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За автора 
Деси е първата и в момента единствена жена в България, която споделя 

свойте съвети за прекрасна бременност в книга. Тя е първата млада майка 

едва на 28 години, която прави мащабна благотворителност. 

Тя е първата жена, която казва открито, че няма от какво да се страхуват 

бъдещите майки, още повече, че след като тя е имала мечтаната 

бременност, всеки може да я има. В момента тя активно разпространява и 

развива нова положителна култура сред бременните. Деси провежда 

лекции, беседи, уебинари. Участва като лектор в най-мащабното събитие 

за здраве организирано в Българиия – Фестивалът на здравето. Нейната 

лекция с тема: „Аз съм щастие. Аз го създавам. Здрава и щастлива 

бременност като моята” беше в топ 3 най-харесвани, а аудиториата беше от 

над 300 човека. 

Тя е автор на книгата „Подари си щастлива и красива бременност като 

моята”. А всички средства от продажбата й ще бъдат използвани за 

закупуването на кувьози – за най-важния старт в живота на недоносените 

деца. За недоносените деца, не защото нейното е недоносено, а за да даде 

пример, да остави следа, да благодари... 

Тя е автор и на статии за списание 9 месеца и сайта „Огледай се”. Гост е 

била на известни предавания: „Преди обед” в БТВ, „На кафе”, „Шоуто на 

Слави” 

Слабост ѝ е спорта.  

Участвала е на спринта на високи токчета на организиран от списание 

„Космополитан” през 2013 г. и е спечелила 3 място.  

В републиканският крос за жени пред 2014 г. печели 2 място. Избягва 

дистанцията от 3 км. за 12 минути и 43 сек.  

А точно три месеца след раждането на сина ѝ участва в първия екиден 

маратон в София. С личното си време от 24 минути и 54 секунди за 

дистанция от 5 км помага на отбора си да се класира на 3 място. 
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„За мен най-важното е да вдъхновя, успокоя и мотивирам повече майки. 

Като виждам, че момичетата, които се допитаха до мен по време на 

бременността си имаха лека бременност, се чувствам още по-щастлива. 

Благодаря им за доверието, което ми гласуваха. Непрестанно се 

възхищавам на майчината сила и силата на позитивната нагласа.” 

 С искрена обич  

Деси Николова  
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След участието ми на фестивала на здравето като лектор започнах да 

получавам писма от бъдещи и настоящи майки, че нямат търпение да се 

издаде книгата ми за щастливата и лека бременност. Всяка жена заслужава 

това.  

Всяка! Няма изключение! Точно, ти, жената, която чете в момента тези 

редове си родена да бъдеш най-щастливата бременна жена и майка. 

Изречи го на глас –„ Аз съм родена да бъда най-щастливата майка” 

Как се чувстваш, когато го казваш? 

Запиши свойте чувства и мисли по този въпрос. Изреди всичко, което ти 

идва на ум. Задачата на тази книга е да ти помогне да си позволиш да 

повярваш, че можеш да имаш лека бременност. Защото единствения човек, 

които те ограничава, това 80 % си ти самата. Няма никой друг, околните 

жени са твоите огледала и проекции. Вероятно ще кажеш лесно е да се 

говори, а защо тогава има проблемни бременности, аборти, усложнения? 

Кои ги създава? 

Отговорът е: Ти! Ти създаваш проблемите в своя живот, но тук в тази 

книга ще говорим за преди проблемите, ще се погрижим да не ги 

предизвикваме. 

Разбира се има проблемни бременности и много фактори. Но след като се 

огледах в жените около мен, които имаха лека бременност, независимо от 

многото фактори, намерих общите ни навици и ключове. 

 

Гарантирам, че ако се постараеш да прилагаш съветите ми, ще бъдеш на 

прав път към мечтаната бременност! 

 

Ако искате да научите: 

- Как да бъдете щастлива и бременна; 

- Как да подобрите настроението си;  

- Как да имате повече енергия; 

- Как да осъзнаете какви грешки правите и какво да промените. 
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Ако вече ви е писнало да слушате: 

- Че ще ви боли гърба; 

- Че ще станете двойна; 

- Че ще ви отичат краката и ще се задъхвате; 

- Че вече свърши живота; 

- Че не можете да правите всичко, което сте правили до сега; 

- Че ще ви тежи. 

 

Ако най-накрая вие избирате да повярвате в себе си, тази книга е за вас! 

Внимание! В книгата има съвети, които са ваши домашни и мой навици. 

Ако искате по-добър резултат, е препоръчително да ги въведете в 

ежедневието си. Не е възможно само с четене и слушане да чертаете 

живота си. Но определено ако сте упорити и отговорни съм сигурна, че ще 

бъдете в групата на жените с леката бременност  и щастлив живот! 

Ако все още се съмнявате , че е възможно, ще ви споделя историите на 

няколко жени: 

1. Симона – 30 г. гр. Благоевград 

Моята бременост и раждане бяха определено лесни и приятни, макар че 

звучи малко мазохистично. Всичко мина без усложнения, без киселини, 

без контракции и всякакви други екстри. Едва към деветия месец на бебо 

вече му беше станало по-тясно и го усещах доста, но не неприятно. Докато 

бях бременна, навика ми да спортувам за поддържане на добра форма 

замених с всекидневни разходки минимум по 5 км, независимо дали е 

топло, студено, дъждовно или ветровито. Продължих да се храня 

здравословно, както до преди забременяването ми. Сладките изкушения 

замествах с плодове. Чувствах се прекрасно. И резулатите го доказват – 

родих здраво бебе 3, 500 кг, 51 см. Бях качила 9 кг и напълно си върнах 

формата за по-малко от месец. Като цяло не се притеснявах и страхувах 

как ще протече износването на бебето и раждането, въпреки че ми е първа 

бременост. Раждането от началото на контракциите до края протече за по-

малко от 4 часа. Точно както го очаквах. 

 

2. Силвия – 28 г. гр. Видин  

След като решихме да имаме бебе със съпруга ми си казахме, че ще го 

очакваме без да го мислим кога ще се случи. Аз, не очаквах да забременея  
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веднага, но всъщност стана почти така. Междувременно в ума ми 

пропълзяха и мисли като: „Ще мога да се справя с това?“, „Дали всичко ще 

е наред?“, „Бебето ще бъде ли здраво?“, „Ще бъда ли добра майка?” и т.н. 

Въпреки всичко, наложих си да изтикам всички съмнения в ъгъла на 

съзнанието си и взех решение да съм максимално здрава и в добро 

състояние на духа, за да мога да отгледам в себе си здраво бебе. 

