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Тонове трикове, съвети и стратегии

„Най-красиви са днес
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недостигнати още
от нас.“
Владимир Висоцки
Фотография МАЙК ЪЛ К Л АРК
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полезно

МЪЖЪТ С МУСКУЛИТЕ

Оформи як гръб
Ето ключа към мускулестия торс
От Би Джей Гадур, фитнес директор на Men‘s Health
Със силните си гръбни мускули не само ще изглеждаш като супергерой,
но и ще тренираш като такъв в залата. Виж как да го постигнеш

Н А Б И РА Н Е С Н Е У Т РА Л Е Н З А Х В АТ

Това щадящо ставите упражнение увеличава подвижността на раменете, така че безопасно да
вдигаш щанга от лег.
Как? Провиси се от лост с дръжки с успоредно
захващане, така че дланите ти да са обърнати
една към друга. Изтегли гърдите си към лоста с
опънато и стегнато тяло. После бавно се спусни.
Направи от 3 до 5 серии с 3 до 5 повторения.

П УЛ О У В Ъ Р С Д Ъ М Б Е Л И О Т Л Е Г

Искаш даден мускул да нарасне? Опъни го и го
подложи на натоварване.
Как? Отпусни горната част на тялото на лежанка
с вдигнати хълбоци и сгънати колене. Вдигни дъмбели над гърдите си. Бавно ги спусни назад. Направи
пауза и ги върни обратно. Първоначалната продължителност е една минута. Прибави от 5 до 10 сек
към всяка сесия, докато достигнеш серии от 2 мин.

ГОРЕН СКРИПЕЦ С ОПЪНАТИ РЪЦЕ

Подсилване на гръбните мускули за финал. Наведи
се напред горе (за разтягане на мускулите);
наведи се назад долу (за свиване).
Как? Сложи ръцете си на лоста на скрипец. Дръж
ръцете изпънати, докато дърпаш надолу. Направи
от 3 до 5 серии от 15 до 20 повторения. Почини
30 сек между сериите.

Боли те гърло?

Бабиният лек Гаргара със солена вода
Солената вода може да убие заразените клетки
в гърлото ти или просто да раздроби слузта
като обикновената вода. Но помага и няма
никакъв риск. Разтвори чаена лъжица сол в чаша
вода и направи гаргара за 15-20 секунди, след
това изплюй. Продължавай, докато се оправиш.
Повтаряй на всеки два часа.
Съвременният начин Акупунктура
на ушите
Тази уникална терапия може да помогне само за
15 мин, казват учените от Air Force. Тя отключва
приток на ендорфини и естествени опиоиди.
Намери терапевт на medicalacupuncture.org и се
поинтересувай от „battlefield auricular technique“.

ШЕЙК НА МЕСЕЦА

Протеинов шейк
с банан и тиква
Пощади вкусовите си рецептори и не ги наказвай с поредната
смес от прах и вода. Тиквата естествено подслажда това
предложение, което е богато на полезния за очите витамин А.
Какво ти трябва
¼ ч. ч. фъстъчено масло
34	г ванилов суроватъчен
протеин на прах
¼ ч.ч. тиква от консерва
1	средно голям банан,
замразен
¾ ч.ч. прясно мляко

Как да го направиш
Напълни блендер с
продуктите в указаната
последователност.
Разбий за 30 сек, като
добавиш малко мляко.
За 2 порции
На порция 374 калории,
19 г белтъчини, 17 г въглехидрати
(4 г фибри), 20 г мазнини

