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ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДЪЛГОЛЕТИЕТО? 
РАЗГОВОР НА МАГДАЛЕНА САРАФОВА

С ВАНЯ КЪНЕВА - ПОЗИТИВЕН ПСИХОЛОГ
И ХИПНОТЕРАПЕВТ.

Разговор на Магдалена Сарафова с Ваня Кънева - позитивен психолог и хипнотерапевт.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДЪЛГОЛЕТИЕТО? 

РАЗГОВОР НА МАГДАЛЕНА САРАФОВА
С ВАНЯ КЪНЕВА - ПОЗИТИВЕН ПСИХОЛОГ
И ХИПНОТЕРАПЕВТ.

Ваня, какъв е твоят съвет към нашите читатели?

Пожелавам ви от все сърце да имате дълъг, пълноценен, смислен и стойностен живот.
Моята препоръка е да държите постоянно в съзнанието си идеята, че младостта и дълголетието са избор!
Ние избираме дали да бъдем млади и дълголетни. Затова ви желая от все сърце да направите този избор!

Ваня, какво е за теб дълголетието?

За мен дълголетието е отражение на нашата истинска Божествена същност, на нашите 
безгранични възможности и  способности. Дълголетието е доказателство, че рождената
дата са просто цифри в личната карта. 

Иначе от нас зависи колко ще живеем, на каква възраст ще изглеждаме и колко 
пълноценен, смислен, и достоен живот ще имаме. Затова, колкото е по-дълъг толкова
по-добре, защото ще имаме възможност да проявим много от своите таланти и
способности да бъдем полезни, както за себе си така и за близките хора и за всички
по света.

Може ли всеки да бъде дълголетник?

Науката от десетилетия се занимава с изследване на факторите и причините, които дават възможност на определени хора,
в определени региони по света, да живеят по-дълго от средната норма.

 
Моето мнение е, че всеки човек може да бъде дълголетен и че това е въпрос на избор, стига да има с какво да изпълни този дълъг живот
от 100 и над 100 години. Много е важно да има подкрепяща среда, да има общност от хора, които са направили подобен избор да живеят

дълго, стойностно, достойно и щастливо.

Как изобретения от теб „Клъстърен подмладител“ ще ни помогне да станем дълголетници?

Хармонизаторите са изделия! Те са предмети, които са получили от нас хората определена сила
и тяхното предназначение е да ни служат. Клъстърният подмладител е разработен специално да
подкрепя нашето тяло, така че, то не само да получава клъстърна вода, а и то самото да я поддържа
клъстърна с правилната функция, която носи в себе си идеята за младост и дълголетие.

Доказано е, че водата в телата на всички младенци, бебета жребчета, малките животинки
и издънките на дърветата и храстите е клъстърна. При раждането телата ни съдържат 90% вода,
които постепенно намаляват през живота ни. За пример тялото на осемдесет годишен човек 
съдържа около 75% вода. Идеята на клъстърния подмладител е да поддържа водата в тялото такава, 
каквато е изначално в природата, като изворната вода и водата в телата на младите хора. 



ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДЪЛГОЛЕТИЕТО? 

РАЗГОВОР НА БОНИ СТЕФАНОВА 
С АИДА МАРКОВСКА - РОДОВ ТЕРАПЕВТ.
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От 2012 г. Аида се интересува и занимава с терапия на рода и родовите потоци.
Тя е основател на Школа за родова терапия „Задругата на родонавтите“.

В Школата от 2019 г се обучават родови терапевти, които са призвани и мотивирани
да преобразуват родовите травми в родови творчески импулси

и така да даваме тласък на доброто и здравето в българските родове.

Видеото с нашето интервю може да видите тук:

https://youtu.be/4AZKX3Cs0KE

https://youtu.be/4AZKX3Cs0KE


ХУНЗИТЕ - ЗАГАДЪЧНИТЕ
СТОЛЕТНИЦИ НА ХИМАЛАИТЕ

Хунзите са уникално племе,
за чието дълголетие и физическа издръжливост
се носят множество легенди.

Населяват Хималаите в северен Пакистан.
Броят им не е точно установен,
но се спряга население между 15 и 80 хил.души. 

Известни са с това, че живеят средно по 100 години, но много от тях без проблем
доживяват и до 120, като има и такива, доживели до 160 години.

Рядко са болни, не знаят какво е това тумор, много са младолики,
а жените им раждат и на 65 години, а мъж на 90 може да стане баща.

Кое прави хунзите толкова специални?

  - те имат стриктен режим на хранене. Плодовете, зеленчуците и семената са основна част
от трапезата им. Много рядко консумират месо и млечни продукти, а през пролетта
просто спират да се хранят за период от два до четири месеца,
като единствено пият сок от кайсия;

 - редовно спазване на  период на гладуване;

 - алкохолът и сладкишите са в списъка на хранителни стоки, които рядко се консумират;

 - винаги са усмихнати, приветливи, добронамерени и обичат много да се забавляват;

 - нямат ток, нямат молове, не се вълнуват от политика; 

 - хунзите се къпят в студена вода, дори и ако температурите са под нулата;

 - много ходят пеша до 15-20 км. на ден;
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Хунзите са живото доказателство,
че диетата и начинът на живот влияят на живота на човека. 



И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:
ДЪЛГОЛЕТИЕТО И ЗАБАВЛЕНИЕТО
ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА.

https://youtube.com/shorts/OiVM2lzxoS8?feature=share
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Ако си позволявате по чаша
червено вино на ден

ще живеете по-дълго. 
Ресвератролът

във виното внася живот в клетките.

Етерични масла за
здраве и дълголетие

Умереност във всичко - това е най-важното условие
за дълъг живот и здраве.

https://youtube.com/shorts/OiVM2lzxoS8?feature=share


Каквото горе, това е долу!
Бъдете здрави, млади и дълголетни, и не забравяйте, че:
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