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 ато наближи Коледа,
повечето хора напра-
во откачат. Впрочем
процесът на смахва-

не стартира още от началото
на ноември с добрите намерения
да избереш най-точните по-
даръци за най-близките. Ако си
била така предвидлива да си за-
писваш какво си им купувала на
предишните Коледи, седни си –
шест! Защото в повторенията
няма никаква изненада. 

Портфейлът 
за баща ти

и кашмиреният пуловер за май-
ка ти вече минаха по реда си.
Със сестра ти се виждате два
пъти годишно (как разделя хо-
рата животът!) и изобщо не се
сещаш какво ще є хареса и как-
во е модерно „там, където тя
се заби да живее“. Уж с подаръ-
ците на децата е по-лесно – на-
ли пращат списъци с номерира-
ни желания до Дядо Коледа. Но

нали пак ти трябва да се юркаш
по магазините и да дириш „Ро-
бокоп“, който „съжаляваме,
свърши“, и онази кукла Барби
принцеса, която „елате друга-
та седмица, ще докарат“. Най-
неприятният момент е, че пос-
тоянно пресмяташ парите, ко-
ито с наближаването на празни-
ка се топят в портфейла ти
по-бързо от снежинки. 

Междувременно на дневен ред
излиза живо трептящият въпрос

„Къде 
ще празнуваме 
Нова година?“

Иска ти се 2007 да я отбеле-
жиш малко по-различно от 2006,
2005 и 2004. На любимия обаче
му се изправя косата, като чуе
за промените, които възнамеря-
ваш да направиш в сценария и в
състава на главните действащи
лица на пиесата „В новогодиш-
ната нощ“. „Късно е за промени,
дарлинг. Помниш ли, когато пре-

ди пет години сменихме ресто-
ранта в последния момент, как
ни спряха тока баш преди Нова
година! Ами, ако и сега стане съ-
щото? Дай да си караме по
утъпкания път. Тия неща се ор-
ганизират от август, знаеш!“  

Да, знаеш го и за по-лесно и по-
безконфликтно махаш с ръка и
дори леко съжаляваш, че изобщо
си повдигнала въпроса. Но да ос-
тавим Нова година. Първо е
Бъдни вечер – на 24 срещу 25 де-
кември. И това го знаеш. След
това – Коледа, и чак след това –
Нова година, Йордановден и
Ивановден... Ето какъв

план за празнуване
е съставила за теб БЕЛА. Най-
късно на 22-ри си купуваш нов
тоалет. Най-сигурно – малка
черна рокля, която премерваш
за секунди и плащаш с кеф. Пос-
ле минаваш през най-близкия ма-
газин за домашни потреби и ку-
пуваш дюс червена покривка за
маса (нали имаш снежнобял сер-
виз за хранене?) и две качестве-
ни червени свещи, дето не пу-
шат. Е, малко по-скъпички са,
но няма да обеднееш. На самия
24-ти минаваш през най-близка-
та „Била“ и пазаруваш готови
постни манджи (поне тях да не
готвиш!) – сарми, ориз със зе-
ленчуци, салати, маслини. И
задължително сухо червено ви-
но с гарантирано съдържание.
Прибираш се, постилаш новата
покривка, изваждаш храната,
подреждаш я в чинии (ама, в бе-
лите!), слагаш красивите свещи

и се отправяш 
към банята

Там отмиваш нечистотиите

от тялото и душата, намек-
ваш с две капки от любимия си
парфюм женската си същност
и се плъзваш в новата рокля. С
кадифен глас каниш децата и
любимия на вечеря. Сядате. За-
палваш двете хубави червени
свещи. Затваряш за миг очи и
обръщаш поглед навътре към
себе си. Усещаш как твоето
„вътре“ благодари за всичко, с
което Бог те е дарил в този
живот. Лицето ти засиява от
обзелото те просто човешко
щастие... Тук е моментът да
разкажеш на децата история-
та за раждането на Исус, но
без телевизионен патос, с
прости думи –

като приказка
Обясни им, че доброто и ду-

шата са нещо цяло и неделимо,
каквото е вашето семейство, и
пожелай на всички безброй ин-
тимни празници като този –
без много излишна суетня, без
да броиш колко точно постни
манджи си сложила на масата,
без разочаровани или, не дай бо-
же, обидени погледи и без въпро-
си като „Защо тя винаги полу-
чава по-големи и по-хубави по-
даръци от мен?“.  

А, да не забравиш да омесиш
питка (рецептите, публикува-
ни на стр. 106, ще са ти от пол-
за!). Това усилие не го пропус-
кай! Защото без хляб на масата
не бива да се сяда. Ето я твоя-
та Бъдни вечер – на благодар-
ност и любов, без които тя
всъщност не е никаква Бъдни
вечер.

ТВОЯ БЕЛА
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З
а някои жени дори и раж-
дането не е напън. Те
просто си дават почивка
в някоя АГ клиника и се

сдобиват с бебе чрез цезарово
сечение. Безболезнено и с мини-
мално участие. Най-светли
примери в пантеона на безуча-
стните родилки са Клаудия
Шифър и Виктория Бекъм. Но и
доста простосмъртни го пра-
вят напоследък – всяко пето
дете се появява на бял свят със
секцио. Българските акушер-ги-
неколози си имат термин за то-
ва – „синдром на манекенката“.
В повечето от случаите скал-
пелът въобще не е наложителен
по медицински причини, а заради
удобството и суетата на сами-
те родилки.

Омагьосаният кръг
на мързела

И слепите виждат, че днес
усилията не са на почит. Повсе-
местно. Защо да се мъчиш за
шестици в училище, след като
овациите обират не учителки-
те, а мутресите?! За чий дявол
ти е да знаеш кой е Шекспир,
след като, ако пет пъти изре-
жеш ноктите си пред камера,
ставаш тутакси известен и ка-
то бонус получаваш престижна

и добре платена работа (справ-
ка – героите на „Биг брадър“)?
Защо да жертваш пет години
от живота си в университет,
като можеш три пъти седмич-
но да ходиш на фитнес (е, все
някаква прилежност се иска за
това), да направиш тяло на ма-
некенка и да консумираш мане-
кенските си спестявания до
дълбоки старини? И за какво ти
е  диплома на инженер в обще-
ство, в което всеки втори иска
да е суперзвезда? А на суперз-
вездата е простено дори да не
знае български като хората.
Стига є да може артистично и
самоуверено да изрича думите
„куул“, „супер“ и „хай“. Особено
„хай“. Точно заради тях фенове-
те купуват в несвяст сидита-
та, дивидитата или каквато
там друга продукция предлага
въпросната суперзвезда. 

В краен случай, ако не можеш да
се вредиш сред суперзвездите в
този живот, сядаш на стола на
богатството, издекламирваш
името на планета, кръстена на
шоколадово блокче с фъстъци и
карамел (да, Марс е верният от-
говор), и печелиш сто хиляди ле-
ва. Най-малко. Които, естест-
вено, обявяваш, че ще дадеш за
благотворителност, но тайно

буташ като рушвет на някой
пластичен хирург, за да ти изре-
же паласките. За по-лесно. Иначе
доста пот ще трябва да проле-
еш във фитнесзалата, за да ги
стопиш. А и ще се наложи при-
лежно да спазваш диета.

Прилежността е
демоде

Някои дори не знаят какво оз-
начава тази дума. 

Днес прилежният се смята
за глупак. Умник е онзи, който
със завидна ловкост се измък-
ва от всички задължителни
житейски усилия и въпреки
това постига целта си. 

Въобще не е чудно тогава, че
толкова много хора вярват в
митове. Мислиш ли, че можеш
да отслабнеш, без да пролееш и
капка пот? Вярваш ли, че една
кутийка скъп крем за лице ще
те обезпечи с вечна младост?
Мечтаеш ли някоя сутрин да се
събудиш красива и умна – прос-
то така? Изпитваш ли хронич-
но неудовлетворение от рабо-
тата си, децата си, мъжа си,
живота си? Оплакваш ли се, че
си в депресия, по пет пъти на
ден? Най-вероятната диагноза
е „свински мързел“. 

В духа 
на честността

Нищо против нямам против
скъпата козметика. Нито про-
тив мечтите ти за идеална фи-
гура, неотразима външност и
щастлив живот. Все пак в духа
на поетиката на женските спи-
сания и „Бела“ всеки месец те
убеждава, че твоите приорите-
ти са красотата (външната и
вътрешната) и амбицията да я
гониш. Но в духа на честност-
та, нищо на този свят не става
без зор. Едно хапче няма да реши
проблема ти с килограмите.
Пластични операции – да, но са-
мо когато друго нищо не може

да се направи. 
Затова още този януари се

прости с илюзиите си за безме-
тежен и безусилен живот. Не мо-
жеш да научиш английски само
ако ходиш на английски. И две но-
щи да спиш със сонетите на
Шекспир под възглавницата, няма
да си вземеш изпита по западно-
европейска, ако не ги прочетеш. 

Жалки са ми хората, които
полагат неистови усилия, за
да избегнат усилията. Клета-
та Клаудия Шифър никога ня-
ма да разбере какво е пропус-
нала, докато е била под упойка
– онези сладки родилни мъки,
които не обезпечават нито
вечната красота, нито вечна-
та младост, а вечния живот.

За да не ги пропуснеш и ти,
вземи спешни новогодишни ре-
шения: 1. Да почистиш най-сет-
не проклетото мазе, 2. Да се на-
учиш да обичаш работата си
(Силвия Веселинова ще ти обяс-
ни как става това в материала
„Работата, която ни прави
щастливи“), 3. Да правиш всяка
сутрин по 20 минути гимнас-
тика, за да заприличаш на Анд-
желина Джоли. Шегичка! Но за
да разбереш докрай шегата,
прочети материала „Диктату-
рата на красотата“.

Всеки ден предлага поне три
възможности да постигнеш

победа над 
стремежа 

към удобство
Не ги пропускай. Защото вся-

ка такава победа е миг на вър-
ховно самоутвърждаване и на
щастие. Така ще си подсигуриш
хиляди щастливи мигове през
цялата предстояща година.
Хайде, направи първия напън и
прочети януарския брой на „Бе-
ла“ от кора до кора. И не казвай,
че нямаш време. А да гледаш
„Биг брадър“ – имаш, нали?

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Хайде, дружно да се напънемХайде, дружно да се напънем
НА ХЛЯБА МЕКОТО ВЕЧЕ ВЗЕ ДА ПРИСЯДА
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МОДАМОДА

МОМИЧЕШКО ИЗЛЪЧВАНЕ
Черната, щампирана на цветя и листенца рокля в стил ампир (с висока талия) и с дължина до
коляното кореспондира перфектно с черни по-груби ботуши. И понеже е с много дълбоко де-
колте и къси ръкави, роклята се носи над едноцветно еластично поло. Грубите ботуши конт-
растират на ефирната вискоза, което прави ансамбъла френски, твърде френски.

Тънка рокля 
под палтото

Тънка рокля 
под палтото

ЗА ПО-ЖЕНСТВЕН АУТФИТ 
ПРЕЗ ЗИМАТА

Една странна тенденция си проби път в края на есента 
и се пресели в актуалната за снежните месеци мода –
ретророкли на точки и цветя с носталгични детайли:

къдри, буфан ръкави, деколтета „прегърни ме“ 
и дребни копченца.

С КЪДРИ 
ПО ДЕКОЛТЕТО
Широката тъмно-
синя рокля от вис-
коза с къдри по де-
колтето и дълги
буфан ръкави е
пристегната с ши-
рок колан с огромна
сребриста катарама
през талията.

НА ТОЧКИ
Точките и 3/4 ръкави придават на роклята с де-
колте „прегърни ме“ ретрочар. Яката е с огром-
ни ревери – още един ретродетайл. 
Роклята се носи над поло без ръкави. Дългият до
под талията гердан е перфектното бижу за нея.

НА ПЧЕЛИЧКИ
Понеже е с къс ръкав, тази шифонена феерия на пчелички
задължително се носи с плюшена пелерина отгоре. За
предпочитане – тъмносиня, тъй като този цвят се на-
лага като модерен за сезона. Панделката под бюста и
дълбокото V образно деколте правят роклята по-шик.

Десенът им напомня пеньоарите от времето на социализма. Кройките се обемни, пристегнати в талията или под бюста с пан-
делки и колани. Ажурените жилетки, плюшените пелерини и топлите мъхести шалове ще ти помогнат да не умреш от студ с
тези ефирни рокли.
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ВТАЛЕНА, 
НА ЕТАЖИ
Красотата на тази
тъмнозелена (с
цвят на елхова
клонка) рокля на
точки се крие във
вталяването, в ши-
роките маншети и
в двата джоба отп-
ред. Роклята е
скроена на два плас-
та, така че можеш
да я обличаш и в
по-студени зимни
дни. Дължината до
под коляното
изисква боти.

РОКЛЯ БАЛОН
Да не забравяме, че
през този сезон
господстват обе-
мите. Реверите, об-
лечените с плат
копчета и тънкото
блестящо коланче
напомнят за модата
на 80-те. Памучна-
та рокля в модер-
ното за сезона
тъмносиньо се съ-
четава добре с кра-
сива ажурена жи-
летка.

ЗА НОВОГОДИШНАТА НОЩ
С този тоалет можеш спокойно да се появиш на новогодишния бал.  
Коприненият плюш, от който е изработена роклята, дълбокото V образно деколте и
ръкавите крилца създават усещане за празничност. За да изглеждаш още по-елегантна,
преметни небрежно пухен бял шал през врата.

ВЕСЕЛО РАЗНОЦВЕТИЕ
Късата жарсена рокличка, обсипана с разноц-
ветни цветчета, създава настроение. С нея
движенията ти ще са изключително свободни.
Ретродетайлите са столче-яката и 3/4 ръкави.



Б
арби, първата модерна кукла в света,
е цели 29,5 см пластмаса и слава. Тук,
в Италия, тя е на мода не само защо-
то майките я купуват на дъщерите

си, но и поради простата причина, че създа-
ва тенденции във фризьорските салони. По-
вече от една жена претендира да има Барби
цвят на косата и Барби прическа. Тази кук-
ла се оказа един от

най-успешните феномени
в маркетинга

Втори в класацията на най-гледаните сай-
тове в Италия е точно този на Барби.

Куклата в момента се
разпространява в 140
страни. Всяка година се
продават по 120 милиона

екземпляра от нея – точно
по два на секунда.

Рекордът принадлежи на Totally Hair Бар-
би с продадените 10 милиона кукли. Днес
първата кукла Барби струва около 5 хиляди
долара, а моделът „Празничната Барби“ от
1988 г. е поскъпнал от 25 на 700 долара. 

Барби е родена на 9 март 1959 г.

Родителите є Елиот 
и Рут Хандлер

са собственици на фирмата „Мател“. Се-
мейство Хандлер произвеждало пластмасо-
ви мебели за кукли и Рут често водела 13-
годишната си дъщеричка Барби по магази-
ните. Най-редовно Рут купувала на моми-
ченцето хартиени кукли. После малката
Барби с часове им крояла дрехи вкъщи. Така
на майката є хрумнало, че кукла с тялото
на топмодел ще зарадва много повече мал-
ката дизайнерка. Успехът на Барби е огро-
мен. Куклата става посланичка на америка-
нското прет-а-порте, а „Мател“ – най-го-
лемият производител на играчки в света.
През 1961 г. се появява и куклата годеник
Кен. 

През 1963 г. бял свят виждат най-добра-
та приятелка на Барби Мидж, а през 1964 г.
– сестричката Скипер. 

Дълги крака, дълги ръце, лебедова шия и
тънка талия – красивата кукла е детегле-
дачка, cheer leader, студентка през 70-те
години и мениджър през 80-те, космонавт
през 1965 г., балерина, медицинска сестра,
hostess, fashion editor, моряк, олимпийска
състезателка, business executive, пилот от
USA Force, дипломирана и дори кандидатка
за Белия дом. 

Специално от Рим
Маргарита МАРКОВА

CMYK-8

АКЦЕН
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Неостаряващата 

fashion dollfashion doll
В РИМ, СТОЛИЦАТА НА МОДАТА,
БОГОТВОРЯТ БАРБИ

Елегантната кукла е винаги 
на мода. Прическата и гримът є
са актуални, а облеклото є – 
копирано от милиони момичета. 

НАИСТИНА ФЕШЪН

От 1959 г. досега са произве-
дени около 500 варианта Бар-
би със 75 професии и 45 наци-
оналности. Куклата е прите-
жателка на повече от 1 мили-
ард чифта обувки. Тя всяка го-
дина разчита на 120 нови мо-
дела дрехи. За поддържането
на гардероба є досега са изпо-
лзвани около 100 милиона метра и са се
грижили над 100 дизайнери от ранга на
Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurant,
Calvin Klein, Benetton, Armani и Versace. 
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Д
ревните ръкавици са
изглеждали много сме-
шно – като малки чу-
валчета, пристегнати

с връзки през китките. Изглеж-
дали са толкова грозно сигурно
защото не са били аксесоар, а
само средство за защита от
студа. 

�
Първообраз на ръкавиците
са ръкохватките – прозре-

ние на древните римляни по
време на пир, когато животно-
то се е въртяло на шиш с голи
ръце, а в казана е вряла манджа
за много гърла. Тъй като е било
невъзможно горещият казан да
се хване с голи ръце, римляните

измислили примитивните ръка-
вици ръкохватки. 

�
Египтяните пък са използ-
вали ръкавици не само при

приготвяне на храната, но и при
тежък физически труд, за да не
си наранят ръцете. 

�
Най-древните ръкавици са
намерени от археолози в

гробницата на Тутанкамон. За
разлика от другите примитив-
ни модели те били с пръсти. 

Знак за 
вечна вярност

Ръкавиците започват да се
радват на внимание чак през
средните векове. Неусетно от
средство за предпазване на ръ-
цете те се превръщат във ва-
жен моден аксесоар и в сред-
ство за предаване на романтич-
ни и не чак толкова романтич-
ни послания. Ръкавица, захвърле-
на в лицето на съперника, озна-
чавала страшно оскърбление и

покана за дуел. 
Ръкавицата започва да се

връчва тържествено като осо-
бено отличие, като орден или
медал. На рицарите – при посве-
щаване в рицарско звание, на
епископите – при встъпване в
сан, на градските първенци – за
особени привилегии. 

Когато искали да покажат
особените си симпатии и благо-
разположението си към някой
мъж, дамите подарявали ръка-
вица. Когато възлюбеният
тръгвал на тежък бой или по-
ход, той носел тази любовна ръ-
кавица през цялото време близо
до сърцето си и я пазел като зе-
ницата на окото си. При завръ-
щането си в родния дом той я
показвал на въпросната дама и
по този начин предявявал пре-
тенциите си за сърцето є. Съ-
бирането на ръкавиците отно-
во в чифт било символ на вечна
вярност и желание за трайно
обвързване. 

Оръжие на
престъплението

Немалко интригуващи исто-
рии, свързани с ръкавиците, да-
тират от времето на Ренесан-
са. Една от най-зловещите ле-
генди се свързва с името на
френската кралица Катерина
Медичи. Трудно е да си предста-
вим, но преди крал Анри ІІ да се
ожени за нея, във френския двор
не са познавали нито козмети-
ката, нито парфюмерията. Но-
вата кралица, която била родом
от Флоренция, задължила прид-
ворните си да използват арома-
ти и благовонни масла. И съв-
сем основателно, като се има
предвид, че по онова време пода-

ниците на френската корона са
се къпели много рядко. Благода-
рение пак на Катерина Медичи
във френския двор се появява и
тайнственият метър Рене –
неин личен парфюмерист. Твър-
ди се, че той е бил вещ не само
в забъркването на благовонни
масла, но и в приготвянето на
отровни отвари. Слуховете
обаче не попречили на дамите и
кавалерите да се тълпят от
сутрин до вечер в работилница-
та на Рене. Там наред с многоб-
ройните аромати се продавала
и ароматна паста за кожени ръ-
кавици. Без нея кожата, даже и
добре почистена, миришела
неприятно, защото по онова
време още не знаели как да я об-
работват, че да отстранят
противната миризма. Затова
се е налагало ръкавиците внима-
телно да се третират с благо-
вония, забъркани по специална
рецепта. Рецепта, която, как-
то разказва легендата, коства-
ла живота на доста хора. 

Страшната 
легенда
Във времето на дворцовите
интриги поговорката „Красо-
тата иска жертви“ явно се е
схващала буквално. Преслед-
вайки лични и политически це-
ли, кралицата заповядала Рене
да напои със силно действаща
отрова ръкавиците на Жана
д`Албре, наварска принцеса и
майка на бъдещия френски
крал Анри ІV. Парфюмеристът
послушно изпълнил деликатно-
то поръчение на своята госпо-
дарка. Слагайки ръкавиците
върху нежните си ръце, бедна-
та жертва скоро умряла в мъ-
ки. А в двора станало модно
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АКСЕС
ОАРИ

РЪКАВИЦИ – 
за дуел и 

за разкош

РЪКАВИЦИ – 
за дуел и 

за разкош

Те защитават 
ръцете от студа,
макар че това далеч
не е единствената
им роля. В миналото
ръкавицата е 
предавала 
символични и 
романтични 
послания, била е
връчвана като 
особено отличие и
даже се е използвала
за обяснение в любов
и за... убийства.
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да се подаряват ръкавици с
отрова. 

Гъзарията няма 
почивен ден

Изтънчените дендита през
ХVІІ–ХVІІІ в. са били толкова
неразумни в любовта си към
разкоша, че са карали слугите си
да донасят ръкавиците им, по-
ложени върху специални, израбо-
тени от коприна или кадифе
възглавнички. Така всички са мо-
жели да ги разгледат и да се нас-
ладят на майсторските им де-
корации. Защото широките,
модерни по онова време ръкави
и маншети са закривали част
от пищната им хубост. 

Новото денди поколение „от-
меня“ богатите драперии и
къдрици по дрехите. Главното в
модата на ръкавиците стават
качеството на кожата и приб-
раната, очертаваща изящната
извивка на ръката кройка. Изве-
стният по онова време модист
Джордж Брюмел с часове е
обсъждал ескизите на ръкавици-
те си, правени от двама худож-
ници. Единият от тях е правел
разработка за палеца, а другият
е скицирал останалите четири
пръста. Резултатът от поло-
жените усилия бил ръкавица,
която прилепва плътно по ръка-
та на клиента като втора ко-
жа. Преди поставянето є било
задължително ръкавицата да
бъде навлажнена. При шиене
особено внимание обръщали на
материала – избирали изключи-
телно тънки кожи, достатъчно

еластични, така че ръката да
може да се пъхне дори ако гото-
вата ръкавица била с един раз-
мер по-малка. И за да не бъде
компрометирана абсолютната
елегантност, всички се подчи-
нявали на негласното правило да
мърдат пръстите си колкото
може по-рядко, за да не се нагъ-
не и напука кожата на ръкави-
ците.

В гардероба на благородните
господа по това време е имало
няколко десетки чифта ръкави-
ци, които те сменяли по някол-
ко пъти на ден в зависимост от
времето навън и от настроени-
ето си. Оттогава е и изразът
„Сменя си настроенията като
ръкавици“. 

Суетната дама е сменяла ръ-
кавиците си също толкова чес-
то, колкото и елегантният
джентълмен. Чифт дантелени
ръкавици без пръсти бил неиз-

менният аксесоар към сутреш-
ния тоалет. За излизане през де-
ня по-подходящи били светли-
те кожени или копринени ръка-
вици. Най-елегантните, есте-
ствено, се слагали вечер. Те били
баснословно скъпи, дълги до
лакътя, изработени от изклю-
чително тънка, майсторски об-
работена кожа или от високо-
качествена коприна. 

Голите ръце на
Бриджит Бардо

В началото на XX в. култът
към ръкавиците все още не
бил стихнал. Марлене Дит-
рих, въплъщение на женската
елегантност и съвършен-
ство, никога не се появявала в
обществото без шапка и ръ-
кавици. За любимите си аксе-
соари тя хвърляла баснослов-
ни суми пари. 

Може да се каже, че 50-те го-

дини на миналия век са златни-
те години на ръкавиците. Тога-
ва женският силует, подчер-
тан от Диор с пристегнати в
талията, богато клоширани
поли, изглеждал несъвършен без
участието на ръкавиците. За
всяко време от деня бил отре-
ден точно определен модел ръ-
кавици. Да се сменят ръкави-
ците по 4–5 пъти на ден, съв-
сем не е било странно, защото
било напълно в реда на нещата
и тоалетите да се сменят не-
колкократно. 

