги прошируваат 
нашите способности и ни помагаат брзо, навремено и ефикасно 
да ги решаваме проблемите. Така, самата природа на 
паметните телефони прави нивното отсуство мошне брзо да го 
констатираме и тоа да доведе до наша вознемиреност, вели 
проф. д-р Маријана Марковиќ од Институтот за социолошки и 
политичко-правни истражувања.
За тоа колку сме зависни од телефоните говори и податокот 
дека барем шест часа повремено поминуваме на интернет, а 
само на социјалните мрежи Фејсбук и Инстаграм кликнуваме 
до 30 пати дневно додека вечераме, додека сме во театар, кино 
или седиме со пријатели.



Користењето на мобилните телефони го одвлекува вниманието, 
па оттука постои опасност да не забележиме дека има 
автомобил кога поминуваме улица, да не внимаваме додека 
возиме, да не сме концентрирани на работа… Мобилните 
телефони и апликациите што ги нудат се причина и децата да 
не ја следат наставата на училиште, поради што наставниците 
имаат проблеми со концентрацијата на децата на часовите.
Професорката Марковиќ вели дека не може да се откажеме од 
мобилните телефони, но она на што треба да работиме и да се 
учиме е културата на употреба на овие телефони.

– Појавата и употребата на паметните телефони е во согласност 
со феноменологијата на современото живеење каде што сè е 
достапно за многу кратко време и каде што 
далечината/бризината се релативни категории. Корисноста на 
паметните телефони не може да се спори, не би можеле да 
замислиме да живееме повторно во времето на старите, фиксни 
телефони, кои за младите генерации се можеби и непознати. 
Ниту еден технолошки производ не е сам по себе лош или добар.
Начинот на кој ги користиме нештата можат да бидат корисни 
или штетни по нас или по другите. Токму заради тоа и треба да 
се учиме на култура на употреба на, во случајов, паметните 
телефони, истакнува Марковиќ.
Но, за да почнеме да ги менуваме навиките и да ги користиме 
паметните телефони само кога навистина ни се неопходни, 
треба првично да станеме свесни дека сме зависни од нив. 
Промената на навиката, велат психолозите, се случува во оној 
момент кога ќе станеме свесни што правиме, како се 
однесуваме, како реагираме и во која функција е нашето 
однесување.



–  Со оглед на фактот дека наставниците секој час имаат 
проблем со ученици кои не ја следат наставата поради 
користење на паметните телефони, промената на навиките би 
било добро да почне да се случува во училиштата преку добро 
осмислени програми, вели професорката Марковиќ.
Таа напоменува дека треба да се прави разлика меѓу 
вообичаените навики на употреба на паметните теелфони од 
проблематичната употреба на телефоните. Под проблематична 
употреба се подразбираат ситуациите кога личноста не е во 
можност да ја контролира употребата на паметниот телефон 
што има негативен одраз врз секојдневното живеење.
– Вака дефинираната употреба на паметните телефони станува 
здравствен проблем, кој бара посебен третман, појаснува 
професорката Марковиќ.
Сè уште постојат дилеми дали паметните телефони влијаат врз 
здравјето
Сè уште постојат дилеми дали радиофреквенциите од 
мобилните телефони имаат негативно влијание врз здравјето на
луѓето и се причинител за низа болести. Спроведени се бројни 
научни истражувања, но и понатаму мислењата се 
спротивставени. Едни сметаат дека телефонот има штетно 
влијание и може да биде причина за појава на алергии, 
стареење на кожата и рак, додека други велат дека нема 
причина за загриженост и оти изложеноста на зраците од 
мобилните телефони нема штетно влијание врз здравјето. 
Сепак, се препорачува да се користат мобилните телефони што 
е можно пократко и да се избере модел на телефон што помалку 
зрачи.
Од друга страна, Светската здравствена организација советува 
децата помали од две години да не играат со мобилни телефони 
затоа што во периодот на развој на нивниот нервен систем може
да бидат поподложни на досега неоткриени здравствени ризици.
Затоа се препорачува родителите да влијаат врз децата така 
што, наместо повеќе време да поминуваат на мобилен телефон, 
ќе ги натераат да се занимаваат со други активности.



Зајакнување на имунитетот со печурки!

 Со пролетта, надоаѓаат и алергиите. Имуниот систем 
кај некои поединци добро не разликува што е свое, а што
туѓо, што треба да брани и што да напаѓа. Интересно е 
тоа што покрај многуте проблеми кои еден надразнет 
имун систем може да ги прави, постои и една огромна 
предност. Имено, многу научни студии покажуваат дека 
луѓето со алергии може да имаат намален ризик од 
појава на рак. Значи нивниот имун систем покрај тоа 
што им прави очигледни проблеми – состојбата на 
зголемена будност и раздразливост му помага подобро да
ги лоцира и елиминира туморите во развој. Се поставува
прашањето: има ли начин да го поттикнеме нашиот 
имун систем да биде поактивен, но без притоа да ни 
прави проблеми и да ги напаѓа нашите ткива и органи, 
или без да претерува кога ќе дојде во контакт со 
безопасни суптстанции? Значи, само подoбро да не’ 
брани! Група научници во Австралија го испитувале 
токму ова прашање. Испитаниците ги поделиле на две 
групи. Едната јадела вообичаено, а другата се хранеле 
исто, но со додаток од супа од шампињони секој ден. За 
една, недела, испитаниците во групата со шампињоните 
покажале пораст на ИгА во плунката за 50%. Ефектот 
траел уште една дополнителна недела по испитувањето. 
Дополнително, бил утврден и силен анти-воспалителен 
ефект на печурките. Значи, имунитетот бил зајакнат, без 
да се предизвикаат несакани споредни дејство по 
здравјето. Се чини дека токму печурките се одговор на 
нашето прашање. извор: Д-р Митов



Зачин кој ги заменува апчињата
против болки

Наместо на првите знаци на болка да посегнувате 
по апчиња, треба да посегнете по куркума, 
индиски зачин од семејството на ѓумбирот. За него 
и науката потврди и покажа дека е зачин вреден 
колку злато.
Со векови куркумата се користи како природен 
лек против болки, а клиничкото 
истражување спроведено на 109 пациенти кои 
страдале од остеоартритис на колено, го докажа 
тоа. Група пациенти добивале по 800 милиграми 
„ибупрофен“ секој ден во текот на шест недели. 
Други пациенти истовремено добивале по 2000 
милиграми куркума.
Строго се следело нивото на физичка активност на
двете групи на пациенти. Се покажа дека оние кои 
добивале кукрума имале подобри резултати и 
помало ниво на болки. Научниците исто така 
откриле и дека ибупрофенот е многу штетен за 
телото и дека многу внимателно треба да се 
консумира.
Куркумата можете да ја набавите во речиси секоја 
продавница.



Здрави навики кои ќе ви помогнат брзо да се
ослободите од вишокот килограми

Долго време живеевме во заблуда мислејќи дека доволна 
физичка активност во текот на денот може да ја оправда 
дуплата порција сладолед со која на крај ќе се 
почестиме.Нo, мислењата се поделени и дел од 
научниците велат дека всушност исхраната е клучниот 
фактор за слабеењето.Што и колку внесуваме во нашиот
организам е показател не само за нашата тежина туку и 
за целокупната здравствена состојба.И доколку сакате 
да симнете неколку несакани килограми, најбрзиот и 
најефикасниот начин е да се фокусирате токму на 
исхраната.Покрај промената на исхраната ви нудиме 
уште 10 корисни совети кои ќе ви се најдат во вашата 
борба со вишокот килограми.Доколку сте трпеливи и 
упорни, за кратко време ќе бидете сведок на трајни 
резултати.

                      Спијте од 7-8 часа дневно

Квалитетниот сон е уште еден важен аспект кој ќе ви 

помогне во борбата со вишокот килограми. Можеби 

звучи навистина досадно, но доколку му дозволувате на 

вашето тело одмор од минимум 6 часа дневно,тогаш ќе 

го забрзате процесот и за кратко време ќе ја постигнете 

вашата цел.



      Не пијте го утринското кафе на празен стомак

Кафето е корисно за забрзување на метаболизмот и ни 

помага да се разбудиме наутро. Но, пиењето на 

утринското кафе на празен желудник може да има 

контра ефект.Па, наместо прво да посегнете по кафето 

секое утро, обидете се да каснете барем една мала 

ужинка.

             Не гледајте телевизија додека јадете

Научниците докажуваат дека гледањето телевизија 

додека јадеме може значително да ја зголеми количината

на храна која ја внесуваме во организмот. Затоа 

направете си услуга и уживајте во храната и во 

тишината за време на секој оброк.

                 Не купувајте додека сте гладни

Ова е нешто што сите сме го направиле повеќе пати. 

Кога одиме во продавница гладни, најчесто завршуваме 

со милион непотребни и нездрави состојки кои воопшто 

не се наоѓаат на нашиот список. Да не ја спомнуваме и 

огромната сметка.



        Не посегнувајте по десерт после вечерата

За сите ние кои не можеме да си го замислиме животот 

без десерт ова може да изгледа како најтешкиот чекор. 

Но доколку го замените ноќниот десерт со нешто здраво 

како на пример шолја чај, вашето тело ќе ви биде 

особено благодарно и се разбира чајот ќе ви помогне 

побрзо да заспиете.

                           Пијте вода од чешма

Водата од пластични шишиња може да биде особено 

штетна за вашето здравје и да резултира во контра 

ефект. Опасната состојка Бисфенол А која се наоѓа во 

пластиката е докажано штетна и придонесува за 

хормонален дисбаласнс.Факт е дека денес не можеме да 

си го замислиме животот без пластика, но исто така 

можеме да одбереме здрава алтернатива и да купиме 

стаклено шише кое ќе го носиме со себе.На тој начин не 

си помагаме само себеси туку и придонесуваме за здрава 

околина.



                Започнете го оброкот со салата

Доколку стекнете навика да го започнувате вашиот 

оброк со салата, тогаш може да ја намалите количината 

на храна која ќе ја изедете и со тоа да придонесете за 

намалувањето на килограмите.

         Јадете исти порции без разлика каде сте

Количината на храна е важна кога станува збор за 

намалувањето на килограмите. Контролата на порциите

може најпрво да ви делува како многу досадна работа, 

но откако ќе се навикнете и вашиот желудник ќе ви биде

благодарен.

Пред да ја наполните чинијата разлислете реално колку 

ви е доволно за да останете сити до следниот оброк.



Зема шприц и направи нешто
што ќе го правите и вие во

вашата кујна!

Зема шприц и направи нешто што 
ќе го правите и вие во вашата 
кујна!
Веруваме дека сите до сега сме 
виделе голем број реклами за 
вакуум ќеси за пакување на 
пречрабени намирници, за кои 
можеме да се согласиме се ставрно 
корисни. 
Се користат во кујната, а го 
продолжуваат животот на вашата 
храна.



Зошто понекогаш се штрекнувате
додека потонувате во сон?

Дали некогаш ви се случило да се штрекнете баш 
кога сте почнале да тонете во сладок сон, без да ве 
разбуди некој намерно?
Станува збор за ненамерно грчење на мускулите 
додека телото се опушта за сон, т.н. хипничко 
тресење.Името го добило според состојбата на 
хипногогија, односно преминот меѓу будност и сон. 
Грчевите на мускулите може да се јават спонтано 
или може да бидат предизвикани од надворешни 
дразби како звук или светлина.Некои луѓе тврдат 
дека со овие грчеви доживуваат и халуцинации.
Некои научници веруваат дека стресот, 
прекумерно внесување кофеин, умор или 
недоволно спиење може да го зголеми шансите за 
хипничко тресење, но оваа појава уште не е 
доволно истражена.
Некои тврдат дека за тресењето придонесува и 
зголемената телесна активност во вечерните 
часови.



Научниците не се сигурни зошто точно се јавува 
ова штрекнување, но се согласуваат дека станува 
збор за вообичаена и безопасна појава за која не 
треба да бидете загрижени.

Излечете синусна инфекција 
Синусната инфекција е состојба кога доаѓа до 
отекување или воспаление на ткивото покрај 
синусот.
До тоа доаѓа кога синусите се исполнети со течност
и бактерии наместо воздух. За среќа постои начин 
како да ја излечите оваа инфекција.

                     Потребни состојки:

 1/2 шолја чиста вода за пиење
 1/4 шолја јаболков оцет
 1 лажица мед
 1 лажица бибер
 1 исцеден сок од лимон

                          Подготовка:



Сварете ја водата, а потоа ставете ја во шолја. 
Додајте го јаболковиот оцет и промешајте, па 
оставете да се излади на собна температура. 
Откако ќе се излади додадете бибер, мед и 
повторно мешајте. На крајот додадете лимонов сок
и добро измешајте.
За најдобар резултат оваа течност се пие на празен 
желудник пред појадокот и пред спиење навечер.

Измешала сок од лимон и сода
бикарбона – Овој трик ќе ве

воодушеви!

Дали знаевте дека во светот се трошат 1.4 
милијарди долари на избелување заби? 
Но, тие бројни препарати, иако можат да ги 
избелат вашите заби, ја уништуваат забната глеѓ и 
ги прават забите почувствителни.
Сепак, можете и сами да се погрижите за белината 
на вашите заби и тоа без хемикалии.
Сода бикарбона и сок од лимон
Содиум бикарбонатот е благо абразивен и тој лесно
ќе ги отстрани дамките од вашите заби и ќе им ја 
врати природната белина. 
Но, како и секогаш не треба да претерувате. 



А за правење на оваа природна паста, потребни ви 
се сода бикарбона и лимонов сок за да направите 
паста.
Ставете малку паста на четката, истријте ги 
забите. 
Веднаш потоа измијте ги забите, со цел да спречите
лимонската киселина да ја оштети забната глеѓ.

Имала 138 килограми: Ослабела 57
без диета само со оваа вежба и сега
сите нејзини другарки и љубоморат

Лаура во еден момент имала повеќе од 138 килограми и 
во тој момент одлучила да собере сили за да ослабе.
Оcлабела до 81 килограм до мај 2017 година, а денес 
после долгогодишното кревање на тегови има 88 
килограми.

– Направете си себе услуга и немојте никогаш да 
заборавите од каде сте почнале и никогаш не заборавајте
колку сте биле љубопитни за промена. Не заборавајте 
колку храбро сте се бореле за успех.Знам, тешкое , но 
реди, стои во испиритативната порака на оваа млада 
девојка, која ја сподели на Инстаграм својата приказна.



Почнала да крева тегови и минувала со часови во 
теретана секој ден. Истовремено правела 
истражување поврзано со фитнес, храна и здравје.

– Ги променив моите навики во исхраната и 
додадов доста здрава храна во исхраната, напишала таа.
Сега јаде избалансирана храна, богата со зеленчук и 
овошје, риба, пилешко и јаглерохидрати. Во процесот на 
губењето на масата јадела 5 до 6 пати на ден, оброци 
богати со зеленчук и протеини од меса и јајца.

Имате проблем со косата и со слабиот
вид – Три лажици дневно од оваа

смеса и ќе се случи чудо!

Многумина од нас имаат проблем со косата, но и со
слабиот вид. Природата ни нуди решенија и за овие
проблеми. Се што е треба е да ја изедете оваа смеса
полна со здрави намирници и ќе го подобрите 
видот, а и здравјето на косата.После неколку дена 
примена, ќе приметите значително подобрување и 
ќе чувствувате многу подобро. За припрема нема 
да ви требаат многу состојки.
                            Потребни состојки:
200 грама ленено масло,4 лимони,1 килограм мед,



3 мали чешниња бел лук.
                                     Припрема:
Очистите го белиот лук и ставете го во блендер 
заедно со 4 лимони и направете добра смеса. На таа
смеса додадете и го лененото масло, медот и уште 
мешајте. Смесата префрлете ја во телга, добро 
затворете и ставете ја во фрижидер.Конзумирајте 
по една лажица од смесата пола саат пред оброкот, 
но конзумирајте со дрвена лажица. Потребно е да 
конзумирате три пати дневно, пред оброкот, оваа 
смеса ќе ви го подобри целокупното здравје и ќе 
делувно превентивно на многу заболувања.

Исчистете ги цревата од токсини со
само една лажица од овој сируп 

Нашите црева се од особено значење и 
затоа е потребно повремено да се грижиме 
за нивно добро и квалитетно чистење од 
екскрементните остатоци. Потребно е 
здраво да се храните, а може да ви помогне
овој природен лек кој се покажал како 
многу ефикасен. 
                              Состојки:



 5 шолји вода,100 г сливи без семка,100 г 
урми без семка.
                            Подготовка:
 Во зовриена вода ставете го сувото 
овошје. Оставете ги 15-тина минути, а 
потоа исцедете ги за да се изладат. 
Консумирајте наутро на празен желудник 
по една лажица. Исчистете го 
дигестивниот тракт од токсини и 
ослободете се од проблеми како што се 
опстипација.



Исчистете превртена кожа со две
состојки

Облеката, чевлите или модните додатоци од 
превртена кожа понекогаш изгледаат многу 
поубаво од примероците од обиќна кожа, но често 
ги избегнуваме поради едноставна причина – 
тешко се одржуваат.
Но постојат интересни трикови кои ќе ви помогнат
самите да се справите со овој проблем:
                             Алкохолен оцет
За темните флеки на превртената кожа употребете 
го овој трик. Пред да почнете со чистење, на 
скриено место покрај ѓонот истурете алкохолен 
оцет и оставете го да се исуши. Ако капката не 
остави никаква трага, продолжете ја постапката. 
Натопете парче ткаенина во оцет и со неа нежно 
потопете ја флеката додека не се намокри, оставете
ја кратко да отстои, па пребришете со сува крпа.
                                         Вода
Капките вода на превртената кожа може да остави 
темни флеки. Овој проблем можете да го решите 
лесно. Натопете ја крпата во млака вода и 
пребришете ги целите чевли. Бојата привремено 
ќе потемни, но кога кожата ќе се исуши ќе се врати
нормалната нијанса, а флеката ќе исчезне.



Јадете чоколадо!

Ацтеките ја нарекувале храна на боговите, во Европа ја 
користеле како лек, а денеска е најпознато слатко задоволство, 
нејзиното височество чоколадата. Има неколку добри работи 
кои треба да ги знаете ако веќе толку сакате да ја консумирате. 
Секако станува збор за онаа горчлива (црна) чоколада со 70 
проценти па и повеќе какао во неа.Кога консумирате таков вид 
на чоколадо во вашето тело се случуваат низа на прекрасни 
работи, тврдат научниците.Во првите 10 минути откако ќе се 
изедете неколку коцки очекувајте го следново:-подобро 
расположение благодарение на есенсијалната аминокиселина 
триптофан која пак го потикнува лачењето на хормонот на 
среќа серотонин-намалување на крвниот притисок-го штити 
заштитиниот слој на забите благодарение на маслото од какао 
кое го спречува ширењето на бактерии-ја подобрува борбата со 
кашлицата поради присуството на теоброминот, станува збор за
горчлив алкалоид од дрвото на какаото, а научниците велат 
дека е покорисен од кодеинот-го храно вашиот организам со 
витамините Б1, Б2, Е, бета каротен, калциум, магнезиум, 
натриум, железо-чоколадото помага при превенција на 
дијабетисот поради флавоноидите-го намалува стресот и 
позитивно влијае на хормоните-ја намалува потребата за 
нездрави шеќери и други колачи.

Со редовна консумирање на темното чоколадо влијанието е
следно:
-го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести-добро 
делува на крвните садови-го подобрува памтењето, особено кај 
повозрасните благодарение на магнезиумот-го успорува 
стареењето затоа што е полна со антиоксиданси.За крај уште 
еднаш да се потсетиме, станува збор за чоколадо кое содржи 70 
и повеќе проценти какао.



Како да го поправите вашето
расположение за неколку минути?

Многу често се случува едноставно да немаме волја за 
ништо, а нашето расположение оди во минус. За среќа, 
постојат мали и едноставни трикови кои ако ги 
користите често, многу брзо и ефективно ќе ви го 
поправат расположението.

                                  Бидете благодарни
Без оглед на причините за лошото расположение, 
благодарноста е одличен начин за брзо да го поправите. 
Едноставно сетете сe на работите за кои сте благодарни и
набројте ги на глас.

                 Фокусирајте се на сегашниот момент
Сите знаеме дека утре никогаш не доаѓа, нели? 
Сегашниот момент е единственото време кое ни е на 
располагање, а ние воопшто не се фокусираме на него. 
Во своите мисли, најчесто се занимаваме со минатото 
или грижите околу иднината. Живејте тука и сега.

                                       Прошетајте
Ако сте во можност, излезете надвор и прошетајте, ако 
треба нека биде и најкратката прошетка на светот. 
Додека шетате, дишете длабоко и набљудувајте ја 
околината.
 