Продължих ежедневния си живот, окрилявана от чудото, което се случва в 

тялото ми. През цялата бременност работих, правих дълги разходки, 

почивах си, когато усещах нужда, хранех се с хубава, чиста храна, срещах 

се с положителни хора, четях интересни книжки. За кратко изпитах 

неприятните усещания: гаденето в началото на бременността, 

последвалите киселини в стомаха, болките в гърба и кръста и т.н. Знаех, че 

ако аз се чувствам добре и щастлива, то също ще се чувства така. Към края 

на деветия месец, с приближаването на термина, вече бях наддала 15 кг, но 

не спрях с разходките, макар че с всеки изминал ден, те ставаха все по-

лежерни и уморителни. Вечер седях в турска поза, за да си тренирам 

гъвкавостта. Като цяло бременността ми премина нормално. Родих голямо 

и здраво бебе 51 см, 4, 750 кг. за няколко часа. Лесно се справих с 

натрупаните килограми – с желание и точна цел всичко постигам. 

 

3. Екатерина  – 30 г. гр. София 

Моята бременноста също беше прекрасна. Преди да реша, че ще ставам 

юсма отидох и си направих всички изследвания, за да съм спокойна, че 

всичко е ок! Оценявам колко е важно доверието в лекаря, който ми 

следеше бременността. А след като забременях - спрях цигарите 

моментално, никакво кафе, шоколад много рядко, а към 4-5 месец започнах 

да пия сусамов млечен шейк с тахан, за да си набавям желязо и хапвах по 

2ядки бразилски орех всеки ден, защото са богати на селен и осигуряват 

чиста среда за бебето като пречистват кръвта. Ходех на работа до последно 

и общувах само с приятни за мен хора. Не се разхождах особено, защото 

бях решила, че искам да родя със секцио, през нощтта пиех прясно мляко, 

когато огладнявах, не съм яла нищо друго нарочно... И не ставах повече от 

веднъж нощем:) 

Нямах страхове никакви, дори гледах доста брутални сериали, но и много 

комедии. 
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4. Елеонора – 28 г. гр. Дуспат 

Като цяло начинът ми на живот не се промени кой знае колко. 

Ежедневните ми дейности продължаваха, но в по-леко темпо. 

Посещенията във фитнеса замених с дълги разходки в парка. Качих цели 

18 кг., който бяха голям шок за мен, но бързо свалих след раждането на 

Рая през 2014 г. Ябълките бяха основната ми храна през първите 6 месеца. 

През третия месец прокървих и се изплаших страшно много, но това пък 

ме срещна с един прекрасен лекар, в чиито ръце доверих собствения и 

живота на детето ми – доктор Александър Кобаков (МБАЛ – Св. София). 

За всяко мое притеснение и въпрос, той бе насреща и ми даваше 

спокойствието от което всяка бременна жена се нуждае. И след като 

минаха 9 месеца се роди Рая, здраво и хубаво бебе, с тегло 3740 грама и 

дължина 51 см. Родих по естесвен път за два часа от началото на 

родилните контракции. Желая на всички това чудо да връхлети в живота 

им и да им донесе усещания, които няма как да опиша, защото трябва да се 

почувстват и изживеят. 

 

5. Дарилин – 29 г. гр. Бургас 

Още преди да забременея започнах да се интересувам от всичко около това 

да създадеш и отгледаш нов живот. Четях много за пренаталното 

възпитание и раждането. Няколко красиви разкази на жени имали красива 

и лека бременост ме вдъхновиха много. Когато забременях, продължих с 

йогата, като посещавах и различни курсове Йогата много ме подготви за 

едно позитивно раждане. Вярвах, че това е най-вълнуващият момент за 

всяка жена, първата среща със своето дете. В едно от занятията по йога 

имахме домашно вкъщи да си напишем разказ на тема „Моето прекрасно 

раждане”. Писах с интерес, без да се замислям много, историята нахлуваше 

в главата ми и се изливаше върху листа. Разказът се запечати в съзнанието 

ми, че раждането ще е бързо, сравнително лесно, много позитивно, че ще 

се справям добре с болката. И така се случи. Освен на курсове и йога, 

ходех и на спининг, разхождах се редовно. Хранех се балансирано, обичах 

да съм заета постоянно и усещах, че и бебка е доволна. Излизах с 

приятели, четях, забавлявах се. Бременността ми беше точно както исках. 

С положителна нагласа преодулявах тежестта и болките в кръстта. Не 

качих много, лесно родих и бързо се възстанових. 
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Чудо или не, случва се и то не случайно! Причината моя имейл да е 

постоянно препълнен, е че майките които са ми се доверили имат 

резултати, околните го виждат и на свой ред също се включват. 

 

Светът е сътворен от добрина и с любов, а щастието е вътре във всеки един 

от нас. Лично за мен любовта е най-голямата движеща сила. Поради тази 

причина напълно безплатно ви подарявам моя опит с една единствена цел 

– да имате моето щастие. Вашето и моето щастие ще ни зарежда взаимно с 

още повече щастие. Добре дошли в клуба на щастливите бременни. 

 

Представях си щастливи девет месеца, месеци изпълнени с 

вълнение и много ентусиазъм. Представях си лека, бегрижна бременост, 

здраво бебе и лесно раждане. А аз стегната, енергична, одухотворена и 

красива. Както си го представях така и беше.  Не се промени ежедневието 

ми, промени се плама, с който правех нещата. Ходене на работа, 

спортуване, излизане, забавление. Само приятни емоции, без излишни 

мисли и суетене.  

Представете си я вие. 

Ключът мечтата да се превърне в реалност е вътре в нас.  

Хубавото е, че е възможно, при това много лесно и просто. Щом аз 

успях да го постигна, всяка от вас може да има мечтаната бременост. 

Тайни няма, има само съществени/ключови принципи, които аз превърнах 

в навици, в начин на живот. И резултатът е здраво бебе 49 см и 3,330 кг. 

Висока съм метър и шейсет и когато забременях тежах 47 килограма, 

точно толкова бях и след раждането – идеално нали ?  

Всички знаем, че състоянието на човека се определя от балансираното 

състояние между тялото, умът и душата ни взети заедно. Осъзнавайки 

това, аз поех стопроцентова отговорност, че всичко, което искам да бъде 

реалност зависи от мен. Здравото тяло, бодрия ум и щастливата душа са 

избора, които направих, за да дам най-доброто на мен и на детето ми, 

защото то не просто го заслужавa, то е благословия за една жена.  
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Навиците за храната през бременността 

 

 

 

Тялото е нашия дом, а и дома на детето ни, за този период. 