През 60-те години животът
се променя – става по-динами-
чен и по-свободен. Строгите
правила „какво с какво се носи“
вече изглеждат смешни и от-
живели. Шапките и ръкавиците
са захвърлени на тавана. Еталон
за женска хубост е Бриджит
Бардо – с тесни джинси и тупи-
рана коса. Кинозвездата не е но-
сила ръкавици дори и при мину-
сови температури навън. В
следващите десетилетия поч-
ти нищо не се променя. 

Бели копринени ръкавици днес
носят само пиколото в хотела
и оберкелнерът. Ръкавиците
окончателно излизат на улица-
та и безвъзвратно огрубяват –
изработват се от овча или
свинска кожа, в класически цве-
тове и с минимални декорации.
Само дамите си позволяват
цвят по избор – според тоале-
та, чантата и обувките. Макар
че понякога изборът може да е
продиктуван просто от...
настроението.  

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

Hand made за ръце
Кой би се сетил, че толкова малък и на вид незначителен аксе-
соар като ръкавиците се конструира от повече от 20 елемен-
та! От това, от какъв материал са ушити и колко майсторс-
ки са скроени и ватирани, зависи тяхното качество. Както и в
древността, най-добрите и най-класни ръкавици си остават
ръчно изработените. 
За всеки детайл – дланта, опакото, палеца и четирите пръста
– се прави отделна кройка. Всичко се крои и изработва ръчно,
след което лицевата и опаковата част се съединяват. След ка-
то се изработи, ръкавицата трябва да се надене на силно наг-
рят чугунен калъп и да се полира със специална преса. 
Ако ръкавиците ти са hand made, не се смята за невъзпитано,
ако не ги свалиш по време на тържествен прием и дори можеш
да се ръкуваш с тях. А кой знае какви изненади ни готви още
капризната мода в бъдеще?!
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Кристина Димитрова е
SUPER MODEL 
на България 2006
За 14-и път през декември в София
се проведе конкурсът „SUPE
MODEL на България“, който е част
от световния конкурс „Форд мо-
делс супермодел на света“.  Съби-
тието се проведе в музея „Земята
и хората“. Във форума взеха учас-
тие 19 девойки на възраст от 14-
до 20-годишна възраст от цялата
страна. 
„SUPER MODEL на България“ про-
тече като ревю-спектакъл с ко-

лекциите на модна къща „Перди-
та“, „Умбро“, „Етере“, „Ги Анни“
и „Астела“ с дизайнер Алия Милу-
шева. Журито, което бе съставе-
но от журналисти, работещи в
областта на модата, от спонсо-
ри, естетични хирурзи от Aesthe
Clinic и представител на модната
агенция FORD Models Europe, изб-
ра 16-годишната Кристина Ди-
митрова от София за „SUPER
MODEL на България“. Победител-
ката получи договор на стойност
250 000 USD и правото да предс-
тави страната ни на световния
конкурс „Форд моделс супермодел

на света“, който ще се състои
през януари в Ню Йорк. За трета
подгласничка бе избрана Борислава
Йовчева от Сандански, която
стана и момичето на „Aesthe
Clinic“ – специализирана клиника
по естетична хирургия и козме-
тична дерматология. Бургазлийка-
та Мария Георгиева стана втора
подгласничка. 14-годишната софи-
янка Илиана Чернакова бе избрана
за първа подгласничка на „SUPER
MODEL на България“. Купонът
след това се пренесе в ресторант
Excuse me, където продължи до
сутринта.



КУРАЖ

ЗА ЦВЯТ

Стига с това
черно и бяло.
Сиво може –
то е много
модерно. Ще
грейнеш на
фона на мрач-
ната зима
обаче, ако из-
береш палто
в бонбонено
лилаво. Дву-
редно, с
окръглени ре-
вери и с колан
– както мода-
та повелява.

ЕЛЕГАНТНА

РОМАНТИКА

Вталено късо-
косместо палто,
разкроено трапе-
цовидно. Фло-
ралните щампи и
карамеленият му
цвят го правят
изключително
женствено. Спо-
койно можеш да
го облечеш вър-
ху рокля с гол
гръб.

ИЗКУСТВЕНА

КОЖА

Обемно палто
от изкуствена
косместа кожа,
имитираща кожа-
та на сребърна
лисица. „Прищип-
ванията“ на ръка-
вите и нежната
сребриста пан-
делка през кръста
са доста изненад-
ващи детайли. Но
какво пък, не са
дразнещи.

СТРАННА

ПТИЦА

Ти си само
цвят лилав....
Тъмнолилаво-
то е топню-
ансът на зи-
мата. Кожа-
та е изкуст-
вена, но стои
ефектно. Ако
обичаш да
провокираш,
моля, заповя-
дай.

ЗА СГРЯВАНЕ

„Гофрирано“ палто с голяма качулка, обточена с пух... Топ-
личко. Подплатата – на актуалните леопардови щампи.

Стратегия за чувствителна кожа

D E R M A C O L

Защитен серум
PROTECTIVE Serum

Този специален серум въздейства

мигновено на вашата кожа, като

премахва усещането за парене,

опъване, сърбеж и зачервяване.

Успокоява раздразнената от

ултравиолетови лъчи кожа.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/ 980 33 15, факс 02/ 980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.

Защитната серия на „Дермакол“ съдържа успо-

кояващи екстракти от маслина и специалното

активно вещество Еnteline с противовъзпали-

телно действие, изолирано от морски водорас-

ли. Тази серия продукти за грижа за кожата не

съдържа  парфюм и алергизиращи консерванти.

Непредизвикващите алергии продукти от се-

рията Dermacol Protective успокояват раздраз-

нената кожа и намаляват зачервяването. Ва-

шата чувствителна кожа е овлажнена и защи-

тена, ще се освободите от неприятното

чувство за опъната кожа и ще избегнете лю-

щенето є. Постоянната употреба на защит-

ната серия възвръща баланса и естествения

имунитет на кожата ви.

Лек защитен крем
PROTECTIVE Light Cream

Подходящ за дневна и нощна

грижа за нормална и комбини-

рана кожа. Овлажнява, успокоя-

ва и защитава вашата кожа.

Усвоява се лесно и бързо.

Дълбоко подхранващ
и овлажняващ защитен крем
PROTECTIVE Rich Cream

Този крем може да се използва

като дневен и нощен при суха и

много суха чувствителна кожа.

Той не само я овлажнява и подх-

ранва, като възстановява балан-

са, но постига бърз и дълготраен успокояващ

ефект.

НОВО!

НОВО!

НОВО!

CMYK-12

ТЕ
НДЕН

ЦИИ

Палтата
от подиума

Палтата
от подиума
НАИСТИНА ТОПЛИ

Т
е могат всичко – да преобразят дънките в офици-
ални панталони, да ни вталят с няколко килогра-
ма, но не на последно място – надеждно да ни за-
щитят от студа, вятъра и снега. Особено ако

сме облечени отдолу с някоя от онези рокли от стр. 6.
.
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СИЛУЕТ

ССппоорреедд  ккааллииббъърраа
ии  ииззввииввккииттее

ССппоорреедд  ккааллииббъърраа
ии  ииззввииввккииттее

ННяяммаа  ззннааччееннииее  ддааллии  ссии  ввииссооккаа,,  ннииссккаа,,  ссллааббаа  ииллии  ззааккрръъггллееннаа..  ААккоо  ииммаашш  ккуурраажж  
ддаа  ииззггллеежжддаашш  ррааззллииччнноо,,  ддооввееррии  ссее  ннаа  ааккттууааллннааттаа  ммооддаа..  ТТяя  ппррееддллааггаа  ииддееааллннии  

ввъъззммоожжннооссттии  ззаа  ппррииккррииввааннее  ннаа  ннеессъъввъърршшееннссттввааттаа  ннаа  ффииггууррааттаа..  
ИИ  ззаа  щщаассттииее  ее  ммннооггооссттррааннннаа  ккааттоо  ннаасс,,  жжееннииттее..

АКО СИ НИСКА

АКО СИ ЗАКРЪГЛЕНА

1

1

2

2

За през деняЗа през деня

Райе
Някои модни истини не е нужно да бъ-
дат постотвани. Като например тази,
че перпендикулярните линии и ивици

издължават силуета. Особено ако присъ-
стват в целия ансамбъл. За да усилиш ефекта,
вкарай ризата в полата. Обувките на високи
токчета се подразбират в случая.

За вечертаЗа вечерта

Стил ампир
Той сякаш е създаден за дребните жени.
Пристегнатата точно под гърдите не
много дълга рокля оптически създава

впечатление, че трупът е по-дълъг. Красиви-
те детайли, като плюшени шалове и дантели,
привличат погледите на околните върху де-
колтето. Супер. Защото, вместо да те из-
мерват с очи, ще заглеждат бюста ти, който
със сигурност също ще изглежда по-пищен в
тази рокля.

1

2

За през деняЗа през деня

Прави линии
Палтата и мантата могат всичко – те
не само топлят, но и тушират недос-
татъците. Могат да скрият дори ня-

колко килограма, ако са избрани в правилната
кройка. Същото важи и за тъмните на цвят
панталони с права кройка, за дълбоките V об-
разни деколтета и за обувките/ботушите на
висок ток. Модерните за сезона палта „рибе-
на кост“ също много вталяват.

За вечертаЗа вечерта

Лилави акценти
То е ясно, че черното прави всяка една
фигура да изглежда по-слаба. Но и лила-
вото – също. Слава богу, че е модерно

сега. Всички жени биха завидели на дълбоко-
то красиво V образно деколте на черната ве-
черна рокля, която ще покаже всички дос-
тойнства, които имаш. Но за да не се вижда
колко са пълни ръцете ти, наметни върху нея
лилаво късо яке от заешка кожа.

1

2



Нова апаратура за мезотерапия.

Лечение на бръчки и стягане на

кожата.

Съвременно

оборудван център

за лечение на целулит

и затлъстяване,

стягане и оформяне

контурите на тялото.

Студиото предлага

оригинални френски

и италиански методики.

Нова апаратура

за отслабване

и стягане –

декошейпър.

Козм
етично студио

Фруктов

пилинг

Удължаване

на коса

София, бул. „Македония“ 44

(Руски паметник),

тел. 02/ 951 59 34
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За през деняЗа през деня

Нещо обемно и нещо лъскаво
Всички слаби жени могат да се възполз-
ват от модата на обемите през този
сезон. Например от панталоните тип

шалвари. За предпочитане е да са пристегна-
ти с маншет под коляното, за да изпъква
още повече обемът им. Блестящият блейзер,
пристегнат с лилава панделка за разкош, съ-
що ще прикрие това, че си кльощава.

За вечертаЗа вечерта

Ръкав камбана
Плетените на една кука блузи, пуловерите
с груби плетки и дрехите от „гофрирани“
материи правят слабите жени да изглеж-

дат не чак толкова грозно слаби. Ако си слабич-
ка, заложи на блузи с уширени, богати ръкави.

1 2

1

За през деняЗа през деня

На етажи
Звучи парадоксално, но удължените
горни дрехи оптически отнемат сан-
тиметри от височината. Същото се

отнася и за актуалния за сезона етажиран
аутфит. При него ефектът се получава от
редуването на различни цветове и форми. Бо-
тушите на високи токове всъщност стоят
най-добре на дами с дълги крака.

За вечертаЗа вечерта

Непретенциозен колан
Малката черна рокля е измислена не само
за малки жени. И по-височките изглеж-
дат добре в нея. Но е препоръчително

те да я пристягат с широк колан през талията.
Той се явява онази необходима разделителна ли-
ния между горната и долната част на тялото.
Но не го стягайте прекалено. За да не стои ки-
чозно, коланът трябва да е изчистен, а форма-
та на катарамата му – непретенциозна. Подсе-
щаме те, че сега най-актуални са малките черни
рокли в азиатски стил (виж снимката).

1

2
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

Д
нес всяка жена е длъжна да съот-
ветства на един абстрактен
идеал. Или поне настойчиво да се
стреми към него. Но за да запри-

личаш поне малко на еталоните за съвърше-
нство Анджелина Джоли или Кейт Мос,
непременно ще ти се наложи да стопиш
5–10 килограма и да пораснеш с още 15–20
сантиметра. 

Диктатът на красотата не щади и мъже-
те. През последните години от тях се иска
също да изглеждат като полубогове.

В резултат на този постоянен

„красив“ натиск ние всички започ-

ваме да се чувстваме участници в

глобалния кръстоносен поход про-

тив самите себе си.

Принудени сме да страдаме от ниско са-
мочувствие заради безчислените достойн-
ства, които желаем, но не можем да прите-
жаваме – голям бюст, стегнато дупе, дълги
крака, гладка кожа и гъста коса… Или пък
можем, но ако полагаме неимоверни усилия.

ОТКАЗ ОТ УНИФИКАЦИЯТА
За да се защитят от диктата на красо-

тата, много от нас изпадат в другата
крайност, опитвайки се да убедят себе си,

че външността не е толкова важна. И гре-
шат! Защото тя винаги има значение. До-
ри и психолозите не могат да отрекат
факта, че женската физическа привлека-
телност е примамка номер едно за мъже-
те. Впрочем същото се отнася и за краси-
вите екземпляри от мъжки пол. Въпрос на
статистика. 

Красотата доставя удоволствие
на всички. По-хубавичките винаги
получават по-престижна работа и
изкарват повече пари.

От аналогичен предразсъдък се ръководят
и предпочитанията на възрастните към де-
цата. Американската психоложка Карен Ди-
он доказала, че деца, които възрастните
смятат за не толкова привлекателни на вън-
шен вид, се учат по-лошо в сравнение с „кра-
сивите“ си връстници. Общуването на по-
невзрачните дечица е също по-затруднено. 

Да заприличаш на
Анджелина Джоли,

е трудно,
да не кажем – 

невъзможно 

Диктатурата на
ККРРААССООТТААТТААККРРААССООТТААТТАА
Диктатурата на

И КАК ДА СЧУПИМ ОКОВИТЕ И

ДДууммааттаа  „„ккрраассооттаа““  ппррииссъъ--
ссттвваа  вв  ззааггллааввиияяттаа  ннаа
ввссииччккии  жжееннссккии  ссппииссаанниияя,,
ппоо  ууллииччннииттее  ббииллббооррддооввее
ии  ппооссттееррииттее  ппоо  ссттееннииттее
ннаа  ккооззммееттииччннииттее  ссааллооннии..
ВВ  ннаашшии  ддннии  ддаа  ииззггллеежжддаашш
ппррооссттоо  „„ннее  ттооллккоовваа  ззллее““,,
ввъъооббщщее  ннее  ее  ддооссттааттъъччнноо..  
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Но пък господството на стереотипните
представи за красота се оказва доста неиз-
годно за... производителите на стоки за ма-
сово потребление. Хората, които не „пас-
ват“ на общоприетите стандарти, много
по-трудно си избират дрехи, обувки и коз-
метика. Те не реализират оптимално своя
потенциал на купувачи. 

ЗЛАТНАТА СРЕДА
Изход от тази ситуация намерил америка-

нският козметичен бренд Dove. През 2004 г.
той стартира безпрецедентна рекламна
кампания – продуктите на марката рекла-
мират пет „обикновени“ жени с много „не-
достатъци“ във външността: рижа, луни-
чава девойка, застаряваща дама със сбръч-
кана кожа, очарователна дебеланка в прилеп-
нала по тялото є рокля, 40-годишна слабо-
вата жена с посивели коси... Всички сте гле-
дали тази реклама по телевизията, нали?

Всяка една от тези дами излъчва
чар, енергия и увереност, независи-
мо че не прилича на Анджелина
Джоли. И когато ги гледаш, невол-
но се замисляш трябва ли красо-
тата задължително да се побира
в размер S?!

Може би благородното побеляване на ко-
сата не е повод за ниско самочувствие, а за
гордост. И кой е казал, че като навършим
60 години, преставаме да бъдем красиви?

За съжаление обаче малко жени смятат
себе си за красиви. Затова защитата на те-
зата, че истинската красота няма единни,
установени веднъж завинаги форми, разме-
ри и възраст, е повече от наложителна! Не
е ли време всички ние от робини на безукор-
ната външност и манията за вечна мла-
дост да се превърнем в наистина красиви
жени?! Как да направим плавния преход от
единния натрапен еталон към многообраз-
ната красота, която извира отвътре?
Чрез самоубеждаване – бавно и постепенно.

ТОВА НАИСТИНА СЪМ АЗ!

Тъй както дъгата е съставена от много
цветове, палитрата на привлекателност-
та включва в себе си повече типове, откол-
кото предполагаш. Ако приемеш този
факт, ще погледнеш на външността си по-
непредубедено, ще оцениш себе си (и дори и
недостатъците си) по нов начин. И да зна-
еш, че формалното „покриване“ на опреде-
лени физически стандарти няма много об-
що с високото самочувствие и постигане-
то на душевен комфорт. 

Ние не сме свикнали да възприемаме
външността си като дар божи. Изкушава-
ме се да коригираме този съдбовен подарък
с помощта на естестичната хирургия, да
използваме своя облик като инструмент в
борбата за успех, внимание и любов... А то-
зи дар може да бъде приет и изпълнен с нов
смисъл. 

Да приемеш себе си, вместо да се
бориш със себе си, означава да отк-
риеш собствената си уникалност и
да повярваш в нея.

Поне така твърдят психотерапевтите.
Откриването на собствената красота и
приемането є са дълги процеси, които ня-
мат нищо общо с мигновеното превръща-
не на Пепеляшка в принцеса. За начало
трябва да се освободиш от представите,
които родителите ти са насадили за теб
самата. Спомняш ли си забележките на
майка си „В червено изглеждаш вулгарно“
или „С тази двойна брадичка не бива да но-
сиш поло“. Или още по-ужасното: „В на-
шето семейство никой не блести с красо-
та. Но затова пък с акъл...“ Точно тези
фрази в най-голяма степен са повлияли на
самооценката ти. Детронирай ги и ще
стигнеш до удивителното откритие, че
да си красива, означава просто да живееш
в хармония със себе си.

НА ЛОВ ЗА ХАРМОНИЯ

Не си ли се улавяла понякога, че се държиш
доста странно на среща с някой непознат?
Уж той по всички стандарти е краса-
вец/красавица, но защо не предизвиква сим-
патиите ти? Защо? Много просто – безли-
чен е. С целия си вид той сякаш казва:
„Зная, че ще ме отхвърлиш, че не ме искаш,
че няма да ме обикнеш...“ И това действа
като хипноза – всички хора, включително и
ти, започват да го гледат презрително. Не
повтаряй тази грешка. Знаем, че само воля
не е достатъчна, за да приемеш дадената
ти от природата външност и да се поми-
риш с нея. Нужно ти е време, за да обикнеш
своята уникалност. 

ДА СВЕТИШ ОТВЪТРЕ

А не ти ли се е случвало и друго – да харе-
саш някоя не толкова прекрасна на външен
вид жена, за която обаче посмъртно не мо-
жеш да кажеш, че е грозна?! Сигурно заради
светлината и вътрешното спокойствие,
които тя разпръсква наоколо. Значи и ти
самата при желание можеш да излъчваш съ-
щия безотказен чар. 

Човешката красота е хармонично
съчетание от движения, индивиду-
алност, глас и хиляди други неуло-
вими нюанси. Изразът на лицето,
позата и даже маниерът ни на го-
ворене влияят на впечатлението
на околните за нас.

Такава красота никого не потиска и не
притеснява, тя е неподвластна на стерео-
типите. А многообразието е нейна неот-
менна и най-важна черта. 

ОТ УМА СИ ТЕГЛИМ

Резултатите от една анкета, проведена от Световната здравна организация в 35 евро-
пейски страни, непоколебимо сочат, че отношението към собствената ни външност се
променя с възрастта. 
До 8–10-годишна възраст повечето момичета и момчета се отнасят с любов към своята
външност. Тяхната самооценка си остава висока, ако родителите ги обичат и се отнасят
към тях с разбиране. Ситуацията се променя през пубертета: 23% от девойките и 7% от
юношите започват да пазят строги диети и да правят различни други усилия, за да изме-
нят своята външност, но най-вече за да отслабнат. 70% от зрелите жени и 30% от зрели-
те мъже смятат себе си за прекалено пълни. Слава богу, че само 14% от участниците в за-
питването смятат, че външността е основният критерий, по който се оценяват хората.

ОБАЯНИЕТО НА СЛАВАТА

Мъничката, слабичка и едроглава Сара Джесика Паркър,
прославила се като Кари Брадшоу от сериала „Сексът и
градът“, се смята днес за една от най-привлекателните
жени в Ню Йорк. Оказва се, че красотата зависи не само
от вкуса, чара или симетрията на лицето, но и от сте-
пента на известност. 
Колкото по-често виждаме едно лице – по телевизията,
на киноекрана, по билбордовете, – толкова по-красиво
започва да ни се струва то. Ние и себе си харесваме по-
вече такива, каквито сме свикнали да се виждаме в огле-
далото всеки ден. Промените във външния вид ни стряс-
кат и ни карат да се съмняваме в красотата си. Тази пси-
хологическа особеност на възприятието психолозите
наричат „ефект на попадане в полезрението“.

В действителност Сара Джесика Паркър въобще не
е толкова красива – има голяма глава, малки очи и ръ-
бесто лице... Но в представите на хората тя е една

от най-привлекателните жени в Ню Йорк... Защо ли?



CMYK-18

18
Бела, брой 1 (107), 2007

КОНТР
А-

ПУНКТ

Т
е са богати и знаменити. Те са млади
или поне изглеждат постоянно млади.
В живота им се случва всичко онова,
което никога не се случва в нашия. Те

се обличат „от котюр“, дефилират по чер-
вения килим в Кан, добиват тен на
собствените си яхти. Но какво ни кара да
се интересуваме толкова много от тях?
Само да чуем някоя подробност за прекрас-
ната Наоми (например, че се е появила на
някой коктейл в комбинезон с цвят слонова
кост) или за задните части на Дженифър
Лопес, ние неволно усилваме звука на теле-
визора или на радиото.

Звездите са като нас
„Олеква ми, като науча, че и Мадона има

същите неуспехи в личния си живот, какви-
то имам и аз, или че Деми Мур живее с мъж,
който е доста по-млад от нея, както и аз“
– обясни ни 37-годишната Петя, която е
мениджър по рекламата в едно издател-
ство. Притегателната сила на знамени-
тостите се крие в това, че те са истинс-
ки, живи хора – такива като нас. В това е
цялата работа. Пушат, ядат, карат деца-
та си сутрин на училище и преживяват
своите неуспехи по същия начин, както и
ние. Те се лекуват от депресия, карат с
превишена скорост, паркират в забранени
зони и дори изпреварват на опашката в су-
пермаркета. Те понякога са и смешни, и сла-
би. С една дума – те са необикновени хора,
водещи обикновен живот.

Дефицит на силни емоции
Ние свикваме с живота си, преставаме да

чувстваме неговия вкус и затова ни се иска
нещо по-ярко, наситено и оригинално. Жи-
вотът на звездите ни позволява да прежи-
веем чувства, които ги няма в нашата ре-
алност, и така ние се спасяваме от банал-
ността на ежедневието. Всяка една „звезд-
на“ история ние възприемаме посвоему –

акцентираме на тази или онази нейна част,
добавяме по нещо към нея от своя житейс-
ки опит, украсяваме я със своите нереали-
зирани мечти и очаквания. Според обясне-
нията на психоаналитиците знаменитос-
тите ни подаряват театър, с чиято по-
мощ ние се освобождаваме от страстите
си. Актьорите в този театър обичат и
страдат заради нас.

Търсим повод за общуване
„Тя е симпатична, но се облича ужасно!“;

„Тя изглежда с десет години по-стара. Пък
и с последния є мъж не є провървя.“ Подоб-
ни разговори обединяват. Първо, те с нищо
не ни задължават. Даже напротив – пома-
гат ни да преодолеем неловките паузи в об-
щуването с непознати хора. Второ, обсъж-
дането на знаменитостите е начин да гово-
рим за себе си, да разкажем за своя живот
по заобиколен път. Обикновено гарнираме
преразказа на някоя клюка от светската
хроника с наши коментари. Именно чрез
тези коментари ние съобщаваме по нещо за
себе си – къде повече, къде по-малко. 