Рецепта на Шом Чаудхури, собственик на Indie Fresh, Ню Йорк

януари 2017 I Men’s Health 13

Текст
Никола
Шахпазов
—
Фотография
Яне Голев
—
стр. 18

Профил

Време
за рок
Освен че е идеен двигател и основен водещ в онлайн радиото Тангра
Мега Рок, Васил Върбанов вече е
сред основните организатори на
големи (и множество малки) концерти наоколо, както и единственият
читав ръгби коментатор по тези
географски ширини. Вмъкнахме се в
натоварения му график за една-две
бири и бърз разговор за музикалните поколения и барабанистите, пониски от своите инструменти
„ГЛЕДАНЕТО НА МУЗИКАЛНИ РИАЛИТИТА КАТО
„Мюзик Айдъл“ е ужасна загуба на време,“ обяснява ни Васил
Върбанов, докато премества купчина плочи на Фейт Ноу Мор,
Слейър и Бейбифейс Клан встрани от пулта в студиото на
радио Тангра Мега Рок.
Така е. Идеята свръхамбициозни младежи да пеят „We Will
Rock You“ пред имитираща вълнение аудитория и жури от захаросани поп звезди ни се струва почти толкова добра, колкото и новото видео на Фики Стораро. Едновременно с това,
тези дни Върбанов е жури в телевизионно предаване, което
освен всичко е музикално...
„Но изобщо не се вписва в традиционния формат на онези
риалити шоута, които са просто местен франчайз на чуждестранни образци.“
Има право – „Голямото рок междучасие“ по БНТ1 всъщност
е надпревара на млади ученически групи, свирещи собствени парчета (и малко кавъри) пред някои от най-утвърдените
имена в новата българска журналистика (Върбанов и Ивайло
„Нойзи“ Цветков) и трима професионални музиканти (Ерсин
Мустафов от Джереми?, Георги Георгиев от Остава и Димитър Кърнев от Д2). И е по-интересно, отколкото звучи – не
на последно място заради журито и самия Върбанов.
„Басистът на Д2, Паникан Уайаскър и Бичето Атанас Обретенов ме убеди, че си струва да бъда част от това жури.
Вече знам, че не сгреших, когато го послушах. 

Мускули
Тренирай в
зимен режим
Не се плаши от студа и
можеш да станеш по-як от
всякога. Ето няколко начина
да го постигнеш
Текст Дъг Шницспан

1/ СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ
Не допускай тесните ски или имиджа на
елитен олимпийски спорт да те изплашат и откажат. Можеш да се научиш на
ски-бягане за един следобед.
45-годишният инженер Робърт Пией,
си спомня как се почувствал като новородено жирафче, когато за пръв път стъпил върху коравия хлъзгав сняг на чифт
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писалки. „Това беше най-изморителната
дейност, с която съм се захващал в живота си“, казва той. „Работят и ръцете, и
краката, а сърцето ти блъска.“ През лятото Пией кара планински бегач с приятелите си в планините на щата Юта.
Но през зимата те го зарязват и се прибират във фитнес-залите, докато Пией

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

Здраве
12 ПРОСТИ
ОТГОВОРА
НА СТРАННИ
ВЪПРОСИ
Тренировките
смаляват пениса, а
кафето раздвижва
чревния тракт. Нищо
не си въобразяваш.
Всичко е въпрос на
наука Tекст Алиша Фетърс
Дълбините на женския
мозък може и да са невъобразими, но и повърхностното
мъжко мислене е трудно за
разгадаване. Защо се мъчим да
запомним рождените дати на
половинките си, но сме
енциклопедисти на тема
крафт бири и Шампионска
лига? Защо след толкова
години живот в собствената
ни кожа, сме по-заинтригувани от телесните си функции,
отколкото от това да спасим
планетата за бъдещите
поколения? Честно, нямаме
представа, но със сигурност
можем да ти обясним защо когато някой повръща и на теб
започва да ти се повдига.

Защо този мъж се
радва на мириса
на собствената
си пръдня. Чети
на следващата
страница.

ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО
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Приветствайте новия наш играч в света на професионалния бокс: Тервел Пулев, който вече
има достатъчно медали и славни мачове, но се надява на поне още толкова по пътя си напред
и нагоре във висшите ешелони на спорта. Срещаме го някакви часове след като отнесе
хърватина Рудан в първото си голямо профи сражение и малко преди една от най-важните
години в живота му, за да поговорим за юмруци, йога и постоянство
Те кс т Н и кол а Ш а х п а з о в | Ф о т о г р а ф и я Д и л я н М а р ко в

КАК ДА
ОЦЕЛЕЕШ
ПО
ПРАЗНИЦИТЕ
Men’s Health
наръчник
Има защо да обичаш празниците. Но ако се отпуснеш прекалено много, посрещането на Коледа и Нова година могат да бъдат истински ад за вътрешните ти органи,
стегнатото ти тяло, психичното ти състояние, семейните отношения и всички изобщо за всички онези неща,
които си пожелаваш за 2017-а. Men’s Health обаче мисли за теб и бърза да ти подари кратък гид за по-добри (и
най-вече здравословни празници). Честито!