Обръщайки поглед назад към прародителите ни и техния начин на живот, 

видях, че здравето на тялото до голяма степен зависи от храненето и 

физическата активност. В пренаталния период то е натоварено с 

изключително тежката задача да изхранва не само себе си, но и това на 

най-велико творение на природата - детето. И затова най-важното, от което 

се нуждае тялото ни повече от всякога е качественото гориво - храната. 

Живеем в свят на изобилие и това ни улеснява, но в същото време ако 

нямаме ясни принципи може да не е в наша полза. Затова навик номер 

1 – хранете се с качествена храна.  

Качествената храна е тази, която се доближава максимално до 

първичния си вид, каквато природата я е създала.  Аз избирах чиста и 

непреработена, богата на витамини, минерали. Това са основни градивни 

материали за новите тъкани и храна за клетките. Каква и по колко е 

въпросът, нали? Предпочитам сезонни плодове и зеленчуци, всякакви 

ядки, кълнове и месо. А по колко – колкото ми е вкусно, без да прекалявам 

и смятам за мит необходимостта от повече храна по време на бремеността. 

Научно е доказано, че тази необходимост е едва последните три месеца и 

то с 20 % повече от нормания калориен прием на майката, доказах го и аз.  

 

И стигаме до навик номер 2 – хранете се нормално без 
да преяждате и избягвайте калориите без полезна хранителна стойност 

т.нар. празни калории, защото вие не се нуждаете от тях, още по-

малко детето и те ще останат като запас от мазнина. За калориите знаем, че 

са мярка за енергийната стойност на храната, но повече дс важни храната, 

с която си ги набавяме, защото тя определя влиянието им в оргазнизма ни. 

Например аз спокойно си хапвах на корем плодове, които в калории звучат 

притеснително много, но растителния им произход, съдържанието им на 

влакнини, фибри, витамини и ги правят много по-полезни от колкото 

очаквате. А организмът ни е достатъчно разумен и сам ще ви даде сигнал 

за нуждите си.  
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Навик номер 3 – слушайте нуждите на тялото си 

за храна, не ги приглушавайте и не ги преиначавайте. За този навик 

именно се ръководех по трите  денонощни цикъла на тялото, а именно:  

от 4 до 12 часа – отделяне (на ненужните остатъци от храната и 

тялото) 

от 12 до 20 часа – приемане (ядене и храносмилане) 

от  20 до 4 часа – асимилиране (абсорбиране и оползотворяване) 

Те ми помогнаха да съм му максимално полезна при удоволетворяването 

на хранителните нужди. Имам предвид следното:  

Закуската ми беше лека, предимно от плодове. Подпомагах процесът 

на изчистването като преди нея пиех няколко чаши топла вода, на бавни 

глътки, с удоволствие и радост от ефекта й. Следващите основни хранения 

бяха засищащи, винаги с гарнитура от зеленчуци в съотношение 80 % към 

20 % твърда храна. Няма да крия от вас фактът, че хляб не съм 

консумирала. Не се лишавах от храна, когато усещах глад между 

основните хранения, но бях осъзнала, че на бебето не може да му се дояде 

някоя храна, при положение, че то няма от къде да и знае вкуса и нуждите 

му са единствено от полезни вещества. Навик номер 4 – не се 

оправдавайте. Според мен прияждането и преяждането след това с 

тази храна е най-големия блъф на мозъка ни и всъщност е опит да 

прикрием  лакомията си и да се оправдаем пред себе си. Опознайте се и си 

открийте слабостите. Не се самозалъгвайте, няма да си направите услуга. 

Никога не се  оправдавам, че ситуацията ми пречи на здравословното 

хранене, всичко е въпрос на принципен избор. И затова винаги си нося с 

мен в чантата шепа ядки, морков или ябълка и шише вода. 

Всичко казано до тук не означава, че вредните храни съм ги била 

изключила напълно, просто си ги позволявах единствено по повод, не 

защото се ограничавам, а защото се обичам, обичам детето си и съм 

отговорна за всичко, което съм. Тази обич и отговорност изисква воля и 

разум, но се отплаща многократно и безкрайно. Навик номер 5 – 

обичайте храната и се хранете с обич и отговорност. 
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Това са основните хранителните навици. Има и други изключително 

полезни, които са по отношение приемането на течности, вида и 

хранителния състав на храната, индивидуалните нужди, калориен баланс. 

Всички те бяха доказали благотоворното си въздействие още преди да 

забременея, доказаха се и с износването на здравото ми дете Никола. Сега 

остава само да си подарите щастието от крепкото здраве, защото  сте 

прекрасни и го заслужавате. Само човек, които се обича може да осъзнае 

влиянието на храната върху себе си.  
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Здравето и емоционалната интелигентност 

през деветте месеца 
 

 

 

 

Емоциите създават нюансите на щастието. Съвсем нормално е те да са 

доста разнообразни...радост, тъга, трепет, обида...а причина определено 

има във всеки един случаи. Но хубавото е, че когато знаем какво е 

емпатията и знаем какво искаме, остава да се научим как да изразяваме 

емоциите си и да комуникираме ефективно. за да постигнем целите си и 

всяка страна да е доволна, да го направим без излишно усложняване на 

ситуацията. 

Знаем ли как да изразяваме емоциите си? Наше лично  задължение е 

да се научим, като първата стъпка е да познаваме емоциите и чувствата, да 

сме емпатични. 

Задача: Избройте колкото можете повече емоции и чувства. 

Потърсете в интернет още, нека да станат поне 20. 

Знаем ли как да общуваме с обкръжението? При комуникацията с 

всеки един човек по между ни има т.нар. емоционална банка. В нея има 

доверие, търпение, солидарност, разбиране, обич...И както в реалния 

живот, когато човек тегли от банката трябва и да възстанови сумата след 

това и то дори с лихвата, така е с емоционалната банка. На база на нашата  

 

 

интелигентност и какво „движение правим по нашите сметки” от 

емоционалната банка се определя качественото на общуване. Имайте в 

предвид, че съвета на най-големите коучове по лични взаймоотношения 

винаги казват Човек може да промени само себе си и съветват: 

– ако не ти харесва..промени го, ако не ти харесва 

взаймоотношението с нея/него промени себе си първо. 
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Задача: Когато изпитваш гняв, раздразнение, ярост, болка, обида, 

тъга...причинена от някой човек си задай въпроса: Защо този разумен 

човек ще действа така? Ако махнеш демона, а видиш неговите добри 

черти ще е много по-добре за теб. 

 

Най-важните взаймоотношения през деветте месеца са със съпруга ни. 