И трето, осведомеността ни за факти
от живота на звездите ни въоръжава с
чувство за превъзходство – ние се чувства-
ме избрани, приобщени към „тайна“ инфор-
мация. Което ни прави значими в собстве-
ните ни очи. „Харесва ми да знам кой с кого
се среща или кой с кого се развежда – призна
пред „Бела“ 23-годишният Борис, продавач-
консултант на битова техника. – И ужасно
се дразня, когато всички са наясно за някак-
во събитие, а само аз не съм. Това е моята
малка слабост. Да кажа: „Ама ти не знаеш
ли, че Памела Андерсън пометнала? Горка-
та красавица толкова искаше да зарадва
съпруга си Кид Рок с дете, но така и не ус-
пя. Дали това не е причината да се разведе
с него след близо 4-месечен брачен живот?
Кой знае...“ 

Лицето от 
КОРИЦАТА

Лицето от 
КОРИЦАТА

Любопитството към живота на звездите 
може и да има терапевтичен ефект върху психиката ни.

Стига да не прерасне в мания. 
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Възможност 
за идентификация

След развода си с принц Чарлз принцеса
Даяна стана едва ли не идол за много жени,
преживели аналогична драма и опитващи се
да намерят себе си и своя нов живот. В съв-
ременното общество има много малко
трайни, нравствени, интелектуални и про-
чие високи авторитети и затова ние няма
на кого да се опрем. Затова взимаме пример
от знаменитостите – тяхната „звезд-
ност“ някак си ни убеждава, че избраните
от тях стратегии на поведение са най-ра-
зумните, най-правилните и най-успешните.

Звездите ни помагат да обогатим лич-
ността си, да потърсим и да намерим
своя стил. Прелиствайки шарено списа-
ние, ти сякаш се консултираш с някой
стилист. И не само защото можеш да ко-
пираш директно облеклото и грима на ня-
коя звезда. А и защото можеш да се опри-
личиш чисто поведенчески и имиджово на
нея. Защото те също са различни: някои
от тях ни се демонстрират като секс-
бомби, други – като интелектуалки, а
трети – като лоши момчета или момиче-
та. За някои от техните роли и образи не
можем да се сетим сами. Затова директ-
но ги „приватизираме“.

Простима 
слабост

Кой от нас не се е поддавал на изкушение-
то да скрие едно женско списание между
купчината по-сериозни аналитични списа-
ния и да прочита от време на време някоя
страничка от него? Кой не се е опитвал да
убеди себе си и околните в това, че светс-
ките сплетни не го интересуват? Ама, въ-
обще. Но нека се опитаме да погледнем на
проблема от друг ъгъл. Безусловно скъпоцен-

ните минути, които ние губим за изучаване
на живота на знаменитостите, можем да
използваме за нещо наистина по-смислено.
Но ако това безобидно занимание ни дарява
с възможност да релаксираме, да се успоко-
яваме и ни позволява да намерим опорна
точка в нестабилния ни свят, то не си
струва да се порицаваме за тази си склон-
ност. В края на краищата любовта към
звездите е много дребна слабост, за която
ние въобще не сме длъжни да докладваме на
колегите си или на приятелите си. 

ИСКАМ ДА СЪМ КАТРИН ЗИТА-ДЖОУНС...
Колко далеч може да стигне интересът ни към звездите? Някои копират маниери-
те и стила им, но има и такива, които прибягват до далеч по-радикални действия.
По думите на един пластичен хирург, който пожела да остане анонимен, в негова-
та клиника всяка година идват поне десетина души, които искат да изглеждат ка-
то Катрин Зита-Джоунс или Шарън Стоун. Подобни молби, както можете да се
досетите, отправят предимно жени, но се случва и някой мъж да поиска да запри-
лича на Брад Пит. 
„Това са напълно нормални и адекватни  хора, които по едни или други причини не се
чувстват достатъчно комфортно в своята кожа. Неувереността им пречи. Вероят-
но им се струва, че ако откраднат външността на Ръсел Кроу например, автоматич-
но ще се сдобият и със смелостта на любимия си герой. Любопитно е, че чуждест-
ранните звезди се ползват със значително по-голяма популярност, отколкото мест-
ните. Сигурно защото Холивуд прави чудеса, за да ги поддържа невъобразимо млади.
А вечната младост е една идея, подир която човечеството тича още от раждането
си“ – коментира въпросният пластичен хирург.

Най-новата стратегия на
ПИБ е да кредитира
фризьорски салони и козме-
тични студиа. За да научи
повече подробности, БЕЛА
разговаря с Деян Кючуков,
директор на дирекция
„Микрокредитиране“

– Защо решихте да кредити-
рате точно фризьорските
салони и козметичните сту-
диа, а не например такси-
метровите шофьори?
– Фризьорите са едни от най-ре-
довните и желани клиенти на
програмата за микрокредитиране

на Първа инвестиционна банка.
Впрочем същото важи и за реди-
ца други професии, сред които са
и таксиметровите шофьори.
Микрокредитите са много под-
ходящи за фризьорските и козме-
тичните студиа, защото се от-
пускат бързо – без събиране на
много документация и без мина-
ване през сложни процедури. Кре-
дитите могат да се оползотво-
рят или като оборотни сред-
ства, или за инвестиции – за ку-
пуване на специализирано оборуд-
ване, за ремонт на помещения,
повишаване на професионалната
квалификация на служителите
или пък за сертифициране по
международни стандарти.
– Какъв е размерът на креди-
тите и в какъв срок трябва
да се погасяват? 
– Различно. Зависи от предназна-
чението им. Максималният раз-
мер на микрокредита е 50 000
лева. Но клиентите избират
каква сума да вземат, съобразя-

вайки се с конкретните нужди
на бизнеса си в зависимост от
това, дали той е способен да ге-
нерира средства за погасяване.
Срокът варира от 1 година при
кратките оборотни кредити до
10 години при Суперкредита,
който е хитов сред клиентите
ни в момента. При него за пери-
од до 5 години средствата мо-
гат да се използват под форма-
та на овърдрафт, като кли-
ентът сам преценява колко да
използва и да погасява. Микрок-
редитите са изключително под-
ходящи и за финансиране на начи-
наещ бизнес. Банката не изисква
кредитна история, нито биз-
несплан и предлага гъвкави пога-
сителни схеми и годишна лихва
по договаряне.
– А как стои въпросът с
обезпечението?
– ПИБ приема всички видове
обезпечения – поръчителство,
залог на движимо имущество
(стоки, оборудване, автомоби-

ли), договорна ипотека и др. При
добри финансови показатели бан-
ката предлага и необезпечени
микрокредити в размер до 20 000
лева, без задължително официал-
но доказване на доходите.
– Колко време е необходимо,
за да се отпусне кредитът?
Какви са изискванията и ус-
ловията на банката за от-
пускането му?
– Кредитът се отпуска при изк-
лючително облекчена процедура
и минимум документация. 24 часа
след предоставяне на необходи-
мите документи ПИБ дава отго-
вор на кредитоискателя.
– Има ли някакви бонуси,
свързани с тези кредити?
– Като бонус банката предлага
дебитни и кредитни карти за
служителите, безплатно инс-
талиране на ПОС устройства,
необезпечени овърдрафти в за-
висимост от оборотите през
тях, както и бизнес кредитни
карти.

Розово бъдеще 
за фризьорите и козметиците
Розово бъдеще 
за фризьорите и козметиците
ОБЕЩАВА ГО ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
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Ако преобладават отговорите от типа
„а“ и/или „б“
ТЯЛО ПРИЯТЕЛ
Отношенията с твоето тяло се основа-
ват на любов и уважение. То е най-близки-
ят ти приятел. Ти го пазиш, умело се

грижиш за него и най-важното – не се
уморяваш отново и отново да го откри-
ваш за себе си. То те води по пътя на
чувствата и емоциите и ти предлага
многобройни възможности по забавен на-
чин да опознаеш себе си, хората и окръ-

жаващия свят. Никога не забравяш, че
то е създадено, за да бъде с теб до
смъртта ти. Даже мисълта за него ти
дава сили. Приемайки го и оценявайки го
такова, каквото е, ти не се опитваш да
го променяш драстично. Но умело изтък-

1 ОГЛЕДАЛАТА 
СЪЩЕСТВУВАТ...

а) за да се оглеждаме в тях;
б) за да красят интериора;
в) за да ни помагат да оправяме прическа-
та и грима си;
г) за да се виждаме и опознаваме.

2 ИДЕАЛНОТО ТЯЛО НА ЛЮБИ-
МИЯ/ЛЮБИМАТА ТРЯБВА...

а) да говори на езика на твоето;
б) да ти доставя удоволствие;
в) да бъде фино и красиво;
г) да те кара да се чувстваш уверена в
собствената си красота.

3 ТРИ ДНИ ПОРЕД ТЕ БОЛИ
СТОМАХ. ТИ...

а) отиваш на лекар;
б) масажираш болното място и се вслуш-
ваш в организма си;
в) чакаш търпеливо болките да отминат;
г) самоубеждаваш се, че просто си преумо-
рена.

4 КОГАТО ДОЙДЕ СТАРОСТТА,
НАЙ-ЛОШОТО Е...

а) да се окажеш в пълна зависимост от
околните;
б) да престанеш да се интересуваш от се-
бе си;
в) физическата немощ;
г) да останеш самотен, далеч от близките
си.

5 ЧАС ПРЕДИ ДА ОТИДЕШ НА
РОМАНТИЧНА ВЕЧЕРЯ, ТИ...

а) добавяш последния щрих с молива за
устни, подчертавайки достойнствата на

външността си;
б) слагаш си няколко капки парфюм;
в) маскираш някои дребни недостатъци, за
да изглеждаш супер;
г) ровиш се в шкафа и избираш някакъв по-
разителен секси тоалет.

6 ИСКА ТИ СЕ 
ТЯЛОТО ТИ...

а) да излъчва щастие;
б) да прави това, което искаш от него;
в) да привлича колкото може по-малко вни-

мание;
г) да привлича погледите.

7 ЗА ДА СЪХРАНИШ 
ЗДРАВЕТО СИ, ТРЯБВА...

а) да спазваш разумен режим – умереност-
та е полезна за тялото;
б) да оставиш тялото си на мира – то
най-добре знае кое е най-добро за него;
в) да ходиш редовно на лекарски прегледи –
по-добре да откриваш болестите по-рано,
за да можеш да ги лекуваш;
г) да се занимаваш със спорт – красотата
иска постоянни усилия.

8 БИ НАРЕКЛА 
ТЯЛОТО СИ...

а) свой приятел;
б) просто тяло;
в) своя визитна картичка;
г) сложен механизъм.

9 КАК СЕ ОТНАСЯШ КЪМ 
ПЛАСТИЧНАТА ХИРУРГИЯ?

а) с ирония;
б) въобще не те интересува;
в) не е изключено да се поддадеш на изку-
шението и да се подложиш на пластична
операция;
г) с любопитство, но никога не би си нап-
равила пластична операция.

10 ДА СЕ СЪБЛЕЧЕШ ПЪРВА 
В НЕГОВО ПРИСЪСТВИЕ,
ТОВА Е...

а) нормално – какво пък толкова;
б) възможност да станете още по-близки;
в) демонстрация на беззащитност;
г) сериозно изпитание.

ТЕ
СТ

Харесваш
ли ТЯЛОТО СИ?

ТЯЛОТО СИ?
То ни позволява да се движим, да дишаме, да усещаме вкусо-

вете и ароматите, да получаваме хиляди други сензитивни
удоволствия. А в какви отношения си с него? Какви

чувства предизвиква то у теб – симпатия, непримиримост, неж-
ност или може би страст? Тестът ще ти помогне да разбереш да-
ли си приятелка със своето тяло, или не.

ВИТРИНА ИЛИ ПРИЯТЕЛ Е ТО ЗА ТЕБ?

ОТГОВОРИ
Сортирай отговорите си по букви. Прецени кои преобладават.



От изправен стоеж (краката са
разкрачени на ширината на
раменете) приклекни, така че
бедрата да образуват ъгъл от 45
градуса с пода. За равновесие
изпъни ръце
напред. След
това се върни в
изходно
положение.
Направи поне 10 пъти!

Хвани в лявата
ръка гиричка (1
кг) или бутилка

с вода от литър и половина. От изправен
стоеж с разкрачени крака направи 20
наклона наляво. Но точно настрани!
Прехвърли гиричката (или бутилката) в
дясната ръка и изпълни 20 наклона надясно.

Легни
на пода по корем с изпънати крака – дланите
сочат нагоре и са опрени в дупето. Вдишай и
отлепи главата и шията от пода. Задръж
напрежението. Върни в изходно положение.
Упражнението се изпълнява 20 пъти.

Легни на пода с ръце, сключени под тила. Вдишай и
бавно придърпай колене към гърдите. Не се
насилвай – докъдето можеш. Издишай и
върни краката в изходно
положение. Упражнението
се изпълнява поне 10 пъти.

Застани на четири крака – ръцете са
разтворени на ширината на раменете.
Бавно отпусни гърди колкото е възможно
по близко до пода. След това върни тялото
в изходно
положение.
Заболяха ли те
ръцете? Така
трябва.
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ваш достойнствата и възможностите
му. Някои лекомислени жестове или
отстъпление от правилата, които си
позволяваш понякога, не могат да разру-
шат отличните ти отношения с него.
Ти прекалено много цениш шанса да си
притежателка на своето тяло, за да
попаднеш в капана на разни зависимос-
ти (алкохолизъм, наркотици, булимия),
както и на неоправдани рискове
(екстремни спортове, високи скорос-

ти). Истинското приятелство обаче
изисква и непрестанни усилия. В стреме-
жа си да разкриеш докрай възможности-
те на своето тяло нищо чудно да стиг-
неш по-далеч – да се увлечеш по йога,
тантризъм, латинотанци или други те-
лесно ориентирани практики. Те водят
до още по-хармонични отношения с тя-
лото ти и те даряват с радостта от
опознаването не само на своето собстве-
но, а и на тялото на любимия човек.  

Ако преобладават отговорите от типа
„в“ и/или „г“
ТЯЛО ВИТРИНА
Твоето тяло – това си ти! То е твоето
дълбоко „аз“, твоята визитна картичка
и затова трябва да бъде от хубаво най-
хубаво. Ти много често си във фитнесза-
лата и в салона за красота и в някаква
степен си жертва на модата. Очакваш
от тялото си да е витрина на твоите
успехи. За да постигнеш тази цел, ти си
готова да се довериш не само на козме-
тика, но и на пластичния хирург. Изпит-
вайки постоянна потребност да се харес-
ваш, ти си уверена, че именно тялото ти

кара другите да се влюбват в теб. На
какво те кара така страстно да търсиш
одобрението на другите? Какъв е
смисълът от физическото съвършен-
ство? И не се ли явява този подход твър-
де едностранчив? 
Свеждайки отношенията с тялото

до естетиката, ти рискуваш да не
разкриеш никога своите потенциални
възможности. По-често идеалите за
красота са просто мода. Следвайки
изискванията им, ти жертваш своя-
та уникалност. 
А може и подсъзнателно да си ориенти-
рана към чуждото мнение? Да не би да
живееш заради някого другиго? Стремиш
ли се да станеш такава/такъв като дру-
гата/другия? А защо вместо това не се
опиташ да изградиш с тялото си по-неп-
ринудени отношения, да му позволиш да
бъде самото себе си, а не да го заставяш
да играе по чужди правила?

ФИТНЕС
Лесна гимнастика за тонус

Ако всеки ден изпълняваш тези упражнения, 
ще си доволна от тялото си. Те ще повишат
тонуса на основните мускулни групи.



Н
а колко си години? Не бързай да отго-
варяш заучено: „Не е прието една да-
ма да се пита за възрастта.“ Или „Чо-
век е на толкова, на колкото се

чувства“. Никой не спори: по душа ти си ле-
комислена и млада, но тялото си не можеш
да излъжеш. То има точна представа за вре-
мето по всяко време. Само трябва да го слу-
шаш и да правиш за него необходимото на
съответната възраст. Започни от тази но-
ва година. 

ТТЪЪННККАА  

ТТААЛЛИИЯЯ

Стратегията за борба с излишните ки-
лограми, която ти прие тържествено ме-
сец преди абитуриентския си бал, престана
да работи ефективно само след няколко го-
дини. А желанието ти да изглеждаш добре
започна да става все по-натрапчиво с нап-
редване на годините, нали? Коригирай прог-
рамата си за отслабване всеки път, кога-
то организмът ти влезе в нова възрасто-
ва фаза.

Ако си на 20 и...

Вече не си детеВече не си дете

Ти си почти независима, самостоятел-
на, дори имаш няколко месеца трудов
стаж зад гърба си. Първата ти заплата
те преизпълни със самочувствие...

Твоят метаболизъм е бърз. Организмът
ти все още изгаря калории със завидна ско-
рост и усърдие. Сега можеш да се въоръ-
жиш със стандартни диетични препоръки
за балансирано хранене и умерено физическо
натоварване (понякога е достатъчно да хо-
диш 2 пъти седмично на басейн). Възраст-
та ти е предимство, но не я използвай като
извинение за отпускане. Защото именно се-
га се формират хранителните ти навици.
Колкото по-правилни са те, толкова по-ви-
соко ще е самочувствието ти в бъдеще.

Уловка 1Уловка 1

ПРЕКАЛЯВАШ 
С АЛКОХОЛА

Алкохол плюс снакс, чипс или ядки, които
най-често се предлагат по баровете, е ос-
новната причина младите жени да трупат
килограми. Пресметни сама: в един кок-
тейл „Маргарита“ има 700 калории. Две
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„Маргарити“ плюс фъстъци покриват из-
цяло дневната калорийна нужда на организ-
ма! А и в състояние на алкохолно опиянение
организмът „забравя“ за всички здравослов-
ни хранителни навици. Тогава идеята за го-
ляма пица „Калцоне“ в 3.00 ч. сутринта ти
се струва блестяща. Млада си и смяташ,
че щом метаболизмът ти се справя блес-
тящо с огромен стек алангле и пържени
картофи, със същия успех може да прерабо-
ти и пирони. Но излишните 1000 калории на
седмица, които приемаш неусетно по купо-
ни, организмът ще складира по тялото ти
под формата на мастни възглавнички. В ре-
зултат на което за една година можеш да
трупнеш 5–6 килограма над нормата. 

РЕШЕНИЕТО Ограничи алкохола! Един
коктейл на вечер е напълно достатъчен.
След това продължи на безалкохолни на-
питки (минерална вода с лимон например).
Ако обаче си свикнала да изпиваш по три
дайкирита на вечер, тогава поне си избери
по-нискокалорично мезе – плодова или зелен-
чукова салата. В противен случай из-
лишъкът от 300 калории на вечер ти е си-
гурен! Другото решение е вместо по барче-
та и „капанчета“ да се срещаш с приятели-
те си в ресторанти, където алкохолните
напитки са по-скъпи, а мезетата – по-здра-
вословни и по-разнообразни. 

Уловка 2Уловка 2

ХРАНИШ СЕ НА КРАК
Когато изгладнееш, си купуваш пакетче

чипс или хапваш нещо в движение и наричаш
това вечеря. Кой ти мисли за ядене?! Мис-
лите ти са заети с какво ли не – с предсто-
ящата сесия, с проблеми в работата, на ко-
ято си се хванала току-що успоредно със
следването, с първата, втората или трета-
та любов... И още: с курса по немски, с ве-
черния курс по танци, с премиерата на но-
вия филм на Джони Деп... Ти обитаваш тази
щастлива възраст, в която проблемът с
храненето е на последно място в списъка ти
за деня. Можеш да не ядеш цяло денонощие
и да се сетиш за храна едва когато ти при-
малее от глад. Изследване, правено в продъл-
жение на няколко години, доказва, че млади-
те жени се хранят преди всичко със суха
храна (по нашенски – сухоежбина), в резул-
тат на което натрупват по 5 кг на година. 

РЕШЕНИЕТО Да се впуснеш в разследване
из кварталния супермаркет, след което да
запретнеш ръкави и да се развихриш в кухня-
та след работа/училище. Готвенето вечер
със сигурност ще ти дойде в повече. Но е
много вероятно в супермаркета да откриеш
задоволителна алтернатива – полуфабри-
кат, например риба, която се приготвя су-
пербързо на пара. Като правило винаги носи в
себе си плодове или ядки, с които да се подк-

репяш между обяда и вечерята. 

Уловка 3Уловка 3

ЦЯЛ ДЕН СИ НА СТОЛ
По статистика 20% от младите жени,

след като тръгнат на работа, кардинално
променят начина си на живот. Започват да
се движат по-малко, дори преди това да са
се занимавали със спорт. Физическата ак-
тивност остава на заден план. А в рейтин-
га на приоритетите си те поставят на
първо място работата си/следването си (8
„седящи“ часа на ден) и приятелите (още 3
часа, прекарани на стол в кафенето). 

РЕШЕНИЕТО Планирай време и за
спорт. На твоята възраст съвсем не е нуж-
но да спортуваш в продължение на часове,
за да запазиш идеалната си форма. Дос-
татъчни са 30 мин на ден. Друга успешна
програма е 20-минутно комплексно физи-
ческо натоварване всеки ден и един път в
седмицата 200 мин силова гимнастика или
упражнения за издръжливост – фитнес, бя-
гане, плуване. Изследванията потвържда-
ват, че жени, които са се занимавали с ае-
робика на млади години, запазват формата
си и теглото си непроменени до по-късна
възраст. И тъй като метаболизмът ти е
безотказен, а сърцето ти е здраво, ако
спортуваш, можеш спокойно да хапваш и по
един десерт всеки обед. Сделка, а?! 

Уловка 4Уловка 4

ВЛЮБВАШ СЕ 
И СЕ ЖЕНИШ

Или просто се събираш да живееш с гад-
жето си. Вече имате обща баня, общ бюд-
жет и общи вечери, сготвени с любов и
подчинени на девиза „Важното е да е вкус-
но“. Според изследвания през първите годи-
ни от съвместния живот (или брака) ин-
дексът на телесна маса при жените рязко
се увеличава. 

РЕШЕНИЕТО Намали размера на порци-
ите. Започнала си да готвиш за двама и си
престанала да обръщаш внимание, че на фо-
на на гигантската чиния на твоя мил Гар-
гантюа неусетно си увеличила размерите и
на собствената си порция. Освен това, до-
като готвиш, постоянно опитваш манд-
жата. А калориите от опитването също
се броят. Най-разпространената грешка е
да смяташ, че след сватбата твоят режим
на хранене, както и начинът ти на живот
непременно трябва да се променят. Ако
съпругът ти предпочита макарони с масло
и сирене на закуска, обяд и вечеря, а за къс-
на вечеря – порция спагети, това съвсем не
означава, че и ти трябва да ядеш същото.
Безспорно семейната идилия предполага, че
на масата не е хубаво да сядате мрачно
концентрирани в чиниите – той в мазното

и калоричното, а ти в постното и диетич-
но. Порция зеленчуци на пара (броколи,
брюкселско зеле, карфиол, целина и моркови)
може да се окаже спасителна за семейното
щастие. Набучи на виличка едно карфиолче
и го поднеси към устата на любимия. С лю-
бов. Ако постоянстваш, той въобще няма
да усети, че е променил хранителните си
предпочитания и вместо с мазен бекон за-
кусва с плодове и зеленчуци. 

Ако си на 30 и...

Време на разцветВреме на разцвет
33% от жените в тази възраст натруп-

ват излишни килограми. И това е обясни-
мо: метаболизмът е забавен, стресът е го-
лям, а времето все не стига – нито за
спорт, нито за нищо...

Уловка 1Уловка 1

ЗАБАВЕН МЕТАБОЛИЗЪМ
Когато прехвърлиш 30-те, твоето тяло

започва да губи мускулна маса и да натруп-
ва тегло. Едно нещо винаги води до друго –
необходимата на организма енергия се опре-
деля от обема на мускулната маса. Колко-
то повече мускули – толкова повече енер-
гия изразходва организмът, толкова повече
изгорени калории и толкова по-стройна е
фигурата ти. Изводът е, че когато мускул-
ната маса намалее, скоростта на метабо-
лизма се забавя. Например ако загубиш 1,5
кг мускулна маса (а това може да стане са-
мо няколко години след като си се отказала
от активен спорт), организмът ти започва
ежедневно да изгаря с по 50 калории по-мал-
ко на ден. И ако при това положение ти не
коригираш дневния си порцион, тези 50 кал
се натрупват по тялото ти под формата
на мазнини. Така само за една година ти кач-
ваш онези прословути 5 килограма, които
се свалят най-трудно. 