ТЕКСТ ТОМ УОРД — ФОТОГРАФИЯ АГАТА ПЕК — ИЛЮСТРАЦИИ БЕН МУНСИ

КОНТРОЛИРАЙ
ПРАЗНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ
И ИЗБЯГВАЙ НЕЖЕЛАНИ
ЕКСПЛОЗИИ

Боят настана! Древните
българи и днешните им
наследници знаят как да
боравят с оръжие.
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ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

на което Райчо Гънчев прави истинско
научно изследване по темата и провежда консултации с множество историци. Вследствие на това, всичко при тези
юнаци е автентично. Или поне – доколкото автентично би могло да бъде.
„Не обичаме да говорим празни
приказки или да си измисляме,“ обяснява
Горан. „Има доста исторически извори,
върху които стъпваме, пресъздавайки
прабългарските бойни техники. Повечето от тях са византийски, но не само –
има и арабски, и западноевропейски. Например можем да прочетем в писанията
на някой хронист, че българите са могли
не просто да стрелят с лък от гърба на
галопиращ кон, а да уцелват летящ гълъб. Съответно ние се захващаме да тренираме това, действайки на основата
на проба/грешка. И бързо схващаме, че
не става с часове или дни тренировки, а с
години усилия, докато постигнеш подобно съвършенство.“
Не се съмняваме, че момчетата от
„Бага-Тур“ тренират много – достатъчен е едно бързо търсене в YouTube, за да
видиш на какво са способни. Дошлите
днес за снимките в зимна Витоша Горан,
Стоян Кутийски и Христо Христов не са
изключение – очевидно са доста здрави и
издръжливи на студ, тъй като в продължение на почти два часа размахват ножове, мечове и лъкове без да покажат умора или смръзване, докато ние треперим в
зимните си якета.
„Всичко това отнема наистина много
време,“ подчертава Горан. „Всеки новоза-
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Т ЕКС Т М А РК А М Х А Й Д
Ф ОТОГ РАФ И Я
Ч А РЛС М АС Т ЪР С

С Т Р. 66

Време
ли е за
ремонт?
АКО СИ НАВЪРТЯЛ ГОЛЯМ КИЛОМЕТРАЖ НА НЯКОЯ ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО ТИ,
МОЖЕ БИ ВЕЧЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО
ДА Я РЕМОНТИРАШ. А МОЖЕ БИ НЕ —
ЕТО КАК ДА ПРЕЦЕНИШ ПРАВИЛНО
Сигурни сме, че често казваш: „Ако нещо
работи…“.
И ако говорим за автомобил или дори за романтична
връзка, ще бъдеш абсолютно прав. Но когато става
дума за нашите човешки тела, изречението би
звучало по-скоро така: „Ако нещо не е счупено в момента, остави
го така още година-две и то със сигурност ще се счупи.“ С други
думи – отлагането на всеки ремонт може да ти коства много по
пътя на живота.
Нещо такова се случило с 34-годишния Джонатан Стивънс от
Индиана. Една сутрин миналия януари той се събудил с болка,
която започвала в кръста и се спускала надолу към десния му
крак – толкова силна, че куцал към кабинета на физиотерапевта
си. след като физиотерапията не помогнала, започнал да пие
лекарства и мускулни релаксанти, предписани от личния му лекар.
Нищо не помагало.
Най-накрая след магнитен резонанс се оказало, че Стивънс има
херния и трябвало да се подложи на дискектомия. Две седмици покъсно, „сякаш някой беше превключил копче вътре в мен“. Болката
изчезнала и никога повече не се появила.
Често обаче за да поправиш нещо в тялото ти са нужни само
упражнения, правилно хранене и дисциплина. „Оперативната
намеса се налага само когато всички други опции са изчерпани,“
обяснява д-р Брайън Вернерот University of Virginia School of
Medicine. Но всъщност не е лесно да определиш точния момент, в
който вече е наложително да се подложиш на дадена процедура.
Следващите съвети ще ти помогнат точно в това.
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НОВАТА
ФОРМУЛА ЗА
СУПЕРХРАНА
Съчетай правилните продукти и ястията
ти ще станат още по-питателни и вкусни.
Опитай тези находчиви комбинации
Фотография ДЖЕНТЪЛ И ХАЙЪРС