              
                                     Танцувајте



Ако сакате музика, пуштете си ги омилените песни и 
танцувајте сами среде дневната соба. Можеби ќе ви биде 
малку необично, но танцувањето со сигурност ќе ве 
расположи, а освен тоа ќе уживате и во чувството на 
слобода.
                         Средете барем една полица
Занимавањето со едноставни работи како средувањето 
на хаосот на вашите полици може многу да ви помогне. 
Додека го расчистувате нередот, нема да се занимавате со
мислите кои ве оптеретуваат.
                             Јавете им се на саканите
Јавете им се или пратете им порака, но само за да им 
кажете нешто убаво, дека едноставно сте посакале да ги 
чуете или да ги викнете на кафе. Не се јавувајте за да се 
жалите.
                             Играјте со своите мисли
 наместо да дозволите  вашите мисли да си играат со вас
Нашите мисли се само наши мисли, не се апсолутни 
вистини, а ние сме тие кои им даваме моќ и внимание, 
најчесто многу повеќе од потребното. Играјте си со 
мислите, тие се само наши гости, а ние сме домаќини, па 
ако некој гостин не ви се допаѓа, не го пуштајте да влезе.
                                       Сеѐ е минливо
Секогаш имајте на ум дека сеѐ е минливо, така побрзо ќе 
ви помине нервозата. Сите имаме такви моменти, само 
некои луѓе им обрнуваат повеќе внимание. А онаму каде
што го насочуваме вниманието, таму се и нашите мисли 
и чувства.
Насмевнете си се самите на себе во огледало
… веднаш се чувствува разлика, нели?



Како да дадете отказ од досадната работа и
да ги следите соништата

Сите млади луѓе сонуваат, ja планираат смело и се возбудуваат од 
иднината. Но, како што расте возраста, тоа изгледа исчезнува. Ова 
опаѓачко ниво на амбиција создава основа за компромиси. И така , во 
еден момент веќе ги обвинувате луѓето и ситуациите за вашата несреќа и
досадна работа.
                                 1. Излезете од зоната за удобност

Една голема причина што ја компромитира вашата кариера и соништа е 
одбивањето да ја напуштите вашата зона на удобност. Вие не сакате да ја 
подигнете линијата. Но, за жал, часовникот чука неговото време лета. 
Затоа збогување со зоната на удобност е еден од најголемите чекори за 
крај на сивилото во секојдневниот живот.
         2. Ослободете се од сеќавањата за вашата моментална работа
Во повеќето случаи, вашето минато не дозволува да се ослободите во 
настојувањето, зошто вашите спомени од минатите денови доминираат 
во спомените што сакате да ги креирате. Но, само со затворање на 
вратата на минатото, може да направите голем скок кон професионална 
реализација.
                       3. Прифатете го неуспехот со насмевка
Звучи глупаво? Не, не е. Успехот е неостварлива маска која опфаќа 
многу безживотни лица кои пред тоа доживеале неуспех. Во случај да не 
знаете ако Томас Едисон не се откажал откако еднаш не успеал, тој 
никогаш немало да стане најпознат иноватор на Америка. 
Истражувањето за кариера од соништата е низа борби и неуспеси. И ако 
не сте подготвени да доживеете неуспех на многу пати, не можете да 
успеете.
   4. Оневозможете му на социјалното опкружување да ве контролира
Многу често социјалната средина игра поголема улога отколку што 
треба. Не станувајте марионета на луѓе и не грижете се за нечија 
критика.
                                     5. Не анализирајте премногу
Интелигентните луѓе се склони кон надминување, што може да доведе до
неможност да донесуваат одлуки или да преземат соодветни мерки. Да, 
вие сте интелигентни, но мора да бидете попаметни! Никогаш не 
дозволувајте вашата интелигенција да стане пречка за вашите соништа.



Како да ја одмрзнете шофершајбната за
помалку од една минута

Една од најлошите работи во студените зимски месеци е 
чекањето да се одмрзне шофершајбната.
Ако ја вклучите вентилацијата на одмрзнување, тоа 
може да потрае некое време и исто така да потрошите 
гориво.
Во случај да се обидувате со стругалка да се ослободите 
од мраз, постои голема веројатност да се смрзнете и тоа е
тешка физичка работа која воопшто не е пријатна рано 
наутро.
За среќа, овој раствор ќе ја заврши работата подобро од 
било што од горенаведеното, и за помалку од една 
минута, а и лесно се прави.
Најдобро е да се направи навечер за да бидете 
подготвени во утринските часови.
Едноставно измешајте 1/3 вода со 2/3 обичен медицински
алкохол (седумдесетпроцентен).
Течноста сипете ја во шише со распрснувач и наутро 
испрскајте ја замрзнатата шофершајбна. Мразот треба 
да исчезне во истиот момент.
Ова решение е толку ефикасно бидејќи медицинскиот 
алкохол не замрзнува се додека не достигне температура 
од минус 53 Целзиусови степени.



На крај, важен совет, никогаш не прскајте топла или 
врела вода по замрзнатата шофершајбна ако надвор е 
студено, бидејќи така ќе додадете уште еден слој мраз на 
стаклото, а во најлош случај може да дојде до негово 
пукање.

 Како да си го вежбате мозокот?



Долгиот живот и не е некоја радост ако веќе не се 

сеќавате на ништо. За среќа, колку и да сте стари, 

можете да го сочувате помнењето и бистриот мозок ако 

секојдневно правите ментални вежби. Бидете истрајни 

во секојдневните вежби и до крајот на месецот веќе ќе 

почувствувате дека меморијата ви е подобрена. 

Научниците веќе докажаа дека човечкиот мозок има 

чудесни способности на регенерација и дека може брзо да

се прилагоди. Со правилно поттикнување, мозокот може 

да создаде нови нервни врски и да го зголеми 

когнитивниот капацитет, поради што ќе можете полесно 

да учите и да помните.Обидете се да вежбате 

секојдневно, од прилика во исто време, затоа што така 

побрзо ќе развиете нови нервни врски. Овие вежби 

помагаат за развивање на менталните способности кај 

младите и ја штитат острината на мозокот кај 

постарите:



Научете песна на памет, играјте шах, уживајте во тежок 

крстозбор, научете телефонски броеви на памет, правете 

пресметки без помош на калкулатор, научете зборови од 

нова песна, запомнете листа од работи кои треба да ги 

купите. 

Само внимавајте да изберете нешто ново.

Користете друга рака, левата ако сте деснораки и 

обратно. 

Така јадете, чешлајте се или ракувајте со глушецот. 

На тој начин ќе ја стимулирате комуникацијата измеѓу 

двете хемисфери на мозокот, што ќе го подобри 

менталниот капацитет и физичката рамнотежа.

Ако секојдневно сте истрајни во применувањето на 

вежбите, наградете се. 

Така ќе имате уште еден поттик за вежбање.



Како до работа без работно искуство
– 3 совети кои ќе ви помогнат  
Потрагата по работа без работно искуство за 
некого може да трае цела вечност. Тоа е така 
бидејќи станува збор за процес на кој влијаат 
голем број субјективни и објективни фактори. 
Доколку и вие се соочувате со потешкотии да 
најдете работа без работно искуство, се наоѓате 
на вистинското место. Во продолжение, ви 
пренесуваме три совети кои значително ќе ви 
помогнат да ја пронајдете вашата прва 
работа.Прилагодете ја кратката биографија за 
секој огласДури и да немате никакво 
професионално искуство потребно е да 
размислите за курсевите што сте ги положиле, 
проектите што сте ги направиле, праксите, 
волонтерствата и слично и како истите 
соодветствуваат со позицијата за која се 
пријавувате. Лидерство, решавање на проблеми 
или работа со тесни рокови? Анализирајте од 
огласот што е тоа што го преферира вашиот 
потенцијален работодавач и нагласете го истото 
во вашата кратка биографија. Прилагодувањето 
може да ви одземе повеќе време, но секогаш 
преферирајте квалитет, наместо квантитет. 
Подобро да аплицирате 15 пати и да добиете 5 
одговори, отколку да испратите 50 апликации и 
да останете без одговор.



                               Networking

Вмрежувањето е еден од најмоќните канали 

преку кој може да добиете неформална понуда 

за вработување. Ако скоро сте го завршиле 

вашето образование, распрашајте се помеѓу 

вашите колеги и пријатели кои веќе пронашле 

работа и дознајте први кога компаниите во кои 

тие работат вработуваат. Шансите ви се 

поголеми бидејќи препораката значи поголема 

доверба и помал ризик за менаџерите одговорни 

за вработување.

  



      Бидете конзистентни и организирани

Кога ќе донесете одлука да барате работа, 

бидете постојани во нејзиното реализирање. Тоа 

значи секојдневна проверка на слободните 

работни места и аплицирање таму каде што 

сметате дека вашиот профил одговара на 

условите во огласот. Дополнително, 

препорачуваме да водите своја евиденција за 

тоа каде сте аплицирале, кога сте ја испратиле 

вашата апликација, дали сте добиле одговор и 

слично. Ова може да го направите со помош на 

едноставна ексел табела, а тоа ќе ви помогне да 

бидете во тек со вашиот статус за секој оглас 

одделно и ќе ви овозможи да реагирате доколку 

не добиете одговор во разумен рок.





Кои витамини и минерали ја

продолжуваат младоста?

Секако дека сите витамини и минерали се 
неопходни за нашето тело и здравје, но одредени 
витамини и минерали се особено корисни во 
зачувување на кожата и косата, како и за 
целокупното зачувување на младото тело...
Витамините А, Це и Е и помагаат на кожата да биде 
поеластична и помагаат при ревитализација на 
врзувачкото ткиво.
Селенот, витамините Це и Е го забавуваат процесот 
на стареење.
Сумпор е минералот на убавината и младоста и го 
забавува процесот на стареење.
Минералите и витамините кои ќе ви помогнат во 
одржувањето на убавината потполно ќе делуваат 
само во рамката на здравата и балансирана 
исхрана.
Витамините А, Е, Б2, Б5 и Де се нарекуваат и 
витамините на убавината.



Се препорачуваат два овошни коктели и еден 
коктел од зеленчук, кои се добро избалансирани и 
кои можат да помогнат во зачувување на убавината.
1 . Коктел од грозје, праски и лешници.
2. Коктел од ананас, сливи и кајсии.
3. Коктел од мајчина душица, зелена салата и 
ротквици.
Доколку сакате да ја зачувувате убавината на 
лицето и телото, секој ден јадете мед со жалфија или
жалфија и полен.

     



   Против стареењето на мозочните вијуги

На виталноста на духот и побавното стареење на 
мозочните вијуги влијае правилната исхрана без 
маснотии, бело брашно, рафиниран шеќер и што е 
можно помалку зачини. Секако, некои витамини и 
минерали се посебно корисни во процесот на 
зачувување на вашиот ум.Витаминот Е и 
магнезиумот ги зацврстуваат нервните клетки.
Цинкот го подобрува протокот на нервите импулси.
Витаминот Ц ја зацврстува отпорноста на нервните 
клетки и го смалува холестеролот во крвта.
Витамините Б1 и Б6 го подобруваат 
функционирањето на нервниот систем.
Витаминот Д е неопходен за пренос на нервните 
импулси.
Фосфорот е минералот на умот, ги подобрува 
умствените функции.
Калиумот помага за генерална подобра состојба и 
учествува во преносот на информациите низ 
нервниот систем.



Кој и како не прислушкува во секој

момент. И зошто?

Секоја активност на интернет мрежата остава

информации зад себе. Приказните за студентот Марк

Цукерберг (Mark Zuckerberg) дека со Фејсбук кој создал

"мрежата револуција" се смешни, зад сето тоа стојат

тимови експерти на тајните служби кои наоѓаат начин за

спонтана и доборволна контрола врз светот, врвни ИТ

експерти, психолози... тоа е толку сложена и скапа

операција што ниту една компанија, а каамоли поединци,

можат да ја осмислат и реализираат. Темата е зададена,

поставена, а секојдневно се приклучуваат нови клинети,

или нови пациенти.Паметните телефони, како врв на

https://vesnik.com/node/3326
https://vesnik.com/node/3326
https://vesnik.com/node/3326


можностите, се "Елдорадо" за хакерите и разузнавачите

кои следат се, буквално се околу вас, како и вас самите.

Се што е произведено како дигитален производ: говор на

телефон, аудио или видео снимка, фотографија,

документ... како и трасферот на сите тие нешта на

интернет или нивното складирање на диск - е дигитален

запис. Запишан код од збир од нули и единици,

комбинирано со запирки и празни места, и може да се

следи, копира или преправа содржината.Многумина ќе

речат дека тоа не ги интересира, не се гледаат себе

засегнати од следењето: не се занимаваат со политика,

не тргуваат со дрога или оружје, не се дел од

организиран криминал, немаат битна положба во јавниот



живот, во политиката и бизнисот... и не гледаат што тоа

американските и други разузнавачи имаат интересно да

видат во нивните животи. Дека следењето преку

социјланите мрежи, мобилните телефони, телевизорите и

компјутерите се опасност за некој друг. Но, дали е така

безопасно сето тоа?Прво, следењето е нарушување на

личноста и приватноста, а тоа е едно од основните

човекови права. Откажувајќи се од ова, веќе праќате

порака дека сте подготвени да се откажете и од некои

други ваши основни права, сознание кое секако ќе биде

употербено. Ставајќи се себе доброволно во позиција на

клиент кој го става својот живот на располагање на

непознати луѓе со познати намери, се осудувате на



просечност и се нудите да бидете употребувани токму за

она на што не сте дел: бизнис, политика, криминал. Вие

не сте сами на светов, информациите од и за вас се

употребливи и за ставање под контрола и манипулација и

за вашите блиски.Верувате дека никогаш во иднина, ниту

вие ниту некој ваш близок, нема да бидете значаен

фактор во бизнисот, политиката, општестениот или

јавниот живот во својата средина затоа што, ако тоа сепак

се случи, вие сте под засилен надзор и сите сознанија ќе

бидат употербени за да бидете ставени под контрола на

нечиј надворешен интерес, манипулирани, а во

спротивно - приватноста која тие ја имаат кај себе ќе се

употреби против вас.Сознанијата за секој од нас, кои себе



се сметаме за небитни во разузнавачките анализи, се дел

од вкупна слика: економска, психолошка, политичка,

социолошка, безбедносна, етничка... кога се прават

планови и носат одлуки за нас, и поединечно и

колективно, тие сознанија се клучни каква иднина ќе ни

биде определена. За градот, професијата, народот... За

секој од нас, без исклучок.Дали ќе ни се наметне некоја

политика, бизнис интереси, или ќе се соработува со нас;

дали ќе се даде поддршка на една социјална, етничка или

политичка структура или на друга; дали е средината

погодна за примена на сила врз неа, за манипулација и

искористување; дали е стабилна или хаотична...

Најпосле, податоците и информациите за секој од нас се



богатство. Тие се продаваат, и препродаваат, на

заинтересирани страни за нивни цели и интереси, без

оглед дали се тие политички, економски, етнички или

други зантересирани корисници. Секоја наша навика и

потреба се регистрира, и потоа ние како експериментален

глушец служиме за анализи кои се потребни за големите

компании, големите политички и разузнавачки сили. И,

така стануваме дел од ова без своја воља и дадена

согласност. Ништо не е бесплатно, а Фејсбук, Гугл,

Експлорер, Твитер, Џимејл... се бесплатни, нели? Тие се

скапи системи, и некој тоа мора да го плати, а го плаќа

оној кој е купец на податоците за нас, и кој тие големи

пари треба некако да ги заработи и врати назад.Работата,



сепак, не е така наивна, туѓа и далеку од нас, и нашите

интереси и, кога веќе неможе да се спречи, добро е да се

познава за секој да го прилагоди своето однесување и

своите интереси на наметнатите околности.Развојот на

Интернетот, социјалните мрежи и комуникациите преку

електронски направи донесе речиси незамислива појава -

доброволно да се објавуваат детални и сеопфатни

информации за себе. Луѓето ставаат на јавно

располагање голем број лични податоци и фотографии,

навики и интереси, кои некој може да и злоупотреби. Се

лутиме кога некој ќе постави прашање со кое влегува во

нашата приватност и интима, но затоа секој ден,

постојано сами покажуваме такви нешта повеќе од што



некој би помислил и да побара од нас.Секое ваше

пребарување на Гугл ги покажува вашите интереси и

намери; секоја прегледана страна вашите ставови и

интереси; секоја ваша слика зборува за вашето движење,

навики, вкусови, социјлано окружување; камерите на

телефоните, лаптоп компјутерите, а во последно време и

на телевизорите снимаат постојано се околу вас - од

атмосферата дома, секој приватен чекор, разговор,

движење или дел од вашата работа; вашата здравстевена

состоја, медицински извештаи, разговори и односи со

домашните и пријателите, сметаката во банка... се

ставени на располагање на целиот свет. Вашата личност

и интима не постојат. Господ гледа се, велеа порано.



Не, Гугл, Фејсбук, Твитер, Епл и Мајкрософт гледаат се,

дури и подетално од она што се веруваше дека е Божја

моќ.Само во текот на минатата година продадени се

околу една ипол милијарда паметни телефони, а трендот

на раст во 2018 година продолжува. Се повеќе луѓето

корстат мобилни компјутери, со што корисниците секогаш

пристапуваат до глобалната мрежа која, ако сакате да ја

користите, бара безусловна послушност и ставање на

располагање се што имате за нејзини потреби. Денес, не

само разузнавачите, туку секој пописмен хакер има на

располагање софтвер со кој без ваша воља го вклучува

вашиот телефон или компјутер, секако заедно со

користење на микрофонот, камерата, податоците кои ги



имате на телефонот, мејлот или уредот... На пример: знае

кога одите на одмор, кога вашиот стан е празен, па и

шифрата на вашиот аларм, ако го имате, бареме еднаш е

фатена во поле кое е снимено од камерите на вашиот

телефон, компјутер или телевизор... за останатите по

профитни злоупотреби, се подразбира дека се на

располагање и други ваши податоци.Кога луѓето

доброволно пристапуваат на Фејсбук, Твитер, Гугл мејл

или Инстаграм... вообичаено не ги читаат условите на

договорот кој е на многу страни, со ситни букви и јазик

кој најголем дел од корисниците не го разбираат. Да го

прочитале и разбрале би виделе дека таму пишува дека

сите податоци, слики, дописи, коресподенција... се



сопственост на Фејсбук (како и на другите организатори)

кој со нив располага на начин кој тие го утврдуваат.

Бараат од вас податоци за кредитната картичка, дури и

сигурносниот код од неа, но не одговараат за

последиците. Го знаат пасвордот на вашиот мејл, имаат

увид во секоја сметка, здравствен документ, лична и

деловна комуникација... и немаат кон вас одговорност за

тајноста, или сопственоста на тие информации.Кога

неодамна новинарите го прашаа директорот на Епл Тим

Кук зошто тие го наплаќаат својот мејл сервис Ајклауд,

додека Мајросфот, Гугл... тоа го даваат бесплатно, тој

одговори: Прво, ние гарантираме дека Епл не ги става на

располагање мејл содржините на разузнавачките



агенции, а второ - кога е нешто бесплатно, вие не сте

партнер, корисник - туку клиент кој е дел од процесот.

Еден од најсигурните мејл сервиси е оној на канадската

фирма Блекбери, кој има и свој оперативен систем. Пред

четири години системот почна да се урива, од досега

јавно непознати причини, сервисот беше неколку пати

блокиран за употреба по неколку дена.

Набргу, Блекбери почна да ги губи клиентите и денес е во

стечај, со загуба поголема од милијрда долари.

Безбедниот мејл систем на Блекбери е затворен и

корисниците мора да преминат на некој од оние кои

тргуваат со вашите лични податоци.