РЕШЕНИЕТО Купи си кантар. И го сло-
жи под спалнята си. Не преставай да спор-
туваш и не спирай постоянно да следиш
теглото си. И не забравяй, че мускулите
тежат повече от сланинките. В някакъв
момент теглото ти ще престане да нама-
лява и даже малко ще се покачи. Но това е
показател, че трупаш мускулна маса, само
ако спортуваш интензивно. Препоръчител-
но е да тренираш 2–3 пъти седмично. Сило-
вите упражнения в тази възраст са по-важ-
ни от упражненията за разтягане и за
издръжливост. 2–3 пъти по час спорт на
седмица са достатъчни, за да ускориш ме-
таболизма. Предупреждаваме те обаче, че в
тази възраст мускулната маса се губи мно-
го бързо. Така че, ако си проявила слабост и
си прекратила с тренировките за известно
време, щом усетиш, че губиш мускулна ма-
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са, веднага се захващай за тях отново. Не
губи и ден време. 

Уловка 2Уловка 2

ИМАШ ДЕТЕ

На 30 години много жени вече са майки.
Повечето от тях в продължение на 2–3 го-

дини не могат да се отърват от онези ня-
колко наднормени килограма, натрупани по
време на бременността. Ако веднага след
раждането не започнеш усилено да се зани-
маваш с фигурата си, рискуваш с напредва-
не на времето изобщо да не успееш да се
върнеш на предишните си килограми. 

РЕШЕНИЕТО Контролирай теглото си
още по време на бременността. И не се
нахвърляй на храната с извинението, че се-
га трябва да ядеш за двама. Консултирай се
с лекар, който да ти предложи примерна
схема за допустимото качване на килогра-
ми през различните месеци на бременност-
та. Ако си качила 11–12 кг, опитай се да ги
свалиш още през първия месец след ражда-
нето. Има шанс да успееш. Ако обаче си
натрупала повече от 15 кг, ще ти се наложи
да се потрудиш повече. Възвръщането на
предишната форма може да ти отнеме
средно от 10 месеца до 2 години. Храни се
балансирано, като наблягаш на плодовете,
пълнозърнестия хляб, рибата и пилешкото
месо. Но в случай че кърмиш, е задължител-
но да приемаш 1800 кал на ден.   

Уловка 3Уловка 3

ПОСТОЯНЕН СТРЕС
Често се задържаш в офиса след работно

време. Поемаш все повече задължения, а с
тях и отговорности. Според психолозите
главният проблем на жените след 30-го-
дишна възраст е чувството на тревога, че
нищо не са свършили в живота. А както е
известно, стресът най-успешно се прогон-

ва с нещо сладичко. Изследвания сочат, че
25% от жените, които редовно се преумо-
ряват, натрупват излишни килограми. Не-
що още по-лошо – постоянният стрес те
застрашава не само с наднормено тегло, но
и с риск от сърдечносъдови заболявания и
диабет. 

РЕШЕНИЕТО Не се самоизмъчвай! Умо-
рата провокира мрачни мисли от рода на
„нищо не мога да направя“; „няма да ус-
пея“... Подобни съмнения са демобилизира-
щи и могат да те вкарат в тежка депре-
сия. Влизаш в омагьосан кръг – не можеш да
разтовариш работния си график и да наме-
риш време за отдих и по тази причина не
можеш да разплетеш кълбото с мрачни
мисли, които водят пак до стрес. Безспор-
но в този случай сладкишът е най-приятни-
ят и лесен начин за туширане на напрежени-
ето. При това имаш желязно оправдание за
прекаляването със сладката и мазна храна –
работата е по-важна и имаш нужда от от-
душник. 

Задай си обаче въпроса, дали работата,
за която мислиш постоянно, те кара да се
чувстваш добре. Ако отговорът е „не!“,
укроти амбициите си и сложи спирачка на
работохолизма. Ясно е, че ако се налага да
вършиш работа в извънработно време, ще
се справиш. Но на каква цена? Подреди
приоритетите и забави малко темпото.
Ако стресът е неизбежен, намери някого,
с когото да го „споделиш“ – съдружник
или колега.

(Следва в брой 2/2007)

Коледни подаръци от
Schwarzkopf & Henkel
Schwarzkopf & Henkel са скрили свои-
те коледни съкровища в красиви ку-
тии.  За всеки има завладяващи козме-
тични предложения за тяло и коса от
най-продаваните марки на компания-
та: Fa, Taft, Gliss Kur и Schauma. По-
даръците са за млади и стари, мъже и
жени, колеги и любими хора... 
Голямото им предимство е, че са
красиво опаковани и няма да ви се
налага да влагате допълнително па- ри и усилия за опаковка. Неустоими-

те подаръци в кутии на Schwarzkopf
& Henkel се предлагат в две разно-
видности. В луксозните подаръчни
кутии са скрити най-добре продава-
ните продукти на Schwarzkopf &
Henkel и са с лесно отварящ се горен
капак. Съдържанието им може да
впечатли и най-претенциозните от
вас. За онези, които са отделили по-
ограничен бюджет за подаръци, са
стандартните подаръчни кутии,
които съдържат два от най-прода-
ваните продукта на Fa. И те изг-

леждат превъзходно, но са на по-ра-
зумна цена.
Горещо ви препоръчваме кутията
Fa Aloe Vera (душ-гел+аерозолен де-
зодорант) – комбинация от про-
дукти, разработени специално да
поглезят чувствителната и дели-
катна кожа. По нищо не є отстъп-
ва кутията, съдържаща душ-гел и
дезодорант от серията Fa Berry
Mix Balsam. Този подарък е толкова
благоуханен отвътре, колкото
свеж изглежда отвън. Добавете
още свежест в живота на мъжа до

вас с душ-гела и дезодоранта от се-
рията Fa Spicy Black.  

Като аборт ли действа
„Ескапел“?
Не. Най-новото хапче за back up
контрацепция не действа като
аборкт. „Ескапел“ не е средство за
прекъсване на установена бремен-
ност. Ако се приеме прекалено къс-
но (след указания срок и при наличие
на бременност) няма да увреди за-
родиша и би се родило здраве дете.
Също така употребата на „Еска-
пел“ няма влияние върху репродук-
тивните възможности на жените. 
Ако презервативът се скъса по вре-
ме на полов акт или имате някакви
други основания за несигурност, е
препоръчително да изберете конт-
рацепция с „Ескапел“. По принцип из-
ползването на резервната контра-
цепция е модерен и високоефективен
метод за предпазване от нежелана
бременност и избягване на аборта.
Дозировката е само една таблетка
до 3 дни след полов контакт.
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С
амо не се амбицирай на 60 да изг-
леждаш като на 40 или на 40 – ка-
то на 20. В твоя власт е обаче да
се поддържаш така, че да си по-

свежа, с повече самочувствие и по-енергич-
на, отколкото се предполага, че трябва да
си на съответната биологична възраст. Но
не е възможно от старица да се превърнеш
в нимфетка. Няма да се лъжем на дребно.
Все пак полагането на грижи за външния вид
е проява на уважение към самата теб. Така
че – уважавай се и другите ще те уважа-
ват.

Ако знаеш защо и как старее кожата и
дисциплинирано следваш аnti-age програма-
та ни за съответната възраст, обещаваме
да се подмладиш поне с една-две години.
Има

два основни вида стареене

Едното е вътрешно (хронологично), а дру-
гото – външно (провокирано от вредните
влияния на околната среда). Вътрешното
(наричат го още и генетично) е неизбежно и
необратимо. За жалост не сме богове, та
да спрем процеса на остаряване, програми-
ран в нашите ДНК. Външното стареене
обаче можем да контролираме. 

�
Към ПРИЗНАЦИТЕ НА ВЪТРЕШНО-
ТО СТАРЕЕНЕ се отнасят сухата ко-

жа (с всяка следваща година мастните жле-
зи произвеждат все по-малко себум), бръч-
ките (образуват се в резултат на посте-
пенното намаляване на производството на
колаген и еластин и под въздействието на
повтарящите се мимики), разширените
пори (те свидетелстват за обезводняване
и изтъняване на кожата) и червените пет-
на (появата им е свързана с раширените ка-
пиляри). 

�
ГЛАВНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ВЪН-
ШНОТО СТАРЕЕНЕ НА КОЖАТА са

ултравиолетовите лъчи. Освен че провоки-
рат образуването на свободни радикали, те
ускоряват и появата на бръчки и пигмент-
ни петна. Ултравиолетовите лъчи се разде-
лят на лъчи тип UVA и тип UVВ. Тези от
типа В не могат да проникнат много надъл-
боко в кожата, но тези от тип А са големи
разрушители. Стигайки до най-дълбоките
кожни слоеве, те нарушават структурата
на клетките и съответно работят в полза

на по-бързото остаряване.
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ВЪВ ВЪЗРАСТТА НА 
СКАРЛЕТ ЙОХАНСОН
На тази възраст почти всяка кожа изг-

лежда безупречно – еластична е, с еднород-
на текстура и сияен тен. Клетките є се
обновяват редовно всеки месец, здравите
еластинови и колагенови влакна поддържат
идеалния є тонус. 

Ти още не се нуждаеш от специални подм-
ладяващи грижи. Основното, което трябва
да правиш, е да се храниш балансирано, да не
пестиш от съня си и активно да използваш
подходящите за твоята възрастова група
козметични продукти, които ще подсигу-
рят защитата на твоята кожа от вредни-
те въздействия на околната среда. 

Превантивни мерки

1Ежедневно почиствай кожата. �Ако
все още страдаш от акне и прекомерно

омазняване на кожата, всеки ден използвай
продукт със салицилова киселина за дълбоко
почистване на порите. �Ежедневният пи-
линг ще улесни проникването на овлажнява-
щите средства. Техните съставки ще нав-
лязат в по-дълбоките кожни слоеве и ще по-
действат по-ефективно. 

2Използвай кремове със слънцезащитен
фактор. �Това е най-лесният и умен на-

чин да съхраниш младостта на кожата за
по-дълго време. Не пести от кремовете и
бодилосионите със SPF фактор, особено

преди продължително излагане на слънце.
Имай предвид, че при контакт с въздуха (в
момента, в който махаш капачката на бур-
канчето или тубичката) продуктът се
окислява и губи защитните си свойства.
Два месеца е оптималният срок на годност
на слънцезащитните продукти, каквото и
да пише на опаковката. 

РЕДОВНО ПОСЕЩАВАЙ

ДЕРМАТОЛОГ

Визитите при специалист са задължител-

ни на твоята възраст. Само лекар може

да направи точна диагностика на кожата

ти и да ти предложи подходящите кре-

мове за нея. Дерматологът ще назначи и

най-правилната терапия за съответните

кожни проблеми (ако имаш такива) и ще

ти помогне да съставиш ефективна прог-

рама за почистване и поддържане на лице-

то не за месеци, а за години напред. 

НЕН
АУЧЕН

И

УРО
ЦИ

ККооззммееттииччнноо
ппооддммллааддяяввааннее

ККооззммееттииччнноо
ппооддммллааддяяввааннее

„„ДДаа  ииззггллеежжддаашш  ммллааддаа  
ввъъвв  ввссяяккаа  ввъъззрраасстт““  ее  

ббааннааллннаа  ффррааззаа,,  ззааппааззееннаа
ммааррккаа  ннаа  жжееннссккииттее  

ссппииссаанниияя..  ННоо  ссммее  ссииггууррннии,,
ччее  ннииттоо  ееддннаа  жжееннаа  ннее  ссее

ууммоорряявваа  ддаа  ссллуушшаа  
ззаа  ппооддммллааддяяввааннееттоо..  

ЗЗааттоовваа  ––  ссттааррааттаа  ппеессеенн
ннаа  нноовв  ггллаасс..
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3 Не злоупотребявай с фон дьо тена.
Ако си във възрастта на младостта,

няма какво толкова да криеш по лицето си
освен няколкото досадни пъпки. Маскирай
ги с помощта на коректор и нанеси отгоре
тонален крем или матиращ фон дьо тен с
лека текстура. Но на тънък слой, така че
да не се получи ефектът на маската. 

4 Добави бронзово сияние. Заскрежената
руменина е достойна алтернатива на

розовия или прасковения руж. Освен това
стои естествено и подчертава здравия и
сияен вид на кожата ти. 

5 Акцентирай върху устните. Благода-
рение на активното производство на

колаген в кожата твоите устни все още
изглеждат плътни и чувствени. За да под-
чертаеш достойнствата им, нанасяй
блясък или гланцово червило в малинов, яго-
дов или мандаринов цвят.

Рискови фактори

Преждевременното стареене се ускорява
най-вече от тютюнопушенето, неправил-
ното хранене, недостига на сън, стреса и
неблагоприятните атмосферни условия. 
�Пушенето е една от основните причини
за стесняване на кръвоносните съдове, всле-
дствие на което рязко намалява притокът
на кислород и хранителни вещества към тъ-
каните. Последиците от този вреден навик
са мътен тен на лицето, разширени пори и
размит контур на устните. �Своята пор-
ция влага и антиоксиданти кожата получа-
ва не само от подхранващите кремове
отвън. Трябва да я храниш и отвътре. На-
ложи си да изяждаш по 5 различни плодове и
зеленчуци всеки ден. Природният антиокси-
дант ликопен се съдържа в доматите и зеле-
ния чай, бетакаротинът (витамин А) – в
морковите и орехите, витамин Е – в расти-
телните масла, слънчогледовите семки и
различни морски дарове. �Сънят без преу-
величение може да се нарече временен разк-
расител. Когато спим, нашият организъм
активно произвежда хормона на растежа,
който „ремонтира“ клетките и възстано-
вява ресурсите на кожата, косата и кост-
ната система. �Знаем, че стресът е вреден
за здравето, но невинаги си даваме ясна
сметка какви „военни действия“ се водят в
организма ни, когато сме крайно емоционал-
но и физически изтощени. В резултат на
стреса надбъбречните жлези започват уси-
лено да изработват хормона кортизол, чие-
то изобилие се явява причина за наднормено-
то тегло и преждевременните бръчки.
�Проблемите на екологията се явяват и
проблеми за кожата. Доказано е по научен
път, че продължителният престой в зона с
изтъняла дебелина на озоновия слой понижа-

ва с четвърт съдържанието на витамин Е в
нея. 

AAnnttii--aaggee ппррооггррааммаа  
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ВЪВ ВЪЗРАСТТА НА
ПЕНЕЛОПЕ КРУС

Прекрачвайки границата на тридесетата
си година, забелязваш и първите признаци
на стареене на кожата: торбички под очи-
те след щур купон, поувяхнал тен, едва за-
бележимо отпускане на веждите... Кожата
на шията също е загубила своята еластич-
ност и на места се виждат „излишъци“ от
кожа. 

Правила за маскиране

1Използвай тониращи овлажняващи
кремове. �Към тях спада и лекият ма-

тиращ фон дьо тен с течна текстура. �Не
забравяй, че кожата ти вече не регенерира
(не се възстановява) толкова бързо, колко-
то преди 10 години. Най-ефективният на-
чин да маскираш посърналия тен след недос-
пиване е да използваш тониращия хидрати-
ращ крем – грижа и цвят в едно. Освен хра-
на за кожата той е и лека основа за грим.

Този козметичен продукт овлажнява много
интензивно и едновременно с това освежа-
ва и цвета на лицето. �За да скриеш тъм-
ните кръгове под очите и тънките линии,
предвестници на бръчките тип пачи крак,
използвай стик-коректор. Избери такъв
със светлоотразяващи пигменти. Той оп-
тически ще заглади неравностите по кожа-
та. 

2Не забравяй спиралата. Даже и да ня-
маш време да се гримираш сутрин, пре-

поръчваме ти да използваш поне спирала за
мигли. Тя ще направи погледа ти по-изрази-
телен. Задържай четката в основата на
ресниците в продължение на 3 секунди, след
това с въртеливо движение я изтегляй по
дължината на ресниците. Така не само ще
избегнеш слепването на миглите, но и ще
постигнеш ефекта на очната линия. Зато-
ва няма да ти се наложи да използваш нито
нея, нито дори молив за очи.

КОЛКО АНТИОКСИДАНТА

ЗА 24 чАСА?
Установи каква е нуждата на кожата ти

от антиоксиданти за едно денонощие.

Антиоксидантите са „войниците“, които

побеждават най-големите виновници за

преждевременното стареене – свободни-

те радикали. Затова са включени във

формулите на почти всички anti-age козме-

тични продукти – от почистващите ло-

сиони до слънцезащитните средства.

Предотвратявайки процеса на окисляване,

тези вещества компенсират загубите на

колаген и позволяват на кожата да запази

по-дълго гладкостта и еднородния си

цвят. Най-силни антиоксидантни свой-

ства притежават извлеците от соя, зе-

лен чай и гроздови семки, както и вита-

мините С и Е.

3Използвай кремове и лосиони с вита-
мин А. Витамин А, известен още като

ретинол, подпомага синтеза на колаген. А
колагенът от своя страна подпомага изг-
лаждането на бръчките. Запомни, че кремо-
вете, съдържащи ретинол, е най-добре да
използваш вечер, защото витамин А пови-
шава фоточувствителността на кожата.
При използване на кремовете с витамин А
можеш да забележиш, че кожата ти леко
почервенява и започва да се лющи. Не се
стряскай. Това са временни явления – кожа-
та има нужда от време, за да свикне с нова-
та съставка.  

4 Помисли за по-радикални методи. От-
страняването на едва видимите бръчки

е възможно с помощта на контурни инжек-
ции с ботокс и рестилайн (препарат, който
се използва за липоскулптура на повърхно-
стта на кожата), микродермабразио или
процедури за заглаждане с лазер.

(Следва)
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Не. Битува мнението, че е необходимо
кремът за лице да се сменя редовно, за да се
избегне привикването на кожата към някои
съставки в него (особено към хормонални
компоненти). Но това бе много отдавна.

Днес сертификацията на козметичните
продукти забранява използването на хормо-
ни в техния състав. Всяко марка, която
присъства на пазара, се подчинява на този
закон. Така че можеш да си използваш един и
същ крем толкова дълго, колкото искаш.
Така даже ще усилиш ефекта му.
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Първите резултати се усещат още след
първото нанасяне – кожата става мека, неж-
на, чак копринена на допир. Но първите види-
ми резултати – независимо дали става дума
за изглаждане на бръчки, или за подобряване
на тена – по правило се забелязват с просто
око чак след 2–3 седмици редовна употреба
на продукта. Има обаче козметични продук-
ти с моментален ефект. Самото им наиме-
нование подсказва, че ще видиш подобрения-
та веднага след тяхното нанасяне.

�������
�
��������������
����
����������������
�����	��
�
����	��
��
�
���

Не се заблуждавай, че колкото повече крем
плескаш на лицето си, толкова по-голям ще
е ефектът от него върху кожата.

Клетките на кожата приемат точно
толкова „храна“, колкото им е необходима.
Остатъците от крема остават върху епи-
дермиса и улесняват по-бързото замърсява-
не на лицето. Количество колкото лешник
е напълно достатъчно, за да се намаже ця-
лото лице.
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От една страна, всяка козметична ли-
ния е замислена на принципа на взаимно
допълване на продукти, насочени към ре-
шаване на една и съща задача. Всеки един

от тях подготвя почвата за нанасянето
на следващия и по този начин желаният
ефект става много по-сигурен. Но, от
друга страна, не е задължително да купу-
ваш цялата серия от продукти. Можеш
да ги „компилираш“ избирателно. Все пак
тук въпросът опира и до финанси.
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Съобрази грижите за лицето не към възра-
стта си, а към проблемите на самата ко-
жа. Не съществуват два съвършено еднак-
ви организма, респективно и две еднакви
кожи. Затова и възрастта не може да бъде
верен критерий при избора на козметика. 

На пазара се продават и универсални коз-
метични продукти, които не са съобразени
с възрастта, но обикновено с тях не мо-
жеш да решиш нито един сериозен проблем
на кожата. Надписите „за 40+“ и „за 30+“
са ориентировъчни. Възможно е обаче на
25-годишна възраст да имаш толкова дъл-
боки бръчки, които се нуждаят от трети-
ране с крем за зряла кожа.
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Само дотолкова, доколкото той съдържа
съставки, стимулиращи регенерацията на
кожните клетки. За кожата нощта е най-
активното време от денонощието. 

Има и нощни кремове, които решават и
специфични кожни проблеми, но и те по пра-
вило съдържат възстановяващи съставки. 
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Доскоро козметичният пазар беше беден
откъм артикули. Но днес той е пълен с
толкова много глезотийки, че да използваш
скъп и хубав крем вместо маска, е, меко ка-
зано, неоправдан разкош. Първо, е неефек-
тивно, защото днешните кремове са срав-
нително леки, за да изпълняват подхранва-
щите функции на една маска, в която със-
тавките са в по-голяма концентрация. И
второ, излиза ти много скъпо. 

ККОЗМЕТИЧНИ ВЪПРОСИТЕЛНИОЗМЕТИЧНИ ВЪПРОСИТЕЛНИ
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П
реди никога, ама, никога не си ги за-
белязвала! Как така се случва из-
веднъж? 

„Една бръчка се образува от честото опъ-
ване и отпускане на определени участъци
по кожата на лицето – обяснява д-р Коке-
ва, дерматолог и козметолог и дългого-
дишна приятелка на списание „Бела“. –
На повърхността тя не се показва обаче
веднага, а бавно и постепенно „зрее“ и се
подготвя за „премиерата“ си. Малката
браздичка става видима за окото именно
благодарение на интензивните, постоянно

повтарящи се мимики. Като следствие от
действието на тези натрапчиви дразните-
ли – мимиките – кожата започва да произ-
вежда колагеноразграждащи ензими. Кола-
генните протеинови влакна са мрежообраз-
но разклонени и са основните градивни еле-
менти в структурата на съединителната
тъкан. Те поддържат еластичността на
кожата и  нейната устойчивост на вредни-
те влияния на околната среда. Когато тази
защитна колагенова мрежа се „отпусне“,
кожата губи своята здравина и еластич-
ност и, естествено, се появяват първите
бръчки. В периода между 20- и 80-годишна

възраст естественото производство на
колаген в кожата намалява с цели 65%.“

Срещу тази биологично предопределена
умора на тъканите, която впрочем се уско-
рява от въздействието на ултравиолето-
вите лъчи, никотина и други влияния на
околната среда, козметичната индустрия е
разработила

ново поколение 
интелигентни кремове

които съдържат съставки, стимулиращи
естественото производство на колаген в
кожата.

Тези „умни“ продукти съдържат вещест-
ва, които влияят пряко на синтеза на кола-
ген в организма с цел да подобрят колаге-
нопроизводството на макромолекулярно
ниво. 

„Това са различни коктейли, съдържащи
витамини, минерали, нуклеинови киселини,
аминокиселини, коензими и антиоксидан-
ти. Те могат също така да бъдат инжек-
тирани в кожата, за да участват в слож-
ните биохимични процеси на синтеза на ко-
лаген. Подобно благотворно въздействие
имат и екстрактите от ембрионални
клетки, които се намесват в генетичния
код на самата клетка и я стимулират да
работи като по-млада – уточнява д-р Ко-
кева. – Те действат много по-различно от
познатите ни досега кремове, които прос-
то съдържаха колаген като активна със-
тавка. Огромните молекули, в които са
„опаковани“ въпросните колагеностимули-
ращи вещества, отдават много влага (но
на порции) и притежават способността да
се отлагат под формата на филм върху ко-
жата. Благодарение но нея кожната повъ-
рхност изглежда значително по-гладка и
по-еластична.“ 

Продуктите, съдържащи чист колаген,
целят светкавичен, видим ефект, но могат
да бъдат и силно алергизиращи. Докато те-
зи, които съдържат стимулиращи естест-
веното колагенопроизводство вещества,
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Най-често това се случва нощем... На сутринта ставаш 
от сън, оглеждаш се в огледалото и отваряш ей такива 

големи очи... И цялата паника за това, че една фина линийка
се е настанила до лявото ти око. А, да, и една 
пренебрежимо дребна бръчица между веждите.
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действат в рамките на 4–6 седмици. Най-
ефективни, разбира се, са препаратите, ко-
ито могат да правят и двете неща! 

Ключове за ключалката
За да могат стимулиращите производ-

ството на колаген вещества да си вършат
работата, те първо трябва да се свържат
със съответния рецептор на повърхност-
та на клетката в кожата. „Те трябва да си
паснат като „ключ в ключалка“ – пояснява
д-р Кокева. 

Към най-новите „ключови“ субстанции се
числят пептидите – верига от аминокисе-
лини, които се добиват най-често от рас-
тителните екстракти на ориза, соята или
белия боб. Ретинолът и протеините, до-
бити от соеви зърна, също стимулират
естественото производство на колаген в
кожата. Екстрактът от ирис пък допъл-
нително работи в посока на заздравяване на
колагеновите влакна. За предпазване на но-
вообразуваните колагенови влакна от раз-
рушаване в козметичните кремове се влага
още и аминогуандин, който блокира ензима
колагеназа. 