Всичко винаги опира до признателността и до желанието да се „влезем в 

неговите обувки”. Ще кажете „А, защо той не влезе в мойте?” Аз избирам 

първа да проявя търпение и разбиране, като резултатите 100 % са 

огледални. Всеки мъж се нуждае от съпруга, която му показва 

благодарността си към него. Ако поне веднъж в седмицата му правите 

малки изненади, той ще е готов да извърши много повече. Благодарността 

и признателността правят семейните взаймоотношения сладки. Не 

забравяйте, че няма мъж които да не бърза да се прибере вкъщи ако знае, 

че го чака с нетърпение и усмивка жена му. 

Тест        Какъв искаш да е той, а каква искаш да си ти   

 

той аз 

Хубав, стегнат, силен, секси  

Добър, внимателен, грижовен  

Умен, уверен, дисциплиниран  

Развиващ се, комуникативен, слънчев  

Любознателен, харизматичен, 

енергичен 

 

Предан, разумен, мъдър  

  

 

Този тест ще ти покаже: 

- Колко и какви изисквания имаш към него; 

- Колко и какви стремежи имаш към себе си; 

- Че твойте изисквания към него най-вероятно са повече от тези към 

самата теб, следователно трябва да се замислиш какво трябва да 

промениш в себе си (да, моментът винаги е подходящ за промяна); 

- Ако мъжат удоволетворява всичките ти желания, той дали би бил 

доволен да има жена като теб – засмили се- няма нищо лошо в това 

да се подобряваш, за да бъдеш най-добрата за него; 

Анализ на резултатите от теста, всеки сам може да си направи като има 

впредвид насочващите ми въпроси.  
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Хигиена на ума и емоциите 

 
 

 

 

 

Когато научих, че съм бременна почувствах благодарност, неописануемо 

щастие, а единствената ми мисъл беше как да запазя ежедневието си и в 

същото време да съм максимално добра майка, за да се развива здраво 

бебенцето ми. Не се притеснявах и нямах страхове, убедила съм се, че те с 

нищо не помогнат, а само могат да ми навредят ако им позволя да 

завладеят ума ми. Именно така намерих и баланса – с разум, ясна цел, 

вслушване в моето тяло и доверие в професионализма на наблядаващия 

бременността ми генеколог. Разумът контролираше въпросите, които ми 

възникваха в ума, желанието да дам най-доброто на детето ми ме 

мотивираше, а след като удоволетворявах и вътрешния си глас, знаех че 

точно това е начинът да имам щастливата бременност, за която мечтаех. 

Най-трудният момент за мен беше през 8 месец от бременността, когато 

получих много силно стягане на корема и не можех да направя няколко 

крачки. Наложи се да постъпя в болница за по-голяма безопасност за 

плода. Три дни ми вливаха магнезии за отпускане на мускулите докато 

контракциите не намаляха до нормалното. Аз нямах съмнение, че всичко, 

ще е наред, но се запитах „Защо ми се случва това?” Отговорът които 

намерих беше - да осъзная на 100% колко важна е положителната нагласа 

и контрола на мислите. 

 

Ластичка на ръката 

 

„Притеснявам се за това, страх ме е от това, а какво ще стане ако…“ 

Бременната жена често се измъчва от постоянни притеснителни мисли. 

Постоянно се тревожи като пренебрегва едни от най-важните неща, като да 

обърнем внимание на себе си и на близките си. 

Като се натрупат притесненията започваме да се ядосваме за дребни неща, 

обзема ни паника и мислим, че няма да се справим с всичко, което ни е на 

главата и не спираме да се оплакваме. Напрежението ни убива, трябва да  
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намерим начин да се отървем от досадните мисли. Моето решение е  

методът на ластика. Сигурно сега ще си помислите, че просто така се 

нарича, но всъшност това, което ви трябва е именно един ластик. Слагате 

въпросният ластик на ръката си, и всеки път щом негативна мисъл прелети 

през главата ви, дръпвате ластика. При всяко притеснение, което ви 

обвземе, повтаряте действието. В един момент ще видите как ще 

внимавате повече какво си мислите, тъй като подсъзнателно ще свързвате 

негативните мисли с болката ( а и няма да искате да имате зачервени китки 

и да си мислят, че някой ви е малтретирал). 

Не е лесно да се преодоляват негативните емоции – яд, болка, обида, 

страх...  – изисква се отговорност, разум, сила и ясно осъзнаване на целите. 

Какво искаш – да си права или да си щастлива? 

 

Ето моите начини да овладея негативните емоции: 

1. Преди да реагирам, мисля и броя до 10 – не говоря.   

2. Мисля дали ситуацията, която ме е разгневила не може да бъде 

изтълкувана по друг начин. 

3. Представим си негативните последствия от гнева /обида, чувство на 

провал, тревога, ярост, чувство на вина/ и за позитивните при 

неговото овладяване (доволна съм от успеха да се овладея, да се 

изразя правилно, да постигна целта си без да се карам). 

4. Заменям отрицателните мисли с положителни „Няма да позволя на 

другите да ме дразнят”, „Мога да овладея това”, „Животът е твърде 

кратък за да се ядосвам за дреболии”. 

5. Научих се да казвам как се чувствам. 

6. Търся някой, на когото имам доверие, да му споделя и да ми даде 

съвет.  

7. Правя неща които обичам, като: разходка, четене на книга, гледане 

на хубав филм, спортта и др. Общо взето аз винаги предпочитам да 

потренирам и след това се чувствам като нова. 

8. Правя нещо хубаво за някой, дори непознат. (комплимент, подавам 

ръка на възрастен човек, давам обяд на самотен човек) 

9. Научих се да прощавам. Това е трудно, но не е невъзможно. Трябва 

да започнем с научаването да прощаваме на другите. 
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Ако някои случки или моменти не са станали по начина, по който съм 

искала, си ги  преигравам в съзнанието така, както на мен биха ми 

харесали да са се случили. Когато се пресъздават по желания от нас начин, 

ние изчистваме и пренастройваме честотата си от изминалия ден, за да 

изпратим нов сигнал към утрешния ден.  
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Физическата активност преди, по време и след 

бременността 
 

 

 

 

Ако ви е писнало да слушате, че като забременеете ще видите: 

- Как ще ви боли гърба; 

- Как ще ви се подуват краката; 

- Как ще се уморявате лесно; 

- Как няма да имате желание да правите нищо 

аз ще ви кажа, че и на мен ми беше писнало и ясно бях решила да 

продължа ежедневието си с усмивка и радост. Та все пак всеки сам си 

избира как ще прекара деня и върху какво ще се фокусира. И вие можете 

да бъдете жизнени, енергични, щастливи и доволни.  