Пропадна и финската Нокиа, купена е од Мајкрософт за 
помалку од пет милијарди долари, иако само четири години 
претходно Нокиа беше светски лидер во мобилната телефонија, 
и имаше 21 милијарда долари резервен 
фонд! Блекбери и Нокиа беа едниствените фирми во светот кои 
развиваа свои оперативни системи за мобилните телефони, а 
сега сите во светот ги користат американските оперативни 
системи Андроид на Гугл или ОС на Епл. На тие системи се 
инсталираат американките социјални мрежи Фејсбук, Твитер, 
Инстраграм, Јутјуб... други значајни нема, или барем ништо не 
значат на западниот пазар. А ако почнат да значат, ќе бидат 
купени или ликвидирани. Кина создава свој интернет и мејл 
систем, како и Русија, но тој останува затворен само за таа 
држава и е под контрола на кинеските и руски власти.Случајно,
или секако намерно, најголемите производители на 
компјутерски процесори се американски (Интел и АМД), како и
на графички картички (АМД и нВидиа), мрежни инсталации 
(Циско)... како и на сите оперативни системи за компјутери 
(Мајкрософт и Епл) како и софтвер за деловно работење, 
антивирус и интернет заштита и комуникации. Наведните 
заедно држат од 90-95% на пазарот во своите области. 
Создадена е нужна меѓусебна поврзаност и условеност на 
стандардите по што никој од страна нема можност да се вклучи 
равноправно во борбата со американците.Вашето присуство на 
социјланите мрежи и мејл комуникациите се база на податоци 
не само за тајните служби, туку и за банките, големите 
компании, невладините органзиации кои работат политички и 
сродни задачи. Тие знаат за вашите навики и потреби повеќе од 
вас, и од вашите блиски и секоја нивна деловна или јавна 
акција се темели врз анализата на тие податоци. Дали плаќате 
редовно кредит, за што ги трошите парите, што сакате а што 
можете навистина, со какви луѓе комуницирате и кои се вашите
склоности, какви ви се односите со семејството и пријателите, 
вашиот статус на работното место или успех во студирањето и 
школувањето... се е на маса. И, кога за некој човек, социјална 



група или цела држава треба да се спроведе акција, планот се 
темели токму на тие и такви податоци по што акциите се само 
прашање на рутина и техника.Активистот Џулијен Асанж и 
експертот на ЦИА Едвард Сноуден се луѓето кои овие нешта ги 
објавија, и го запознаа светот дека фактичката состојба е многу 
полоша отколку што и параноичните помислувале, а другите не
ни насетувале.Дознавме за фантомската програма R2D2 со која 
без ваша дозвола и знаење се вклучува вашиот мобилен 
телефон, лаптоп или компјутер а преку микрофоните и 
камерите монтирани на тие уреди се снима секој момент од 
вашиот живот. Освен ова, програмата собира податоци за 
вашите движења и глас, и може да создаде имитација на вашиот
говор... да создаде комуникација потполно соодветна на вашето 
зборување, иако не сте зборувале вие. Програмата R2D2 ја 
користеле во американската национална безбедносна 
агенција NSA, но излегла од американската служба за 
безбедност NSA на црниот пазар, и сега хакерите ја имаат на 
располагање.Ако кон ова се доддаде дека новите ајфони, но и 
модели на LG, HTC и Samsung имаат и отисок нa вашите 
прсти... сосема е можно да видите случај за себе во кој 
договарате злосторство, снимка од вашиот разговор, отисоци од 
прстите на местото на злосторството... засега е тоа хипотетично 
но, само засега. Штом некому ќе затреба, ваквото сценарио ќе 
се оствари.Колку е ова сериозна закана говори и податокот што,
при вработување во Фејсбук, Гугл и Мајкросфт, особено за луѓе 
на безбедносно чувствителни работни места, пред да добијат 
одговор службите во компаниите со денови детално ги 
проверуваат нивните податоци на социјалните мрежи, 
вистинските и лажни профили и мејл адреси кои се откриваат 
со анализи на посредни и индиректни комуникации, па дури 
потоа се решава дали им е местото во Фејсбук, Гугл... или не. 
Како да го вработуваат во врвна разузнавачка агенција, а не во 
комуникациска фирма.Колку е тоа важно и масовно говори 
податокот дека американската тајна служба NSA 30 дена чува 
податоци од сите телефонски разговори во сите држави, а некои 



од интерес за нив се чуваат трајно. Тоа се става на сервери кои 
се поставени на сервер полиња чија површина е збир на 
простории и инсталации на површината колку некоја населба, 
или цела индустриска зона во Скопје. А такви сервер полиња 
имаат во светот на повеќе места, заедно со Гугл, секако. Гугл е 
формално покритие за шпионирање денес какво што некогаш 
беа наводните истражувачи на National georaphic. Никој не е 
поштеден, за што се увери и германската канцеларка Андреа 
Меркел кога дозна дека и таа е меѓу следените и 
прислушкуваните. За време на овогодинешната зимската 
олимпијада во Сочи, Русија, во врска со тие случувања 
пресретнати се дури 97 милијарди дигитални податоци.Нема да 
помине многу време, и другите големи компании ќе ја 
применуваат истата пракса. Затоа, внимателно со социјалните 
мрежи и користењето електронски играчки кои, ако добро 
погледнете, се помалку користат за својата намена, а се повеќе 
за содржини во кои уште, и уште... постојано ги бараат вашите 
лични податоци и информации за вас. Податоците, еден ден, 
можат да бидат клучни за вашето работно место, односи со 
блиските, или успех во јавниот живот. До скоро телевизорот 
служеше да се гледа во него, а денес на телевизорот поставија 
камери и тој да гледа во вас. Го приклучија на интернет, по што
се што камерата слуша и гледа е достапно... таму некаде, кај 
луѓе со непознати лица, но со познати намери. 



Која е позата во која најчесто спиете –
откријте како тоа влије врз вашето здравје

За добриот сон и тоа како ќе се будиме наутро, 
позицијата на спиење е од клучно значење, бидејќи 
секоја поза влијае на одреден начин на нашето здравје. 
Во следните редови ќе видите некои добрите и лошите 
страни на едни од најчестите пози за спиење.

                  На грб со рацете испружени до телото
Спиењето на грб со рацете надолу се смета за една од 
најдобрите позиции за спиење. Ако страдате од болки во 
грбот или вратот, по можност практикувајте ја оваа поза
за спиење и се разбира изберете соодветна перница.
Иако наутро ќе се разбудите свежи и со помалку болести 
или моментални болки во ‘рбетот, оваа поза за спиење 
има некои минуси. Не е погодна за луѓето кои страдаат 
од апнеја или ‘рчење.
                                    Како морска ѕвезда
Оваа позиција за спиење е исто така добра, ако страдате 
од болки и напон во грбот. Без разлика дали вашите раце
се наоѓаат настрана, нагоре или околу перницата, 
спиењето на овој начин може да ви донесе многу 
здравствени придобивки. Не само што ќе ги намалите 
болките во вратот, но и ќе го одложите појавувањето на 
брчките или ќе го намалите ризикот од појава на кожни 
осипи по лицето.И покрај своите аргументи, оваа поза за
спиење може да е причина да ‘рчите, а во зависност од 
тоа како сте ги поставиле рацете, да извршите притисок 
врз нервите во рамената и тоа да предизвика болка.



                                Феталната позиција

Феталната позиција се смета за една од најпознатите 
погрешни пози за спиење. Иако повеќето луѓе спијат на 
овој начин, тоа може да им создаде голем број проблеми 
со грбот и вратот, но исто така и да го забави длабокото 
дишење за време на спиењето. Оваа поза за спиење е 
добро да се избегнува и од бремените жени.

              Спиење на стомак и малку на една страна

За спиењето во оваа позиција се смета дека се одразува 
позитивно врз дигестивниот систем, но исто така е 
докажано дека може да го реши и проблемот со рчењето. 
Сепак, поставувањето на главата на едната или другата 
страна може да доведе до тензии во вратот. Исто така 
спиењето на стомак го зголемува и ризикот од појава на 
рани брчки.

                                   Со гушната перница

Без разлика во каква положба спиете, ќе доживее 
помалку болка, ако вашето тело е дополнето од мекоста 
на една перница. На пример спиењето со перница помеѓу
бутовите е избор на многу бремени жени. Спиењето на 
стомак и на една страна, така што половина тело да е на 
меката перница, исто така може да ви обезбеди удобност 
за време на спиењето.



Која е разликата помеѓу белите и
кафените јајца? 

 Најверојатно сте се запрашале за разликата меѓу 
јајцата кои се целосно бели и оние со кафеаво-
портокалова боја. Зошто се толку различни, кои се 
со подобар квалитет и какви кокошки несат какви 
јајца? Оваа интересна и навидум многу голема 
разлика со векови беше цел на проучување на 
научници кои ги истражуваа разликите и 
причините за нивното создавање. Првото нешто 
што треба да се нагласи е тоа што бојата на 
пердувите на кокошките немаат никаква врска со 
бојата на јајцата. Она што ја прави разликата е 
бојата на нивните ушни школки. Значи оние со 
бели школки кои обично се наоѓаат зад и веднаш 
под очите, даваат бело јајце. Оние со кафеави или 
црвени ушни школки, несат најчесто кафени јајца.
Гледајќи го составот на содржината на јајца, 
разликите се толку мали што се занемарливи. 
Јајца со иста просечна големина во двете бои 
содржат 6 грама протеини, 5 грама масти, 180 mg. 
холестерол и 75 мг. натриум. На пазарот повеќе се 
застапени кафеавите јајца поради верувањето кај 
луѓето дека се поздрави.



Лек за сите болести                          

„Овој лек е многу стар и на многумина им помогнал за повеќе
потешки болести. Дека лекува бронхитис ви гарантирам од

искуство на моја пријателка, која со години боледуваше и на крај
заврши со пневмонија. И покрај толку внимавање и разни

антибиотици, сепак секоја година ја повторуваше болеста. И тоа
се случуваше се’ додека не го откри овој лек.Овој рецепт не и

помогна само на неа, туку и на сите други на и кои им беше
потребен и го консумираа. Дури почнавме и како леток да го

споделуваме. Кога не помагаат никакви лекарстава – ова помага!
На роднина од Австралија му го испратив зошто со години не му

помагаа никакви лекарста за болеста што ја имаше, а од овој лек
оздраве. Тамошните доктори веднаш му го побарале рецептот.

ОВОЈ ЛЕК ЛЕКУВА:Туберколоза, бронхитис и сите други белодробни
болести, чир во стомакот, внатрешни воспалителни процеси,

грип, ангина, цисти и миоми, хронични болести кои со години не
можат да се излечат, го зајакнува имунитетот, проблеми со

цревата.
ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ (ЗА ЕДНА ДОЗА):500 г Дифка-Цикорија, * кафето

можете да го купите во Краш или во некоја од подобро
снабдените продавници за здрава храна,700 мл старо црно вино,
над 3 години,500 мл чист алкохол,300 г Алое кактус (листовите се

мелат или блендираат. Билката треба да бида стара 1-5 години,
колку е постара толку е полековита. Не смее да се полева 5 дена

пред употреба).400 г цветен мед со саќе.
ПОСТАПКА:

Алоето го мелете и правите смеса од сите состојки. Го ставате во 

голема тегла завиткана во црна кеса и го оставате да стои во 

темна просторија 5-7 дена.Потоа смесата се цеди низ пластична 

цедалка, се меша со дрвена лажица и се собира во темни 

шишиња кои се затвораат и се чуваат во фрижидер.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:



Првите 5 дена: се пие трипати по една кафена лажичка два часа 

пред јадење (кога се прима лекот не смее два часа ништо да се 

јаде).Од шестиот до осмиот ден се зема по една супена лажица, 1 

час пред јадење.Терапијата трае три седмици, меѓутоа најдобро е

да се испијат три дози. Кога завршувате со првата доза, втората 

треба да е подготвена и да започнете да ја правите 

третата.Втората и третата доза се пијат со супена лажица а само 

првата со кафена.



Лечи повеќе од 160 здравствени
проблеми

Куркурмата е еден од најпопуларните зачини во светот, 
кој не се користи премногу во нашата кујна. 
Има единствен вкус, но може да се користи и не само за 
приготвување јадења туку и за проблеми со варењето, 
рани, проблеми со желудникот, исекотини и повреда на 
мускулите.
Многу истражувања ја докажуваат предноста која 
куркумата ја има за нашето здравје. 
Зачинот содржи куркумин, кој ги намалува 
воспаленијата, но лечи и многу заболувања. 
Тиј помага и да се спречи ракот.
Полн е со антибактериски и антивирусни својства кои 
можат многу да ни помогнат. 
Многу истражувања докажуваат дека тој може да им 
помогне на воспаленијата да преживеат јако воспаление.
Исто така, ја штити и крвта.
Најдобриот природен антибиотик на светот содржи 
куркума и мед, а лечи повеќе од 160 здравствени 
проблеми.

Како да го подготвите?
Потребни ви се 1 лажица куркума во прав и 100 гр. мед. 
Измешајте ги состојките во стаклена тегла и земајте по 
лажица од оваа мешавина. 
Дозволете смесата да се стопи во устата, а потоа да ја 
проголтате.



Лимонада со куркума против стрес
и за здравје

Куркумата  е  еден  од  најздравите  и  најквалитетните
зачини.  Помага  за  намалување  на  воспаленијата,
одличен  антиоксидант  е  и  помага  во  елиминација  на
слободните  радикали  кои  прават  огромна  штета  во
телото.  Освен  тоа,  куркумата  помага  и  во  борбата
против  стареењето,  делува  како  неврозаштитен  агент,
природен третман за артритис и е одлична во терапијата
против рак. 

Но,  еден  од  најмоќните  ефекти  кои  ги  има  таа  е
намалување  на  сиптомите  на  стрес,  анксиозност  и
депресија.
                             Потребни состојки:

5 чаши вода,4 лажици куркума,3 лажици мед,2 лажици 
ѓумбир,½ чаша лимонов сок,Можете да додадете и ½ 
чаша сок од портокал, за подобар вкус.

                          Начин на приготвување:

 Ставете ја водата на оган за да зоврие. Во тегла ставете
ги куркумата и ѓумбирот. Додадете ја провриената вода
во  теглата.  Оставете  да  отстои  околу  10  минути.
Додадете го медот и убаво промешајте. На крајот ставете
го и лимоновиот сок и консумирајте.

На здравје!



Магичен напиток

 Пијте го наутро и дозволете да направи чуда за вашето 
здравје

Овој моќен зачин е богат со антиоксиданти, магнезиум, 
витамин А и Ц, а во комбинација со вода прави неверојатни 
чуда за нашето здравје.
Куминот е зачин со чудесно дејство на организмот, но и 
севкупното здравје. Тој го јакне имунолошкиот систем, го 
подобрува варењето, ја намалува надуеноста, но и гасовите. 
Исто така, ги смирува воспалителните процеси во организмот, 
како и болката, а е одличен борец против тврдата столица  и 
вишокот килограми.
Во ајурведата тој се користи за женското репродуктивно 
здравје, здрава матка, но и поттикнување на лактацијата во 
текот на доењето. 
Овој магичен зачин делува на здравјето на кожата, ја намалува 
иритацијата и сите воспалителни процеси.
Сепак, вистинско чудо се случува кога ќе го измешате со вода. 
Препораката е да пиете чај или вода со  кумин и за оралното 
здравје. 
Тој го отстранува лошиот здив, но и ги смирува сите 
воспалителни дејства кај забите, непцата и грлото.
Како да го подготвите магичниот напиток?
Измешајте 2 лажици мелен кумин и потопете ги со чаша вода да
отстојат во текот на ноќта. 
Пијте го секое утро на празен желудник. На тој начин, со 
неговото редовно конзумирање ќе се ослободите и од 
маснотиите, а варењето ќе функционира одлично.



Мобилните, wi-fi уредите,
компјутерите се тивките убијци за кого

никој не зборува !!!

Речиси секој има WIFI рутер во својот дом овие денови, 
но додека тоа да се има пристап до интернет е одлична 
вест и алатка за подобар живот, исто така има и неколку 
загрижености за безбедноста во врска со опасностите од 
WIFI.
Една од опасностите на WIFI е тоа што може да биде 
штетно за целокупното здравје, особено кај децата. 
Луѓето кои ставаат WIFI рутери во или во близина на 
нивните спални соби, треба да разберат кои фреквенции 
уредот ги дава пред да ја донесат таквата одлука.
                    Опасности од WIFI за развој на детството

Не-термичкото радиофреквентно зрачење од Wi-Fi може 
да го прекине редовниот клеточен развој, особено 
развојот на плодот. Ова зрачење влијае на растечките 
ткива, како кај децата и младите.
Следствено, тие би биле поподложни од просекот на 
опишаните резултати и се изложени на поголем ризик од
развојни проблеми.

                                     Развива Инсомнија
Ако се чувствувате како да не можете да заспиете, имате 
неправилна шема за спиење, тоа може да се должи на 
нискофреквентната модулација на мобилниот телефон и
Wi-Fi.



Поединците кои се изложени на електромагнетно 
зрачење имаат значително потешко време да спијат. И 
сите знаеме дека лишувањето од сон може да биде 
штетно за здравјето.

                     Ја агитира функцијата на мозокот
Wi-Fi влијае врз концентрацијата и функцијата на 
мозокот. Значи, активноста на мозокот е намалена, и 
како резултат на тоа, може да имате потешкотии со 
фокусирање или губење на меморијата.

                     Го намалува ефектот на Спермата
Wi-Fi е уште еден фактор што ја поткопува 
потенцијалноста на мажите. Оттаму, изложеноста на Wi-
Fi фреквенциите го минимизира движењето на спермата 
и предизвикува фрагментација на ДНК. Покрај тоа, 
може да влијае на плодноста или да ја зголеми опасноста
од невообичаена бременост.
 
                          Причинител за Срцев стрес
Многу луѓе имаат вистински физички одговор на 
електромагнетните фреквенции, вклучувајќи го и 
зголемениот пулс на срцето. Од таа причина, Wi-Fi ја 
зголемува опасноста од срцеви заболувања.

                          Го зголемува ризикот од рак
Директната изложеност на електромагнетно зрачење ја 
зголемува опасноста од развој на растот на ракот.



Може да биде опасно по живот-
Веднаш направете го ова ако ви се

заглави коска од риба во грлото

Дали некогаш ви се случило да јадете риба и да ви се 
заглави коска во грлото. 
Тоа често знае да се случи, затоа внимавајте кога ја 
јадете. 
Коската некогаш не се забележув, бидејќи е навистина 
ситна.
Доколку до тоа дојде, секако посетете лекар, немојте да 
си играте со тоа.
Ова се некои од методите кои ќе ви помогнат доколку не 
можете веднаш да отидете на лекар:
Кашлајте- кашлањето е интинктивна реакција која 
може да ви помогне. 
Кашлањето може да помогне и коската да се исфрли на 
наједноставен начин.
Маслиново масло- лажица маслиново масло може да ви 
помогне, секако, ако сте проголтале мала коска.
Банана- ставете малку банана во уста додека устата не 
стане влажна, а потоа проглтајте.
Побарајте медицинска помош- иако ова ви се чини 
неважно, би требало да побарате медицинска помош, 
бидејќи на тој начин успешно ќе ја отстраните коската 
од грлото.



Може ли мобилен телефон да
привлече гром?

Откако во Москва молња удри во мобилниот телефон на
едно момче, додека тоа разговарало за време на бура, 
руските медиуми побараа стручно мислење.
– Колку што разбирам, мобилниот не е поопасен од 
велосипедот, скиите, или кој било друг предмет што во 
одреден момент луѓето го користат. Сметам дека нема 
некакво особено значење тоа дека тука се работи за 
мобилен. Едноставно, тоа е често употребуван предмет, 
којшто често се наоѓа близу нашата глава. Тоа е 
случајност, молњите се случуваат, и за жал од тоа 
загинуваат луѓе, рече Александар Гинсбург, доктор по 
физичко-математички науки на „Обухов”, Институтот за
физика при Руската академија на науките.
Сепак, тој понатаму образлага дека и најмалата 
електрична енергија, која ја има во мобилните, е 
поопасна од изолацијата, на пример.
– Не треба за време на бура да се разговара по мобилен 
телефон, препорачува Гинсбург.
Што се однесув до момчето, како што самиот тој 
раскажува за порталот Life.ru, громот го погодил во 
раката, но тој сега чувствува болки само во главата. 
Според лекарите пак, момчето е при здрава свест и нема 
потреба од дополнителна медицинска помош. Веројатно 
ударот не ја содржел целата силина на атмосферското 
празнење.Во истото тоа невреме, од гром загинаа еден 
маж и две жени.



Можеби оваа вест ќе ве натера да ги
оставите цигарите

Научниците открија дека постои уште една опасност која им се 
заканува на редовните пушачи.
Дека пушењето е лошо за здравјето е познато уште одамна, но 
сега научниците тврдат дека тоа негативно влијае и на 
помнењето.
Досега е утврдено дека цигарите ги уништуваат белите дробови,
срцето и тенот и поттикнуваат развој на одделни видови на рак 
и кардиоваскуларни проблеми. 
Но, сепак, се докажа дека цигарите сериозно го „напаѓаат“ и 
мозокот, а пред се го оштетуваат помнењето.
Истражувачите на Универзитетот во Единбург установија дека 
постои директна врска меѓу пушењето и промената во мозокот. 
Во текот на стареењето доаѓа до постепена ерозија на 
надворешните слоеви во мозокот, процес кој значително се 
забрзува под дејство на цигарите. 
Погодените зони се наоѓаат во пределот на мозочниот кортекс 
кој е задолжен за помнењето, вниманието и концентрацијата.
Овие наоди, кои се темелат врз основа на скенирање на мозоци 
на 500 лица со просечна возраст од 75 години, би можеле да ја 
потврдат теоријата според која пушењето потикнува 
дегенеративни процеси во мозокот.
Имено, мозокот на пушачот е далеку „потенок“ од мозкот на 
непушачот, но и од мозокот на лицата кои ги оставиле 
цигарите.
Процесот на заздравување на мозочното ткиво е забележан само
неколку недели по престанокот со пушење, напоменуваат 
лекарите.



 На сосед не му се позајмува сол, а
платата треба да преноќи

Начинот на кој се однесувате кон парите, па дури и 
положбата на метлата во куќата, велат нашите стари, 
може да влијаат на финансиската ситуација во домот.
              