Чудесата на козметиката
Наред с колагеностимулиращите дневни и

нощни кремове, флуиди и серуми козмето-
логията е разработила и специални ампули

за интензивно обгрижване, както и стяга-
щи маски, в които се разбърква пресен кола-
ген непосредствено преди нанасянето им.
Колагеностимулиращите стик-продукти
за третиране на определени мимически
бръчки (например на дълбоката бръчка в
междувеждието или на тези около устните
или около очите) също не са рядкост. Днес
на тях въобще не се гледа като на някакво
чудо. Прониквайки надълбоко, те „стимули-
рат“ колагеновата мрежа на място и по
този начин заглаждат повърхността на ко-
жата. Малките вдлъбнатини, които ние
наричаме бръчки, се попълват много лесно с
коригиращи микросфери.   

При дерматолога
Ако онези две бръчки около устните пос-

тоянно се набиват в очите ти и те драз-
нят все повече и повече с всеки изминал ден,
тогава потърси професионалната помощ
на дерматолога. Веднага. Д-р Кокева напри-
мер препоръчва подпълване на бръчките с
инжектиране на гелообразна хиалуронова
киселина. Освен че е подходящ за попълване
на бръчки, този гел се прилага за коригиране
на овала на лицето, за моделиране на устни-
те и за освежаване на кожата на деколте-
то и ръцете.

Консултант д-р Мадлен КОКЕВА, 
дерматолог

ПРОЦЕСЪТ НА СИНТЕЗ НА КОЛАГЕН

СТЪПКА ПО СТЪПКА

Основен клетъчен елемент на дермата са фиброблас-
тите. Представляват овални клетки с разположени
по периферията им израстъци и мехурчета, които из-
ливат съдържанието си в междуклетъчните простран-

ства. В тези клетки се формират предшественици-
те на колагеновите и еластинови влакна – основ-
ните градивни елементи на съединителната тъкан на
дермата. Предшественикът на колагена (т. нар. преко-
лагенен фибрил) се състои от 2 полипептидни вериги, всяка от които е изгра-
дена от около 1000 аминокиселини. Последователни сложни биохимични процеси

формират проколаген, който се изтласква от клетката, поради което е нари-
чан още транспортен колаген. В последващи биохимични реакции проколагенът
се превръща в структура, по-известна като тропоколаген. След още няколко
сложни биохимични агрегации се образуват фибрилни (нишковидни) формации.

95% ОТ КОЖНАТА СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН СА КОЛАГЕН
Колагенните влакна съставляват 95% от цялата съединителна тъкан на кожа-
та. Те са нежни колагенни фибрили, слепени помежду си с междуклетъчна субс-
танция. По-нежни и по-тънки са в повърхностните слоеве и по-дебели и по-гру-
би – в по-дълбоките слоеве на дермата. Затова образувалата се повърхностна

колагенна мрежа е по-фина, а тази в по-дълбоките слоеве на дермата е по-груба.
Колагенните снопчета са слабо разтегливи, но поради вълнообразния си вървеж
позволяват разтягането на самата кожа. 
Еластичните влакна са в по-малко количество, и то предимно в дълбоките сло-

еве на дермата. Те са единични (не се събират на снопчета), различно дебели са и
имат извит вървеж. 

НАЙ-ГЪСТА Е КОЛАГЕННАТА МРЕЖА ПО ЛИЦЕТО
и в областите, подложени на големи разтягания. Колагенните влакна, които я
изграждат, не са разтегливи, но поради своята ригидност предпазват кожата

от преразтягане. При прекомерното є разтягане обаче те се разкъсват, дегене-
рират и не се възстановяват. С това се обяснява и появата на стриите.

Тройна спирала на
тропоколаген



К
озметичните продукти,
приготвени в домашни
условия, по нищо не
отстъпват на купешки-

те. Само дето трябва да си по-
търпелива, за да дочакаш види-
мия ефект от тях. За преди
празниците ще ви предложа оба-
че маски за лице със светкавич-
но действие. Натуралните им
съставки зареждат клетките с
лечебни и хранителни стиму-
ланти, витамини, микроелемен-
ти и минерални соли, които ка-
то с магическа пръчка опъват
кожата и я карат да заблести. 
Изберете маска според типа на
вашата кожа. За да усилите

ефекта, задължително нанасяй-
те маските на предварително
добре измита кожа. Така със-
тавките им ще проникнат по
бързо и по-надълбоко. Ако кожа-
та ви е мазна, предварително є
направете парна баня.

ЗА ВСЯКАКВА КОЖА
От зелените кори 
на краставица
Нарязани на дребно или на лен-
ти, те се нанасят директно
върху лицето. Престояват
20–30 минути, след което се
отстраняват. Кожата се изми-
ва с хладка вода. 

Маската действа освежаващо
и избелващо на тена.

Парна баня от рози
Белите, жълтите и розовите
венчелистчета на розите също
избелват и освежават кожата
на лицето. Процедурата тряб-
ва да продължи поне 15 минути.
След това лицето не се мие.

Кисело мляко 
с лимон и зехтин
Маската се приготвя от гъсто,
маслено кисело мляко, в което
се разтварят няколко капки ли-
мон и зехтин. Нанася се на рав-
номерен слой и след 20-минутен
престой се отмива с хладка во-
да. Освен че освежава, тя и
омекотява кожата.

САМО ЗА СУХАТА
Яйчена маска 
за подхранване
Един яйчен жълтък се разбива
на пяна. Разбърква се с 1 ч. л.
зехтин и 1 ч. л. прясно изцеден
портокалов сок. Сместа се на-
нася върху лицето и престоява
до пълно изсъхване. Маската се
отмива с хладка вода.

Компрес с копър
Две с. л. свеж копър се варят 5
минути в кипяща вода. Течно-
стта се прецежда. С нея се на-
поява марля, която се полага
върху лицето и се покрива от-
горе с найлон и хавлиена кърпа.
Компресът престоява до пълно
изсъхване. Лицето се измива с
хладка вода. Ако кожата на ли-
цето е прекалено суха и болезне-
но опъната, направете още един

компрес веднага след като
отстраните първия.

Билков лосион с мед
Смесват се по 1 ч. л. жълт кан-
тарион и листа на офика и от
този микс се приготвя билкова
запарка. След охлаждане тя се
смесва с 1 ч. л. мед. Лицето се
намазва с тази течност и се ос-
тавя лосионът да подейства
20–30 минути. След това кожа-
та се измива с хладка вода.

С лайка, картоф 
и лимон
Смесват се по 1 ч. л. сушена
лайка, настърган на фино ренде
суров картоф, прясно изцеден
лимонов сок и зехтин. Сместа
се нанася на равномерен слой
върху лицето и шията и се ос-
тавя да подейства за 30 мину-
ти. Отстранява се с козмети-
чен тампон, а лицето се измива
с хладка вода.

Лосион от розмарин
Той се препоръчва, ако кожата
освен суха е много повяхнала.
Четири ч. л. суха наронена бил-
ка киснат 1 час в 300 мл вряла
вода, след което течността се
прецежда. Лицето се натрива с
получения лосион с помощта на
памучен тампон и се оставя да
изсъхне на въздух. Процедурата
по намазването му се повтаря 3
или 4 пъти в зависимост от
състоянието на кожата.

САМО 
ЗА НОРМАЛНАТА

Ментова настойка
В 1,5 л студена вода се накис-
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Eкспресна

СВЕЖЕСТСВЕЖЕСТ
ПРИРОДНОТО РАЗХУБАВЯВАНЕ

Ако имаш по-голямо доверие на природните
средства за разхубавяване – плодовете, 

зеленчуците и билките, – отколкото 
на готовата козметика, тогава все 

ще намериш половин час време да поглезиш
лицето с някоя от чудодейните маски 

и лосиони на д-р Неделка МИТРЕВА. 
Празници идват.
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ват 50 г свежи листа от мен-
та. Престояват 30 минути,
след което течността се пре-
цежда. Кожата на лицето и ши-
ята се обтрива с получения ло-
сион. 
Лосионът може да се приготви
и от сушена мента. Сухата
билка се запарва за 1 час в горе-
ща вода, след което течността
се прецежда. Този продукт мо-
же да се използва освен за нат-
риване на лицето и шията и за

натриване на кожата на цялото
тяло след баня. Не се отмива.

Чудодейна билкова
запарка
Смесват се равни части подбел,
лопен и слез. Една ч. л. от билко-
вата смес се запарва в 1 ч. ч.
вряла вода за 15 минути, след
което течността се прецежда.
С помощта на памучен тампон
кожата се обтрива обилно със
запарката или се прави компрес,

който престоява 20 минути.

САМО ЗА МАЗНАТА 
(с разширени пори)

Ябълкова маска

Една предварително обелена ки-
села (задължително кисела!)
ябълка се сварява, след което се
пасира. Разбърква се с разбит на
сняг яйчен белтък. Получената
смес се нанася на равномерен
слой върху лицето и престоява
до пълно изсъхване. Маската се
отстранява и кожата се изп-
лаква с хладка вода.

Маска + компрес 
от невен
Три-четири изсушени и насит-
нени цветове от невен се накис-
ват в 1 ч. ч. вряла вода до полу-
охлаждане. Течността се пре-
цежда. Лицето се покрива със
запарените цветове от невен.
Маската престоява 20–30 ми-
нути, след което се отстраня-
ва, а кожата се третира с комп-
реси, напоени от прецедената
течност. Компресите престоя-
ват 15–20 минути. След това
лицето се измива с хладка вода.

Неделка МИТРЕВА

Тези маски и лосиони не са със светкавичен ефект. Затова пре-
поръчвам прилагането им да започне поне седмица преди празни-
ците, ако искате да разчитате на видим ефект.

При застаряваща кожа е ефикасна смесената маска от 2 с. л.
оризово брашно, 2 с. л. морковен сок, 2 с. л. сок от грейпфрут и 1
с. л. кисело мляко. Получената смес се нанася и върху лицето, и
върху шията и престоява до пълно изсъхване. Изплаква се със
студена вода.

За изглаждане на дълбоките бръчки пак можем да повикаме на
помощ невена. Два-три едри изсушени и наситнени цвята (но за
предпочитане е да са пресни!) се накисват в 150 мл зехтин. Пона-
мачкват се с вилица и се оставят да престоят най-малко 3 дни в
мазнината (ако са сушени – още по-дълго). Получената течност
се прецежда и се съхранява в хладилника. Нанася се върху лицето,
шията и дори върху ръцете 1 път дневно. Количеството ще ви
стигне за един месец. Все пак дълбоките бръчки не могат да се
изгладят светкавично. Но ако редовно правите тази процедура
няколко дни преди празниците, ще има видим ефект.

Срещу лунички и пигментни петна препоръчвам натривания с
лимонов, краставичен или сок от магданоз.

Заличаване на комедоните За почистване на черните точки се
приготвя смес от равни части сок от краставица, сок от лимон
и сок от моркови. Лицето се натрива с нея и престоява до пълно
изсъхване. След това се измива с хладка вода.

Срещу бръчки, петна и комедони

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                 
Коледна премиера 
в Mtel IMAX
В навечерието на най-светлия
празник Mtel IMAX зарадва най-мал-
ките си зрители с нов коледен 3D
филм – „Дядо Коледа срещу Снеж-
ния човек“. Над 150 деца от домове
за сираци в София бяха сред първи-

те зрители на триизмерната ко-
ледна приказка, изпълнена с топло-
та, празнично настроение и много
смях. На специалната за тях про-
жекция ги доведоха техните пат-
рони Юлияна Дончева, Наталия Си-
меонова и Бате Енчо, които подк-
репиха благотворителната иници-
атива на Mtel IMAX. Освен че гледа-
ха филма, малките палавници се
снимаха с главните герои Дядо Ко-
леда и Снежния човек, които ги из-
ненадаха с подаръци и много лаком-
ства.

Дарителска кампания
„Книги на моето
детство“
През ноември Българският червен

кръст съвместно с Coca-Cola обя-
ви началото на втората национал-
на дарителска кампания „Книги на
моето детство“. Стартът на
кампанията беше поставен с даре-
ние на 4000 нови детски книги от
компанията Coca-Cola в полза на
Съюза на библиотечните и инфор-
мационни работници. Дарените

книги ще бъдат разпределени от
БЧК за регионални библиотеки и
училища в страната. В първото за
тази година дарение на нови книги,
което се състоя в сградата на На-
родната библиотека „Св. Кирил и
Методий“, взеха участие Христо
Григоров, председател на Българс-
кия червен кръст, и Евгения Сто-
ичкова, управител на Coca-Cola –
България.
Националната дарителска кампа-
ния „Книги на моето детство“, ор-
ганизирана с подкрепата на Минис-
терството на образованието и на-
уката, има за цел да насърчава ин-
тереса на децата и подрастващи-
те към книгите и да развива чита-
телската им култура. 



С
транни женски създа-
ния се разхождат по
модните подиуми.
Модата на сезона се

вдъхновява от превъплъщения-
та на странностите – от си-
ньо-зелената раковина, от шар-
ките по змийската кожа, от
хищната грация на леопарда. 

Подстрижките
са изчистени и изгладени. Коси-
те се леко филирани, така че
чрез движенията си да пресъз-
дават гъвкавостта на влечуги-
те, хищниците и насекомите. 

За късите прически важи пра-
вилото: по-къси в тилната
част. Бретонът наподобява по
форма корубата на костенурка.
Модерно е да пада върху очите
и дори да закрива едното око.

Цветовете

са доста разнообразни и няма
как да е иначе – в животинския
свят палитрата е на практика
безкрайна. 

Ефектът на пауна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА БРЮНЕТКИ
Черният цвят е разнообразен

от фини сини кичури, които на-
помнят синкав прозрачен воал.
Те пък са преплетени със свет-
локестеняви кичури. Прелива-
нето на тези нюанси създава
ефекта на пауна върху косата. 

Коса, гъвкава 
като змия

ЗА ЛЮБИТЕЛКИТЕ НА 
КЕСТЕНЯВИТЕ ОТТЕНЪЦИ
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Вече познавате Мърфи, Мо-
ни, Нора, Цеци и Кали. Мо-

жете да им задавате своите
въпроси, свързани с косата, в
писма до редакцията (1124 Со-
фия, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) или на
e-mail: redakciabela@cablebg.net. 
Моля, отбелязвайте на пощенс-
кия плик „За рубриката „Фризьо-
рски салон“. Съветите от стра-
ниците на БЕЛА ще са безплат-
ни за вас. Ако решите да ги при-
ложите на практика и да си за-
пишете час при фризьор, напра-

вете го на телефон 02/953-11-
82, GSM: 089/664-53-26 и 088/841-
97-75. Екипът на салон „Мърфи“
ще ви приеме и преобрази с удо-
волствие. А може даже и безп-
латна пица (от съседната пица-
рия) да ви предложи, в случай че
се забавите прекалено там ☺.
Защото в „Мърфи“ освен фризь-
орство, маникюр и козметика за
коса предлагат и компютърна
модулация и обучение по... фризь-
орство. Кой знае, може и да се
запалите по тази професия.

B
Тази рубрика е за онези, които не знаят какво искат,

когато седнат на стола във фризьорския салон.
Както и за онези, които знаят какво искат,

но не знаят как точно да го обяснят на фризьора си.

Монката

Цеци

Кали

Мърфи

Нора

�
Ф

РИ
ЗЬ

ОРС
КИ

САЛОН

ООтт  ддрръъззккоо  ––  
ппоо--ддрръъззккоо

ООтт  ддрръъззккоо  ––  
ппоо--ддрръъззккооЗМИЯ ИЛИ НАСЕКОМО 

В КОСАТА

ССммееллииттее  ттееннддееннццииии  ззаа  ккооссииттее  
оотт  лляяттооттоо  ннаа  22000066  гг..  ссаа  ппооссллееддввааннии
оотт  ннее  ппоо--ммааллккоо  ссттррааннннии  ппррееддллоожжеенниияя

ззаа  ззииммаа  22000077..  



За жените, които обичат кес-
тенявите цветове, също има
ултрамодерно предложение.
Стилистите предлагат прели-
ване на три цвята в косата –
кестеняво с топло бежов от-
тенък, светлокестеняво със
силно изразен сивкав (подобен
на пепел) оттенък и тъмнорусо
със златист отблясък. 

Преливането на тези три цвя-
та наподобява окраската и дви-

жението на змия.

Студено русо
САМО ЗА БРЮНЕТКИ
За почитателките на русия

цвят модата в косите за зима
2007 лансира съчетанието
между студено бежови свет-
лоруси нюанси за основа в съче-
тание с по-тъмни пепелявору-
си кичури. 

Симеон ВЕДЕВ
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„Здравейте, драга редакция!
Имам един въпрос към вашите любими
фризьори. Косата ми в момента е права, в
някакъв неопределен цвят, биещ към оранже-
во. Дължината є е малко под раменете. Бре-
тонът ми е сресан на една страна. Лицето
ми е кръгличко. С големи бузи съм. Очите ми
са сини. Каква прическа бихте ми препоръча-
ли за новогодишната нощ? Искам да изглеж-
дам много различно! Предварително благода-
ря за бързия отговор!

Ваша Сарина“

Здравей, Сарина!
Има много варианти за тотална промяна
на имиджа в твоя случай, но всички тях
бих могъл да изредя само когато те видя.
Понеже не си изпратила снимка в писмото
си, ще разчитам на точното ти описание

и на въображението си, за да предложа и
най-подходящата прическа според мен. 
Понеже имаш кръгло лице, трябва да запа-
зиш дължината на косата си и да сe пос-
тигне възможно по-голям обем в корени-
те на горната част на главата. Ще се
убедиш, че комбинацията обем в горната
част и дължина до под раменете, но
задължително изтънена, ще създаде илю-
зията за по-овално лице.
С цветовете има възможност да се екс-
периментира много. Но все пак трябва да
знам какъв цвят дрехи основно предпочи-
таш да носиш, какви оттенъци харес-
ваш, какъв е тенът на кожата ти. Ори-
ентирайки се само по уточнението ти,
че имаш сини очи, бих предложил три ва-
рианта на колориране. И трите целят да
подчертаят цвета на очите ти. Първи-

ят е косата да се боядиса в кестеняв
цвят с перлени, виолетови оттенъци, но
не много светли. Вторият е да се пос-
тигне един по-светлокафяв, пепелен
цвят. Но той в никакъв случай не бива да
оранжeвее, защото ще се изгуби конт-
растът с цвета на очите. И третият
вариант, разбира се, включва кестенява
основа, набраздена с двуцветни кичури –
в светлокестеняво и светлорусо. Бре-
тонът ти според мен трябва да е фили-
ран и да пада върху очите. Неговият ню-
анс със сигурност трябва да е по-тъмен,
за да изпъква на фона му синьото на очи-
те ти.
Ако се осмелиш за промяна, обади се на те-
лефоните, изписани в карето по-горе, за да
си запишеш час във фризьорския салон.
„Мърфи“ няма да те разочарова.

Вие питате, Мърфи отговаря

Новите затоплящи
пластири Hansaplast
Те са топлинна терапия за облекча-
ване на схващания, мускулни болки
и болки в гърба. По данни на Све-
товната здравна организация 30%
от хората в света постоянно
страдат от болки в гърба и муску-
лите. Затоплянето подобрява кръ-
вообращението и тонизира муску-
лите и кръвоносните съдове, като
ги снабдява с кислород. Използвай-
ки силата на топлината като изпи-
тано лечебно средство, Hansaplast
създаде терапевтични затоплящи
пластири, отговарящи на специ-
фичните нужди на съвременния
потребител. Те са здравословна и

ефективна алтернатива на меди-
каментозното лечение. Затопля-
щите пластири на Hansaplast
съдържат естествени съставки
със загряващи свойства – въглен,
железен прах и сол – и са изключи-
телно лесни за приложение. При
отваряне на опаковката се акти-
вира контролиран процес на окис-
ляване, вследствие на което плас-
тирите започват да отделят пос-
тоянна, приятна за тялото топли-
на с 8-часово действие. Пластири-
те са изработени от безвреден и
деликатен за кожата материал,
прилепват сигурно и нежно, но най-
важното е, че облекчават ефек-
тивно мускулните болки. 

Стресът е виновен за
женското безплодие
Стресът влияе най-негативно вър-
ху репродуктивните способности,
смятат 77% от жените, участва-
ли в анкета на САГБАЛ „Д-р Ще-
рев“. На второ място 26% от да-
мите са посочили липсата на про-
филактика и навременно лечение.
При откриването на Месеца за

профилактика на безплодието в
средата на октомври доц. Атанас
Щерев обяви аборта по желание,
тютюнопушенето и нелекуваните
полови инфекции за основни причи-
нители на безплодие у жената.
Стресът е на едно от последните
места сред причините за стерили-
тета. През Месеца за профилакти-
ка на безплодието в САГБАЛ „Д-р
Щерев“ прегледаха безплатно 47
жени. При 29 от тях е открит
стерилитет. „Липсата на инфор-
мираност за проблема и големият
брой засегнати от безплодие двой-
ки у нас – 230 000, са причината да
продължим безплатните прегледи
в клиниката“, заяви доц. д-р Ата-
нас Щерев по време на закриването
на Месеца. Още информация за
безплодието и данни за безплатни-
те прегледи през ноември ще научи-
те от сайта на САГБАЛ „Д-р Ще-
рев“ www.ivf-bg.com.

AMIКO – новият 
приятел на Наталия
Симеонова
Наталия е рекламно лице на първия

в България продукт за запазване на
телесното тегло. AMIKO е най-под-
ходящата хранителна добавка за
след диети, при склонност към
напълняване или в период на увели-
чен прием на храна. AMIKO e разра-
ботен на основата на екстракти
от северен бял боб и зелен чай. Ан-
ти йо-йо ефектът на продукта се
дължи на зеления чай, който изгаря
по-ефективно мазнините и ускоря-
ва метаболизма. Екстрактът от
северен бял боб пък блокира въгле-
хидратите. AMIKO позволява да за-
пазите хранителните си навици, без
да се притеснявате за теглото си. 
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Частна многопрофилна болница „Вита“
закупи оборудване от най-ново поко-
ление за лазерна терапия на кожни за-

болявания – I Clear XL™. 
I Clear XL™ е иновационна техника за фото-
терапия. Това е апаратът, с който се пости-
гат най-бързи и ефективни резултати при
активната фаза на акне и проблемна кожа. 
Въздействието върху клетъчните механиз-
ми чрез точно определена дължина и интен-
зитет на вълната (405–420 nm и 850–900 nm) гарантира ефек-
тивност при третиране на заболяванията. 
Действието на строго фиксирана светлина в синята зона на
спектъра позволява премахването на акнето и подмладява кожа-
та без риск от термични увреждания, които са характерно пос-
ледствие при употребата на неселективни широкоспектърни
светлинни апарати. Според проучванията на водещи дерматоло-
зи от пет континента I Clear XL™ можe да бъдe ефективно и

дълготрайно прилаган за всякакъв тип кожа
без нежелани странични ефекти. 
Изключително високият интензитет на
светлината действа селективно – едновре-
менно убива p.acnes, без да уврежда околната
тъкан. Лечението продължава около 30 мину-
ти, а видими и трайни резултати се наблю-
дават след едномесечно лечение.
Апаратът е изключително подходящ както
за третиране на активна фаза на акне, така и

за ускоряване на следоперативния възстановителен процес при
лифтинг, абдоминопластика и естетични корекции на бюста.   
I Clear XL™ предоставя и множество възможности за подмладя-
ване на старееща кожа чрез фотолечение.

Д-р Веселин ДИНЕВ – 
специалист по пластична, естетична хирургия и лазерна

терапия в многопрофилна болница „Вита“, e на разположение 
за консултации и допълнителна информация. 

До три пъти по-бързо лечение на
А К Н Е

До три пъти по-бързо лечение на
А К Н ЕМНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА „ВИТА“ ЗАКУПИ

МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ 
НА КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

За записване за прегледи и за повече информация
можете да се обадите на телефони: 02/ 960-49-50, 943-43-98. 
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Н
е е нужно да ти обяс-
няваме колко полезна
е тя. Най-малкото за-
щото чрез потенето

тялото елиминира токсините
много по-бързо. Затова веднъж
или два пъти в месеца ти пре-
поръчваме да посещаваш сауна.
Това ще ти помогне да преживе-
еш по-лесно студовете.

Тренировка 
за вените и 
други ползи

От горещия въздух кръвонос-
ните съдове се разширяват, об-
мяната на веществата се забъ-
рзва и тялото се самоочиства
от токсините. Роговият слой
на кожата омеква и нечисто-
тиите падат. Затова след сау-
на кожата е красива и розова. 