Вярно е, че в България все още се смята, че 

по време на бременността бъдещите майки 

трябва основно да си почиват и да се хранят 

обилно, за да могат да износят здраво дете. 

Но нови проучвания доказват, че активният 

спорт по време на бременност, когато се 

спазват няколко правила, не вреди на плода, 

а даже напротив - повишава неговия тонус и 

жизненост. 

Нормалната сърдечна честота на плода 

възлиза на около 140 удара в минута. 

Когато тренирам, пулсът на детето се 

покачва до 160, след като приключа 

сравнително бързо отново се връща в 

обичайните си стойности.  

Специалистите определят тези тренировки като тренировки за все още 

неродения човек. Ето защо аз спортувах предимно кардио – каране на 

кростренажор, лек крос, бързо ходене. Моят наблюдаващ генеколог   ме 

посъветва, да се доверя на вътрешния си глас как и по колко да тренирам, 

като се има в предвид че бременността ми го позволяваше. 

Редовните тренировки ме карат да се чувствам жизнена, свежа, ободрена. 

Освен това те поддържат тонуса на матката, ограничават болката в кръста  
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и задръжката на течности в тялото, както и не на последно място, 

предотвратяват прекаленото наддаване на телесно тегло. Счита се дори, че 

вероятността от развитие на гестационен диабет и депресивни състояния 

също намалява при редовно спортуване. 

 

 

Внимание!!! Преди да се отдадете на активна спортна дейност през 

бременността е необходимо все пак да обсъдите състоянието си със 

специалист акушер-гинеколог. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кои видове спорт са подходящи? 



Тази книга се разпространява с цел популяризиране на проекта „Подари щастие” Page 19 
 

 

 

 

Моите професионалисти - съпругът ми (републикански шампион по 

пожароприложен спорт), лекоатлетката Инна Ефтимова и фитнес-

иструктурът Ренета Чардакова- ме съветват предвид положението, в което 

се намира жената в такъв етап от живота си и бързата промяна във 

физическото й състояние, да избира упражнения, които подобряват 

издръжливостта на организма – това са т. нар. кардиоупражнения: ходене, 

плуване, каране на колело. Аз предпочитах тренировките в нас. Има 

достатъчно упражнения, които като се съчетаят добре да поддържат 

цялото цяло с отличен тонус. Попринцип тренирането на коремните 

мускули не се забранява, но все пак е добре да не се правят коремни преси 

след 20 гестационна седмица. И да не забравяме, че нивото на натоварване 

по време на бременност зависи и от физическото ни състояние до момента 

на забременяване. Спортуващите бъдещи майки могат спокойно да 

продължат с джогинга, волейбола или аеробиката. Разбира се, необходимо 

е да се избягват екстремните натоварвания и високите температури. При 

джогинг е редно да се продпочитат сутрешните часове. Повечето спортни 

центрове организират специални групи за бременни, където спортът се 

практикува в по-облекчен вариант. Специалистите са определили и 

абсолютно противопоказани видове спортни занимания, част от които са 

карането на ски или сноуборд, яздене, инлайнскейтин, сърфинг, дайвинг и 

др. Опасността при тях идва не толкова от натоварването на организма, 

колкото от падане и възникване на наранявания в областта на корема или 

друга част от тялото, което би имало неблагоприятно влияние върху 

бебето. Друга причина е, че видовете outdoor спорт се практикуват на 

места, където няма достъп до специализирана медицинска помощ. 

 

Когато една жена е в напреднала бременност, независимо дали се занимава 

със спорт, работи, пазарува или просто си почива, трябва да се намира на 

място, откъдето може да се придвижи бързо до специализирано болнично 

заведение, ако усети, че нещо с бебето не е наред, има кървене или усеща 

силна болка. Реакцията в такива моменти трябва да е незабавна, за да се 

избегнат тежки усложнения. 

 

За всички бъдещи и настоящи майки, които се интересуват точно от мойте 

тренировки могат да се свържат с мен: facebook: Desislawa Nikolaewa  или 

Десислава Николова – Подари щастие, email: dpetrowa@abv.bg  

Аз продължавам да тренирам 5 пъти в седмицата. А след като родих 

минаха точно 20 дни, когато направих първата си тренировка на  

mailto:dpetrowa@abv.bg
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кростренажора. Чувството е неописуемо – на блаженство и гордост от 

самата себе си. Прекрасно е да си стегната, да си красива, да си слънчева. 

Спортът дава всичко това, а това се нарича здраве.  
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5. Здравей щастие! Чао, чао страхове! 
 

 

 

 

 

Всеки заслужава да бъде щастлив и самите ние трябва да знаем как да 

си доставяме щастие ако искаме да даваме на детето си.  

Най-краткият път към щастието е зад страховете. Когато се освободим от 

тях ще изникне друг свят на възможности, вяра в себе си, спокойствие...  

Основните страхове са от старост, бедност, смърт, загуба на любов, 

болест, критика. А ние се раждаме единствено със страх от падане и силен 

шум, следователно ако нямаме страхове ще сме истински щастливи, но как 

да се отървем от тях? Това, което аз направих, за да си тръгнат страховете 

ми –признах ги пред себе си, заобичах ги, защото те са ми помогнали да 

дойда на нивото на което съм и им благодарих. Казах им: „Време е да си 

тръгнате страхове, защото Аз вече съм силна, вярвам в себе си 

безрезервно, мога да постигна всичко, заслужавам най-хубавата 

бременност...ще родя здраво дете, ще мине лесно и бързо.” Така и беше – 

прекрасна бременност...излизах три пъти на дискотеки, не си спестих нито 

едно излизане с приятели, нито една разходка в планината, нито един 

работен ден, нито ден по-малко спорт...За тези от вас, които ще ме 

помислят за „Ха-хо”, ще ви попитам дали сте чували законът за 

Мисленето и привличането? Той гласи, че мислите създават реалността, 

ти привличаш това, към което насочваш вниманието си.  

 

Техника за освобождаване от страховете 

„Време е да си тръгнате страхове, защото Аз вече съм....... (силна, вярвам в себе 

си безрезервно, мога да постигна всичко, заслужавам най-хубавата бременност...ще родя 

здраво дете, ще мине лесно и бързо). Благодаря ви за всичко, което ми помогнахте 

да направя, прощавам ви за всичко, което ме накарахте да не правя.” 