                               Платата треба да преноќи 

-За парите кои сте ги заработиле да ја засакаат вашата 
куќа, оној ден кога ќе ја добиете платата немојте да 
трошите ниту денар. Целата сума, според верувањето, 
треба да преноќи во вашиот дом.
             
              Кога ќе позајмувате пари и барате покачување 

-Покачувањето треба да го барате во среда за време на 
денот. Не позајмувајте пари на пријателите и 
познаниците во вторник. Како што се верува, наутро 
треба да давате и земате заем, затоа што било какви 
операции со пари кои ги извршувате навечер водат во 
пропаст. Обидете се никогаш да не барате заем, а често 
давајте пари на оние кои од вас бараат бидејќи така ќе 
ги програмирате да ви се вратат на друг начин.
                        

                            Куќни правила за полн буџет 



–Пари нема да има ако ги чистите трошките со рака. На 
соседите не треба да им позајмувате леб или сол бидејќи 
паричната сигурност може да го напушти вашиот дом. 
Џебовите од облеката која виси во орманот наполнете ги 
со метални и книжни пари. Парите не сакаат скинати 
џебови или испаднати копчиња. За во куќата да има 
пари, метлата треба да ја поставите со дршката надолу.
                     
                      Направете триаголник од 10 денари 

– Во најмалата преграда од паричникот чувајте 
банкнота од 10 денари свиткана во триаголник. Исто 
така, во паричникот треба да постои и среќна монета – 
први заработени пари или добиени од добар човек. Таа 
монета не треба да ја трошите – таа е талисман на 
финансиската сигурност. Во спротивно, парите може да 
се налутат и да не доаѓаат до вашите раце.
Никогаш не го чувајте паричникот празен, во него нека 
има барем по некој денар. Сите пари мора со главната 
страна да бидат свртени кон газдата. Во куќата или 
станот година дена треба да чувате крупна банкнота, 
која ќе се наполни со вашата енергија и ќе почне да 
привлекува пари.
                                      Не крадете туѓа среќа 

– Добиените пари на коцка, нечесно заработени, најдени 
или искинати, не носат среќа и затоа не треба да ги 
задржувате во вашиот паричник. Поделете ги со 
сиромашните или брзо потрошете ги.



Најважните минерали 

За човекот е многу важно да внесува доволен број 

минерали во својот организам. Токму затоа кога станува 

збор за минералите, треба да имате неколку работи во 

предвид.На пример, ако често се чувствувате премногу 

уморни – тоа е знак дека само ви недостасува железо. Ако 

нозете и рацете постојано ви се ладни – тоа се типични 

симптоми при недостаток на минерални материи.

Причините зошто организмот не добива доволно 

минерали е поради неправилната исхрана, строгите диети

и недостатокот на информации.За да го снабдите 

организмот со доволно минерални материи, хранете се 

разумно. Јадете свежо овошје и зеленчук, но не ги 

оставајте подолго време во вода, за да не се изгубат 

минералните материи. Исто така, претпочитајте 

производи во природната форма, а не преработени. На 

пример житните растенија се богати со минерали, но 

брашното содржи премногу мало количество на вредни 

состојки.

Еве која храна крие најмногу минерали:

                                             



                                           Железо

Се содржи најмногу во месото, црниот дроб, житариците, 

гравот, лебот со полни зрна, овесните снегулки. 

Содржината на чаша сок од портокал (природно 

приготвен), делумно ќе ја задоволи потребата од железо, 

ако не го уништите со кафе или чај.

                                             Јод

Најчесто ќе го сретнете во рибата и морските производи и

во помали количини во лебот и млекото. Секогаш 

користете јодирана сол. Еднаш во неделата јадете риба.

                                          Калциум

Во менито задолжително треба да присуствува млекото и 

сирењето. Не игнорирајте го и зеленчукот – зелка, 

брокула, спанаќ. Ако ги комбинирате со храна која 

содржи фосфати (салама, чоколадо, кафе, чај), калциумот 

ќе биде уништен од нив.                           Магнезиум

Најбогати се житариците, оревите, семките, спанаќот, 

зрнестите растенија и бананите. Потребата од магнезиум 

се зголемува при конзумацијата на алкохол и при 

постоењето на стрес.

                                               Цинк



Се содржи претежно во пченкарните производи, овесните 

снегулки, морските производи, црниот дроб.

Најдобар природен лек против
воспаление на синусите

Воспаленијата на синусите се особено чести во 
текот на зимскиот период. Тие предизвикуваат 
отежнато дишење и спиење, силна главоболка, а 
понекогаш и тахикардија.
Иако вообичаено проблемите со синусите треба да 
се лечат со антибиотици, сепак постојат и домашно
подготвени лекови кои можат да ни помогнат.
Ова е природен лек кој мошне брзо ќе ви помогне 
да се ослободите од ваквиот проблем.
Потребни состојки:
1 мала шолја мед
1 мала шолја лимон
6 главици ротквици
1 кромид
5 чешниња лук
Начин на подготовка:
Измијте го зеленчукот добро, а потоа исецкајте ги 
на мали парчиња.



Ставете ги сите состојки во блендер и миксирајте 
додека смесата не се соедини, односно додека не 
добиете хомогена смеса. На крајот, ставете ја во 
стаклен сад и чувајте ја во фрижидер.
Се препорачува 2 супени лажици дневно.

Најдобриот лек за вид на светот

Голем процент од луѓето во своетот имаат проблем 
со видот.
Видот може да се зајакне со намирници кои 
содржат витамин А, како што е морковот. Она што 
исто така може да помогне е природниот сок од 
боровница.
Освен тоа, постои и уште едно решение, а тоа е 
алое верата. Тааможе да ви помогне да го 
поправите видот или да спречите раст на 
диоптријата.Алое верата помага и при проблеми со
дигестивниот систем, а и со кожни проблеми.
Еве како да го подготвите лекот:
– 4 лимони
– 300 грама мед
– 500 грама ореви
– 100 милилитри алое вера



Лимонот исцедете го и измешајте го со останатите 
состојки во блендер. Чувајте го во стаклено шише 
во фрижидер. Конзумирајте 3 пати дневно по една 
лажица. Користете го еден месец, па направете 
пауза од 2 недели, а потоа повторете ја постапката.

Најдобрите цитати за храброста: 

Храброста ни е потребна на сите, а многу често дозволуваме стравот да 

надвладее и да неѐ спречи во тоа што сакаме да го постигнеме. Не треба да

дозволуваме поради стравот да ги пропуштаме работите кои ги 

сакаме.Ова се неколку цитати за храброста.

Оној кој не е доволно храбар да ризикува, нема ништо да постигне во 

животот. 

– Мухамед Али.                                         

Мојот страв е тој кој ми дава највеќе храброст. 

– Боб Марли

Луѓето кои имаат карактер и храброст секогаш им се трн во око на оние 

другите. 

– Херман Хесе



Моќта ни е дадена на сите. Треба само да ја најдеме храброста во себе и 

да тргнеме кон тоа што го сакаме. 

– Фјодор Достоевски

Храброста им помага на ѕвездите. 

– Корејска поговорка

Кој не ризикува, ништо нема да добие. 

– Наполеон Бонапарта

Храбар е оној кој наместо да побегне, ќе остане на своето место и ќе се 

бори против непријателот. 

– Сократ

Ги сакам оние кои се смеат во проблемите, кои наоѓаат сила во 

тешкотиите, и така стануваат похрабри. 

– Леондардо да Винчи

Храброста која се бори е подобра од слабоста која трае. 

– Хегел

Ако нешто навистина сакате, соберете храброст да вложите се што имате 

во тоа. 

– Бернард Френсис

Светот им припаѓа на храбрите. 



– Карл Маркс

Сите соништа можат да станат реалност, само ако имаме храброст да ги 

следиме.

Храброста се наоѓа на неочекувани места. 

– Џ. Џ. Толкин.

Најкраткиот совет на еден милијардер за
успех.



Големата разлика помеѓу успешните и 
неуспешните луѓе е во тоа што успешните 
го прават сето она што неуспешните не 
сакаат, објаснува милијардерот и 
претприемачот Џон Паул ДеЈориа. Своето 
богатство го стекнал како еден од 
основачите на фирмата која се занимава со
производство на препарати за коса Паул 
Митчел, но на 16 години работел ситни 
работи во една продавница за хемиско 
чистење. Поставувал закачалки, чистел 
подови и тоа за 1,25 долари на час. -Еден 
ден дојде шефот, кој беше многу строг и ми
кажа дека сака да зборува со мене. На прв 
поглед тоа воопшто не звучеше добро. Ми 
раскажа како претходниот ден работел до 
доцна и како во еден момент забележал 
дека нема прашина под тепихот, како ниту 
зад мебелот“, раскажува ДеЈориа.



-Не ни замислував дека некој може толку 
добро да ја извршува својата работа кога 
никој не го гледа, ми кажа шефот. Ќе 
добиеш покачување од 25 центи“, се 
присетува овој милијардер. Според тоа што 
го научил како шеснаесет годишно момче, 
ДеЈориа смета дека успехот не е во тоа 
колку пари имате и на кој позиција сте. 
-Успех е колку добро ја извршуваш својата 
работа кога никој не те гледа“.



Научниците докажаа дека молитвата лекува:
Го регенерира целиот организам, го намалува

стресот и дава сигурност

По дефиниција, молитвата е форма за обраќање на 
Бог, со воспоставување на однос со Бог или 
некакво божество, односно божица, бог или богови. 
Православните и католиците обично се молат на 
светците, на Марија и ангелите чувари.
Неодамна руските научници од Сент 
Петерсбуршкиот универзитет, материјално 
докажале дека чудните лечења се поврзани со 
духовноста и откриле многу телесни и душевни 
промени кои човекот може да ги доживее за време 
на молитвата.
Научниците докажале дека верникот кој е 
задлабочен во молитвата целосно ја исклучува 
мозочната кора, а тоа означува целосна сигурност 
и отсуство на стрес.
Молитвата како лек против негативното 
размислување



Професорот Слезин успеал да ја измери моќта на 
молитвата и утврдил дека свештениците и 
монасите кои се молат, целосно ја исклучуваат 
мозочната кора, а тоа уште е забележано и кај деца 
од тримесечна возраст кои се сигурни во близина 
на својата мајка. Како што стареат луѓето, 
чувството за сигурност им се намалува, а се 
зголемува мозочната активност.
Активноста се намалува единствено за време на 
длабок сон и молитва, а тоа добро влијае врз 
луѓето.
“Молитвата е силен лек и не само што ги регулира 
сите процеси во човековиот организам, таа ја 
обновува и уништената структура на свеста” тврди
Валери Слезин, директор на Лабораторијата за 
невропсихофилозофија на Институтот за 
истражување и развој на психо-неврологијата во 
Сент Петерсбург.
Повеќето болести предузвикуваат негативни 
ситуации и проблеми кои за време на млитвата се 
повлекуваат, па дури и целосно исчезнуваат. 
Научниците докажале дека после верските обичаи 
се нормализира крвниот притисок и другите 
вредности во крвта.
Неодамна е докажано и дека звукот на ѕвонот ги 
убива вирусите, а светата вода ги менува своите 
својства и станува лековита, зависно од степенот 
на верување на верникот.



Научниците конечно со одговор дали постои
пријателство меѓу машко и женско

Расправата за тоа дали постои машко-женско 
пријателство трае со години, а научниците од 
Универзитетот во Висконсин одлучиле да го пронајдат 
одговорот на тоа прашање.Професорката по психологија
Април Блеск-Речек спровела анкета на 200 доброволци 
прашувајќи ги дали чувствуваат привлечност кон 
своите пријатели од спротивниот пол.Резултатите 
покажале дека машките почесто чувствуваат 
привлечност кон своите пријателки, отколку обратно, а 
исто така се склони да веруваат и дека нивните 
пријателки го чувствуваат истото.Анкетата покажала 
дека дури 42 отсто од машките одговориле дека 
чувствуваат привлечност кон своите женски пријателки,
додека само 29 проценти од женските признале такви 
чувства.
„Верувам дека машките и женските сакаат да бидат 
пријатели и да се впуштат во платонски однос, но 
резултатите кои ги добив покажуваат дека во тоа 
секогаш ги спречува привлечноста“ изјавила 
водителката на истражувањето.Исто така се покажало 
дека на женските ваквите проблематики многу тешко 
им паѓаат, како и дека сексуалната привлечност им го 
отежнува пријателскиот однос, додека машките немаат 
проблем со тоа.Април тврди дека машко-женските 
пријателства всушност не може да опстојат бидејќи 
таков однос не е природен со оглед дека се работи за 
релативно нова појава во еволуцијата на општеството.



 Начини како да заработите добри
пари со минимален труд!

                      1. Рентајте соба на AirBnb

Доколку имате резервен простор во вашиот дом, без 
разлика дали е тоа соба или пак заедничка станбена 
површина, може да ви биде од корист, само за време на 
празниците. Таа е прилично беспотребно, па поради тоа 
вие може да остварите екстра приход.
          2. Напишете книга и земете авторски права

Секако дека пишувањето на книга е голем напор. 
Меѓутоа, тоа е добар начин за остварување на пасивен 
приход кој ќе трае доживотно, благодарение на 
приходите од авторските права. Приходите од авторски 
права се пари кои што можете да ги добиете како автор 
за секоја копија од продадена книга.
              3. Инвестирајте во финансискиот пазар

Освен ако имате диплома по финансии, инвестирање во 
берзата може да биде опасен фактор. Сепак, постои еден 
исклучок, а тоа се Индекс средствата. Секако, нема да 
добивате толку пари колку што сте инвестирале во 
одделни фондови, но исто така нема ни да изгубите 
премногу.               

http://exclusive.mk/articles/47433/ekstra-sovet-nachini-kako-da-zarabotite-dobri-pari-so-minimalen-trud
http://exclusive.mk/articles/47433/ekstra-sovet-nachini-kako-da-zarabotite-dobri-pari-so-minimalen-trud


                             4. Станете блогер
Блогирањето е добар начин за остварување екстра 
приход, доколку играте правилно. На крајот на 
краиштата, многу блогери кои што почнаа од дното, сега
добиваат големи парични приливи преку рекламирање 
такси, а исто така добиваат и бесплатни работи.
                 5. Продавајте ги фотографиите онлајн
Доколку фотографирањето претставува ваше хоби, 
зошто да не пробате да правите профит од него. Ако веќе
правите добри фотографии, зошто да не ги продавате? 
Преку ова, може да остварите добар прилив на пари за 
да купите додатна опрема или пак да одите на одмор.
                            6. Креирајте апликација
Без разлика дали сакате да направите корисна 
апликација, првата основна точка е кодирањето. Овој 
курс се базира на проекти, што значи дека ќе добиете 
многу практично искуство и ќе научите како да 
креирате апликација од почеток до крај.
                   7. Инвестирајте во недвижен имот
Иако е важно да се напомене дека инвестирањето во 
секоја работа содржи ризици, сепак вложување на ваши 
пари во недвижен имот претставува побезбедна работа. 
Покрај сето ова, луѓето секогаш бараат места за 
живеење, така што оваа работа има смисла.

                            8. Креирање онлајн курсеви
Секој е експерт за нешто, без разлика дали е хоби или 
пак познавање во индустријата. Ако знаете да 
комуницирате ефективно, тогаш знаењето што го имате 
за одредена тема може да ви помогне да добиете постојан 
прилив на пасивни приходи.



Нема да видите пајажина и влакна
дома – Направете спреј со кој 3 пати

помалку ќе чистите

Сите знаеме дека колку и да чистиме дома, по 
краевите и ќошевите се собира пајажина. 
Причина е прашината која паѓа, влакната, 
домашните миленичиња на кои им паѓаат влакна.
Единствен начин да се решите од ова во домот и да 
заштедите време, да го искористите на друго 
наместо на чистење, е да користите етерични 
масла. 
Со нив прскајте ги местата каде се собираат 
пајажините, како и навлаките дома.
Ставете 700 мл. вода па додајте до 40 капки 
етерично масло.
Проблемот ќе биде решен.



Ова растение им помага на девојките
– еве како

Ова растение им помага на девојките – еве како
Дома сите имаме цвеќиња и билки, но меѓу нив 
постојат такви кои кријат тајна за здравје и среќа. 
Една од овие приказни за растенија кои ги имаме, 
но не знаеме колку се важни е токму Spatifilum, за 
кое се верува дека носи среќа на припадничките на
понежниот пол.
Оваа билка ја нарекуваат уште женска среќа, а 
името верувајте не го добила залудно. 
Се препорачува да ја чуваат не мажени девојки во 
своите домови за да си ја пронајдат среќата. 
Од друга страна, ако ја подарите на девојка која е 
мажена, тогаш се верува дека таа ќе остане 
бремена.
Низ годините се појавило верувањето дека билката
носи среќа така што оние кои се во брак имаат 
хармонија, не мажените девојки во врска добиваат 
понуди за брак, а оние кои се сами го наоѓаат 
својот љубовник.
Денес женската среќа е една од 
најраспространетите билки кои често се 
подаруваат некому.



Оваа билка е стопати поефикасна од
хемотерапија, ги уништува клетките на ракот

за 48 часа

Чајот од глуварче делува врз клетките зафатени со 
карцином на тој начин што тие се распаѓаат во рок од 48
часа, а истовремено ниедна здрава клетка во организмот 
не заболува.
Оваа неправедно запоставена билка често се смета за 
плевел, а има толку многу лековити својства: потребно е
само да се набере од чиста почва, далеку од сообраќај и 
загадување.
Иако нашите баби порано правеа сируп од глуварче 
знаејќи дека содржи лековити супстанции, она што 
сигурно не го знаеле е дека коренот од глуварчето може 
да им помогне на заболените од рак.
Научниците од Универзитетот Виндзор во Канада, 
откриле дека оваа билка делува „подобро“ од 
хемотерапија бидејќи таа ги „убива“ сите клетки, а 
глуварчето делува само на клетките зафатени со 
карцином.
Покрај диуретските својства, поттикнува лачење на 
жолчен сок, го чисти црниот дроб, помага при алергии и 
го намалува холестеролот. 
Содржи многу важни витамини и минерали како што се 
витамин Б6, тиамин, рибофлавин, витамин Ц, железо, 
калциум, калиум, фолна киселина и магнезиум.



На Универзитетот Виндзор во Канада било спроведено 
иницијално истражување на Одделот за хемија и 
биохемија, а резултатите даваат нова надеж за болните 
од карцином.
Откриено е дека коренот од глуварчето ефикасно ги 
„убива“ клетките зафатени со карцином, но без никакви 
последици по останатите клетки во организмот.
Чајот од глуварче делува врз зафатените клетки кои 
започнуваат да се распаѓаат во рок од 48 часа.
Континуираните третмани со корен од глуварче можат 
да уништат поголем дел од клетките зафатени со 
карцином, а поради овие неочекувани резултати, 
истражувачите добиле дополнителна поддршка да 
продолжат со истражувањето на оваа чудотворна билка.
Џон ди Карло, 72-годишен човек кој лично се уверил во 
лековитоста на глуварчето, поминал низ интензивни и 
„агресивни“ хемотераписки третмани во текот на три 
години, пред да го отпуштат лекарите дома за да ги 
помине последните денови од животот со своето 
семејство.
Со оглед на тоа што лекарите имале се помалку 
алтернативи во пронаоѓањето на функционално 
решение во борбата против неговата болест, му било 
предложено да пие чај од глуварче, како последна 
сламка за спас.
После само 4 месеци, овој човек доживеал ремисија на 
болеста (делумно или целосно повлекување на болеста).



Овие канцерогени работи сигурно ги имате
дома и треба веднаш да ги исфрлите

Овие канцерогени работи сигурно ги имате дома и треба 
веднаш да ги исфрлите
Денеска користиме и јадеме многу канцерегено и тие се 
некои од причините зошто луѓето заболуваат од рак.
Еве кои работи се канцерогени, а сите ги имате дома:

1. Освежувач на воздух

Кога вашиот дом има непријатен мирис, сигурно 
повеќето од вас посегнуваат по освежувачот на воздух. 
Тестовите спроведени од страна на Советот за одбрана 
на природните ресурси, покажал дека повеќето 
освежувачи на воздухот содржат фталати, кои може да се
мешаат со производството на машкиот хормон 
тестостерон. 
Имено, биле тестирани 14 освежувачи на воздух за кои 
не било наведено дека содржат фталати како состојка, па
било откриено дека овие хемикалии биле присутни во 
86% од тестираните производи, вклучувајќи ги и оние 
кои биле означени како „природни“ или 
„неароматизирани“.