Редуването на престой в сау-
ната с взимане на хладен душ
подпомага по-доброто кръво-
оросяване и подобрява сърдеч-
ната дейност. Рязката смяна
на горещи със студени фази е
идеална „тренировка“ за кръво-
носните съдове. Освен това об-
ливането със студен душ кара
мозъка да произвежда хормона
на щастието, от което след са-
уна настроението ни се включ-
ва на максимална степен. 

Какво не бива да
правиш преди това

��
Ако възнамеряваш да взе-
меш сауна, два часа преди

това не пий никакъв алкохол,
нито чаша кафе и не пуши.
Всичко изброено може да доведе
до повишаване на кръвното на-
лягане и да затрудни работата
на сърцето. Дори и бирата не е
позволена. По-добре изпий чаша
чай, за да усилиш и да ускориш
потоотделянето. А колкото
по-обилно се изпотиш, толкова
повече отрови ще изкараш от
организма си.

��
60 минути преди посеще-
ние в сауна не слагай нито

залък в уста. Иначе кръвта ти
веднага ще „слезе“ в стомаха. В
комбинация с горещината този
факт може да провокира све-

товъртеж. 

��
30 минути преди сауна е
добре да си полегнеш на

спокойствие, за да се нормали-
зира кръвното ти налягане.

��
Не влизай в сауната със
студени крака. Кръвта ще

слезе към крайниците и пак има
опасност да ти се завие свят.

��
Не влизай в сауната с влаж-
на кожа. Така ще ти тряб-

ва повече време, за да се изпо-
тиш.

МЕНЮ „САУНА“
�Вместо черен чай, преди да
влезеш в сауната, пий зелен
или билков. 
�Не e препоръчително да
влизаш в сауната с пълен
стомах, но и на празен не е
добре. Изяж няколко лъжици
мед. В краен случай – няколко
блокчета шоколад.
�Хубаво е веднага след сауна
да изядеш 1 портокал или 1
грейпфрут. Организмът има
нужда от витамин С.

Правилното 
поведение вътре

��
Ако ти е за първи път, е
препоръчително да стоиш

само 10–15 минути. Само нап-
редналите в тази дисциплина
могат да си позволят 30-мину-
тен престой.

��
Седни на най-ниската пей-
ка, ако си начинаеща (при

температура 40 градуса). На
всеки следващи пет минути мо-
жеш да се качваш с една пейка
по-нагоре. На най-горната пейка
температурата стига често
до 90 градуса.

��
Ако си легнала на пейката,
не се изправяй рязко. От

бързото изправяне има риск
кръвното налягане да се покачи
и да ти стане лошо. Първо сед-
ни на ръба на пейката и почакай
3 минути, преди да станеш.

��
Най-ефективно и здравос-
ловно е да направиш 3 вли-

зания в сауната и 3 студени ду-
ша – по един след всяко излиза-
не. Ако направиш повече влиза-
ния, ще натовариш прекалено
сърцето и кръвообращението.

��
Взимай кратки студени ду-
шове. Но в никакъв случай

не скачай в басейна. Шокът от
студената вода ще е прекалено
голям. Има риск дори сърцето
ти да откаже.

��
След всяко излизане от сау-
ната (и след студения душ)

почивай по 10 минути, завита с
хавлиена кърпа, за да не изстине
тялото прекалено.

��
Не трябва да влизаш в сау-
на, ако имаш треска, прека-

лено високо кръвно налягане
(над 180/105), сърдечносъдово
заболяване и разширени вени. 

��
Добре е да влизаш в сауна-
та без никакви метални

бижута по себе си. Когато се
нагреят, те могат да изгорят
кожата.

��
Трябва да се чувстваш доб-
ре през цялото време. Из-

лез при първите симптоми на
световъртеж или неразположе-
ние.

��
В сауната дишай само през
носа.

Важни въпроси

1.Къпана или некъпана? До-
бре е предварително да се

изкъпеш с топла вода, за да от-
вориш порите на кожата и да
ускориш изпотяването. Но
задължително трябва да се под-
сушиш добре, преди да влезеш в
сауната. 
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КАКВО НЕ ЗНАЕМ ОЩЕ ЗА САУНАТА



—Œ‘»fl - ·ÛÎ. ì¬ËÚÓ¯‡î 65, 02/984 87 00, www.vitalityclub.bg

ÿ¿ÃœŒ¿Õ ìƒ⁄À√ŒÀ≈“»≈î

—ÚÂÒ˙Ú, Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÎÓ¯ËÚÂ
ı‡ÌËÚÂÎÌË Ì‡‚ËˆË ÔË˜ËÌˇ‚‡Ú
ÍÓÒÓÔ‡‰, ÔÓ·ÎÂÏ, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÒÚ‡‰‡Ú
ÔÓÌÂ 2-Ï‡ ÓÚ 3-Ï‡ Ï˙ÊÂ. ÕÓ‚ËˇÚ
¯‡ÏÔÓ‡Ì Ì‡ Vitality's ÔÓÚË‚ ÍÓÒÓÔ‡‰
Â ÙÓÏÛÎË‡Ì ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ Ï˙ÊÂ,
Í‡ÚÓ ÌÂÊÌÓ ËÁÏË‚‡ ÍÓÒ‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ ˇ
ËÁÚÓ˘‡‚‡ Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ˇ
ÛÍÂÔ‚‡. ≈ÌÂ„ËÁË‡ Ë ÚÓÌËÁË‡,
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÂÍÒÚ‡ÍÚ‡ ÓÚ
„Û‡‡Ì‡. Vitaxil Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ
Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡Ì ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Á‡ ÂÙËÍ‡ÒÌÓ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Á‡ ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍÓÒ‡. ÿ‡ÏÔÓ‡Ì˙Ú ÔË‰‡‚‡ ÏÌÓ„Ó
ÔËˇÚÌÓ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ.

“ŒÕ»  ìƒ⁄À√ŒÀ≈“»≈î

“ÓÌËÍ˙Ú ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÚËÏÛÎË‡ Ë
ÂÒÚÛÍÚÛË‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
Vitaxil, ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÏÓÎÂÍÛÎ‡, ÍÓˇÚÓ Â
‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡ ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÏËÍÓˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡
ËÁ‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÒ‡. ≈ÍÒÚ‡ÍÚ˙Ú ÓÚ
„Û‡‡Ì‡ ÚÓÌËÁË‡ Ë ÂÌÂ„ËÁË‡
ÒÍ‡ÎÔ‡. 

ÿ¿ÃœŒ¿Õ ì—–≈¡–Œî

“ÓÁË ¯‡ÏÔÓ‡Ì ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ï˙Ê‡ Ò
ÔÓ¯‡ÂÌ‡ ÍÓÒ‡ ÔÓ‰ ÌÓ‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.
Œ·Ó‰ˇ‚‡˘ËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ˜ÂÌÓÚÓ
„ÓÁ‰Â Ë Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡˘‡Ú‡ ÏÓ˘ Ì‡
Dermidrol ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú ÔÓÒË‚ˇÎ‡Ú‡
ÍÓÒ‡ Ë ‚˙Á‚˙˘‡Ú ÌÂÈÌËˇ ·ÎˇÒ˙Í.
—Â·ËÒÚËˇÚ ¯‡ÏÔÓ‡Ì ÍÓË„Ë‡
ÁÎ‡ÚÌËÚÂ ÓÚÚÂÌ˙ˆË Ë ÔË‰‡‚‡
·Î‡„ÓÓ‰Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ì‡ ÒË‚‡Ú‡ ÍÓÒ‡. 

Œ—¬≈Δ¿¬¿Ÿ ƒ”ÿ-√≈À

ƒÛ¯-„ÂÎ˙Ú ÔÂÙÂÍÚÌÓ Ë ÌÂÊÌÓ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÍÓÊ‡Ú‡ Ë ÍÓÒ‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡ „Ë
ËÁÒÛ¯‡‚‡. ≈ÍÒÚ‡ÍÚ˙Ú ÓÚ ÚËÎ˜Âˆ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ó·Ó‰ˇ‚‡˘‡ ÏÓ˘, ‡
Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡Ì‡Ú‡ Ò˙ÒÚ‡‚Í‡ Bacocalmine

ÒÂ Ì‡ÏÂÒ‚‡ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ Á‡˘ËÚÌË
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.

”—œŒ Œfl¬¿Ÿ ¿‘“⁄– ÿ≈…¬  –≈Ã

 ÂÏ˙Ú ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÍÓÊ‡Ú‡ ÓÚ
‚˙ÁÔ‡ÎÂÌËˇÚ‡, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
·˙ÒÌÂÌÂÚÓ, Ë ˇ ÛÒÔÓÍÓˇ‚‡.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â Á‡ ‚ÒÂÍË ÚËÔ ÍÓÊ‡, ‰ÓË
Ì‡È-˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡. Bacocalmine

ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
‡Ú‡Í‡Ú‡ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌËÚÂ ‡‰ËÍ‡ÎË, ‡
ÂÍÒÚ‡ÍÚ˙Ú ÓÚ ÚËÎ˜Âˆ ÔË‰‡‚‡
ÏÓÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ò‚ÂÊÂÒÚ. 
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2.Какво да вземеш вътре?
Ще ти трябват най-малко

2 големи хавлиени кърпи: една-
та, за да седнеш или легнеш вър-
ху нея, и другата – за попиване
на потта. С едната хавлиена
кърпа можеш да се наметнеш и
когато почиваш между две вли-
зания в сауната. Джапанките
също са задължителни.

3.Колко студен да е студени-
ят душ? Трябва да ти е

приятно. Ако не издържаш мно-
го студена вода, облей се с хлад-
ка. И винаги от долу на горе –
от краката към сърдечната об-
ласт. Добре би било да използ-
ваш душ-слушалка, за да маса-
жираш тялото със струята (с
кръгови движения).

4.Какво друго  можеш да
правиш в сауната? Напри-

мер – нежен механичен пилинг
на тялото. Вземи със себе си
остра ръкавица и обтъркай ця-
лото тяло с нея, за да отстра-
ниш мъртвите клетки. Преди

последното влизане в сауната
можеш да си направиш маска на
косата и да я увиеш с хавлиена
кърпа. Горещият въздух ще под-
помогне по-бързото проникване
на подхранващите съставки в
косъма. 

Не забравяй, че след сауна ко-
жата попива оптимално всички
ценни съставки от кремовете и
лосионите. Сега е моментът да
я намажеш с обилно количество
антицелулитен продукт или
подхранващ балсам за тяло.
Подхранващите маски за лице
също ще подействат светка-
вично, ако ги нанесеш веднага
след като приключиш със сауна-
та, когато порите на кожата
са все още отворени.

5.Да пиеш или да не пиеш
вода след това? Естест-

вено, че трябва да пиеш, за да
компенсираш изгубените чрез
потенето течности. След сау-
на тялото ти има нужда даже
от повече вода. Но не бива да се
претоварваш с физически уп-
ражнения или тежка физическа
работа, защото можеш да про-
вокираш обезводняване на орга-
низма. Изчакай малко, преди да
се захванеш с нещо трудоемко. 

6.А ако си болна от грип?
Сауната е противопоказа-

на на болните от грип (или дру-
ги инфекциозни заболявания),
треска, кожни болести, високо
кръвно налягане. Пациентите
със сърдечносъдови заболявания
също не бива да влизат в сауна.

7.Може ли да влезеш в сауна
веднага след като си спор-

тувала? Да, защото горещина-
та действа отпускащо на мус-
кулите на тялото и то се
възстановява много по-бързо.
Да не говорим, че мускулната
треска няма да има никакъв
шанс. Важно е обаче да си почи-
неш малко след спортуването, а
не веднага да влетиш в сауната
задъхана и потна.

8.Колко често трябва да се
ходи на сауна? Веднъж в

седмицата е напълно достатъч-
но. Отдели  си 2 часа, влез 2–3
пъти по 15 минути в сауната с
15-минутни почивки между вли-
занията.

Дария ЦВЕТАНОВА

ВАНАТА – РИТУАЛ

И УДОВОЛСТВИЕ

Тялото се опиянява от

контакта си с водата и

сапуна. Ароматната вана му

действа стимулиращо. Тя по-

мага на кожата да се подно-

ви и подмлади. Когато свик-

неш да взимаш вана поне

веднъж седмично, после ще

ти е трудно да се откажеш

от тази благодат. 

Не пропускай сутрешния

душ, дори и да си взела ва-

на вечерта. Той ще подгот-

ви тялото ти за дневния

„маратон“. Ваната е по-ско-

ро вечерно удоволствие. По-

лезността є зависи от до-

бавките във водата (масла-

та и солите за вана). Водата

във ваната трябва да е с те-

лесна температура – нито

по-студена, нито по-топла.

За отслабване. За да на-

малиш от сантиметрите на

талията и бедрата, вземи

топла 10-минутна вана, в ко-

ято предварително си разт-

ворила 1 ч. ч. морска сол.

След това изплакни тялото

под душа с хладка вода, но не

използвай сапун. Омекоти

кожата с чист зехтин. При-

лагай тази „терапия“ в

продължение на 10 дни и ще

останеш изненадана от ре-

зултата!



УПРАЖНЕНИЕ 1
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни на стола – гърбът е изправен,
ръцете са отпуснати върху коленете, погледът сочи напред. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Сключи длани зад гърба си и бавно се наведи
напред, като същевременно издишаш. Отпусни тялото върху
бедрата си, като изнесеш ръцете максимално напред. Задръж в
това положение 30–40 секунди, след което бавно се изправи,
вдишвайки дълбоко. Упражнението се изпълнява 3–4 пъти.
ЕФЕКТИ Разтяга и тонизира цялото тяло, огъвкавява гръб-
нака, успокоява ума.

УПРАЖНЕНИЕ 2
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни на стола с изправен гръб – ръцете са на
коленете или върху страничните облегалки. Брадичката сочи напред. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Събери длани зад гърба, като се опиташ да ги допреш
плътно една в друга (разгледай внимателно снимката). Изглежда трудно,
но не е чак толкова. Задръж напрежението 20–30 секунди. След това от-

пусни ръце и релаксирай. 
ЕФЕКТИ Поддържа гъвкавостта на раменния пояс и осво-
бождава блокажите в плешките.

УПРАЖНЕНИЕ 3
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни на стола с изправен гръб – ръце-
те са или върху коленете, или върху страничните облегалки. Пог-
ледът сочи напред.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Изнеси ръце зад гърба – едната през главата, а дру-
гата през гърба. Извий ги така, че да закачиш пръстите на двете
ръце (може и само да ги допреш, ако другото ти се струва трудно).
Задръж 20–30 секунди. Смени ръцете.
EФЕКТИ Освобождава гръбнака и плешките от скованост, поддър-
жа ръцете и раменния пояс гъвкави. 

УПРАЖНЕНИЕ 4
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни на стола с изправен гръб, ръцете са

върху коленете или върху страничните облегалки.
Главата е изправена, погледът сочи напред.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Изпъни крака в коленете и задръж

напрежението 5–10 секунди. След това отпусни крака-
та на пода и релаксирай. Упражнението се изпълнява

6–8 пъти. 
ЕФЕКТИ Стяга бедрата, подобрява кръвообращението на краката. 
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КУРС

ПО Й
ОГА

Реализацията на рубриката

„Курс по йога“ щеше да е не-

мислима без компетентната

помощ на Борислав Николов.

Нашият симпатичен йога

инструктор е двукратен ре-

публикански шампион по йога.

Съвсем наскоро Боби за втори

път демонстрира, че е ненад-

минат във владеенето на най-

сложните и най-трудни за

изпълнение асани. Макар че по

образование е математик,

призванието на Боби е йога.

„Интегралните и диференци-

алните уравнения ми помагат

да я практикувам, тъй като

те развиват концентрацията

и контрола на ума. А идеята на

йога е именно тази“ – твърди

двойникът на Сергей Стани-

шев. На личния му уебсайт

www.yogabn.com можеш да наме-

риш интересни снимки и полез-

на информация за йога. Ако Бо-

би ти се струва вглъбен на

снимките, то е само заради уп-

ражненията, които изискват

сериозно отношение. Иначе е

усмихнат и лъчезарен. Убеди се

сама, като посетиш някое от

йога заниманията, които той

води в спортен клуб „Атама“ в

хотел „Кемпински-Зографски“.

Цените не са космически –
само 6 лева за астрономи-
чески час! За повече информа-

ция можеш да се обадиш на

тел. 02/962-09-99.

Асани на столаАсани на стола
КАК ДА СЕ РАЗДВИЖИШ И ТОНИЗИРАШ, ДОКАТО СЕДИШ ЗАД БЮРОТО

(Продължение от брой 12) 
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УПРАЖНЕНИЕ 5
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни на сто-
ла с изправен гръб – ръцете са на коле-
нете или върху страничните облегал-
ки. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ Изпъни крака в колене-
те. Раздвижи хубаво стъпалата, като

редуваш шпиц и контрашпиц.  
ЕФЕКТИ Тонизира стъпалата, огъв-

кавява глезените и прасците.
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И скаш ли да не се видиш цяла зима лице
в лице с грипа? И да си винаги в добро

настроение? И да ти е топло на ръцете и
на краката? И... Пий редовно чай от джинд-
жифил, канела, кардамон и карамфил. Йоги-
те знаят защо. Той разпалва агни (огъня
вътре в нас, нашата енергия) и по този на-
чин лекува.
РЕЦЕПТА ЗА 3 ЧАЕНИ ЧАШИ
Как се приготвя: 1. Смеси 2 ч. л. настърган
пресен джинджифил, 4 зърна кардамон, 8
„гвоздейчета“ карамфил, 1 пръчка (или едно
пакетче) канела и 8 ч. ч. вода. 2. Течността
трябва да изври наполовина. 3. След като
изстине, добави към нея 30 мл охладено
прясно мляко. 
ТАЛАНТИТЕ НА...
...джинджифила (исиота) Той действа
възбуждащо, карминативно (газогонно) и
потогонно. Неутрализира натрупалите
се в организма токсини и стимулира хра-
носмилането, резорбцията и усвояването
на хранителните вещества. Джинджи-
филът  подпомага очистването на черва-

та и активира перисталтиката. Облек-
чавайки протичането на застоялата в
тялото енергия, джинджифилът стиму-
лира кръвообращението и тушира различ-
ни болки. 
Най-много помага при възпалено гърло,
обикновена простуда и синузити. 
...канелата Тя е стимулант с антисептич-
ни и тонизиращи свойства. Притежава съ-
що и силно антитоксично действие, укреп-
ва тъканите и повишава енергията в тях.
Освен това действа и болкоуспокояващо.
Най-много помага при настинка.
...кардамона Възбужда и освежава, „разпал-
ва огъня“ на храносмилането, освежава ума
и стимулира сърцето.
Най-много помага при тежест в стомаха.
...карамфила Той е естествено обезболява-
що средство, облекчава кашлицата и разт-
варя натрупалата се бронхиална секреция.
Много е ефикасен срещу запушен нос.
Най-много помага при хрема. 

МИШЕЛ

ЕЛИКСИРИ

ЩО Е ТО АГНИ?
�В индийската митология Агни е бог на
огъня, пазител на домашното огнище и
пазител на хората от злите сили. Съпруга
на Агни е богинята Кали. 
�На санскрит „агни“ означава „огън“. 
�Агни йога е учение, известно още като
йога на огъня или Живата етика. Идеите
му са насочени към самоосъзнаване на съв-
ременния човек, който живее и действа
не само в света, видим за окото, но и в
невидимия свят. Според Елена Блаватска
(написала през 1929 г. книгата „Агни йога“,
но и още 14 важни книги) без това осъзна-
ване по-нататъшната еволюция на разума
е невъзможна – без значение дали искаме,
или не искаме да го приемем, дали вярваме,
или не в това твърдение.

Йогийски чайЙогийски чай
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ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ВОДА В ТЯЛОТО, ПОДУВАНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ
И СПАЗМИ В КОРЕМА

Точката се намира на един пръст разстояние над кокалчето от вътрешната
страна на крака – точно по средата на глезена. Притиска се нежно 5–10 мин.

СРЕЩУ ПМС И ОТОЦИ ПО ТЯЛОТО
Точката е разположена точно на свода на стъ-
палото, на един пръст разстояние зад възглав-

ничките на пръстите. Притиска се леко 5–10 мин.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ХОРМОНАЛЕН БАЛАНС
Точката е разположена на външната страна на
палеца, точно преди ръба на нокътя. Притиска

се средно силно 5–10 мин.

Акупресурата (буквално натискане на

точки) е дял от традиционната китайска

медицина. Тя разчита за лечение на жизне-

ната енергия, която протича в човешко-

то тяло през невидими канали, наречени

енергийни меридиани. Когато протичане-

то є е безпрепятствено, всичко в орга-

низма е наред. Енергийните блокажи са

виновни за неразположенията и болести-

те. Акупресурните точки са възлови точ-

ки по енергийните пътища. Ако върху тях

се окаже натиск, кожата предава този

импулс към вътрешните органи, където

той „разбива“ блокиралата застояла незд-

равословна енергия. Освен че прогонва

болки всякакви, акупресурата подпомага

по-доброто оросяване на кожата и успо-

коява нервната система – все ползи за

съвременните Еви.
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ННааттииссннии  ттооччккааттаа
АКУ-

ПРЕ
СУРА

И БОЛКАТА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ(Продължение от миналия брой)

МЕНСТРУАЛНИ СМУЩЕНИЯ И ПМС

Те се причиняват от хормонален дисбаланс в организма. Много дами страдат преди настъпване на цикъла от т. нар. ПМС – пред-
менструален синдром. Той се характеризира с болки в корема, гърба, главоболие, потене, депресивни състояния и/или раздразнител-
ност. Ежедневната акупресура стимулира жлезите с вътрешна секреция да регулират производството на хормони, за да се постиг-
не отново хормонален баланс в организма.

ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА 
СПАЗМАТИЧНИТЕ БОЛКИ

Точките се намират на един пръст разстояние нагоре
от началото на веждите. Упражнява се средно силен

натиск върху тях в продължение на 5 мин.
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Има различни оплаквания от такъв характер – притискане на пикочния мехур при силно физическо нап-
рягане, често уриниране заради стрес или нервност, изпускане на капки урина при смях, кашлица или ки-
хане. При всички оплаквания става дума или за увеличена, или за намалена еластичност на мускулатура-

та на пикочния мехур. 
Съвет. При намалена способност да задържате урина е добре да се прилага акупресура на
всички указани по-долу точки по два пъти на ден – най-добре сутрин и вечер.
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БОЛКИ В СТАВИТЕ

СМУЩЕНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

СПИРА ВЪЗПАЛЕНИЕТО
Точката се намира по средата на лакътната става. Притиска се 10 мин със средна сила.

Точката се намира отстрани на дланта, по продължение на малкия пръст (на-
пипва се като вдлъбнатина върху ставата). Натиска се силно в продължение на

5–10 мин.
Точката се намира точно в средата на китката, на два пръста разстояние от
линията, където тя започва. Притиска се силно 5 мин.

ПРИ БОЛКИ В ПРЪСТИТЕ
Упражнявайте натиск там, където
чувствате болка. Точките за масажиране

са разположени директно върху ставите в
средата на пръстите. Стискайте силно
всяка точка с палеца и показалеца в продъл-
жение на 5–10 мин. 

Възпалените стави са много болезнени. Ако работите върху долуописаните точки ежедневно, ще подоб-
рите кръвооросяването на болното място и ще противодействате ефективно на възпалителния процес.
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ЗА СТЯГАНЕ НА МУСКУЛАТУРАТА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
Точката се намира на първата става (от горе на долу) на малкия пръст. При-
тиска се средно силно в продължение на 30 сек.
Точката се намира под капачката на коляното, вляво. Притиска се средно сил-
но в продължение на 5–8 мин.

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МУСКУЛНИЯ ТОНУС НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
(ОСОБЕНО ПРИ ИЗПУСКАНЕ НА УРИНА)

Точката се намира на ставата отстрани на малкия пръст на крака. Притиска
се средно силно в продължение на 5–10 мин.
Точката се намира на два пръста разстояние
над петата, от външната страна на крака.

Притиска се средно силно около 5–10 мин.
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ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ

ОТДЕЛЕТЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ Никога не правете акупресурата набързо, меж-

ду другото. Ефектът ще е нулев. Изключете телевизора и телефона.

ПРОВЕТРЕТЕ ДОБРЕ СТАЯТА Свежият въздух допълнително действа тонизи-

ращо.