СТЕК

+

ЧЕСЪН

+

ЛУК

Все едно ти трябва причина да ядеш това.
Изследванията показват, че чесънът или
лукът помагат на тялото да усвои цинка
и желязото от зърнените храни. Ползите
могат да обхванат и месото, което е
богато на тези минерали. Цинкът подсилва имунитета, а желязото е важно за
мускулната дейност. За да ги приготвиш,
сложи чесъна и лука в незатоплен тиган
с малко олио, после включи котлона. Така
има по-малка опасност чесънът да загори.
ЕНЕРГИЯ ЗА
МУСКУЛИТЕ

ЗАЩИТА ЗА
ИМУНИТЕТА
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БАДЕМИ
+
КЕФИР

Представи си кефира като тръпчиво, газирано кисело мляко.
Ако това ти звучи отблъскващо, действай поетапно – сипи
от него в следващия си шейк, за да си осигуриш доза благотворни пробиотици. В същото време прибави шепа полезни за
сърцето бадеми. Предварителните изследвания показват,
че фибрите в люспите на бадемите могат да действат
като пробиотик. А те подхранват съдържащите се в
кефира. Заедно поддържат стомашния ти баланс, което ще
помогне на организма ти да се предпази от вирусите.
ЗАЩИТА ЗА ИМУНИТЕТА

След дългогодишни изследвания новата наука за храненето
отчита колко важен е старият
съвет: не си играй с Майката
природа.
Приемай витамин E, който
се съдържа в спанака, бадемите и броколите. Ако редовно консумираш тези и други богати
на витамин Е храни, ще предпазиш очите си и ще възпрепятстваш появата на когнитивни
проблеми.

Но какво се случва, ако не ядеш
достатъчно здравословна храна?
На сцената излизат компаниите за добавки. Глътваш таблетката с витамин Е и обираш ползите, без да се налага да дъвчеш
спанак, нали? Има един проблем
обаче – новите изследвания показват, че когато витамин Е е
изолиран, предпазните му свойства може да не са същите. Едно
неотдавнашно проучване установи, че ползването на витамина

като добавка всъщност повишава опасността от инсулт. И не
става дума само за витамин Е.
Специалистите сега подлагат на
съмнение селена, екстракта от
зелен чай и рибеното масло.
Има по-разумни и вкусни начини да се погрижиш да си набавяш
хранителните вещества, от които се нуждаеш. Определени храни дават суперсили, когато се съчетаят. Например като прибавяш зехтин към доматите, това

ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЪРЦЕТО

помага на организма ти да усвои
антиоксидантите в зеленчука.
„Телата ни са извънредно фини
двигатели и на клетъчно ниво
се нуждаят от сложна стратегия за зареждане, за да работят
добре“, споделя нутриционистът
Майк Ръсел. „Богатото разнообразие от необработени, здравословни храни е най-полезно.“
Стана ти интересно? Тогава пробвай смело тези яки
комбинации.
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ТОВА Е ОТКЪС ОТ СПИСАНИЕТО

януари 2016

MH ТЕСТ

КАРИЕРА
СТР. 81

ИМАШ ЛИ
ДАННИ ЗА ШЕФ?
Някои се раждат лидери, други бавно и прилежно се
научават да бъдат такива. Към която и категория
да принадлежиш, този тест ще ти помогне да откриеш
истината и да намериш своето място в офисната йерархия

БЪДЕЩЕТО Е
НА ВЪРХА
НА ПРЪСТИТЕ ТИ.
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АТАКАТА
НА
БИОХАКЕРИТЕ

Да си играеш
на чичо доктор
с организма си,
ползвайки различни хранителни и химически
средства (т.нар.
biohacking) е
прераснало от
ексцентрично,
експериментално занимание,
упражнявано
най-вече от
смахнати любители, в многомилионна
индустрия. Но
дали е разумно да оставиш
тялото и ума
си в ръцете на
няколко луди
дилетанти е
съвсем отделен
въпрос…

ТЕКСТ ОЛИВЪР ТРИНГ ФОТОГРАФИЯ ДЖОБ ЛОРЕНСЪН
И ДЖЕЙМС ФЕНЛЪН
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Здраве
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КАК ДА НЕ