2. Производи за чистење

Производите кои се наменети за чистење на вашиот дом
исто така може да содржат не само канцерогени, туку и
отровни материи кои поттикнуваат астма. Работната

група за животната средина, непрофитна организација
фокусирана на околината и јавното здравје, составила
листа со најлоши производи за чистење на домот. Таа

била надополнета во април оваа година и сега вклучува
повеќе од 2.500 производи. Речиси три четвртини од

испитаните примероци содржат состојки кои може да
бидат штетни за дишењето, а повеќе од една четвртина

од тие производи содржат состојки кои може да
предизвикаат рак. Можеби најзагрижувачко е тоа што

кај околу половина од производите не можат лесно да се
откријат состојките. Организацијата предупредува
потрошувачите да внимаваат на производите кои се

означени како еколошки, затоа што тоа може да е
погрешно и тие да содржат штетни материи.

3.Дезодоранси

Многу луѓе ги користат за да го намалат непријатниот 
мирис и потењето, но тие содржат штетни хемикалии 
кои се апсорбираат директно во кожата и 
предизвикуваат рак на дојката. Алуминиумите од 
антиперспирантите исто така се верува дека 
предизвикуваат и болести на мозокот, како што е 
Алцхајмеровата болест.



Овие намирници немаат рок на
траење и не се фрлаат никогаш

Во денешно време, кога станува збор за храна, сите сме 
многу внимателни околу датумот на намирниците. 
При купување посебно внимание посветуваме на рокот 
на траење и на амбалажата. 
Често, рокот на траење на намирниците знае да не збуни.
Но, некои артикли не се расипуваат никогаш.

Сол

Солта не се расипува и засекогаш останува свежа исто 
како што била оној ден кога сте ја купиле.

Шеќер

Шеќерот не е проблем да остане свеж, туку главен 
проблем е да се спречи да не стане тврд како камен. 
Шеќерот никогаш нема да се расипе бидејќи не развива 
бактерии. Треба само да биде подалеку од влага и од 
инсекти.

Мед



Медот има неограничен рок на траење. Може да ја смени
бојата или да кристализира, но и понатаму ќе биде добар
за јадење. Ако медот кристализира, ставете ја теглата во
топла вода и мешајте додека не се растопат кристалите.

Ослободете се од камењата во бубрезите со
овој напиток

Истражувањата покажаа дека едно од десет лица во 
животот ќе добие камен во бубрезите. За да ја спречите 
оваа непријатна и болна појава решението побарајте го 
во овој вкусен и исклучително здрав напиток.

                                             Состојки:
-1 портокал, 1 јаболко, 1 лимон, 4 кришки лубеница, 4 
коцки мраз.

                                          Подготовка:
1. Портокалот и лимонот олупете ги отстранете ги 
семките и кората од лубеницата, а останатото овошје 
добро измијте го.
2. Исецкајте го овошјето на коцки и ставете го во 
блендер.
3. Додадете мраз и заедно добро измешајте додека да 
добиете смеса без парчиња.
4. Напитокот консумирајте го свежо подготвен, не 
правете залихи.

                                                Совет:



– Напитокот пијте го два пати дневно пред оброците
– Дополнително пијте голема количина на вода и билни 
чаеви
– Цитрусите ќе го разградат калциумот, а лубеницата е 
одличен диуретик кој ги чисти бубрезите.

Отстранете ги масните наслаги со овој
доматен напиток

Доколку мислите дека сега е вистинскиот момент 
да започнете со диета, ви претставуваме еден 
напиток од домати кој ќе го забрза вашиот 
метаболизам.Ако веќе долго време планирате да ја 
вратите вашата идеална тежина, ова е 
вистинскиот рецепт за вас. Станува збор за 
состојки кои го забрзуваат метаболизмот и го 
чистат телото од токсини и вишокот масти кои се 
наталожиле во него.Како и кај секоја диета, важно 
е да се држите до правилата. Што се однесува до 
овој напиток, важно е само точно да го подготвите 
и да го пиете редовно.                  Рецепт:
– шоља сок од домати (свежни исцедени домати),
 ¼ шоља сок од лимон, 1 лажица изрендан ѓумбор,
 едно луто пиперче (или половина лажичка црн 
пипер), две стебленца целер (со средна големина).



Ставете ги сите состојки во блендер и измешајте. 
Ќе добиете околу 220 мл напиток. Напитокот 
чувајте го во стаклени садови.
Дневно меѓу оброците консумирајте вкупно три 
чаши од овој растворувач на мастите, а ако 
подготвите поголема количина од напитокот, 
чувајте го во фриждеp.

Пет причини поради кои постојано сте уморни

Многу нешта влијаат врз квалитетот на животот, но еден од 
најважните фактори е спиењето. Доколку преку ноќ често се 
будите, спиете лошо, веројатно во текот на денот ќе се 
чувствувате изморени и тоа многу ќе влијае на вашата 
„функционалност”.Доколку, пак, трае подолго време, тоа се 
претвора во хроничен проблем во спиењето. Оливија Арезоло, 
експерт за сонот, ги открива најчестите грешки кои ги прават 
луѓето, и кои имаат негативно влијание врз квалитетот на 
сонот.

                Вклучени светла до доцните ноќни часови

Иако многумина ги обвинуваат мобилните телефони за 
проблемите со спиењето, и собната светлина може да биде 
подеднакво штетна. – Истражувањата покажуваат дека 
светилките во собата можат да го намалат лачењето на 
мелатонин (хормонот на будноста и спиењето) и може да доведе 
до кратко и недоволно спиење, истакнува докторката.
Таа препорачува, 90 минути пред да си легнете, да ги затемните 
светлата во собата, така што вашето тело ќе добие сигнал дека е
време да се опушти.



                              Одложување на станувањето

За многумина е едноставно неодоливо наутро да го одложуваат 
будилникот по неколкупати… Д-р Арезоло советува да не го 
правите тоа. – Научниците од Универзитетот во Калифорнија 
докажаа дека токму поради оваа навика станувате тромави, 
мрзливи и се чувствувате како воопшто да не спиете, вели таа.

                                  Топол туш пред спиење

– Иако топлиот туш ги опушта мускулите, тоа исто така ја 
зголемува и температурата на телото што го прави потешко 
заспивањето и го спречува обновувањето енергија за вашето 
тело за следниот ден, предупредува таа.
Доколку сепак, сакате да се опуштите со топол туш, правете го 
тоа најмалку еден час пред да одите в кревет, или пак наутро.

                              Работење до доцна во ноќта

– При продолжена работа мозокот се одржува во активна 
состојба, и притоа вам ќе ви треба повеќе време за да се 
наспиете. Ова може да влијае на квалитетот и должината на 
спиењето, но и му штети на вашиот мозок кој можеби нема да 
има можност да се одмори до следното утро, додава таа.

                                   Претерувате со алкохол

Сите истражувања за нарушувања на спиењето, посочуваат 
дека прекумерното консумирање алкохол влијае негативно на 
сонот.



– Тоа воопшто не е за изненадување, бидејќи главната состојка 
во алкохолот е шеќерот кој го стимулира телото и влијае врз 
нас слично како кофеинот, објаснува експертот советувајќи да 
не се пие алкохол најмалку три часа пред легнување.

Пластичните шишиња никако не смеете повторно
да ги полните со вода, еве зошто

Луѓето воглавно ги користат истите пластични шишиња од 
вода или сок, повеќе пати, не знаејќи дека тоа може да биде 
отровно. Меѓутоа некои амбалажи се наменети исклучиво за 
еднократна употреба.
На дното од секоја пластична амбалажа се наоѓа триаголник со 
број во средина, а под него е ознаката која ви открива колку е 
опасна пластиката која ја држите в раце. Ако шишето е 
наменето за една употреба не треба да го користите повеќе пати.
Еве што значат ознаките…

        ОВИЕ ШИШИЊА ФРЛЕТЕ ГИ ВЕДНАШ ПО УПОТРЕБАТА

Голем број пластични шишиња од обична, минерална вода, 
газирани и негазирани пијалаци ја имаат ознаката PET или 
PETE (број 1 во триаголникот). Важно е да знаете дека овие 
шишиња се наменети за еднократна употреба. Постои можност 
со секое ново полнење пластиката во водата да испушта тежок 
метал антимон, хемиско соединување ЕПА, кое го попречува 
дејствувањето на хормоните.



                            ОВИЕ ШИШИЊА СЕ БЕЗБЕДНИ

Оваа пластика ќе ги препознаете по ознаките HDP (или HDPE), 
LDPE и PP или по броевите 2,4 и 5. LDPE е вид пластика која 
најчесто главно не се користи за изработување шишиња, туку 
за ќеси за пакување продукти. HDP е исто така добар избор, 
како и РР која најчесто се користи за чаши за јогурт и е со бела 
боја.

                          ИЗБЕГНУВАЈТЕ ЈА ОВАА АМБАЛАЖА

Тоа е пластика со ознаките PVC (понекогаш и ознака 3V), PS и 
PC (често и без ознаки) или по бројчињата во триаголникот – 3, 
6 и 7.
PVC испушта две опасни хемикалии, кои го попречуваат 
работењето на хормоните во организмот. И покрај тоа, оваа 
пластика се користи за производство на шишиња.
PS во водата испушта канцерогена материја – СТИРЕН. 
Најчесто се користи за пластични чаши за кафе, за еднократна 
употреба или за амбалажа на брза храна.
PC (или без ознака – бр. 7) е најлоша пластика за амбалажа за 
прехранбени продукти бидејќи ја испушта опасната хемикалија
BPA (Бисфенол А).



Почесто треба да ги јадете овие намирници
богати со масти

Не се сите масти нездрави, туку напротив – можат да 
направат доста за вашиот организам. 
Еве кои 6 намирници богати со масти можете да ги 
јадете и додека сте на диета без грижа дека тоа ќе се 
одрази на вашата линија.



Оние кои водат сметка за телесната тежина мастите ги 
сметаат за најголем непријател, но истражувањата 
покажаа дека некои од нив се исклучително корисни за 
организмот.
Мастите, а особено оние незаситените, не се штетни за 
здравјето. 
Ги содржат некои намирници, а експертите 
препорачуваат нивна консумација.

                                         Авокадо

Авокадото има дури 77 проценти масти, а се состојат од 
олеинска киселина која има бројни позитивни дејства 
на здравјето.

                                           Бадеми

Бадемите се богати со здрави масти и можат секојдневно 
да се консумираат наместо нездравите грицки.

                         Маслинки и маслиново масло

Маслинките и екстра девественото маслиново масло се 
богати со витаминот Е и К.

                                             Јајца

Јајцата се одлични за оние кои сакаат да го загубат 
вишокот килограми. Содржат здрави масни соединенија 
кои се корисни за менталното здравје.



                                            Лосос

Лососот и другите масни риби се богати со омега 3 масни
киселини и бројни други состојки исклучително 
корисни за организамот.

                                             Фета

Фета сирењето направено од козјо млеко се смета за 
хранлива и здрава храна која треба да биде дел од сечија
исхрана.



Причини зошто се чувствувате   постојано уморно
Брзиот  начин  на  живот,  зафатениот  распоред  и
недоволниот одмор во даден момент прават заморот да
ни  стане  константна  и  единствена  состојба.
Истражувањата покажуваат дека околу една третина од
здравите  тинејџери,  возрасни  и  постари  лица  се
изјасниле дека чувствуваат постојан замор и поспаност.
Во  најголем  дел  од  случаите  оваа  појава  е
предизвикана од надворешни фактори и одреден начин
на  живот.Откако  ќе  ги  исфрлите  здравствените
проблеми како опција, ова се неколкуте потенцијални
причини кои прават да се чувствувате постојано уморно.



1.Не  спиете  доволно-Сосема  логично  е  листата  да
започне со немањето доволно квалитетен сон. Вашето
тело  прави  многу  работи  додека  спиете,  како  што  е
ослободувањето  хормони  кои  го  регулираат  вашиот
метаболизам  и  нивото  на  енергија.  Според
истражувањата, на возрасните во просек им е потребно
7  часа  непрекинато  спиење  за  одржување  на
оптималното здравје. Од голема важност е спиењето да
биде мирно како нашиот мозок би можел да помине низ
петте фази на спиење. За да го подобрите квалитетот на
спиењето, најдобро ќе биде секоја вечер да легнувате
во приближно исто време.Меѓутоа, доколку ви е тешко
да  заспиете  и  се  сомневате  дека  имате  нарушено
спиење, се препорачува да разговарате со лекар и да ги
исклучите  сите  опции  поврзани  со  проблеми  со
здравјето.
2.Спиете  во  погрешно  време-Ова  е  чест  проблем  кај
оние луѓе кои работат ноќни смени. Спиењето во текот
на  денот  го  нарушува  циркуталниот  ритам  на  телото.
Истражувањата  покажуваат  дека  може  да  дојде  до
развој  на  хроничен  замор  кога  спиењето  не  е
синхронизирано  со  овој  ритам.  Па  така,  доколку
останете будни во текот на ноќта во период од ден или
два, вие ќе почувствувате замор. Поради тоа, најдобро е
да  спиете  навечер  и  да  си  ја  добиете  енергијата
потребна за наредниот ден.                                               



3.Не  внесувате  доволно  калории-Недоволното
внесување на калории може да предизвика чувство на
исцрпеност. Калориите ни се потребни бидејќи истите се
извор  на  енергија.  Телото  ги  користи  калориите  за
движење  и  за  други  процеси,  како  дишење  и
одржување  на  постојана  телесна  температура.  Кога
јадете премалку калории, метаболизмот забавува со цел
да се зачува енергијата, а тоа предизвикува замор. Во
однос  на  калориите,  телото  може да  функционира  со
различно  ниво  во  зависност  од  тежината,  висината  и
возраста на индивидуата. Сепак, повеќето луѓе дневно
треба  да  внесуваат  минимум  1200  калории  за  да  го
спречат забавувањето на метаболизмот.

4.Не пиете доволно вода-Хидратацијата е важна за 

одржувањето на вашата енергија. Многу биохемиски 

реакции кои се случуваат секој ден резултираат со 

губење вода која треба да се замени. Дехидрацијата се 

јавува кога не пиете доволно течности за да ја 

надокнадите изгубенета вода. Неколку студии покажаа 

дека дури и благата дехидрација може да доведе до 

пониски нивоа на енергија и намалена концентрација. 

Иако се препорачува секојдневно конзумирање на 8 

чаши вода, сепак количината зависи од тежината, 

возраста, полот и нивото на активност.



5.Изложени сте на високо ниво на стрес-Хроничниот 

стрес може да има големо влијание врз целокупниот 

квалитет на вашиот живот. Одредени количини на стрес 

се сосема нормална појава, но прекумерниот стрес е 

тесно поврзан со хроничниот замор. Иако не е 

возможно целосно да го избегнете, одредени стратегии 

ќе ви помогнат да прекинете да се чувствувате 

исцрпени. На пример, се препорачува практикување на 

јога и медитација, како и релаксирање со добра книга, 

музика или топла бања пред спиење. Сите овие 

активности се добар начин за намалување на стресот.

6.Замор-Во одредени ситуации, заморот знае да биде 

показател за сериозни болести. Константниот замор 

може да биде индикација за: анемија, дијабетес, 

анксиозност, депресија, инфекција на уринарниот тракт,

срцеви проблеми, бременост, како и проблеми поврзани

со недостаток на витамини и минерали. Доколку сте 

загрижени дека имате здравствена состојба која 

предизвикува да се чувствувате уморно, веднаш 

консултирајте се со лекар.



Проверете дали се дебелеете поради храна
или поради болест

Прекумерната телезна тежина и угоеноста се водечки 
здравствени проблеми на модерното време.
Резултат е прекумерното таложење масно ткиво во 
организмот. Се дефинира со индекс на телесна маса 
(ИТМ), при што ИТМ >25 означува прекумерна телесна 
тежина, а >30 угоеност.
Најчеста причина за дебелеење е прекумерниот внес на 
калории преку храна проследено со недоволна физичка 
активност. За дебелината денес дополнително 
придонесува општата дигитализација и автоматизација 
на се што можеме да замислиме во секојдневниот живот.
Денес веќе нема телевизори без далечински управувач, а 
до пред неколку децении за да вклучите телевизор, но и 
за да ја промените програмата, требаше да се 
придвижите барем неколку чекрои.
Во времето на фиксните телефони, моравме да стоиме 
покрај телефонот, но и да му се приближиме за да се 
јавиме.
Угоеноста не е наивен проблем
Проблемот со дебелината е посебно изразен кај децата и 
адолесцентите. За разлика од возрасните, кај кои 
зголемувањето на телесната маса се одвува на сметка на 
зголемувањето на масните клетки, кај децата освен што 
се зголемуваат масните клетки, тие и се умножуваат, со 
што таквиот развој на дебелината подоцна многу 
потешко се лекува.



Освен прекумерниот внес на калории, различни форми 
на пореметувања на хормоналната рамнотежа можат да 
доведат до дебелеење.
Пореметувања на жлездите со внатрешно лачење 
(ендокрините жлезди) можат да доведат до прекумерно 
наталожување масно ткиво. Најчесто доаѓа до 
пореметување на функцијата на штитната жлезда, 
хипотиреоза (намалена функција на штитната жлезда), 
што најчесто се утврдува по месеци неконтролиран раст 
на телесната тежина.
Различни болести со прекумерно излачување кортизол 
како Кушинова болест или Кушинов синдром се 
манифестираат со дебелина.
И пореметувањтата на метаболизмот на јаглехидратите 
можат да доведат до дебелина или до отежнато 
задржување на постоечката тежина. Треба да се издели 
инсулинската резитенција, која долгорочно се поврзува 
со шеќерната болест, а погодува се помлади старосни 
групи.
Дебелината може да биде предизвикана и од проблеми во
функционирањето на половите жлезди кај 
жените.Синдромот на отечени јајници во комбинација 
со инсулинска резистенција е плодно тло за раст на 
телесната тежина.



Продолжете го животот со користење на овие
намирници

Нутриционистка открива кои намирници можат да ве 
подмладат и да ви обезбедат долговечност.

                                       Сок од цвекло

Пијте 250 мл сок од цвекло секој ден и ќе го намалите 
крвниот притисок за 7 проценти

                                            Пченка

Уживајте во варената или печена пченка, бидејќи 
влакната кои ги содржи успешно се борат против ракот 
на дебелото црево

                                         Путер и кафе

Путерот во кафето ве штити од оштетувања 
предизвикани од слободните радикали.

                                      Chlorella во прав

Додадете Chlorella во прав во вашата салата за 
зајакнување на имунитетот

                                               Цимет



Посипете ја со цимет овесната каша и одржете го нивото 
на шеќер во крвта

                                      Поширани јајца

Пошираните јајца спречуваат деменција, благодарение 
на докозахексаеноинска киселина, која е пронајдена во 
жолчката.

                                                Просо

Просото е богато со триптофан, претходник на 
серотонин, кој го намалува ризикот од депресија.

                                               Анасон

Анасонот е богат со влакна, го намалува холестеролот и 
ги отстранува токсините

                                                 Кафе

Не само што ќе спречи да се чувствувате како зомби во 7
наутро, туку ќе го намали и ризикот од рак на кожата за 
21 процент

                                               Авокадо

Маслото од авокадо се бори против опасните слободни 
радикали, кои се одговорни за карциномот.



Прочистете го организамот со песто
од див лук

Направете освежувачко, здраво песто со листови од
див лук , кој е одличен како чистач на крвта и 
нашиот организам…
Оваа самоникната, дива билка, по лековитоста се 
споредува со лукот, со кој дели сличен интензивен 
мирис и вкус. Ја нарекуваат чистач на крвта, а 
добра е и при тегобите со лишаи, реума, гихт. Оваа 
билка можете да ја додадете свежа во салатите, 
варивата, а еве како можете да подготвите и песто 
за четири лица:
Состојки:
– 2 китки див лук
– 100 мл маслиново масло
– 1 лажица пињоли
– свежо мелен црн пипер
– 50 до 75 гр рендан пармезан
– сол
Подготовка:
Измијте го и исецкајте дивиот лук. Во тавче без 
масти испржете ги пињолите. Дивиот лук, маслото,
пармезанот и пињолите ставете ги во блендер и 
мешајте додека смесата да стане 
хомогена. Додадете црн пипер и сол по желба.



Сакате мир и пари во куќата? – Еве неколку
совети за домот

Сите сме слушнале за „Фенг Шуи”. Тоа е древна 
кинеска техника со која се верува дека поединечни 
аспекти од животот може да се подобрат или уназадат 
зависно од распределбата на предметите во вашиот 
простор. Доколку сакате да ја зајакнете вашата 
финансиска состојба, ова се неколку совети за тоа како 
да го уредите домот според Фенг Шуи кои треба да ги 
примените.

1. НЕ КОРИСТЕТЕ СИМБОЛИ СО ВОДА
Цевки од кои тече вода се симбол дека парите ви летаат 
од рака. Вака вели Фенг Шуи стручњакот Карен Картер,
кој долги години ја разработува оваа техника. За да си ја 
поправите банкарската сметка, поправете ги сите 
проблеми со вода и цевки, но и да се решите од водата 
која долго време стагнира, на пример ако имате вазна со
свежо цвеќе во која секако има вода.
Исто така, избегнувајте и ликовни дела со елементот 
вода-посебно во спалната, каде не би требало да имате 
ни огледала.