ОТПУСНЕТЕ СЕ Особено онази част от тялото, върху която ще работите.

Ако е ръката, опрете я на масата, преди да пристъпите към акупресура. 

НЕ НА ПИЯНА ГЛАВА Акупресура не се прави на пълен стомах, след употреба

на алкохол и когато сте много изтощени.

ПЪРВО ДЯСНАТА ПОЛОВИНА НА ТЯЛОТО Акупресурата се прави винаги върху

двете огледални точки на тялото. По възможност можете да ги натис-

кате едновременно (ако са на лицето например). Ако не е възможно, първо рабо-

тете с точките върху дясната половина на тялото, а след това – с точките

върху лявата. 

ПРАВЕТЕ ПАУЗИ МЕЖДУ СЕАНСИТЕ След като сте приключили с две огледал-

ни точки, изчакайте реакцията на тялото си, преди да продължите с натис-

ка на други две огледални точки. Тялото се нуждае от време, за да се справи с про-

мяната. Понякога болката изчезва 20 мин след третирането на точките.

ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ

Колко време се натиска една точка Сами може-

те да прецените колко време да работите върху

една точка. Ако имате чувството, че трябва да

преустановите акупресурата, направете го – тя-

лото ще ви даде най-точен сигнал, че не може да

се справи със зададените от вас (чрез натиска)

промени. Не всички хора реагират еднакво на лече-

нието. При някои болката изчезва още по време на

самото натискане на точките. На други им е нуж-

но повече време. 

Акупресура – веднъж до два пъти на ден Ако

почувствате нужда обаче, не вреди да работите и

още няколко пъти през деня върху определени

точки (особено ако лекувате настинка или грип). 

Концентрирайте се върху точката Насочете

вниманието си върху точката, която натискате.

Така ще подпомогнете оздравителния процес.

(Край)
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Ñ
âèêíàëè ñìå çà õåìîðîèäèòå äà ñå ãîâîðè ñ ïîëîâèí óñòà. Ñÿêàø òå ñà íÿêàêâà ñðàì-
íà áîëåñò. Èìà õîðà, êîèòî êðèÿò òîâà ñâîå çàáîëÿâàíå äîðè îò ëè÷íèÿ ñè ëåêàð è
çàòîâà çàáîëåâàåìîñòòà çíà÷èòåëíî íàäõâúðëÿ ñòàòèñòè÷åñêè èçâåñòíàòà. 

Îò õåìîðîèäè ñòðàäàò è ìúæåòå è æåíèòå. Íî æåíèòå ïî-òåæêî ïîíàñÿò ñèìïòîìèòå íà çà-
áîëÿâàíåòî è ïîñëåäèöèòå îò îïåðàòèâíîòî îòñòðàíÿâàíå íà õåìîðîèäèòå. Èñòèíàòà å, ÷å çà
òàçè äåëèêàòíà áîëêà ñà íåîáõîäèìè ñúùî òîëêîâà äåëèêàòíî îòíîøåíèå è ëå÷åíèå.

ÊÀÊÂÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÂÀÒ ÕÅÌÎÐÎÈÄÈÒÅ 
Íàçâàíèåòî èì ïðîèçõîæäà îò ãðúöêèòå äóìè haima – “êðúâ”, è rhoe – “òå÷åíèå”. Ïîïóëÿð-

íîòî ñõâàùàíå, ÷å òîâà ñà ðàçøèðåíè âåíè â àíàëíàòà îáëàñò, íå å âÿðíî. Âñå ïàê ïðè ïðè
êðúâîèçëèâè îò õåìîðîèäèòå èçòè÷à àëåíà (àðòåðèàëíà) êðúâ, à íå âåíîçíà. 

Õåìîðîèäàëíèÿò ïðúñòåí íà àíóñà ïðåäñòàâëÿâà ñúâêóïíîñò îò ñúäîâè ñòðóêòóðè, êîèòî
ôîðìèðàò ïåùåðèñòè òåëà. Êàòî ñå ïúëíÿò ñ êðúâ ïðè äåôåêàöèÿ (èçõîæäàíå ïî ãîëÿìà
íóæäà), òå èçïúëíÿâàò ðîëÿòà íà “ñúäîâè âúçãëàâíè÷êè”, êîèòî ïðåäïàçâàò àíàëíèÿ êàíàë
îò íàðàíÿâàíå. Õåìîðîèäèòå ñà àáíîðìíî ðàçøèðÿâàíå íà òåçè ñòðóêòóðè ïîðàäè ñëàáîñò íà
îïîðíèòå ñúåäèíèòåëíîòúêàííè åëåìåíòè.

ÇÀÙÎ ÒÚÐÏÈÌ
Ïàöèåíòèòå ñà ñêëîííè äúëãî âðåìå äà îòëàãàò ðåøåíèåòî ñè çà îïåðàöèÿ íà õåìîðîèäèòå.

Ñêëîííè ñà äà òúðïÿò áîëêèòå, êúðâåíåòî è äèñêîìôîðòà. À â ñúùîòî âðåìå çàáîëÿâàíåòî
ïðåìèíàâà êúì âñå ïî-íàïðåäíàë è óñëîæíåí ñòàäèé. Çàùî? Ïðè÷èíèòå ñà îñíîâíî â ñèëíà-
òà è ïðîäúëæàâàùà ñ äíè áîëêà ñëåä îïåðàöèÿòà. Êàêòî è âúâ âúçìîæíîñòòà çà çàñÿãàíå íà
èíåðâàöèÿòà íà àíóñà ïî âðåìå íà ñàìàòà îïåðàöèÿ è ïîñëåäâàùî îò òîâà íåçàäúðæàíå. Òà-
êà å îáà÷å ïðè ñòàíäàðòíèòå, ïðàâåíè â ïðîäúëæåíèå íà äåñåòèëåòèÿ  îïåðàöèè.

ÐÅÂÎËÞÖÈßÒÀ 
â òàçè íàñîêà íàñòúïâà, ñëåä êàòî ïðåç 1995 ã. ïðîô. Ìîðèíàãà îò Ñàãà, ßïîíèÿ, ïóáëèêóâà
ñâîÿ ìåòîä çà ëå÷åíèå íà õåìîðîèäè ñ êîíñòðóèðàíèÿ îò íåãî àïàðàò. Ñúùèíàòà íà îïåðàöè-
ÿòà å âúâ âèñîêîòî, òî÷íî è ñåëåêòèâíî ëèãèðàíå (âðúçâàíå) íà àðòåðèèòå, äîñòàâÿùè êðúâ
äî õåìîðîèäèòå ïîä äîïëåðîâ êîíòðîë. Ïðèòîêúò íà êðúâ êúì âúçëèòå ñïàäà, õåìîðîèäèòå
êîëàáèðàò, à êúðâåíåòî è áîëêèòå ñïèðàò. 

Çà òàçè öåë å ðàçðàáîòåí è 
ÑÏÅÖÈÀËÅÍ ÄÎÏËÅÐÎÂ ÀÏÀÐÀÒ
Äîïëåðúò îòêðèâà õåìîðîèäàëíèòå àðòåðèè ïîñðåäñòâîì óëòðàçâóê. Âñè÷êè àðòåðèè ñå

ïðîøèâàò è ëèãèðàò. Ïðåêúñíàòèÿò êðúâîòîê, êàêòî è ïîâäèãàíåòî è ôèêñèðàíåòî íà ëèãà-
âèöàòà âîäÿò äî ñâèâàíå íà âúçëèòå. Ôàêòè÷åñêè íå ñå ðåæå íèùî. Òîâà ñâåæäà ñëåäîïåðà-
òèâíàòà áîëêà äî ìèíèìóì. À çàñÿãàíåòî íà èíåðâàöèÿòà íà àíóñà å ïðàêòè÷åñêè íåâúçìîæ-
íî.

Ìåòîäúò ñå ðàçïðîñòðàíÿâà áúðçî â Åâðîïà è íå å ñêúï.
Â Áúëãàðèÿ îïåðàöèÿòà å èçâúðøåíà çà ïðúâ ïúò â Ïúðâà õèðóðãèÿ íà V ÌÁÀË

– Ñîôèÿ, îò ä-ð Çàðêîâ ïðåç àâãóñò 2005 ã. Äî ìîìåíòà òîâà å åäèíñòâåíèÿò
öåíòúð â Áúëãàðèÿ, êúäåòî ñå èçâúðøâà òàçè èíòåëèãåíòíà îïåðàöèÿ, íî êàòî
âñÿêî óäîáíî è ïîëåçíî íîâîâúâåäåíèå â ìåäèöèíàòà ñå ðàçøèðÿâà. 

Äîïëåð – êîíòðîëèðàíîòî ëèãèðàíå íà õåìîðîèäàëíèòå àðòåðèè − å ïðîñò, áåçîïàñåí è
åôåêòèâåí ìåòîä. Îïåðàöèÿòà å èíòåëèãåíòíà è ãúâêàâà, ïðåäîïåðàòèâíàòà ïîäãîòîâêà å
êðàòêà, ñ íÿêîëêî î÷èñòèòåëíè ñâåùè÷êè îò òèïà íà Eva/qu. Òå ñà íà ôèçèîëîãè÷íà îñíîâà,
äåéñòâàò ñàìî ëîêàëíî è íå ñúäúðæàò ñëàáèòåëíè âåùåñòâà, êîèòî ìîãàò äà ñå óñâîÿò îò îð-
ãàíèçìà è äà ïðåäèçâèêàò ñòðàíè÷íè åôåêòè âúðõó äåéíîñòòà  íà õðàíîñìèëàòåëíèÿ òðàêò.
Çà ðàçëèêà îò äðóãè î÷èñòèòåëíè ñðåäñòâà íå ïðåäèçâèêâàò ïðèñïîñîáÿâàíå è ìîãàò äà ñå èç-
ïîëçâàò è îò áðåìåííè. Ñëåäîïåðàòèâíèÿò ïðåñòîé å êðàòúê, ñ áúðçà àäàïòàöèÿ è çàâðúùà-
íå êúì åæåäíåâíàòà äåéíîñò. 

Ä-ð Êîñòàäèí Çàðêîâ, V ÌÁÀË, I ÕÎ, Ñîôèÿ, áóë. “Ñòîëåòîâ” 67,  òåë.: 02/ 926 81 85, 926 81 43

ÄÅËÈÊÀÒÍÎ ËÅ×ÅÍÈÅ 
çà 

ÄÅËÈÊÀÒÍÀ ÁÎËÊÀ

ÄÅËÈÊÀÒÍÎ ËÅ×ÅÍÈÅ 
çà

ÄÅËÈÊÀÒÍÀ ÁÎËÊÀ
ÄÎÏËÅÐ – ÊÎÍÒÐÎËÈÐÀÍÎ ËÈÃÈÐÀÍÅ 

ÍÀ ÕÅÌÎÐÎÈÄÀËÍÈÒÅ ÀÐÒÅÐÈÈ – ÍÀÉ-ÍÎÂÈßÒ ÌÅÒÎÄ
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оскоро Наташа е била една от же-
ните, които страдат заради тя-
лото си. Успява обаче да прояви
силен дух, да се освободи както

от негативните мисли, така и от излишни-
те килограми. Убедена е, че позитивната
нагласа контролира както емоциите и его-
то, така и сланинките. Определя се като

добър човек – обича хората и никога не съди
нито себе си, нито другите.

Войната є с килограмите
започва малко след като навършва 45 годи-
ни, когато освен капризите на климактери-
ума я връхлитат житейски неволи. Започва
да напълнява, да трупа маса и да се подува

вследствие на свръхпроизводство на лим-
фа. Защото заради топлите климактерич-
ни вълни организмът прегрява и започва да
отделя повече охлаждаща течност – а
именно лимфа. Наташа получава световър-
тежи, дишането є се учестява, краката є
отичат силно и „отказват да вървят“, тя-
лото є плаче за помощ. Лекарите обаче я
отпращат с думите: „Като отслабнеш с
20 килограма, ела да те лекуваме.“  

Спасяването на давещите
се – дело на самите 

давещи се
Наташа е отчаяна. Опитва всякакви дие-

ти, гладуване и различни видове спорт, кои-
то не дават почти никакви резултати. За-
щото, след като се връща към нормалния
си режим на хранене, тя възвръща предиш-
ното си тегло плюс още няколко килограма
отгоре. Спира съвсем да яде, гладува с ле-
чебна цел по метода на Лидия Ковачева,
вследствие на което организмът є се разба-
лансира. След гладуването само за три ме-
сеца качва цели 20 килограма. 

„Изпаднах в страшна депресия заради
наднорменото си тегло. Не можех да го
контролирам по никакъв начин. В един
момент намразих тялото си, защото
смятах, че не е мое. Искам да тичам,
но не можех, исках да отида на екскур-
зия в планината, защото като млада се
занимавах с алпинизъм,, но не се получа-
ваше... Това ме съсипа психически. Казах
си: край, ще легна и няма да стана от
леглото. Няма да отида на работа, ня-
ма да живея... Знаех, че нещо не е наред,
защото в момент, когато организмът е
в стрес, започва да дава грешен сигнал
за тревога. Напълняването е следствие
от стреса, който организмът възприе-
ма като сигнал за спасение. И започва
да трупа резерви по складовете. Когато
организмът е под стрес, мозъкът започ-
ва да иска повече калории. Започнах да
ям сладки неща, започнах да ям много
хляб... Не се движех, защото ме боляха
краката, и се завъртях в дяволския
кръг. Пълнотата е болест на психика-

ПРЕДИ СЛЕД

КАК ОТСЛАБНА?!

Тя е на 51 години, родом от Русе. Завършила е международен туризъм, говори
три езика и последно е работила във фирма за германска оптика. Има две дъще-
ри. Мечтата є е да открие магазин за здравословно хранене. Вярва, че не е нуж-
но човек да се разболее, за да се научи да се храни правилно.

Наташа Илиева: 
Пълнотата е болест
на психиката!

Наташа Илиева: 
Пълнотата е болест
на психиката!
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та, а не на физиката! Диетата също е
стрес. Претоварването със силови уп-
ражнения също е унищожително за тя-
лото. Състарява го с години. Откъде
знам всичко това ли? Прочетох много
книги.“

В този момент на отчаяние съдбата я
среща с Даниела, която лекува с билки и с
редуване на храни. От нея Наташа научава,
че храната може да бъде и лекарство и че
първо трябва да излекува духа си, а след то-
ва ще се справи с тялото. 

Рецептата на Даниела
РАЗДЕЛНО ХРАНЕНЕ НА ПРИНЦИПА
НА ЕНЕРГИЯТА НА САМАТА ХРАНА

Всички храни имат различни по вид
енергии, които трябва да се редуват. То-
зи начин на хранене акцентира на храни
от растителен произход, но картофите
се приемат отделно от зърнените храни.
Формулата е проста, но ефективна. В
продължение на няколко месеца Наташа
започва да се храни по следната схема:
два дни яде само картофи, два дни – са-
мо ориз, два дни – само зърнени храни.
През цялото това време є е позволено
да консумира всякакви видове плодове и
зеленчуци в неограничени количества.
Следва един ден, в който се консумират
само плодове и зеленчуци, за да се засити
организмът с витамини. Всяка от гореи-
зброените разрешени храни лекува различ-
на част от тялото. Картофите рабо-
тят в полза на стомашно-чревния
тракт, зърнените храни укрепват нерв-
ната система, а оризът „пречиства“ кос-
тите и панкреаса и освобождава тялото

от токсини. Според рецептата на Дание-
ла количеството на консумираните храни
се измерва в шепи. Мярката на всеки чо-
век е неговата собствена шепа – на един
прием се изяжда една шепа ориз или една
шепа зеленчуци и т. н. Неизменна част от
диетата є е т. нар. „замразена вода“(во-
да, която се охлажда до замразяване във
фризера, сред което се размразява и пие
ледено студена). 2–3 литра на ден от та-
зи течност са необходими за виталитет
и охлаждане на тялото.

В неделя – 
кулинарен разврат

След като в продължение на няколко месе-
ца Наташа стриктно спазва този режим,
тя разбира, че той съвсем не е драстичен и
че може да го превърне в свой навик за цял
живот. 

„Сега съм на нормална растителна хра-
на плюс месо – пилешко и риба, но само
с ориза. Според разделното хранене на
принцип на енергията на храните месо-
то не се комбинира с картофи. Този на-
чин на хранене наистина регулира енер-
гиите в тялото ми. Ям спокойно, без да
преяждам, по два пъти на ден: сутрин
закусвам обилно, след това излизам за
работа и вечерям чак в 17.00–18.00 ч. Та-
ка правя в продължение на шест дни от
седмицата. В неделя се отдавам на ку-
линарен разврат.“ 

„Кулинарният разврат“ на Наташа
включва ядене на всичко, което ти се яде.
Не се налага да се въздържаш дори и от най-
калоричните лакомства. Така според нея
човек дава на тялото си почивка от стре-

са, който дисциплинираният режим на хра-
нене така или иначе провокира. 

За цял живот
Наташа успява да опитоми глада си и да

отслабне.

„Разбрах, че  мога да превъзпитам тяло-
то си. Продължавам да отслабвам и да
регулирам теглото си. Не пия лекарства
по никакъв повод. Просто спрях да боле-
дувам. Защото вирусите идват също на
енергийна основа, атакуват изтощени-
те човешки организми. Йога и някои ти-
бетски гимнастики работят в полза на
повишаване на енергията в тялото. Аз
не спортувам, но ходя много пеша. За
мен е важна връзката с природата, раз-
ходките „на зелено“ ме разтоварват от
негативните мисли и ме зареждат с
енергия. Вървя с километри. В началото
ми беше тежко, но после тялото ми се
научи и мога да се движа часове, без да
се изморявам. Вече не ми се вие свят.“

Наташа отслабва с 20 килограма благо-
дарение на това, че променя начина си на
живот. Днес няма и помен от предишните
є оплаквания – диабет, сърцебиене и задъх-
ване. На 51 години тя се чувства като на
35. И може да се радва на малките неща в
живота, вместо да се събужда с разбито
тяло и разбита психика. Дано историята
є те е вдъхновила да победиш собствено-
то си физическо тяло. Защото всичко е
възможно. 

Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки: Мариана ПЕТРОВА, 

Личен архив

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Забравете за ютията 
с новата сушилня 
на Elektrolux

Дрехите ви могат да изглеждат
добре и без да са изгладени. Ютия-
та е на път да се превърне в нену-
жен уред с новата сушилня на Iron
Aid на Elektrolux. Тя работи по съв-
сем нова технология – използва па-

ра, като намалява намачканите
места по дрехите и ги освежава. В
новата сушилня можете да слага-
те дори и дрехи, които подлежат
само на химическо почистване. И
още – новата сушилня има способ-
ността да премахва неприятните
миризми от дрехите, както и да
суши на по-специални програми за
фини материи като вълна и копри-
на. И тъй като всичко това се
извършва с помощта на пара, рево-
люционната сушилня на Elektrolux
за разлика от другата нова техни-
ка не изисква употребата на специ-
ални препарати и химикали. 

Вежди Рашидов 
със звезда във 
Famous алеята
В края на ноември пред кино „Аре-
на – „Младост“ изгря и десетата
звезда във Famous алея на славата.

Тя е за световнопризнатия скулп-
тор, направил десетки изложби по
цял свят и получил многобройни
международни награди – Вежди Ра-
шидов. В основата на идеята за
българската алея на славата стои
любимото уиски  Famous Grouse.

Луксозен календар 
„Пирамида“
От месец декември търсете на па-
зара луксозния календар-пирамида
за 2007 година, включващ: ��12 кар-
тички с различни видове цветя и
начина за тяхното отглеждане

��календариум с 12 листа ��праз-
ници и именни дни ��фази на Лу-
ната ��пакетче семена за цветя. 
Календарът е успешно съчетание
на полезна информация и приятна
визия. Той ще внесе радост вкъщи и
в офиса, а така също може да бъде
и прекрасен подарък. Можете да го
намерите в книжарниците и в ня-
кои от магазините за цветя. Изда-
ва „СТАС и КО“ ЕООД. Цена на
комплекта: 5.95 лв. с включен ДДС.
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т опит знам, че диетите не решават
проблемите с теглото за цял живот,
а само за малко. За себе си съм откри-
ла десет важни правила на отслабва-

щия, които неслучайно смятам да ти дове-
ря в навечерието на Нова година. Време е да
промениш генерално отношението си към
храненето. Започни от 1 януари 2007 г.! Но
сериозно.

И умната!
Умереното хранене е единствената ра-

зумна алтернатива на вредното гладуване
и нездравословните диети, които са не по-
малко опасни от гастрономическото леко-
мислие и разюзданата лакомия. Да бъдеш
умерена в храненето, е невъзможно, преди
да си установила обратна връзка със
собственото си тяло и без да си разбрала
сигналите му. Това означава да можеш да
различаваш ФИЗИОЛОГИЧНИЯ от
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ глад.

Първият изразява биологичната потреб-
ност на организма от енергия и хранителни
вещества. Вторият е компенсаторен – с
помощта на храната ти се справяш (туши-
раш) със собствените си емоции, без значе-
ние отрицателни или положителни. Удов-
летворявайки физиологичния глад, ти

очакваш засищане, удовлетворявайки
психологическия – успокоение. Докато не
усетиш разликата между тези два типа
глад, не можеш да се храниш правилно – без
излишества или непосилни ограничения.
Ако разбереш, че гладът, който изпитваш,
е действително чисто физиологичен, необ-
ходимо е само да определиш прага си на за-
сищане и да намериш онова състояние на
равновесие, в което и потребностите на
организма ще бъдат удовлетворени, и сама-
та ти ще получиш положителни емоции от
храненето. На пръв поглед всичко е много
просто. Но да бъдем честни – на практика
ежедневното съблюдаване на всичките те-
зи разумни принципи изисква известни уси-
лия и много търпение. 

Предлагаме ти програма, основаваща се
на 10 ключови правила. Тя ще ти позволи
постепенно да промениш отношението си
към храната. Докато тези нови отношения
не станат навик за теб, ще се налага да ги
спазваш неотклонно. Но после те ще се
превърнат в твой начин на мислене.

1.1.Почувствай глад 
за малко

Не яж нищо в продължение на четири ча-
са. Нито е толкова трудно, нито ще дове-

де до трагични последици за разглезения ти
организъм. Даже не е изключено през това
време изобщо да не огладнееш. Защо? Си-
гурно защото предварително си преяла от
страх пред предстоящото въздържание от
храна. Но е възможно също напълно да си за-
губила контакт с... хранителни усещания.
Затова.

Ако желанието да похапваш не те оставя
и за минутка, това може да означава, че
просто не различаваш психологическия от
физиологичния глад. При различните хора
физиологичният глад се проявява по разли-
чен начин. Но най-разпространените симп-
томи са спадане на тонуса, леко главоболие
и лошо настроение, което може да прерас-
не в раздразнителност.
ЗЛАТЕН СЪВЕТ По време на минигладува-
нето отложи всички спешни дела. Така ня-
ма да пропуснеш нито един от сигналите,
които ще ти подаде твоето тяло. 

2.2.Създай си 
хранителни навици

За да може организмът ти да си спомни
забравените „чувства“ за физиологичен глад
и ситост, трябва да потренираш. За нача-
ло започни да се храниш в строго определе-
ни часове. Например закуска в 9.00 ч., обяд в
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Да хапнеш добре...
...но да спреш навреме

Да хапнеш добре...
...но да спреш навреме

10 НАСТОЛНИ ПРАВИЛА 
НА ОТСЛАБВАЩИЯ 

ОТ РЕДАКТОРА НА БЕЛА
ТЕОДОРА СТАНКОВА

10 НАСТОЛНИ ПРАВИЛА 
НА ОТСЛАБВАЩИЯ 

ОТ РЕДАКТОРА НА БЕЛА
ТЕОДОРА СТАНКОВА

Защо толкова често ставаме 
от масата (особено празничната!)

с подут до пръсване корем? 
И с чувство на омраза към себе си?

„Никога повече през живота си 
няма да се тъпча така!“, 

си обещаваш искрено, но после 
никога не удържаш на думата си. 

СЛАБА

ЗА
ВИНАГИ
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13.00 ч. и т. н.. След 10 дни почасово хране-
не ще забележиш, че и твоят глад знае кол-
ко е часът. А и вече ще ти е по-лесно да
„хванеш“ момента на насищането. 
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Избягвай новите вкусови
усещания. Познатите блюда ще ти позво-
лят с по-голяма точност да установиш
своя праг на засищане. 