  

Оценете силата на страховете си по скала от 0 до 10 след като заявите това 

пред себе си (0 най-слабо – 10 най-силно) Продължавайте да прощавате, 

благодарите и да изпращате страховете си докато силата им не намалее до 

0. 
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Мойте лесни стъпки към щастието : 

1. Научих се да казвам – не!  Винаги се водя от отговора на 

въпроса защо правя това, което правя? Искам да правя това което ще ми 

даде спокойствие, радост и щастие. Ето причината и вие да се научите да 

казвате Не! Колкото повече ви притискат, толкова по-решителни трябва да 

бъдете. Пояснете, че казвате „не” на молбата, а не на човека, така че няма 

за какво да се чувствате виновни. Обяснете защо отказвате. А вие се 

успокойте - отказа не означава пропусната възможност. 

 

Задача: Упражнявайте способността да казвате „не” като използвате 

обикновени битови ситуации. Кажете „не”, когато сервитьорката в 

ресторанта ви предложи десерт или някой на улицата се опита да ви 

продаде продукта си. Упражнявайте се и когато сте сами, за да звучи 

отказът ви уверен и на място. 

2. Научих се да проявявам любов към себе си. Предлагам ти тест, 

които ще ти покаже как проявяваш любовта към себе си и как към 

близките си. Сама ще прецениш как можеш да си помогнеш, като имаш в 

предвид, че любовта към себе си трябва да е приоритет номер 1. 

 

Тест                Как проявяваш любовта към себе си?  

 

Към себе си А към най-близките 

тренирам Подкрепям ги, успокоявам ги 

Храня се здравословно Готвя вкусотии 

Обличам се хубаво Правя изненади 

Излизам с ведри приятели Давам свобода и право на избор 

Казвам си колко съм готина, 

оправна, добра, способна 

Възхищавам им се, споделям 

успехите 

  

 

 

3. Научих се как да се мотивирам в трудни ситуации. Написах 

свойте положителни качества на един картон  и когато се чувствам по-

малко уверена си ги препрочитам. А в комбинация с тренировка винаги 

резултатът е прекрасен – събуждам вярата и силата в себе си. 
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Задача: Напишете 100 свой положителни качества, припомняйте си ги 

постоянно. Например: Аз съм хубава, със стегнато тяло, силна съм, 

уверена, енергична, позитивна, здрава, щастлива, .... 

 

4. Научих се да приемам комплименти 

„Днес изглеждаш много добре”, „Страхотни обувки!”, „Справяш се 

все по-добре с работата си” са само част от фразите, които могат да 

направят денят ни усмихнат и да задържат настроението ни добро за 

няколко часа. Особено ако са поднесени от хора, на чиято преценка много 

държим. Но честно – колко пъти по-скоро сте се смутили и не сте заели 

какво да отговорите, вместо просто да се насладите на комплимента? 

Според мен някои от причините, поради които не получаваме удоволствие 

от комплимента са: 

- Искрено вярваме, че не го заслужаваме; 

- Намираме го за завоелирана манипулация; 

- Мнението на човека, който ни го е направил, не ни интересува; 

- Притесняваме се, че комплиментът с нещо ще ви задължи; 

- Не обичаме да сте в центъра на вниманието. 

И моята реакция обикновено беше веднага да: 

- Отвърна на комплимента с комплимент; 

- Да омаловажа заслугите си; 

- „Убивам” комплимента като изтъкна своите недостатъци или 

грешки. 

 

Задачи: 

Повтаряй си: „Имам пълното право да приемам комплименти. 

Човекът, който ги прави, действа по собствена воля. Имам правото да се 

гордея, че това, което правя, се харесва и на другите”. Дори и да ти се 

струва, че похвалата е малко преувеличена, възприемай я като гледната 

точка на този, който я отправя, а той има правото да те вижда в розово. 

Отговори на комплимента: - Да, благодаря, наистина имам.../съм.... 

А освен това виж колко добре ми стой новата рокля. Няма нужда да 

отвръщате на любезностите с любезности. По-добре почакайте удачния 

момент, в който вашият комплимент ще бъде на място.Ако ви е трудно да  
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приемате комплименти, ще се наложи да поработите над самооценката си. 

Докато не се научите да обичате себе си, няма да повярвате, че околните ви 

обичат такава. 

5. Научих се да си поставям точни и ясни цели със срок 

Аз Десислава искам да родя бързо и лесно по естествен път, здраво и 

красиво бебе. Да тежи 3, 500 кг. Ще го родя на 3 контракции за 1-2 часа. 

Ще се възстановя бързо за 3 дни. Бебето ще се роди до 17 май 2016 г.  

 

Аз Десислава искам да се възстановя след раждането за 3 седмици – да 

тежа 48 кг., да ми се е прибрал корема и да имам плочки. Слагам си снимка 

и срок. 

 

6. Научих се да се подобрявам всеки ден с 1 % 

Днес бях по-търпелива, по-емпатична, сготвих по-добре от предния път, не 

се издразних на колежката ми, успях да кажа това което мисля без да 

нараня другия и т.н., дояде ми се сладко но овладях навика и разбрах защо 

го правя, 

7. Научих се да правя добрини – Всички знаем третият  принцип 

на Нютон - Всяко действие има равно по големина и противоположно по 

посока противодействие. Което отговаря логично на въпроса - „Защо този, 

които прави подарък изпитва по-голямо щастие от получателя?”. Това е в 

повечето случай, разбира се.  

Задачи - подай ръка, предложи помощ, направи комплимент, подари нещо 

твое ненужно, усмихни се, представи положителна гледна точка на твоя 

събеседник, признай на събеседника си неговите силни страни на които му 

се възхищаваш, направи изненада, подари тръпка.... 

 

Бързи съвети за щастие, за твоята приятелка: 

1. Обгради се от позитивни и приятни хора и се придържай към тях. 

2. Преследвайте смислени цели в живота. 

3. Прави добрини.  

4. Изгради благодарен и оптимистичен модел на мислене. 

5. Винаги търси новите възможности в света. 
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6. Винаги си маркирай нещо положително, което да очакваш 

(екскурзия или нещо приятно и хубаво). 

7. Спортувай. 

8. Не гледай новини и негативни предавания по телевизията. 

9. Забавлявай се. 

10. Ако харчиш пари, ги харчи за дейности, а не за предмети (например 

концерти, театри…). 

11. Гледай на трудностите като на предизвикателства. 
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6. Събуди неизчерпаемата енергия в себе си. 
 

 

 

 

Събуди се с чаша топла вода сутрин и ще имаш енергия през целия 

ден. Когато се пие на гладно прочиства организма и засилва метаболизма. 