2. ВНЕСЕТЕ ПОВЕЌЕ БИЛКИ ВО ДОМОТ
За да просперирате во животот и особено да ви тргне со 
финансиите кои ни се многу важни, според древната 
кинеска техника најдобро би било својот дом да го 
креирате како здрав простор без неред, каде ќе има 
повеќе билки и цвеќиња. Нередот му пречи на 
слободниот проток на енергија, поради што најчесто 
доаѓа до проблеми.



Освен што треба да го разубавите просторот со растенија
и цвеќе, треба и често да проветрувате во исте 
простории. И фонтаните се симбол на богатство, па ако 
имате простор поставете фонтана, ако не можете да 
дозволите вистинска, барем украс.

3. ДЕКОРИРАЈТЕ ГО ДОМОТ СО БОИТЕ НА БОГАТСТВОТО

Бојата има големо влијание на вашето расположение. 
Црвената се смета за моќна боја, па затоа и не треба да 
ни е чудно што црвениот тепих по кој славните шетаат е 
токму црвен. Црвената, зелената и лилаковата боја 
привлекуваат пари и гарантираат благосостојба. Не 
постои исклучок. Ако не сакате црвена, зелена или 
виолетова боја, друга боја нема да ви привлече пари во 
домот.
Инаку, според оваа техника, разни автори наведуваат 
дека е потребно и вашиот паричник да има црвена боја 
бидејќи тоа е бојата на парите.

4. ЧИСТА КУЈНА

Просторот каде готвите е директно поврзан со парите. 
Според Фенг Шуи стручњакот, Сузан Мекгер, шпоретот 
мора секогаш да е чист, фрижидерот да е организиран и 
во него секогаш да има свежа храна. Исто така, 
потеребно е и секоја рерна правилно да работи. Овој 
простор треба да ви е совршено чист.

5. РЕШЕТЕ СЕ ОД СТАРИТЕ ПРЕДМЕТИ



Заклучокот е јасен! За да заработите пари и да ги 
решите финансиските проблеми кои ни задаваат 
главоболки, потребно е да се спасиме од старите 
предмети и нешта кои ги чуваме. Станува збор за некои 
стари далечински управуачи, кутии, облека која не ја 
носите…Ако не носите и не користите нешто веројатно 
не ви е потребно, па исфрлете го и ослободете го 
просторот за пари.
Инаку, доколку некогаш сте се запрашале, Фенг Шуи е 
стара кинеска древна техника односно древен кинески 
систем кој синтетизира повеќе учења, вештини и 
техники, со цел човекот да се задржи со допир во 
природата и да си помогне самиот себеси за 
благосостојба. Зборовите Фенг и Шуи буквално би се 
превеле како воздух-вода на Македонски јазик. Според 
модерните ентузијасти ова е идеален начин за да немате 
пробелми и да ја подобрите состојбата во домот или на 
работното место, или на било кое место кое ви е важно. 
Целта на фенг шуи, онака како што денес се практикува,
е да се постави градбата онаму каде што поминува 
добрата енергија „чи“ или „ки“.
Постојат места кои не се добри за домови на луѓето, и се 
вели дека е подобро да бидат оставени во нивната 
природна состојба. Младите се повеќе ја прифаќаат оваа
техника, иако таа има критичари, колку што има и 
следбеници.



                                                                           СВЕТЛИНА

Веројатно сте забележале дека дневната светлина 
влијае врз вас и физички и психички. Еве зошто. 
На северната хемисфера ноќите траат сè пократко, 
додека деновите се сè подолги. За оние што живеат 
јужно од екваторот, важи спротивното. Во текот на 
зимските месеци многу уживаат во огнот и ќебето, но 
сонцето е клучно за здравјето. Кога има сонце, луѓето 
се многу поенергични, дури и посреќни, а летаргични во
есен и зима. Научниците имаат објаснување за тоа. Еве 
што велат.
      1. Светлината го контролира нашиот биолошки часовник
 
Нашето тело функционира во согласност со промената 
на денот и ноќта и циклусот од 24 часа, како што 
Земјата се врти околу оската. Таа условеност на 
менување на денот и ноќта е позната како 
циркадијален ритам и влијае врз сè во нашето тело - од 
начинот на кој спиеме, преку метаболизмот, до тоa како
телото произведува одредени хормони. Нашиот 
циркадијален ритам функционира без оглед на тоа 
какви се надворешните услови. Иако овој ритам не се 
променил кај научниците што останале во пештерата 
без природна светлина, нашето тело е чувствително на 
светлина.
Светлината е важен сигнал што помага да се започне низата на 
биолошки функции во телото.
                 2. Светлината ни помага да спиеме и да се будиме
 
Една од биолошките функции со која управува 
светлината е сонот - таа му овозможува на мозокот да 
знае кога системите што ја одржуваат будноста треба 
да ја преземат главната улога. Кога почнува да паѓа 
мрак, нашето тело почнува да ослободува мелатонин, 
хормон што ни помага да заспиеме.
       3. Светлината може да помогне во борбата против инсомнија



Познато е дека сината светлина што ја емитуваат 
компјутерите, таблетите и телефоните го спречува 
ослободувањето на хормонот што ни помага да 
заспиеме. Затоа, здравствените работници 
препорачуваат да не ги користиме телефоните пред 
спиење.
Метју Вокер, невролог кој го истражува спиењето, вели 
дека дневната светлина е клучна за регулирање на 
спиењето.
Ако сте „ноќна птица“ која се бори со инсомнија, 
излегувањето на утринската сончева светлина може да 
ги забрза вашиот мозок и телото во вистинско време и 
да ви помогне да се чувствувате поспано кога ви е 
време за спиење.
                  4. Светлината влијае и врз расположението

Дневната доза на природна светлина не е значајна само
за спиењето - светлината нè прави и посреќни. Кога 
телото е изложено на сончева светлина што допира до 
мозокот преку оптичкиот нерв, се зголемува нивото на 
серотонин, хормон што влијае врз расположението. 
Оние што поминуваат помалку време на светлина - како 
работниците кои работат навечер, почесто се борат со 
депресија.Менталната здравствена состојба што 
директно се поврзува со дневната светлина во текот на 
есенските и зимските месеци се нарекува сезонско 
афективно нарушување или зимска депресија.Луѓето 
што страдаат од зимска депресија стануваат сè 
понерасположени како што деновите стануваат 
пократки. Депресијата престанува со почетокот на 
пролетта.
                    5. Сончевата светлина ги зајакнува коските
 
Потребен ни е витамин Д за телото од храната да 
апсорбира калциум и фосфат - минерали клучни за 
здрави коски, заби и мускули. Недостигот на витамин Д 
може да доведе до слабеење на коските и деформитет 
на скелетот. За среќа, речиси целото неопходно ниво 
од овој витамин можеме да го добиеме од сончевата 



светлина и токму поради тоа е познат како „сончев 
витамин“. Нашето тело создава витамин Д кога се 
сончаме. Но, и премногу сонце може да биде опасно - 
затоа задолжително користете крем за сончање и 
избегнувајте директно изложување на с  ончева светлина   
во текот на најтоплиот дел од денот.

https://www.b92.net/bbc/index.php?yyyy=2019&mm=04&dd=24&nav_id=1534361


Седењето е опасно колку и пушењето

Долготрајното седење може сериозно да влијае на здравјето, а 
според последните истражувања во Велика Британија, од 
ваквиот начин на однесување годишно умираат 70.000 луѓе, 
повеќе отколку од рак на белите дробови, пренесува Daily Mail.
Многу луѓе минуваат повеќе од 10 часа дневно седејќи и тоа не 
само на работното место. Премногу седење може да го зголеми 
ризикот од различни болести и да предизвика смрт. Исто така, 
влијае на хормоните, метаболизмот и може да предизвика 
воспаление во организмот.
Според најновите истражувања, повеќе од третина луѓе 
минуваат повеќе време во седење во текот на викендот, за 
работното биро во текот на неделата, а слободното време често 
го минуваат пред екраните.
Оваа навика може да го зголеми ризикот од различни 
смртоносни заболувања. Во Велика Британија, поради ваквиот 
начин на живот, починале 70.000 луѓе во 2016 година.
Истражувачи од Кралскиот Универзитет во Белфаст и 
Универзитетот Улстер заклучиле дека е потребно да се преземат
мерки на намалување на седењето во цел подобрување на 
здравјето на луѓето, како и намалување на финансиското 
оптоварување во здравството.
Болести кои се поврзуваат со долго седење, освен дебелината 
како состојба, се кардиоваскуларните заболувања, дијабетес 
тип 2, одредени облици на рак, како што е ракот на белите 
дробови и предвремена смрт од различни причини.
Седењето, исто така, влијае на мозокот, на расположените, на 
спознајните способности, на паметењето и го зголемува ризикот
од деменција. Седењето има такви поразителни ефекти на 
здравјето што лекарите овој начин на однесување го нарекуваат
„ново пушење“.



Седум дена пиеле само вода и ништо не
јаделе – погледнете што се случило со

мозокот и телото

Блогерот Ерван Хеусаф и неговата сестра актерка и модел 
Солен тргнаа по невообичаен предизвик, пиејќи само седум 
литри вода за една недела за да видат дали ова навистина има 
позитивни ефекти врз телото. Предизвикот беше снимен и 
закачен на Јутјуб.Ерван истакна дека пред почетокот на 
снимањето многу патувал, каде што многу јадел и пиел, а исто 
така сакал да го детоксира своето тело. Како тинејџер, Ерван 
имал околу 108 килограми, а губењето на неговите килограми 
го инспирирало да го направи својот канал. Освен канал Јутуб, 
Ерван, исто така, управува со успешниот веб-сајт “The Fat Kid 
Inside”.

– Најлесното нешто досега. Само пијте вода, не внесувајте 
никакви додатоци, ниту чај, туку само вода. Има луѓе кои го 
направиле ова за 100, 50 или 30 дена “, рекол Ерван во видеото.

– Вашето тело може да преживее без храна, дали тоа е добро? 
Веројатно – Не. Затоа го правиме ова за да видиме дали 
навистина има позитивни ефекти врз телото. – изјавил Ерван.
Тој, исто така, објаснил дека ако не внесете калории во телото 
една недела, веројатно ќе потрошите 14.000 од нив.

– Стомакот е како вториот мозок, ако нешто не е во ред со него 
се чувствува низ целото тело. Тоа може да влијае на вашето 
расположение, енергија, хормони, па затоа е важно да имате 
активни црева и здрав стомак “, вели Ервин.



Пред овој предизвик, Ервин направил детално истражување и 
пронашол медицински документи кои тврдат дека 
детоксикација со вода има добри ефекти врз дигестивниот 
тракт, чистењето крв од телото и помага да се зајакне 
имунитетот и да се фокусира на умот. Телото природно паѓа во 
состојба на кетоза и согорување на маснотии како енергија.
На почетокот на детоксикацијата, двајцата се измериле, Солен 
имала 58 килограми, а Ерван 76.
 Морам да се замимавам со нешто, сигурена сум дека четвртиот 
ден ќе бидам многу нервозна, но по третиот или четвртиот ден 
очекувам големи промени во тоа како се намалува мојата 
гардероба или мојот вишок на стомакот -изјавила Солена.
Првиот ден, двајцата иазјавиле дека ја пропуштиле 
својата утринска рутина, но тие не се чувствувале толку 
гладни.
 Планот е да се бидам многу зафатен што нема да размислувам 
за храна. – рече Ерван.
Ерван дури бил и во теретаната, а тренерот му објаснувал да 
топи масти, а не храна.
Солена чувствувала дека нејзините усни биле многу суви и 
измачени да не јадат додека нејзиниот сопруг готви.
Околу 19 часа од првиот ден, Ерван изјавил дека е потешко 
отколку што очекувал. На вториот ден, Ерван шетал речиси 
цела ноќ додека имал главоболки.

– Морав да се движам, бидејќи бев погоден од главоболки како 
по мамурлак, но денес се чувствувам добро. Се чувствувам 
малку бавно, но велат дека првите три дена се најтешки, па се 
надевам дека најдобро. – рече Ерван.
Додека неговите колеги на работа јаделе во текот на денот, 
успевал да се воздржува, но рекол дека морал да ги мие забите 
неколку пати на ден, само да чувствува вкус во устата.
Третиот ден, братот и сестрата се обиделе да работат заедно, но 
Ерван забележал дека неговата тежина не се менува многу. На 
четвртиот ден, Солен почнала да забележува резултати.



 Се чувствувам многу полесно и послатка, но сепак би испила 
кафе 
– Солена дури и ја покажа чашата пред камерата.
Во вечерните часови таа рече дека оваа програма за 
детоксикација влијае врз нејзиниот општествен живот, бидејќи 
таа не може да ги гледа своите пријатели додека одат на пијалок
или на вечера.
Петтиот ден, Ерван изјавил дека многу подобро да спиел.

– Мислам дека само на четвртиот и петтиот ден телото се 
навикнува на промени. – рече Ерван.
Солен пак изјавила дека не е толку гладна колку што е 
здодевно.
На седмиот ден, Ерван признал дека постојано размислувал на 
храна, и дека е многу возбуден што ќе јаде кога ќе ја заврши 
програмата.
На крајот од програмата, Солем изгубила 3, а Ерван 7 
килограми. Погледнете како изгледаше нивниот предизвик:

– Сега, конечно, ја разбирам разликата помеѓу физичкиот и 
психичкиот глад, храната всушност претставува уживање. – 
рече Ерван.

– За време на програмата, вашето тело е во потрага по 
хранливи материи, потребна е храна за да преживее. 
Чувствував дека некои стари спортски повреди повторно ме 
заболуваат. Многу ме болеше грбот, моето тело испрати сигнал 
дека нешто не е во ред и дека му е потребна храна. Не беше 
лесно, но станав посилна личност. – рече Ерван.
Ерван изјавил дека овој предизвик нема да го прави на 7 дена, 
но со задоволство ќе го прави еднаш неделно.



 Секое утро по едно јајце

Зошто јајцата се добри за нас.  
Иако за јајцата се вели дека се скромна храна тие се 
добри за нашето здравје, а нутриционистите објаснија 
зошто е важно тие редовно да се јадат.
Белката и жолчката од јајцето се богати со хранливи 
состојки – белковини, витамини и минерали. 
Жолчката исто така содржи холестерол, витамини 
топливи во маст и есенцијална масна киселина. 
Јајцата се многу важни и повеќеаменска намирница во 
кујната, иако нивниот хемиски состав буквално служи 
како „лепак“ во многу кулинарски процеси.
Од припитомувањето на кокошките, луѓето уживаат во 
нив. Како симбол на плодност и повторно раѓање, 
јајцата заземаат свое место во религиската и 
кулинарската историја. 
Во христијанството станаа симбол за Велигден. 
Достапни ни се многу различни видови на јајца, но 
најчесто се одгледуваат јајцата од кокошки, додека 
гурманскиот избор вклучува јајца од патки, гуски и 
препелици.



1.Нутритивна вредност-Јајцата се многу добар извор на 
високо квалитетни белковини, а не се скапи. Повеќе од 
половина белковини во јајцето се наоѓаат во белката со 
витамин Б2, а има и помали колични маст од жолчката. 
Јајцата се богати извори на селен, витамин Д, Б6, Б12 и 
минерали како што се цинк, железо и бакар. Жолчките 
содржат повеќе калории и масти од белките. Тие се 
извор на витамини кои се топат во мастите А, Д, Е и К и 
лецитин – спој кој овозможува емулзификација во 
рецептите како што е мајонезот.Денес некои јајца 
содржат и омега-3 масни киселини, зависно од тоа со 
што биле ранети кокошките. Јајцата се сметаат за 
„целосен“ извор на белковини бидејќи ги содржат сите 
девет есенцијални аминокиселини (оние кои не можеме 
да ги синтетизираме во нашите тела и мораме да ги 
добиеме од храната).



2.Важни за децата-Истражување објавено во списанието 
„Педијатрикс“ сугерира дека давање само едно јајце на 
мали деца во текот на шест месеци, со намалена 
количина на шеќер во храната, би можело да помогне во 
постигнување здрава висина и да спречи заостанување 
во раст.Зошто јајцата со години беа „лоша“ намирница ?
Со години јајцата се сметаа за ризик по здравјето. Тоа е 
затоа што се сметаше дека предизвикуваат висок 
холестерол, па на луѓето со високо ниво на холестерол 
им се советуваше да ги избегнуваат. Денес се знае дека 
холестеролот кој се наоѓа во храната има многу помал 
учинок во холестеролот во крвта, за разлика од 
количините на заситени масти кои ги јадеме. Ако 
вашиот матичен лекар ви советувал да го редуцирате 
холестеролот во крвта, најдобро е да се воведе овошје, 
зеленчук и влакна, а да се намали внесувањето шеќер и 
рафинирани јаглехидрати. Ако сте загрижени поради 
високиот холестерол, најдобро е да се посоветувате со 
својот лекар.



3.Јајца за здравје-Јајцата се богати со неколку хранливи 
состојки кои помагаат кај здравјето на срцето како што 
се бетаин и колин. Неодамнешно истражување извршено
врз речиси половина милион Кинези сугерира дека 
конзумирањето едно јајце дневно може да го намали 
ризикот од срцеви болести и мозочен удар, иако 
експертите нагласуваат дека јајцата мора да се 
конзумираат како дел од здрав начин на живот за да 
бидат корисни.За време на бременост и доење посебно е 
важно адекватно внесување на колин затоа што е 
неопходен за нормален развој на мозокот.Јајцата се 
корисен извор на витамин Д кој помага во заштита на 
коските, спречува остеопороза и рахитис. Многу е важно
јајцата мудро да се купуваат затоа што од тоа зависи 
количината на витаминот Д. Не е сеедно дали се работи 
за слободно, органско одгледување или затворено 
производство на јајца. Би требало да бидат вклучени во 
здрава и балансирана исхрана, а добри се за појадок 
затоа што висок дел белковини помагаат подолго да се 
чувствуваме сити.

4.Јајца од препелица-Јајцата од препелица имаат сличен
вкус на јајцата од кокошка, но нивната мала големина, 
убава шарена лушпа ги направи популарни и во 
кулинарскиот свет. Боите варираат од темнокафеава до 
сина или бела. Јајцата од препелица често се 
подготвуваат како тврдо варени и послужени со морска 
сол.



5.Јајца од патка-Јајцата од патка изгледаат како јајца од 
кокошка, но се поголеми. Како и кај јајцата од кокошка, 
се продаваат во големини од мали до големи. Овие јајца 
имаат повеќе белковини и се побогати од јајцаа од 
кокошка, но содржат и повеќе масти.

6.Како да се изберат и чуваат-Изберете јајца од слободно 
одгледување или органски. Јајцата треба прво да се проверат 
пред да се купат. Најдобро е да се проверат пукнатините или 
течноста во кутијата за да бидете сигурни дека нема скршени. 
Јајцата најдобро се чуваат во фрижидер каде можат да останат 
и до еден месец, (на кутијата проверете го рокот на траење). 
Јајцата кои повеќе содржат омега-3 масни киселини е најдобро 
да се јадат што побрзо.



Со овој трик ќе ја светнете кујната –
Помешана сода бикарбона, вода и

оцет прави чуда

За оние кои не сакаат да ја чистат рерната, ова е 
совршен препарат, а за него се неопходни само три 
состојки: вода, сода бикарбона и малку оцет.
                                         
                                    Подготовка: 

Во ќерамичка здела ставете половина филџан сода 
бикарбона, а потоа додаете малку вода и 2-3 
лажички оцет. 
Со дел од смесата натопете ја рерната, а останатото
оставете 45 минути на 100 степени. 
После тоа колку и да ви биде валкана рерната, со 
леснотија ќе ја исчистите и тоа само со еден потег.