СЧУПИШ,
СМА ЖЕШ
ИЛИ ПРЕЦ АК АШ

ПО ДРУГ НАЧИН
ИНТИМНИТЕ СИ ЧАСТИ

,
ОТ ВСЯКАКВИ ОПАСНОСТИ
ПЕНИСЪТ ТИ Е ЗАСТРАШЕН
ЕЛНО
МАТ
ВНИ
ЧЕТИ
ПРО
ИСЛ ЯЛ.
ЗА КОИТО ДОРИ НЕ СИ ПОМ
ГИ ИЗБЕГНЕШ
КОИ СА ТЕ И КАК ЛОВКО ДА
ТЕКСТ ЕРИК ШПИЦНАХЕЛ
ФОТОГРАФИЯ THE VOORHES
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Стр. 93

01

РАЗБИВАЩИ
СЕ ВЪЛНИ
01\ Сергей
Расшиваев – професионален сърфист и
член на Мурманския
сърф-клуб, – яхнал
арктическа вълна,
която ще се разбие
в руския скалист
бряг
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СЪРФ
ПО РУСКИ
Леденостудена вода, коварни скали и смазваща бедност – при
подобни условия сърфирането в руската част от Северния полярен
кръг би трябвало да е обречена кауза. За шепа луди глави от
Мурманск обаче това е единственото място, на което могат да
практикуват любимия си спорт. Човек на Men‘s Health пропътува
хиляди километри, за да се срещне с тях и да разбере от първа ръка
как поддържат пламъка жив, напук на обстоятелствата
ТЕКСТ УИЛ НИКЪЛ – ФОТОГРАФИЯ ГРЕЪМ ХЮЗ
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Списък
21 глупости,
които не бива
да правиш
през 2017
1

Да изръсиш думата „селянин“ пред множество непознати в компанията, а след
кофти погледите да обясняваш, какво всъщност имаш
предвид.

зел“, „демотивиран“ и „тогава
може би е време да се разкараш
от мазето ми“.

Да упрекваш хората, че
имат сценичното присъствие на Гошо от Почивка.

13

Да постваш тъжен
статус за поредната
починала рок звезда, въпреки
че преди два дни си обяснявал,
че тоя вече не може да прави
музика.

7

Да обличаш кучето си с
тъпи шушляци, то също
има своето достойнство.

8
Да си припяваш на глас
онази ужасна поп песен,
която ти се е набила в главата
от сутринта.

4

Да обясняваш, че след
избирането на генерал
Радев ще емигрираш. Можеше
да е Митьо Пищова, все пак.

5

Да наричаш дрехите,
които си е купила,
„парцалки“.

6

Да употребяваш обидни
думи и фрази като „мър-
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12

Да разказваш вицове,
чути в „Шоуто на
Слави“. Или в „Столичани в
повече“

2

3

просто си го постнал във
Фейсбук.

Да отиваш на гости с
гръмкото пожелание
„Весели празници“, но да носиш
само кутия бонбони. Сори, бонбони не пием, разбери го.

9

Да бъркаш за пореден път
името на най-добрата є
приятелка. Пред най-добрата є
приятелка.

10

Яростно да отричаш
факта, че си способен на
агресивни глупости.

11

Да продължаваш да
пишеш „немога“, а после
да се оправдаваш, че нямаш
време да се заглеждаш във
всяко изречение, освен това

14

Да разказваш страшни,
ама наистина страшни
приказки на детето на твоите най-добри приятели. Или
на твоето. Изобщо, мери си
приказките.

15

Да подхвърляш закачливо
„Тежка вечер, а?“ на
колегата, който
е дошъл в офиса с
измачкана риза и
кръвясали очи.

16

Когато се
запознаваш с жена,
която намираш за привлекателна,
да започваш да се
извиняваш

за грубото си мъжко присъствие, за евентуалните сексистки шеги, които ще пуснеш неволно, изобщо за вулгарните си намерения спрямо нея.
След което да избягаш и да се
затвориш на тъмно вкъщи,
защото мъжко чудовище като
теб няма право да доближава
жени.

17

Да пикаеш зад дърво, на
което няма специално
поставена за целта табелка.

18
19

Да пишеш LOL, нищо че
даже не си се усмихнал.

Да използваш думата
„кучка“, без значение на
контекста.

20

Да наричаш някого
„малчо“, нищо че
вдига сто от лежанка и
те гледа много, ама много
лошо.

21

Да отидеш на
премиерата на
поредния „Star Wars”
филм, облечен като
Хан Соло или Дарт
Вейдър, като така
накараш някого
от останалите
зрители да се
замисли за тъжната връзка с
баща си.