Още по-добро въздействие оказва на организма ако се добави сока на 

половин лимон. Аз пия винаги поне по една чаша и съм сигурна за всички 

ползи, защото не съм боледувала и не съм пила антибиотик от години 

наред. Тичам по къс ръкав и къси панталони крос на 6 градуса, което си е 

голямо постижение. Чашата топла вода: 

- Прочиства организма от токсините; 

- Подсилва на имунната система; 

- Ефективен заместител на кафето – дава енергия за целия ден; 

- Предпазва от възпалителни заболявания на устната кухина; 

- Действа облекчаващо при кашлица и хрема; 

- Комбинацията от топла вода, канела и мед ще ви осигури свеж дъх; 

- Подобрява метаболизма; 

- Изчиства от токсините и вредните вещества в организма; 

- Лекува болки в стомаха; 

- При редовна употреба кожата се подмладява; 

- Лекува хроничен запек; 

- Редуцира нивата на холестерол в кръвта и предпазва от сърдечно-

съдови заболявания. 

 

А добрите отношения с родителите са сякаш неизчерпаем акумулатор, 

благословия за всичко, към което се стремите и искате да бъде реалност. 

Научих го от Наталия Кобилкина и осъзнах, силата именно на тези 

взаймоотношения. Тя казва: „Нужно е да ги обичаме, да ги уважаваме и да 

им показваме тяхната значимост. Докато не успеем да постигнем това, ще 

продължаваме да имаме проблеми....Това не означава да се чуваш с тях 

всеки ден или да живеете заедно. Нужно е, от една страна да изпитваш 

близост към тях, да можеш да споделяш щастливите или трудните 

моменти от своя живот, а от друга – да бъдеш независим от мнението им, 

да правиш това което смяташ за правилно...” Лесно е и е много важно.  
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Просто им благодарете, кажете на какво им се възхищавате, приемете ги 

такива каквито са, простете им, поискайте прошка от тях,кажете им това 

което винаги сте искали да им кажете и поискайте те да ви кажат, това 

което вие сте искали винаги да чуете от тях... 

Забелязала съм, че колкото по-благодарна съм за това което имам, толкова 

по-щастлива ставам. Животът ми се изпълва с любов, радост, здраве и 

творчество, навсякъде среща зелена светлина, градския транспорт идва 

като по поръчка и намирам места за паркиране. Така е замислен животът 

ни може би, всичко има в изобилие, но трябва да се цени.  

Когато се събудя сутрин, още преди да си отворя очите благодаря че се 

събуждам и имам семейство. Благодарна съм за топлината и силата, които 

ми дарява. При такова начало ми е лесно да си помисля за всички други 

неща, за които съм благодарна. Това е чудесен начин да започнеш деня. 

Вечер, непосредствено преди лягане, премислям деня си и се радвам за 

всяко преживяване. Освен това си прощавам, ако усетя, че съм направила 

грешка, казала съм нещо неподходящо или не съм взела най-доброто 

решение. Това упражнение ме изпълва с топлота и се унасям в сън като 

щастливо новородено бебе. Благодарна съм дори и за получените уроци. 

Благодарността и позитивизмът са винаги ръка за ръка. В нас на 

вечеря си споделяме поне 5 неща, които са ни накарали да се почувстваме 

добре, са ни впечатлили с доброта, или просто сме им се възхитили. 

Например:  

1.днес си поговорихме много добре с моя мъж, олекна ми, а той се 

почувства силен; 

2. днес видях едно много щастливо семейство, красиви, енергични, 

жизнени, с 3. голяма енергия,беше ми приятно да ги наблюдавам 

4.днес се запознах с уникално момиче, което се оказа, че си е жена на 

34 години. Впечатли ме с усмивката си, енергията, начина на мислене... 

5. днес свърших повече задачи, отколкото си бях набелязала 

Резултатът не закъснява след поне 21 пъти повторение, желание и 

подкпрепа да въвлече и околните за бъдат позитивни.  

А когато усетя, че настроението и енергията ми намаляват се замислям 

какво съм правила през деня. Нормално е ако съм се захванала с  
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неприятни неща да се чувствам изтощена, затова се насочвам към 

любимите ми занимания – спорт, книги, разходки, приятели... Използвайте 

задачата, за да си изясните как можете да си помогнете в моменти на 

енергийно изтощение. Това са мойте занимания, допиши твойте. 

 

Задача  Как да се заредим с енергия? 

Черпи енергия Дава енергия 

Неприятен разговор спорт 

Досадни и недовлни събеседници спа, масаж, фризьор 

Къщна работа книги 

 приятели 

 разходки, кино, театър 

 сън 

 Припомням успехите и 

победите си 

  
 

Аз се зареждам с енергия, когато си  припомням успехите и победите. 

Безусловната вяра в себе си ми помага да постигна каквото желая. Аз знам, 

че го заслужавам. По този начин се мотивирах, че мога да родя естествено 

въпреки „тесния таз”, а сега този успех ме мотивира, че мога да постигна 

всичко, което искам и работя по осъщестяването му. Това е така наречения 

съзидателен поподход: искаш, вярваш и получаваш. Да поискаш това, 

което искаш, е твоята възможност да осъзнаеш ясно какво искаш. Когато 

изясниш това за себе си, ти вече си го поискала. Да повярваш означава да 

действаш, да говориш и да мислиш така, че все едно вече си получил това, 

което си искал. Когато излъчваш честотата на усещането, че вече имаш 

желаното, законът за привличането задвижва хора, събития и 

обстоятелства, за да можеш да го получиш. Получаването включва да се 

чувстваш по начина, по който ще се чувстваш, когато желанието ти бъде 

изпълнено. Да се чувстваш добре тук и сега веднага те настройва на 

честотата на това, което искаш да получиш. За да имаш лека бременност, 

не бива да се съсредоточаваш върху „проблемите, които могат да 

възникнат”. Вместо това се фокусирай върху твоята мечтана бременност.  

Почувствай какво означава да си бременна с лека бременност -и ти ще 

призовеш това наистина да ти се случи. Започни с нещо малко - например 

място за паркиране; това е лесният начин да опознаеш действията на  

 



Тази книга се разпространява с цел популяризиране на проекта „Подари щастие” Page 29 
 

 

закона за привличането и да се научиш да го използваш. Съсредоточи 

цялата си воля върху привличането на нещо малко. Когато осъзнаеш с 

каква сила за привличане разполагаш, ще започнеш да го правиш и с много 

по-големи неща. Изгради предварително своя ден, като обмислиш точно 

как би искалаа той да протече - така ще изградиш съзнателно и целата си 

бременност, целият си живот. 

 

Всичко това, защотото   
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Възпитанието започва от утробата. 
 