Совети од невропсихијатри - како да бидеме посреќни?
Современиот  човек  е  сè  подепресивен,  анксиозен,
незадоволен  од  себе  и  од  околностите  во  кои  живее...
Уште  позагрижувачки  е  што  возрасната  граница  на
депресивни и анксиозни луѓе на глобално ниво, паѓа сè
пониско,  па  сè  почесто  читаме  или  сведочиме  за
депресивни  деца  и  тинејџери.  Ова  е  комплексна  тема
која не треба да се игнорира, напротив, за која треба сè
почесто  и  во  пошироки  кругови  да  се  дискутира.
Како да бидеме посреќни секојдневно? За ова кратко, но
сложено  прашање,  невропсихијатрите,  односно
стручната  јавност,  има  бројни  теории,  објаснувања,
одговори,  што  треба  да  се  применат  во  пракса.
Невропсихијатрите  точно  знаат  како  и  зошто  мозокот
може  да  ни  пружи  чувство  на  целосно
задоволство.Постојат  многу  психолошки  техники  кои
може да ни помогнат да се чувствуваме среќно, но да не
заборавиме дека и нашето тело има право на глас во тој
процес.Научете да кажете благодарам-Кога на некој ќе
му  се  заблагодариме  за  нешто,  се  фокусираме  на
позитивните аспекти на животот, а пријатните сеќавања
го поттикнуваат производството на серотонин. Ваквата
техника се користи и во лечење на депресија.Решавајте
ги проблемите еден по еден-Нашиот мозок никогаш не
престанува  да  бара решенија  за  проблемите  со  кои  се
соочуваме. За тоа е потребно многу енергија, така што
кога  нашиот  мозок  ќе  се  умори,  а  проблемот  остане
нерешен,  тогаш  се  чувствуваме  нервозно.  Од  друга
страна, за секоја успешна одлука мозокот нè наградува



со доза неуротрансмитери што го смируваат лимбичкиот
систем и ни помагаат повторно да ја видиме посветлата
страна. Затоа е корисно да се потрудите проблемите да
ги решавате еден по еден.Зборувајте за проблемите кои
ве  мачат,  не  ги  задржувајте  за  себе-Процесот  кога
поминуваме  низ  тежок  период,  без  да  зборуваме  за
проблемите,  нè тера да користиме различни страни на
мозокот.  Кога  говориме  за  проблемите,  нашиот  мозок
активира производство на серотонин, па дури успева да
пронајде  некои  позитивни  страни  на
ситуацијата.Прегратка-За  нас  луѓето,  социјалната
интеракција  е  навистина  важна.  Различни  форми  на
физичка поддршка, како што е прегратката, може да ни
помогнат  во  побрзо  оздравување  од  одредени
болести.Учете!-За  мозокот,  стекнувањето  ново  знаење
значи  постојано  прилагодување  на  околината  која  се
менува.  Со  помош  на  овој  процес,  нашиот  мозок  се
развива,  надоградувајќи  го  сопствениот  капацитет  да
аспорбира и обработува свежи информации. Ако сакате
да бидете среќни, не плашете се да пробате нешто ново,
да  ја  промените  околината  или  да  научите  нови
нешта.Очекувајте  позитивни  и  среќни  моменти-
Процесот  на  очекување  на  нешто  позитивно,  како  на
пример добра храна или средба со луѓе кои ги сакаме,
влијае  позитивно  и  на  нашиот  мозок  кој  всушност
доживува  задоволство  со  самото  очекување  на  добри
моменти.  Затоа  ние  толку многу  обожуваме да  броиме
сити саати или минути пред некој посебен момент, како
што е роденден или крај на еден долг работен ден.



 Солило од киселите краставички

Киселите  краставички  одлично  прилегаат  во  сендвичите  и  го

подобруваат  вкусот  на  бројни  салати.Проширете  ги  вашите

хоризонти па во своите кулинарски дела вклучете ја и киселата

течност  во  која  се  чуваат.  Наместо  да  ја  истурите  во  одводот,

истурете ја во омилениот оброк или коктел.

                                            НАПИТОК ПОСЛЕ ТРЕНИНГ

-Течноста од киселите краставички е богата со електролити па

можете да ја испиете без дополнителни додатоци, и така да ја

повратите силата и дел од вредните елементи кои сте ги изгубиле

со потењето од напорниот тренинг.

                                                  НЕЖНА ЗАМЕНА ЗА ОЦЕТ

-Овој  сок  од  кисели  краставички  можете  да  го  сметате  како

нежна киселина со која можете да ги зачините зелените салати,

салатата од компир и тврдо варените јајца.



Течноста можете да ја додадете во јогурт и да направите дресинг

за салата или да ја искористите за маринада за месо.

Налијте малку од киселината врз парчиња кромид. 

Така ќе ги омекнете овие плодови, ќе ја намалите нивната лутина

и  ќе  ги  приготвите  како  додаток  за  комплесни  зеленчукови

салати.

                                                                  КОКТЕЛИ

-Киселата  течност  можете  да  послужи  за  правење  необични

коктели! 

Сокот од кисели краставички можете да го додадете во мартини,

наместо  маслиново  масло  кое  обично  се  става  во  „Валкано

мартини“, или да го „пресечете“ вискито, што е најнов тренд меѓу

хипстерите.

На крајот од краиштата,  сокот од кисели краставички може да

биде одличен лек против мамурлак.



Ставете  лимон во спалната соба
Верувале  вие  или  не,  насекаде  околу  нас  постои
позитивна и  негативна енергија.  Денешниот  начин на
живеење придонесува за зголемување на негативната
енергија, а тоа лошо се одразува врз нашето физичко и
ментално  здравје.Сепак  постои  една  работа  која
можеме  да  ја  направиме  и  да  си  помогнеме  на
себеси.Лимонот  им  помага  на  луѓето  да  ја
трансформираат негативната енергија во позитивна.Сè
што  треба  да  направите  е  да  исечете  еден  лимон  на
четвртинки, да го ставите на чинивче и да го наполните
со крупна сол, па да го ставите врз наткасната покрај
креветот  во  спалната  соба  –  а  резултатот  е
неверојатен. Кристалите на солта имаат способност да
ја впиваат негативната енергија и да ја заробат.Кој и да
ви  дојде  дома  со  негативна  енергија,  лимонот  ќе  ја
зароби во себе.Затоа ваков лимон можете да ставите и
во  салонот  или  во  просторијата  каде  најмногу
престојувате.Уште  еднаш  можеме  да  заклучиме  дека
природата се погрижила за се’ што ни е потребно. Па
така,  поединци спијат  со  посолен  лимон  крај  главата
бидејќи  вдишувањето  на  тој  мирис  олеснува  некои
тегоби.Ако  на  овој  начин  го  ставите  лимонот  покрај
глава, еве што се случува тогаш:-Оваа комбинација го
олеснува  дишењето,  особено  кај  луѓето  кои  патат  од
астма, алергија или се настинати.-Крвниот притисок се
нормализира

-Лимонот  ги  одбива  инсектите,  вклучително  и
комарците

-Нема зарипнат глас наутро

-Мислите се бистри после будење

-Можно е побрзо да се разбудите наутро, без помош на
кафе

-Просторијата мириса пријатно и свежо.



Ставила неколку капки оцет во кадата
– она што се случило со нејзиното

тело по капењето е неверојатно

Многумина од нас имаат проблеми со кожата. 
Многу пати во нашите вести сме предложувале 
природни решенија за тие проблеми кои се 
навистина ефикасни.
Наполнете ја кадата со топла вода и во неа сипете 
половина шолја јаболков оцет. 
Оцетот ќе се разблажи во водата, а потоа поминете 
20-30 минути во водата и искапете се.
Оваа купка ги неутрализира мирисите, намалува 
воспаленијата, помага во атлетски стопала, 
иритации и останатиу кожни проблеми.
Исто така ќе ги избрка комарците од вашиот дом.



Три навики на среќните луѓе 
 Кинезите помалку страдаат од рак, депресија, астма и 
туберкулоза, а тајната за тоа е среќата. Кога се чувствувате 
вознемирено, одредени правила, принципи и навики можат да 
Ве направат посреќна личност, но и да ги сведат вашите 
секојдневни проблеми на минимум. За да го намалите 
чувството на стрес, како и лошото расположение, се 
препорауваат следните три нешта…

1. Разберете се себе си и своите чувства Дефинирањето на 
одделни свои емоции ја намалува нивната способност да нè 
преокупираат. Така, само кога ќе сфатиме и признаеме како се 
чувствуваме, ќе успееме да ги победиме негативните емоции и 
нивното штетно влијание. 

2. Контролирајте ги чувствата Американскиот невробиолог 
Алекс Корб тврди дека најголемиот непријател на човекот е 
неговиот мозок. Секоја емоција се активира во одреден дел од 
нашиот мозок. Задоволството е можеби најсилна од нив, многу 
посилна од чувството на срам, гордост и вина. Стресот е тесно 
поврзан со центарот за задоволство, па поради тоа нужно е да 
научиме како да ги контролираме тие емоции и да го опуштаме 
тој дел од мозокот, како и целото тело. Како тоа најлесно се 
прави? Доволно е само да се прашате за што сè сте благодарни! 

3. Не оддалечувајте се и не ги одбегнувајте блиските Физичкиот
контакт со блиските околу нас е исклучително важен за Вашата
среќа. Кога емоционално отфрлате некој човек, тоа остава 
душевна болка и траги и кај него / неа, но и кај Вас. 
Емоционалната болка е исто толку битна како и физичката. 
Социјализацијата го менува човекот драстично, па така, како 
што отфрлањето предизвикува болка, прифаќањето нè 
мотивира на развој. Во таа смисла, физичкиот контакт е еден од
главните елементи.



Три чекори кои не треба да ги
пропуштите ако сакате успешна кариера

Повеќето луѓе бескрајно зборуваат за своите 
надежи и соништа, нивната желба да ги постигнат 
своите цели. Сепак, ден по ден, месец по месец, тие
ги задржуваат своите амбиции "на чекање".

Може да имате најголема идеја за светот и да 
бидете полни со талент и амбиции, но ако не 
преземете чекори, никогаш нема да знаете дали ќе 
успеете или не. Затоа, ако сакате да бидете 
успешни во вашата сфера, никогаш не треба да ги 
пропуштите овие чекори.

                         1. Бидете искрени со себе
Секој човек има талент на одредено поле, но 
заостанува во друго. На пример, некои од нас се 
способни да спроведуваат брилијантно 
преговарање преку е-пошта, но се загрижени за 
директни разговори. За да бидете максимално 
успешни, важно е да си поставите цели кои имаат 
смисла - такви, кои потенцираат и развиваат ваши
силни страни, додека се обидувате да ги подобрите 
или минимизирате областите во кои сте најслаби. 
За таа цел, важно е да направите брутална чесна и 
темелна проценка на себе.



            2. Користете распоред, а не краен рок

Една од најголемите грешки е поставувањето 
крајни рокови за да ги достигнете своите цели без 
јасен план кој всушност ќе ве однесе таму. 
Честопати сме фокусирани на нашата желба да 
заборавиме на целиот процес што му претходеше 
на успехот. Можеме да се надеваме и да го сакаме 
со сето свое срце, но никогаш нема да се случи 
магија, ако само сме си рекле дека до крајот на 
годината сакаме зголемување на платата и нова 
позиција.

                           3. Давајте си отчет

Последно, но не и најмалку важно, одвојте време 
редовно да ги разгледувате вашите планови, 
распореди и цели. Ова е можност да го проверите 
целокупниот напредок и да видите каде се 
збунувате. Брз преглед на тоа колку сте достигнале
може да ја вивне вашата мотивација кон небото.



Трик со кибрит кој открива дали имате
здрави бели дробови

Дали е се во ред со вашите бели дробови може да 
ви покаже мал тест за кој ви требаат само кибрит и
запалка.
Запалете го кибритот и испружете ја раката во која
ја држите пред себе. 
Вдишете длабоко на нос и издишете од уста.
Колку пати ова го направивте пред да го изгасите 
кибритот? 
Доколку ви требало некоклу пати за ова да го 
постигнете, тогаш веројатно имате проблем со 
белите дробови. 
Овие проблеми можат да бидат предизвикани од 
пушење, недостаток на физичка активност и 
хронични болести на респираторните ограни. 
На капацитетот на белите дробови може да влијае 
и начинот на живот, но и болест.
Тестот е неопходно да се прави во соба која е 
проветрена, и во која нема големо струење на 
воздух.



Трикови кои ќе го олеснат животот на
секоја домаќинка, ви треба само сол!

Овие кујнски тајни и трикови нема да ги 
пронајдете ни во еден кувар, а ќе ви открие како да
ја исчистите пеглата, загорена тава, дури и како да
изгаснете пожар и сето тоа само со помош на една 
состоја која сите ја имаме во кујната – сол.
Еве како може да се корити кујнскиот сол.

                                             1. 
Дното на пеглата можете лесно да го исчистите 
така што ќе посолите сол по хартија за печење или 
весник а потоа ќе поминете со истата низ 
загреаната пегла.
                                             2. 
Ако ви се случи храната во тавата да направи мал 
пожар во кујната, само истурете сол директно на 
оганот, тогаш тој веднаш ќе се изгаси.
                                             3. 
Загорените тави се минато. Истурете сол во водата 
и остајте да отстои а тогаш измијте.
                                             4. 
Извалканиот сунѓер исчистете го на ист начин. Во 
сад исполнет со вода истурете сол и оставете го да 
преноќи, веќе утре ќе биде како нов.



Трите најголеми грешки во

пишувањето мејл 

Деловната комуникација денес не може да се 
замисли без испраќање на електронска пошта. 
Доколку се користи на правиот начин, 
испраќањето мејл може да биде ефикасен и 
едноставен начин на комуницирање. Но, со 
денешната брзина на испраќање пораки и 
одговори, доаѓаат и грешки во користењето на 
електронската комуникација.
Според Forbes, ова се трите најголеми и основни 
грешки во користењето мејл поради кои 
испраќачот делува многу непрофесионално.
            1. Заборавате да додадете фајл (Attach)
Бидете многу внимателни кога додавате нешто во 
прилог на мејлот. Често се случува да го 
заборавите фајлот кој сакате да го да испратите. 
Обрнете внимание на таквите работи бидејќи тоа 
може да ве карактеризира како некој кој не е 
способен да изврши основни задачи.



2. Спамувате (испраќате повеќе мејлови иако
можете само еден)

Своите идеи треба да ги претставите уредно и 
директно, инаку ризикувате да изгледате 
непрофесионално и невнимателно. Никој не сака 
одеднаш да види неколку мејлови, особено од една 
личност. Прочитајте сè што пишувате и намалете 
ги непотребните редови, параграфи и реченици. 
Колку е пократка пораката толку повеќе време 
заштедувате на примачот, а голема е веројатноста 
и дека побрзо ќе испрати одговор.

                    3. Погрешно напишано име

Апсолутно не постои изговор за тоа кога на некој 
што му испраќате мејл погрешно му се обратите, 
но и тоа се случува. Потребни се само две секунди 
за да го проверите тоа, но секако е помалку време 
отколку подоцна да се извинувате за грешката. 
Секогаш проверувајте ја мејл адресата на која 
испраќате, како и името на личноста до која го 
испраќате мејлот.



Цел живот дезедоранс нанесуваме
погрешно – лекарите откриваат како

тоа правилно се прави

Никој од нас од дома не излегуваа претходно без да 
нанесе дезедоранс, но верувате или не, лекарите 
предупредуваат дека повеќето од нас тоа го прават 
на погрешен начин.
Доктор Дон харпер открива кои се најчести 
грешки со дезедоранс кои ги прават луѓето, а 
најголема од сите е токму таа што го нанесуваме 
наутро.
– Антипреспирантот треба да се нанесе навечер со 
тоа би му дале време целосно да се исуши, па затоа 
пред спиење треба да се нанесува. 
Таа додава и декадезедорансите не треба да се 
нанесуваат на влажна кожа иако повеќето луѓе 
антипреспирантите ги нанаесуваат веднаш после 
туширање.
И уште една работа прават повеќето луѓе – што 
повеќе дезедоранси нанесуваме помалку 
шансадека ќе се појави непријатниот мирис. 
Тоа е потполно погрешно, вели докторот и 
наведува дека секој добар антиперспирант треба 
да се нанесува само двапати неделно, и тоа е се.





 Шест помалку познати занимливости за
човековата психа

Психолозите упорно го проучуваат човековиот мозок и 
начинот на кој тој функционира, меѓутоа постојат 
неколку работи кои се помалку познати.
1.Луѓето со висок коефициент на интелигенција       
немаат голем број на пријатели-Едно неодамешно 
истражување покажува дека луѓето кои имаат висок 
коефициент на интелигенција немаат потреба од многу 
пријатели бидејќи нивниот мозок е зафатен со решавање
на сериозни проблеми, а пречестата комуникација ја 
сметаат за губење на времето.Меѓутоа, психолозите не го
одобруваат таквиот начин на живот и ги форсираат 
луѓето кои се изолираат, почесто да се дружат со што 
повеќе различни личности бидејќи тоа помага во 
развојот на мозокот и го подобрува расположението.
2.Депресивните луѓе ги перцепираат боите на 
поинаков начин-Луѓето кои патат од депресија често 
говорат дека животот ги изгубил сите бои, а таа изјава 
има и медицинска потврда.Мозокот на лицата кои се во 
депресија станува почувствителен на бои, поради што 
тие полошо ги распознаваат нијансите и интензитетот 
на боите.



Што му прават празниците на нашиот мозок

Истражувачите од Универзитетот во Копенхаген 
случајно, истражувајќи ја мигрената, забележале дека 
одредени центри во мозокот се активираат кога лицето 
гледа „празнични содржини” како божикни фотографии.
А еве што празниците му прават на нашиот мозок:

               Реакција на мозокот на давање подароци

Да, добивање подароци е преубава работа, а 
истражувањата покажаа дека кога подаруваме некому 
нешто, нашиот центар во мозокот одговара на начин 
како и самите да сме добиле подарок, што е всушност 
една од причините зошто се чувствуваме толку добро 
додека подаруваме на други луѓе или на оние кои им е 
потребна помош.

                  Реакција на мозокот на благодарноста

За време на празниците многу време поминуваме со 
семејството и пријателите и размислуваме за тоа колку 
сме благодарни за сите важни и добри лица во нашиот 
живот.
– Благодарноста ја наградува великодушност и го 
одржува кругот на здраво социјално однесување, изјави 
Антонио Дамас, професор по психлогија и неврологија 
од Универзитетот во Јужна Калифорнија.

                              Нашиот мозок под стрес



Празниците не се исполнети само со љубов и семејно 
дружење, туку и со стресови како што се купување, 
патувања, подготовки на храна, грижа за пари итн.
Едно истражување од 2008 година кое го спроведе 
американска асоцијација на психолози, покажа дека 
осум до десет Американци се под голем стрес за време на
празниците, што луѓето може да ги направи уште 
понервозни, пораздразливи и подготвени за кавга и сл.

                      Реакција на мозокот на шеќерот

Кога се конзумираат слатки, телото испраќа порака до 
нашиот мозок  кој потоа се активира центарот за 
наградување. Секако, нема ништо лошо во повремено 
стимулирање на овој центар, но доколку тоа се случува
 пречесто, доаѓа до послаби реакции како и јавување на 
нездрава желба за шеќер.

                        Нашиот мозок и зимската тага

Доколку за време на празниците се уште се чувствувате 
лошо, не ги обвинувајте Божик, Нова година или тоа 
што ви недостасува сакано лице. Причина за лошото 
расположение може да биде сезонско афективно 
нарушување, форма на клиничка депресија која се 
јавува повремено во текот на зимските месеци кога сме 
помалку изложени на сонце. 



3.Оние кои се фалат дека ќе направат многу, на 
крајот не прават ништо-Едноставно е – доколку сакате
да направите нешто големо или ново, не ги кажувајте 
вашите планови на никому.Сите оние кои трошат голем 
дел од времето фалејќи се со работите кои ќе ги 
направат, на крајот не прават ништо од она што го 
зборувале, додека луѓето кои работат “во тишина” 
постигнуваат многу повеќе.
4.Размислувањето на странски јазик помага во 
донесување на важни одлуки-Неколку нови 
истражувања покажуваат дека за да донесете некоја 
голема и важна одлука, мора да размислувате на 
странски јазик бидејќи со тоа ќе го активирате 
рационалниот дел од мозокот.Тоа ќе ви помогне појасно 
да ја разгледате ситуацијата, а со самото тоа и полесно 
да ја решите.
5.Младите почесто патат од депресија за разлика 
од постарите-Едно истражување спроведено во 
различни делови од светот покажува дека луѓето кои 
имаат помалку од 30 години поднесуваат многу повеќе 
стрес и патат од анксиозност и депресија.
6.Среќата може да се купи со пари-Психолозите кои 
тврделе дека среќата е нешто што нема цена, не го 
мислеле тоа буквално.Чувството на среќа можете да го 
“купите” тогаш кога парите кои сте ги планирале да ги 
потрошите на себеси, ќе ги потрошите на некој од 
вашето семејство или на блиските пријатели. Кога 
развеселуваме некој друг, ние се развеселуваме и себеси, 
a со тоа ја подобруваме својата самодоверба и стануваме 
посреќни.



Што му прави магнезиумот на вашето тело?

Грчеви во мускулите или константен замор, главоболки, лош 

сон, раздразливост, голема потреба за чоколадо се само дел од 

симптомите кои се јавуваат при недостаток на магнезиум во 

организмот.Магнезиумот е еден од четирите најзастапени 

минерали во нашиот организам, потребен за повеќе од 300 

телесни функции. Најмногу го има во коските и забите, а потоа 

во мускулите, меките ткива... Како влијае овој минерал во 

нашиот организам                                                                                   

1.Го смирува нервниот систем, го подобрува сонот Магнезиумот 

регулира одредени хормони во нашиот организам кои имаат 

смирувачко дејство на мозокот, придонесува за релаксација и 

опуштање. Овој минерал е важен и за функцијата на 

неуротрансмитерот наречен габа, заслужен за лачење на 

серотонин, хормонот на среќа.                                                              

2.Ја крева енергијата.

3.Го подобрува метаболизмотМагнезиумот ја регулира 

желудочната киселина, па тие што патат од опстипација, важно 

е да го внесуваат магнезиумот во организмот. Ги опушта и 

мускулите во целиот дигестивен систем.



4.Помага при воспоставување рамнотежа на нивото на натриум,

калиум и калциум во организмотНедостатокот на магнезиум во

организмот  негативно  ќе  се  одрази  и  на  нивото  на  други

минерали, меѓу кои калиум, калциум и натриум. Магнезиумот

помага во транспортот на јони на овие минерали. Важен е и за

нормални контракции на мускулите и срцето.

5.Ги намалува грчевите, болките и напнатоста во мускулите

6.Ја ублажува мигрената и ја спречува депресијатаМагнезиумот

придонесува  за  циркулација  на  крвта,  го  спречува

стеснувањето на крвните садови, кое е најчест причинител за

зголемување  на  крвниот  притисок,  ги  опушта  хормоните  за

ублажување на болки, па овој минерал може да ја спречи или

ублажи појавата на мигрена.

7. Го чува здравјето на срцето и крвните садови

8.Придонесува за здравјето на коските и забите

9.Одличен за детоксикација на организмот



10. Го намалува ризикот од дијабетес тип 2Се смета дека речиси

50 проценти од дијабетичарите имаат ниско ниво на магнезиум

во  крвта,  како  и  дека  недостатокот  од  овој  минерал  го

зголемува ризикот за заболување од дијабетес тип 2.Освен во

форма на таблети или прашок, магнезиумот најдобро е  да се

внесува преку храна, а се содржи во: коприва, спанаќ, брокула,

прокељ,  црн  грав,  бадеми,  индиски  ореви,  авокадо,  компир,

семки од тиква, банани, киноа, темно чоколадо.
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	Кој и како не прислушкува во секој момент. И зошто? Секоја активност на интернет мрежата остава информации зад себе. Приказните за студентот Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) дека со Фејсбук кој создал "мрежата револуција" се смешни, зад сето тоа стојат тимови експерти на тајните служби кои наоѓаат начин за спонтана и доборволна контрола врз светот, врвни ИТ експерти, психолози... тоа е толку сложена и скапа операција што ниту една компанија, а каамоли поединци, можат да ја осмислат и реализираат. Темата е зададена, поставена, а секојдневно се приклучуваат нови клинети, или нови пациенти.Паметните телефони, како врв на можностите, се "Елдорадо" за хакерите и разузнавачите кои следат се, буквално се околу вас, како и вас самите. Се што е произведено како дигитален производ: говор на телефон, аудио или видео снимка, фотографија, документ... како и трасферот на сите тие нешта на интернет или нивното складирање на диск - е дигитален запис. Запишан код од збир од нули и единици, комбинирано со запирки и празни места, и може да се следи, копира или преправа содржината.Многумина ќе речат дека тоа не ги интересира, не се гледаат себе засегнати од следењето: не се занимаваат со политика, не тргуваат со дрога или оружје, не се дел од организиран криминал, немаат битна положба во јавниот живот, во политиката и бизнисот... и не гледаат што тоа американските и други разузнавачи имаат интересно да видат во нивните животи. Дека следењето преку социјланите мрежи, мобилните телефони, телевизорите и компјутерите се опасност за некој друг. Но, дали е така безопасно сето тоа?Прво, следењето е нарушување на личноста и приватноста, а тоа е едно од основните човекови права. Откажувајќи се од ова, веќе праќате порака дека сте подготвени да се откажете и од некои други ваши основни права, сознание кое секако ќе биде употербено. Ставајќи се себе доброволно во позиција на клиент кој го става својот живот на располагање на непознати луѓе со познати намери, се осудувате на просечност и се нудите да бидете употребувани токму за она на што не сте дел: бизнис, политика, криминал. Вие не сте сами на светов, информациите од и за вас се употребливи и за ставање под контрола и манипулација и за вашите блиски.Верувате дека никогаш во иднина, ниту вие ниту некој ваш близок, нема да бидете значаен фактор во бизнисот, политиката, општестениот или јавниот живот во својата средина затоа што, ако тоа сепак се случи, вие сте под засилен надзор и сите сознанија ќе бидат употербени за да бидете ставени под контрола на нечиј надворешен интерес, манипулирани, а во спротивно - приватноста која тие ја имаат кај себе ќе се употреби против вас.Сознанијата за секој од нас, кои себе се сметаме за небитни во разузнавачките анализи, се дел од вкупна слика: економска, психолошка, политичка, социолошка, безбедносна, етничка... кога се прават планови и носат одлуки за нас, и поединечно и колективно, тие сознанија се клучни каква иднина ќе ни биде определена. За градот, професијата, народот... За секој од нас, без исклучок.Дали ќе ни се наметне некоја политика, бизнис интереси, или ќе се соработува со нас; дали ќе се даде поддршка на една социјална, етничка или политичка структура или на друга; дали е средината погодна за примена на сила врз неа, за манипулација и искористување; дали е стабилна или хаотична... Најпосле, податоците и информациите за секој од нас се богатство. Тие се продаваат, и препродаваат, на заинтересирани страни за нивни цели и интереси, без оглед дали се тие политички, економски, етнички или други зантересирани корисници. Секоја наша навика и потреба се регистрира, и потоа ние како експериментален глушец служиме за анализи кои се потребни за големите компании, големите политички и разузнавачки сили. И, така стануваме дел од ова без своја воља и дадена согласност. Ништо не е бесплатно, а Фејсбук, Гугл, Експлорер, Твитер, Џимејл... се бесплатни, нели? Тие се скапи системи, и некој тоа мора да го плати, а го плаќа оној кој е купец на податоците за нас, и кој тие големи пари треба некако да ги заработи и врати назад.Работата, сепак, не е така наивна, туѓа и далеку од нас, и нашите интереси и, кога веќе неможе да се спречи, добро е да се познава за секој да го прилагоди своето однесување и своите интереси на наметнатите околности.Развојот на Интернетот, социјалните мрежи и комуникациите преку електронски направи донесе речиси незамислива појава - доброволно да се објавуваат детални и сеопфатни информации за себе. Луѓето ставаат на јавно располагање голем број лични податоци и фотографии, навики и интереси, кои некој може да и злоупотреби. Се лутиме кога некој ќе постави прашање со кое влегува во нашата приватност и интима, но затоа секој ден, постојано сами покажуваме такви нешта повеќе од што некој би помислил и да побара од нас.Секое ваше пребарување на Гугл ги покажува вашите интереси и намери; секоја прегледана страна вашите ставови и интереси; секоја ваша слика зборува за вашето движење, навики, вкусови, социјлано окружување; камерите на телефоните, лаптоп компјутерите, а во последно време и на телевизорите снимаат постојано се околу вас - од атмосферата дома, секој приватен чекор, разговор, движење или дел од вашата работа; вашата здравстевена состоја, медицински извештаи, разговори и односи со домашните и пријателите, сметаката во банка... се ставени на располагање на целиот свет. Вашата личност и интима не постојат. Господ гледа се, велеа порано. Не, Гугл, Фејсбук, Твитер, Епл и Мајкрософт гледаат се, дури и подетално од она што се веруваше дека е Божја моќ.Само во текот на минатата година продадени се околу една ипол милијарда паметни телефони, а трендот на раст во 2018 година продолжува. Се повеќе луѓето корстат мобилни компјутери, со што корисниците секогаш пристапуваат до глобалната мрежа која, ако сакате да ја користите, бара безусловна послушност и ставање на располагање се што имате за нејзини потреби. Денес, не само разузнавачите, туку секој пописмен хакер има на располагање софтвер со кој без ваша воља го вклучува вашиот телефон или компјутер, секако заедно со користење на микрофонот, камерата, податоците кои ги имате на телефонот, мејлот или уредот... На пример: знае кога одите на одмор, кога вашиот стан е празен, па и шифрата на вашиот аларм, ако го имате, бареме еднаш е фатена во поле кое е снимено од камерите на вашиот телефон, компјутер или телевизор... за останатите по профитни злоупотреби, се подразбира дека се на располагање и други ваши податоци.Кога луѓето доброволно пристапуваат на Фејсбук, Твитер, Гугл мејл или Инстаграм... вообичаено не ги читаат условите на договорот кој е на многу страни, со ситни букви и јазик кој најголем дел од корисниците не го разбираат. Да го прочитале и разбрале би виделе дека таму пишува дека сите податоци, слики, дописи, коресподенција... се сопственост на Фејсбук (како и на другите организатори) кој со нив располага на начин кој тие го утврдуваат. Бараат од вас податоци за кредитната картичка, дури и сигурносниот код од неа, но не одговараат за последиците. Го знаат пасвордот на вашиот мејл, имаат увид во секоја сметка, здравствен документ, лична и деловна комуникација... и немаат кон вас одговорност за тајноста, или сопственоста на тие информации.Кога неодамна новинарите го прашаа директорот на Епл Тим Кук зошто тие го наплаќаат својот мејл сервис Ајклауд, додека Мајросфот, Гугл... тоа го даваат бесплатно, тој одговори: Прво, ние гарантираме дека Епл не ги става на располагање мејл содржините на разузнавачките агенции, а второ - кога е нешто бесплатно, вие не сте партнер, корисник - туку клиент кој е дел од процесот. Еден од најсигурните мејл сервиси е оној на канадската фирма Блекбери, кој има и свој оперативен систем. Пред четири години системот почна да се урива, од досега јавно непознати причини, сервисот беше неколку пати блокиран за употреба по неколку дена. Набргу, Блекбери почна да ги губи клиентите и денес е во стечај, со загуба поголема од милијрда долари. Безбедниот мејл систем на Блекбери е затворен и корисниците мора да преминат на некој од оние кои тргуваат со вашите лични податоци.
	Која е позата во која најчесто спиете – откријте како тоа влије врз вашето здравје
	Лек за сите болести
	„Овој лек е многу стар и на многумина им помогнал за повеќе потешки болести. Дека лекува бронхитис ви гарантирам од искуство на моја пријателка, која со години боледуваше и на крај заврши со пневмонија. И покрај толку внимавање и разни антибиотици, сепак секоја година ја повторуваше болеста. И тоа се случуваше се’ додека не го откри овој лек.Овој рецепт не и помогна само на неа, туку и на сите други на и кои им беше потребен и го консумираа. Дури почнавме и како леток да го споделуваме. Кога не помагаат никакви лекарстава – ова помага!На роднина од Австралија му го испратив зошто со години не му помагаа никакви лекарста за болеста што ја имаше, а од овој лек оздраве. Тамошните доктори веднаш му го побарале рецептот. Овој лек лекува:Туберколоза, бронхитис и сите други белодробни болести, чир во стомакот, внатрешни воспалителни процеси, грип, ангина, цисти и миоми, хронични болести кои со години не можат да се излечат, го зајакнува имунитетот, проблеми со цревата. Потребни состојки (за една доза):500 г Дифка-Цикорија, * кафето можете да го купите во Краш или во некоја од подобро снабдените продавници за здрава храна,700 мл старо црно вино, над 3 години,500 мл чист алкохол,300 г Алое кактус (листовите се мелат или блендираат. Билката треба да бида стара 1-5 години, колку е постара толку е полековита. Не смее да се полева 5 дена пред употреба).400 г цветен мед со саќе. Постапка:
	Лечи повеќе од 160 здравствени проблеми
	Магичен напиток
	Пијте го наутро и дозволете да направи чуда за вашето здравје
	Мобилните, wi-fi уредите, компјутерите се тивките убијци за кого никој не зборува !!!
	Може да биде опасно по живот- Веднаш направете го ова ако ви се заглави коска од риба во грлото
	Може ли мобилен телефон да привлече гром?
	Можеби оваа вест ќе ве натера да ги оставите цигарите
	На сосед не му се позајмува сол, а платата треба да преноќи
	Најважните минерали
	Најдобар природен лек против воспаление на синусите
	Најдобриот лек за вид на светот
	Најдобрите цитати за храброста:
	Најкраткиот совет на еден милијардер за успех.
	Научниците докажаа дека молитвата лекува: Го регенерира целиот организам, го намалува стресот и дава сигурност
	Научниците конечно со одговор дали постои пријателство меѓу машко и женско
	Начини како да заработите добри пари со минимален труд!
	Нема да видите пајажина и влакна дома – Направете спреј со кој 3 пати помалку ќе чистите
	Ова растение им помага на девојките – еве како
	Оваа билка е стопати поефикасна од хемотерапија, ги уништува клетките на ракот за 48 часа
	Овие канцерогени работи сигурно ги имате дома и треба веднаш да ги исфрлите
	Овие намирници немаат рок на траење и не се фрлаат никогаш
	Ослободете се од камењата во бубрезите со овој напиток
	Отстранете ги масните наслаги со овој доматен напиток
	Пет причини поради кои постојано сте уморни
	Пластичните шишиња никако не смеете повторно да ги полните со вода, еве зошто
	Почесто треба да ги јадете овие намирници богати со масти
	Причини зошто се чувствувате постојано уморно Брзиот начин на живот, зафатениот распоред и недоволниот одмор во даден момент прават заморот да ни стане константна и единствена состојба. Истражувањата покажуваат дека околу една третина од здравите тинејџери, возрасни и постари лица се изјасниле дека чувствуваат постојан замор и поспаност. Во најголем дел од случаите оваа појава е предизвикана од надворешни фактори и одреден начин на живот.Откако ќе ги исфрлите здравствените проблеми како опција, ова се неколкуте потенцијални причини кои прават да се чувствувате постојано уморно.
	1.Не спиете доволно-Сосема логично е листата да започне со немањето доволно квалитетен сон. Вашето тело прави многу работи додека спиете, како што е ослободувањето хормони кои го регулираат вашиот метаболизам и нивото на енергија. Според истражувањата, на возрасните во просек им е потребно 7 часа непрекинато спиење за одржување на оптималното здравје. Од голема важност е спиењето да биде мирно како нашиот мозок би можел да помине низ петте фази на спиење. За да го подобрите квалитетот на спиењето, најдобро ќе биде секоја вечер да легнувате во приближно исто време.Меѓутоа, доколку ви е тешко да заспиете и се сомневате дека имате нарушено спиење, се препорачува да разговарате со лекар и да ги исклучите сите опции поврзани со проблеми со здравјето. 2.Спиете во погрешно време-Ова е чест проблем кај оние луѓе кои работат ноќни смени. Спиењето во текот на денот го нарушува циркуталниот ритам на телото. Истражувањата покажуваат дека може да дојде до развој на хроничен замор кога спиењето не е синхронизирано со овој ритам. Па така, доколку останете будни во текот на ноќта во период од ден или два, вие ќе почувствувате замор. Поради тоа, најдобро е да спиете навечер и да си ја добиете енергијата потребна за наредниот ден.
	3.Не внесувате доволно калории-Недоволното внесување на калории може да предизвика чувство на исцрпеност. Калориите ни се потребни бидејќи истите се извор на енергија. Телото ги користи калориите за движење и за други процеси, како дишење и одржување на постојана телесна температура. Кога јадете премалку калории, метаболизмот забавува со цел да се зачува енергијата, а тоа предизвикува замор. Во однос на калориите, телото може да функционира со различно ниво во зависност од тежината, висината и возраста на индивидуата. Сепак, повеќето луѓе дневно треба да внесуваат минимум 1200 калории за да го спречат забавувањето на метаболизмот.
	Проверете дали се дебелеете поради храна или поради болест
	Продолжете го животот со користење на овие намирници
	Прочистете го организамот со песто од див лук
	Сакате мир и пари во куќата? – Еве неколку совети за домот
	Седењето е опасно колку и пушењето
	Седум дена пиеле само вода и ништо не јаделе – погледнете што се случило со мозокот и телото
	Секое утро по едно јајце
	Зошто јајцата се добри за нас.
	Со овој трик ќе ја светнете кујната – Помешана сода бикарбона, вода и оцет прави чуда
	Совети од невропсихијатри - како да бидеме посреќни? Современиот човек е сè подепресивен, анксиозен, незадоволен од себе и од околностите во кои живее... Уште позагрижувачки е што возрасната граница на депресивни и анксиозни луѓе на глобално ниво, паѓа сè пониско, па сè почесто читаме или сведочиме за депресивни деца и тинејџери. Ова е комплексна тема која не треба да се игнорира, напротив, за која треба сè почесто и во пошироки кругови да се дискутира. Како да бидеме посреќни секојдневно? За ова кратко, но сложено прашање, невропсихијатрите, односно стручната јавност, има бројни теории, објаснувања, одговори, што треба да се применат во пракса. Невропсихијатрите точно знаат како и зошто мозокот може да ни пружи чувство на целосно задоволство.Постојат многу психолошки техники кои може да ни помогнат да се чувствуваме среќно, но да не заборавиме дека и нашето тело има право на глас во тој процес.Научете да кажете благодарам-Кога на некој ќе му се заблагодариме за нешто, се фокусираме на позитивните аспекти на животот, а пријатните сеќавања го поттикнуваат производството на серотонин. Ваквата техника се користи и во лечење на депресија.Решавајте ги проблемите еден по еден-Нашиот мозок никогаш не престанува да бара решенија за проблемите со кои се соочуваме. За тоа е потребно многу енергија, така што кога нашиот мозок ќе се умори, а проблемот остане нерешен, тогаш се чувствуваме нервозно. Од друга страна, за секоја успешна одлука мозокот нè наградува со доза неуротрансмитери што го смируваат лимбичкиот систем и ни помагаат повторно да ја видиме посветлата страна. Затоа е корисно да се потрудите проблемите да ги решавате еден по еден.Зборувајте за проблемите кои ве мачат, не ги задржувајте за себе-Процесот кога поминуваме низ тежок период, без да зборуваме за проблемите, нè тера да користиме различни страни на мозокот. Кога говориме за проблемите, нашиот мозок активира производство на серотонин, па дури успева да пронајде некои позитивни страни на ситуацијата.Прегратка-За нас луѓето, социјалната интеракција е навистина важна. Различни форми на физичка поддршка, како што е прегратката, може да ни помогнат во побрзо оздравување од одредени болести.Учете!-За мозокот, стекнувањето ново знаење значи постојано прилагодување на околината која се менува. Со помош на овој процес, нашиот мозок се развива, надоградувајќи го сопствениот капацитет да аспорбира и обработува свежи информации. Ако сакате да бидете среќни, не плашете се да пробате нешто ново, да ја промените околината или да научите нови нешта.Очекувајте позитивни и среќни моменти-Процесот на очекување на нешто позитивно, како на пример добра храна или средба со луѓе кои ги сакаме, влијае позитивно и на нашиот мозок кој всушност доживува задоволство со самото очекување на добри моменти. Затоа ние толку многу обожуваме да броиме сити саати или минути пред некој посебен момент, како што е роденден или крај на еден долг работен ден.
	Солило од киселите краставички
	Ставете лимон во спалната соба
	Верувале вие или не, насекаде околу нас постои позитивна и негативна енергија. Денешниот начин на живеење придонесува за зголемување на негативната енергија, а тоа лошо се одразува врз нашето физичко и ментално здравје.Сепак постои една работа која можеме да ја направиме и да си помогнеме на себеси.Лимонот им помага на луѓето да ја трансформираат негативната енергија во позитивна.Сè што треба да направите е да исечете еден лимон на четвртинки, да го ставите на чинивче и да го наполните со крупна сол, па да го ставите врз наткасната покрај креветот во спалната соба – а резултатот е неверојатен. Кристалите на солта имаат способност да ја впиваат негативната енергија и да ја заробат.Кој и да ви дојде дома со негативна енергија, лимонот ќе ја зароби во себе.Затоа ваков лимон можете да ставите и во салонот или во просторијата каде најмногу престојувате.Уште еднаш можеме да заклучиме дека природата се погрижила за се’ што ни е потребно. Па така, поединци спијат со посолен лимон крај главата бидејќи вдишувањето на тој мирис олеснува некои тегоби.Ако на овој начин го ставите лимонот покрај глава, еве што се случува тогаш:-Оваа комбинација го олеснува дишењето, особено кај луѓето кои патат од астма, алергија или се настинати.-Крвниот притисок се нормализира
	-Лимонот ги одбива инсектите, вклучително и комарците
	-Нема зарипнат глас наутро
	-Мислите се бистри после будење
	-Можно е побрзо да се разбудите наутро, без помош на кафе
	-Просторијата мириса пријатно и свежо.
	Ставила неколку капки оцет во кадата – она што се случило со нејзиното тело по капењето е неверојатно
	Три чекори кои не треба да ги пропуштите ако сакате успешна кариера
	Трик со кибрит кој открива дали имате здрави бели дробови
	Трикови кои ќе го олеснат животот на секоја домаќинка, ви треба само сол!
	Трите најголеми грешки во пишувањето мејл
	Цел живот дезедоранс нанесуваме погрешно – лекарите откриваат како тоа правилно се прави
	Шест помалку познати занимливости за човековата психа
	Што му прават празниците на нашиот мозок
	Што му прави магнезиумот на вашето тело?