 

 

 

Все по-сериозно внимание се обръща на пренатално 

възпитание. Постепенно започват да се откриват нови и нови факти за 

живота на детето в утробата, които доказват, че то не е просто развиващ се 

плод, а човешко същество, което комуникира и си взаимодейства с мама, с 

околната среда и с условията извън утробата. 

Вероятно ти е трудно да възприемеш бебето в корема си като 

събеседник. Но мъничето усеща твоите сигнали към него, възприема ги и 

по-добре е те му влияят положително. 

Вече е доказано, че бебето се ражда като вече има натрупани впечатления 

и усещания за света около себе си, за мама и дори за татко.  

През деветте месеца бебето има слухова, зрителна, обонятелна, вкусова и 

осезателна памет, точно като нас възрастните.  

В края на 70-те години на XX век се появява нов дял в психологията, 

педагогиката и медицината – пренаталното развитие и 

възпитание. Появява се нова медицинска апаратура – ултразвук, специални 

камери и апаратура, която следи развитието на детето в утробата. В тези 

условия един калифорнийски акушер гинеколог започнал да провежда 

специфични занятия с бременните. Той изследвал въздействието върху 

плода на докосванията по корема на мама. Бременната потупвала 

коремчето си и повтаряла едни и същи думи. Упражнението се повтаряли 

всеки ден в продължение на около двадесет минути. Лекарят се убедил, че 

това води до по-интензивно развитие на интелекта на детето. 

Американските специалисти по дородова подготовка Брент Лоуган се 

занимавал през 80-те години наминалия век с изучаване на въздействията 

на звуците върху плода. Бременните слушали определен тип музика, както 

и запис на сърдечен ритъм с различна честота и височина на звука. 

Установило се, че това стимулира психическото съзряване на плода.  

Бъдещите майки слушали музика чрез слушалки или ги поставяли направо 

върху корема, през това време учените наблюдавали чрез ултразвук  
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реакциите на бебетата. Регистрирала се дори и промяната в сърдечния им 

ритъм. 

Още по-рано, във Франция, е основан така наречения пеещ родилен дом на 

известния лекар Мишел Оден. Там се провеждат занятия по хорово пеене, 

в което участват бременните и техните партньори. Смята се, че хоровото 

пеене подобрява самочувствието и укрепва нервната система на бъдещите 

майки, което се отразява много благоприятно и на децата. Оден обърнал 

внимание на това, че ако бащите разговаряли редовно с плода, то почти 

веднага след раждането мъниците дават сигнали, че разпознават гласа на 

татко.  

 

Учените са открили, че неродените мъници реагират по различен начин на 

музиката, която чуват. Предпочитат творбите на Моцарт и Вивалди, 

народна музика, както и детски песни. Със сигурност не реагират 

положително на ниските басови звуци. Дори да не можеш да пееш, бебето 

ще се чувства чудесно, ако научиш няколко детски песнички и му 

припяваш. 

Мама и бебе са неразривно свързани и комуникацията между тях може да 

се осъществява дори без думи. Мъничетата усещат настроенията на мама, 

емоциите й се предават на детето.При изменение на психоемоционалното 

състояние на бременната, в кръвта й се отделят различни биологично 

активни вещества. Променя се хормоналния баланс. Всичко това 

неминуемо достига и до бебето чрез плацентата и пъпната връв и се 

отразява на психическо и физическо ниво. Именно по тази причина е 

важно да бъдеш спокойна и щастлива. 

А един от начините да комуникираш с бебето е, когато целенасочено му 

предаваш мислено или гласно послания. Обясняваш му колко го обичаш, 

как го чакате с нетърпение и колко много интересни неща предстоят, 

когато се роди. Особено важно е да му обясните за самото раждане: - Няма 

от какво да се страхуваш, мама ще е с теб, мама те обича...ще бъде лесно и 

бързо раждането, нали? 

Според акушерки с дългогодишен опит комуникацията с бебето и 

емоционалната стабилност на майката се отразяват на родилния процес. 

Например, ако майката е уплашена и стресирана, то това се предава на  
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бебето и то не иска да се роди. Така се получава преносена бременност или 

процесът на раждане се удължава извънредно. 

Бащите също могат да установят контакт с неродените си деца като галят 

корема на мама и като говорят на бебето близо до него.  

Пренаталният период е Копи – Пейст. Всичко, което си ти гради гените на 

твоето дете - навиците, силата на желанията и емоциите ти, впечатленията 

ти... 

Аз се замислих какво искам да е детето ми? 

А след това осъзнах, че аз самата трябва да съм точно такава - да съм рол 

модел – много работа съм свършила и много още ме чака сега след като се 

роди Никола. Всички знаем поговорката „Крушата не пада по-далеч от 

дървото”. Тази мъдрост на времето е безспорна, ето защо вярвам, че 

Никола ще е точно това, което сме посяли ние с татко му. Стараем се 

нашият личен пример да е: 

1. Благодарност 

2. Избираме разумно приятелите си 

3. Продължаваме да се учим 

5. Правим, това което харесваме 

6. Живеем в настоящето 

7. Усмивка 

8. Често казваме извинявай 

9. Фокусирайте се върху това, което правим 

10. Оптимизъм 

11. Не се предаваме 

12. Грижим се за себе си 

Задача: Напишете на картон всички качества, които искате да има вашето 

дете и които вие имате/или ще възпитате в себе си.  

Задача: Напишете как точно искате да протече раждането – за колко време 

ще родите, как, какво бебе ще родите. 
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Окачете картоните на видно място. Останалото ще го свърши 

подсънанието.  
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Препоръчителна литература  

Силата на навиците 

7-те навика на високоефективните семейства 

Ключовите разговори 

Тайната 

Наполеон хил – поредицата 

Наблюдение на психиката 

 

Включи се и ти в проекта „Подари щастие”, бъди 

пример, подари щастие на околните и недоносените 

деца. Как? 

- Разпространявай идеята и каузата;  

- Покани приятели да получат книгата като ми прати мейла си; 

- Нека съберем много последователи във фейсбук и инстаграм 

Desislawa Nikolaewa; 

- Харесай и бъди активен на фейсбук страницата ни Десислава 

Николова – Подари щастие; 

- Радвай се на успехите на проекта; 

- Помогни ни да намерим спонсори за издаването на книгата; 

- Свържи ни с медии. 

 

За контакти и повече информация: 

0883 378 554 –Деси 

Facebook and Instagram: Desislawa Nikolaewa 

Facebook page: Десислава Николова-Подари щастие 

 

Всички права запазени, моля не разпространявайте без разрешение от 

автора!!! 