3.3.Почувствай 
вкуса

Вкусна ли е храната, или не? Ние оценя-
ваме това по първата хапка (глътка). Со-
лена, сладка, леко горчива, топяща се в ус-
тата – тя е тест за вкуса на онова, кое-
то ядем. Със сигурност ти се е случвало
да ометеш до троха посредствена на вкус
торта само защото предварително си є
приписала вкусови качества, които не
притежава. Подвело те е въображението,
което за разлика от вкуса работи посто-
янно и не знае умора. Ако не се ориенти-
раш по въображението си, а внимателно
се вслушаш във вътрешния си глас, то
непременно ще настъпи момент, в който
ще установиш, че апетитът ти всъщ-
ност е позатихнал, а удоволствието от

храната се е изпарило. Което означава са-
мо едно – това, което слагаш в уста, не
ти е толкова вкусно. Това е моментът, в
който трябва да спреш да дъвчеш и да
станеш от масата. 
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Яж на малки хапки. И из-
ползвай всички „инструменти“, които
имаш на разположение – зъби, език, небце, –
за да оцениш удоволствието от храненето.
Докато дъвчеш храната, оставяй прибори-
те на масата. 

4.4.Не 
бързай

За да „смелиш“ информацията, че си си-
та, са ти необходими от 15 до 30 мин. То-
ва забавяне се дължи на ензимите (белтъ-
чини, участващи в предаването на сигна-
ла за ситост от стомаха към мозъка). Те
не се изработват моментално, а едва из-
вестно време след началото на хранене-
то. Затова, ако ядеш бързо, преяждането
е неизбежно.
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Бъди флегматична на ма-
сата. Не бива да отделяш на това „свеще-
нодействие“ по-малко от половин час. Как-
вито и да са манджите – вкусни или не чак

толкова, – отнасяй се
към тях като към ку-
линарни произведения,
които изискват бавна
и вглъбена дегуста-
ция.

5.5.Направи 
оценява-

ща пауза
Остави вилицата и

ножа на масата и се
съсредоточи върху
оценяването на своя
апетит. Вслушай се в
усещанията си. Все
още ли чувството за
глад е толкова силно,
както в началото на
храненето, или е отс-
лабнало? А може би
ти почти си се нахра-
нила? За да дадеш
точна оценка на своя
апетит, ориентирай
се по интензивност-
та на удоволствието,
което получаваш.
Щом това чувство
започне да отслабва,
значи е време да ста-
ваш от масата. 
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Ако
по време на тази пауза

стигнеш до извода, че си сита, спри да
ядеш, даже в стомаха ти да е останало
място и за шоколадов десерт. Кажи си, че
него можеш да го изядеш и по-късно (така
де, когато решиш, винаги можеш да отско-
чиш до сладкарницата). Ако обаче чувство-
то за глад все още е така силно, продължа-
вай с яденето с чиста съвест. Но бавно,
както се разбрахме.

6.6.Всичко с 
времето си

И храненето като всяка друга дейност
изисква цялото ти внимание, ако искаш да
го правиш качествено. Ако ядеш – яж. Не
говори по телефона, не гледай в бележника
си, не чети конско на децата или на съпру-
га си през това време. И в никакъв случай
не гледай телевизия! Занимавай се с пряка-
та си работа – яж бавно и с наслада.
ЗЛАТЕН СЪВЕТ По време на дълги делови
вечери от време на време прекъсвай хране-
нето, за да обърнеш внимание на сътрапез-
ника (събеседника) си. След като си погово-
рите, отново пристъпи към храненето. Но
не прави две неща едновременно. 

7.7.Стреми се към 
умереност

��
Не е необходимо да изяждаш всичко,
което е в чинията ти. 

��
Постепенно с времето намалявай раз-
мера на порциите си. И по време на

хранене не забравяй нито за миг да се „ос-
лушваш“ дали не е настъпил моментът на
насищане.

��
С течение на времето намалявай и
броя на блюдата, които сервираш на
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масата. Избягвай шведските маси, особено
ако ти е трудно да се накараш да спреш да
ядеш.
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Прави задължителни по-
чивки между отделните блюда. 

8.8.Анализирай 
желанията си

Ръката ти се протяга към пакета с
бисквити... Още миг, и нищо не може да
те удържи. Стоп! Първо попитай себе си
какво те движи към бисквитите –
чувството на глад или нещо друго. Ако
това наистина е глад, тогава хапни си.
Ако обаче е моментен каприз, не изяждай
и троха от тези бисквити. Сигурно си в
лошо настроение, имаш проблеми и се
нуждаеш от „хранителна“ утеха. Импул-
сивното желание да похапнеш възниква
вследствие на емоционални преживявания:
ядем, за да попречим на емоцията напълно
да ни завладее. Ако установиш, че искаш
бисквитите по тази причина, изпий чаша
вода, разходи се, позвъни на някого по те-
лефона. Тоест опитай се да отвлечеш вни-
манието си от храната. Ако след това
желанието ти да изядеш точно тези
бисквити е преминало, бъди сигурна, че не
става дума за глад и си издържала провер-
ката успешно. 
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Всеки път, когато ти се
налага да се бориш с подобни изкушения, се
опитай честно да опишеш на лист хартия
какво преживяваш. С времето ще забеле-
жиш, че става дума за едни и същи повта-
рящи се емоции. 

9.9.Не яж 
в аванс

Страхът и неувереността за утрешния
ден те принуждават да ядеш в аванс, за да
се запасиш за всеки случай. Този порок е
свойствен на натури с неспокоен характер.
И често е следствие от спазване на строги

диети. Диетите травмират психиката –
от страх да не остане гладен, организмът
се подсигурява с хранителни вещества за
черни дни. Лошото е, че най-често ги скла-
дира по дупето и бедрата.
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Днес си е за днес, утре –
за утре. Живей в сегашно време. Яж, след
като се ориентираш изключително от
чувството си на глад, което изпитваш тук
и сега. В магазините отдавна няма опашки
за хляб и мляко... 

10.10.Определи 
потребностите си

Околните често те провокират към не-
обмислени постъпки. Например да ометеш
чинията насила, за да доставиш удовол-
ствие на домакинята, която цял ден се е
бъхтила да готви за твое удоволствие.
Или да поискаш допълнително по същата
причина. Или в неловка ситуация, без да
вдигаш очи и без да спираш, да изгълташ
съдържанието на чинията... В такива мо-
менти е много важно да не губиш връзка
със сигналите на тялото и да си дадеш
сметка какви са твоите потребности.
Старай се да не се поддаваш на чуждо вли-
яние. 
ЗЛАТЕН СЪВЕТ Вслушвай се в собствени-
те си усещания, прекратявай или продъл-
жавай храненето в зависимост от това,
което те ти диктуват. Твоята кауза е по-
важна от желанията на другите! 

Вместо извод
Ако някога неудържимо ти се прииска да

нарушиш правилата – да се поддадеш на
гнева и да изплюскаш две пакетчета чипс
или пък да ометеш до шушка платото с лу-
канка на празничната маса, – направи го! То-
ва е твоят избор. Но на другия ден пак се
вземи в ръце и се върни към правилния начин
на хранене. А именно към умереността!

Теодора СТАНКОВА
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Òàíöóâàé è ñåÒàíöóâàé è ñå
çàáàâëÿâàéçàáàâëÿâàé

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...
…ÒÀÍÖÈÒÅ ÂÈ ÏÐÀÂßÒ ÏÎ-ÄÓÕÎÂÍÈ 
Òå íè ïîìàãàò äà çàáðàâèì çà íåãàòèâíèòå åìîöèè â
åæåäíåâèåòî ñè è äà ïîòúíåì â åäèí ïî-áëàæåí è ïî-
çèòèâåí ñâÿò. Â òîçè ñìèñúë òå ñà ïåðôåêòåí îòäóø-
íèê.
…ÒÀÍÖÈÒÅ ÑÊÓËÏÒÈÐÀÒ ÔÈÃÓÐÀÒÀ 
Äîðè è äà íå ñòå ñè ïîñòàâÿëè òàçè öåë, ñ òå÷åíèå íà
âðåìåòî íåèçìåííî ùå çàáåëåæèòå, ÷å îò îãëåäàëîòî
âè ãëåäà åäíî ïî-ñòðîéíî è ïî-åëåãàíòíî òÿëî. Íî òî-
âà ùå ñå ñëó÷è, àêî ðåäîâíî ñòå ñå çàíèìàâàëè ñ òàí-
öóâàíå. Ñòîéêàòà ñòàâà ïî-èçïðàâåíà, ìóñêóëèòå –
ïî-òâúðäè. È – î, ÷óäî! – íåïîõâàòíîñòòà âè å èç÷åç-
íàëà. Óñåùàòå ñå ïî-ïëàñòè÷íè. 
…ÒÀÍÖÈÒÅ ÍÈ ÄÀÂÀÒ ÊÓÐÀÆ ÄÀ ÍÀÏÐÀÂÈÌ
ÏÐÎÌÅÍÈÒÅ, ÇÀ ÊÎÈÒÎ ÎÒÄÀÂÍÀ ÌÅ×ÒÀÅÌ
Êîãàòî âåäíúæ ïðå÷óïèòå âîëÿòà ñè, çà äà íàïðàâè-
òå íåùî ïîëåçíî çà ñåáå ñè, òî îòïðèùâà ñëåä ñåáå ñè
è äðóãè ïîçèòèâíè ïîðèâè – íàïðèìåð äà çàïî÷íåòå
íàé-ñåòíå “îíàçè äèåòà”, äà ïîäðåäèòå êèëåðà  èëè
äà èçëåçåòå ñ íîâè ïîçíàòè íà ïî áèðà.

��Èíäèâèäóàëíî è ãðóïîâî îáó÷åíèå
ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêè è áàëíè òàíöè.

��Åæåñåäìè÷íà âúçìîæíîñò çà ïðàêòèêóâàíå íà
íàó÷åíîòî â ðåàëíà òàíöîâà ñðåäà.

��Ãðóïè çà äåöà è ó÷åíèöè
(ñúáîòà îò 16 ÷. è âòîðíèê oò 19 ÷.)

Âúçðàñòòà è ïðåäâàðèòåëíèÿò îïèò
ñà áåç çíà÷åíèå è íå âëèÿÿò íà äîáðîòî íàñòðîåíèå ☺☺!

óë. “Çàãîðå” ¹3 (çàä Îðëîâ ìîñò)
Çàïèñâàíå íà òåë.: 02/944 92 35 (17−19 ÷.),

088/670 78 04

ПРЕДЛАГА

В редакцията Теди седи точно срещу моето бюро. Всеки път, когато поръчам на нашия
пиар Ивайло Петков да ми купи сандвич от сладкарница „Пчела“ на „Иван Асен“ (прос-
то някакъв сандвич), тя ме поглежда обвинително. А когато почиствам трохите от
клавиатурата си, Теди ме пита иронично: „Марианка, ти разбра ли какво изяде току-
що?“ Естествено, че не. Дори не мога да є кажа с луканка ли е бил сандвичът, или с ри-
ба тон. 
Така се роди идеята в празничния брой Теодора да напише своите златни правила за под-
държане на красивата фигура. За цял живот. Благодарение на нея сега си поръчвам хра-
на от пицария и отделям по половин час, за да я сдъвча и усетя. Пак пред компютъра.
Е, ще дойде време, когато ще отделям и по цял час, за да обядвам навън. Като хората.
Като хората с чудесни фигури. Ех! Забравих да кажа, че Теди никога не обядва, но как-
во пък – и аз изглеждам добре.

P.S. ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР МАРИАНА ЯНЕВА



Н
авярно си чула, че Ка-
мерън Диас с надеждата
да преобрази дребната
си момчешка фигура и да

се сдобие с пищни женствени
форми мина на „диета“ с чийз-
бургери и пържени картофки. За
нейно най-голямо разочарование
обаче тя си остана все така
слаба. Трябва да се сърди само на
идеалния си метаболизъм, в ре-
зултат на който калориите,
вместо да се натрупват по тя-
лото є под формата на мазнини,
изгарят без остатък. 

За скоростта 
на процеса

са от значение теглото, възра-
стта, полът, наследственост-
та и начинът на живот. Но не
бива да се пренебрегва ролята и
на поредица от външни факто-
ри: постоянен стрес, нерешими
лични проблеми, цигарите, алко-
хола и безсънните нощи. Всички
те забавят обмяната на веще-
ствата! Докато тичането
сутрин в парка, позитивните
мисли и чашата прясно мляко
преди лягане работят в полза на
ускоряване процеса на обмяна на
веществата. 

За да разбереш от кой вид е
твоят метаболизъм, отговори
с „да“ или с „не“ на въпросите,
които сме ти задали вдясно.
След това преброй само поло-
жителните отговори и внима-
телно прочети резултатите.
Постарали сме се накратко да
ти дадем и съвети, как да
забързаш своя метаболизъм, в
случай че той е прекалено бавен.  
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ТЕСТ ОБМЯНАОБМЯНА
(на веществата) 

по изгоден курс

КАК ДА ОПРЕДЕЛИШ 
СКОРОСТТА НА МЕТАБОЛИЗМА
СИ И КАК ДА ГО ПОДОБРИШ?

Ако имаш 0 утвърдителни отговора
Скоростен метаболизъм
Поздравления! За да го запазиш по-дълго време бърз през годините, занимавай се със спорт поне два пъ-
ти седмично. А за да не привикнат мускулите ти към едно и също натоварване, на всеки 2 месеца сме-
няй тренировките: например плуването замени с бягане, йогата – с пилатес, а каланетиката – с тае-бо.

Ако имаш от 1 до 3 утвърдителни отговора
Бърз метаболизъм, но има още какво да се желае
В здравото тяло всички жизнени процеси протичат бързо. За да укрепне организмът ти, научи се да

Бързо ли качваш и сваляш килограми?

Пропускаш ли закуската?

Качваш ли се на кантара всеки божи ден?

Пиеш ли чай, кафе и газирани напитки повече, отколкото минерална вода?

Никога ли не ти остава време за спортуване?Доспива ли ти се, след като се нахраниш?

Лесно ли можеш да изядеш половин кутия шоколадови
бонбони или три парчета торта наведнъж?

Ако ти се случи да пропуснеш обяда, приемаш ли двойно повече храна на вечеря?

Можеш ли да обядваш само пици и хамбургери?

Най-често готвиш картофи с ориз?

Често ли спазваш диети?

Говорят ли ти нещо названията „скаличка“, „иглика“, „байкалче“ и „сен-сен“?

РЕЗУЛТАТИ
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спиш в хладно помещение не по-малко от 8 часа на денонощие. Са-
мо по време на сън организмът напълно се възстановява. Темпера-
турата от 16–18 °С в помещението активизира обмяната на ве-
ществата, подобрява кръвообращението и благоприятства дълбо-
кия здрав сън.

Ако имаш от 4 до 8
утвърдителни отговора

Бавен метаболизъм
Често причината за забавения обмен се явяват хормоните, които
се отделят от надбъбречната жлеза в момент на страх, яд, разд-
разнение. Изход от това положение е физическата активност –
разходи се 40 мин след работа и организмът ти ще се възстанови.
Друг враг на добрия обмен на веществата са  нискокалорийните
диети. От тях обменът се забавя. Изгаряйки от 700 до 1000 кало-
рии на ден, организмът става ленив. 

Ако имаш 9 и над 9 
утвърдителни отговора

Много бавен метаболизъм
Яж по 5–6 пъти на ден на малки порции, като отдаваш предпочи-
тание на варените зеленчуци (те се усвояват много по-бързо от
сиренето например). Така нивото на захарта в кръвта ти няма да
падне под допустимото. Следователно и скоростта на метаболиз-
ма ти – също. 
Един път в седмицата ходи на сауна или парна баня. Стимулиране-
то на кръвотока активизира всички системи в организма. А пара-
та и горещият въздух в сауната ще изтласкат всички отрови,
натрупали се в организма, през порите на кожата. Масажите също
помагат в твоя случай. Масажирай стъпалата си по 20 мин всяка
вечер – така ще въздействаш на повече от 500 акупунктурни точ-
ки, които подобряват работата на всички вътрешни органи (осо-
бено на червата и на бъбреците).

ХРАНАТА КАТО КАТАЛИЗАТОР НА МЕТАБОЛИЗМА
Да, това е призивът на нашумелия диетолог и фитнесекс-
перт на предаването „Пълна промяна“ д-р Майкъл Търмънд.
Със системата, която той разработвал в продължение на
цели двадесет години и която подробно е описал в книгата
си „Преобразете тялото си за 6 дни“, жените наистина
свалят по 4–5 килограма за шест дни. При това се хранят
редовно – през три часа. Принципът е да не се пропуска хра-
нене! Д-р Търмънд разглежда храната като средство за из-
гаряне на мазнини. Само определени храни обаче могат да
забързват метаболизма. Чудесната новина е, че макар и
драстична на пръв поглед (все пак става дума за сваляне на
много килограми за кратко време), по време на диетата се
яде. Даже по-често, отколкото се яде във всяка друга дие-
та – по пет-шест пъти на ден. Порциите, естествено, са
строго „разграфени“ и съдържат точните храни за точния
тип метаболизъм. За щастие Майкъл Търмънд не изключва
и въглехидратите от диетичното меню, но е подбрал хра-
ни, които съдържат подходящите за вашия метаболизъм
захари.
Диетата на Майкъл Търмънд е предполагаемо надеждна и
защото храната, включена в нея, се определя и според типа
фигура. А той от своя страна пък се определя по уникална-
та система за характеризиране на типа тяло (и съответ-
но на типа метаболизъм) на д-р Търмънд. „Една от причини-
те хората да свалят така трудно наднорменото си тегло
е, че не се хранят достатъчно. Тогава тялото реагира на
лишенията и забавя метаболитните процеси“ – пише ав-
торът. Приятно четене, ядене и отслабване!

ЯЖ ПО-чЕСТО, ЗА ДА ОТСЛАБНЕШ



Д
а се съблечеш чисто го-
ла, и то на най-оживено-
то кръстовище в София,
не е никакъв проблем за

Диана Любенова. За нея няма
невъзможни неща. Още повече
ако става дума за провокация.
Скандалната водеща на скан-
далното предаване „Секс, игри,
ах“ вече близо три години наже-
жава до червено телевизионния
ефир и вбесява всички пуритани
с приказките и поведението си.
Самата Диана се вбесява най-
много от лъжата и признава, че

някой, който я лъже, може да я
докара дотам, че да... спре да
диша. Сега обаче поемаме дъл-
боко въздъх и се гмурваме в
един изпотяващ разговор на
неприлични теми с нея. 
– „Скандална“ ли е точното
определение за теб?
– Всичките ми изяви за послед-
ните две години са свързани по
някакъв начин със скандала. Аз
гоня скандала и няма как да не
ме възприемат като скандална.
– А ти като каква се опреде-
ляш?

– В живота не съм толкова
скандална. Но правейки предава-
не със сексуална насоченост, би
трябвало да провокирам хора-
та. А скандалът е най-ефектив-
ната провокация. 
– Значи скандалът е отлична
реклама?
– Определено. Независимо дали
е с позитивен или негативен
привкус. 
– До каква крайност би стиг-
нала в това отношение?
– Не знам, имам богато въобра-
жение. (Смее се.) Всичко зависи
от настроението ми, от със-
тоянието ми в момента. Бих
могла да стигна много далеч, но
докъде, не мога да кажа. Всъщ-
ност трудното при една прово-
кация е, че не можеш да предви-
диш с точност ефекта от нея. 
– Според теб хората не
претръпнаха ли вече от скан-
дали?
– Не мисля. Според мен жи-
вотът ни става все по-скучен,
по-банален. Друго е, когато има
някой, който оцветява пейза-
жа, който те впечатлява. Аз не
твърдя, че сме се наслушали на
скандали. Няма сексскандал,
който поне мен да ме е впечат-
лил досега. Да си чувал за някой
сексскандал с политик? Нима
нито един от политиците ни си
няма любовница?! 
– За сметка на това ти пре-
калено много говориш за секс.
Не плашиш ли мъжете с то-
ва?
– Да. Но по-скоро ги респекти-
рам. Не знаят какво могат да
очакват от мен. Вероятно ги
обърквам, защото правя преда-
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

ДИАНА ЛЮБЕНОВА ДИАНА ЛЮБЕНОВА 
някои я 

предпочитат 

гореща

някои я 

предпочитат 

гореща

ПРЕДПОЧИТАНИЯТА 

НА ДИАНА ЛЮБЕНОВА

– Секс или шоколад?

– Секс с шоколад. Винаги хап-

вам шоколад след секс.

– Орален или анален секс?

– Орален.

– Монагамия или полига-

мия?

– По-скоро моногамия. До

следващата връзка.

– „За“ или „против“ сексиг-

рачките?

– Твърдо „за“!

– „За“ или „против“ мисио-

нерската поза?

– „За“. Не намирам нищо лошо

в класиката. Стига само да не

останем цяла нощ на мисионе-

рската поза. 

– Бели или черни чаршафи?

– Бели. Никога не съм прите-

жавала черни. Може да са ша-

рени, но да са светли. Иначе

не ми е комфортно.

– Брад Пит или Джордж

Клуни?

– Брад Пит. Аз не харесвам

светли мъже, но този ми до-

пада всякак – и като актьор,

и като излъчване. И най-вече

като мъж.

– „От вратата за глава-

та“ или първо шампанско и

свещи?

– И двете. Зависи откъде си

тръгнал.

– „9 седмици и половина“

или „Първичен инстинкт“?

– „Първичен инстинкт“, но

първа част.

– Хенри Милър или Чарлз

Буковски?

– Буковски. Макар че е доста

арогантен, но е директен,

искрен.

ИЛИ-ИЛИ
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ване, в което говоря откровено
за секса. Освен това съм умна и
изглеждам добре. А иначе съм
сериозен човек. Притесняват
се дали са достатъчно добри за
мен.
– Чувала ли си поговорката,
че който много говори за секс,
е кръгла нула в леглото?
– Ако повярваме на поговорка-
та, че куче, което лае, не хапе,
трябва да повярваме и на тази.
Но практиката показва друго.
Срещала съм добри любовници с
отлична сексуална култура, ко-
ито обичат да говорят за секс,
и обратно. Мачовците обаче не
говорят за секс, те просто се
хвалят със завоеванията си. И
не са особено добри в леглото.
– Сексът игра ли е? И ако е
така, ти каква игра играеш?
– Сигурно е игра или поне в ня-
каква степен е игра. То всъщ-
ност без игра не може, иначе
става безинтересно. Затова
има и сексшопове, еротично

бельо в различни цветове и мо-
дели, сексфилми. Явно сексуално
освободените хора се опитват
да включват играта в секса, за
да им е по-интересно.
– А ти като какъв играч се
определяш?
– Харесвам изненадите, обичам
да се чувствам жена. Понякога
искам да водя, но обичам и да ме
водят. Трябва да има баланс и
много сюрпризи, за да е готина
играта.
– Често си казвала, че раз-
мерът има значение. Така ли е
наистина?
– Вече си промених мнението.
Житейският опит те учи как-
во да харесваш. Размерът не е
от значение. Имат значение чо-
векът, който е до теб, негово-
то отношение към теб, негови-
ят сексуален опит и количест-
вото внимание, с което те
обгръща. За жената е много по-
лесно да приеме всякакъв раз-
мер. Случаите, когато раз-

мерът е виновен за липсата на
удоволствие от секса, са редки.
За жените чувствата играят
много по-голяма роля, отколко-
то размерът.
– Гледаш ли порнофилми и въз-
буждат ли те те?
– Да, гледам, но не и гейпорно.
Не ме възбужда въобще хард-
порното. В повечето порнофил-
ми жената играе подчинената
роля, т. е. тя е употребявана.
На мен това въобще не ми ха-
ресва. Аз обичам смяната на ро-
лите и баланса в леглото. Чест-
но казано, нищо ново не съм нау-
чила от порнофилмите. И не
мисля, че младите хора, които
ги гледат, научават нещо от
тях. Затова съм твърдо про-
тив да ги гледат. Защото
сексът е изкуство, а порнофил-
мите – индустрия за пари. 
– Сексът продава всичко, та-
ка ли е?
– Всичко се върти около секса –
важно е да си секси, да можеш
да флиртуваш. Това ти помага в
бизнеса, в общуването... 
– Вярваш ли в платоничната
любов?
– Не. Тя е отживелица. Живеем
в XXI в. Какъв е смисълът да си
контактуваш с един човек само
на ментално ниво? Близостта
включва и физическо привличане,
и обмен на сексуална енергия. Не
разбирам живота без секс. Но
познавам една фенка на предава-
нето, която се омъжи, без да
прави секс преди сватбата. За

мен обаче това е невъзможно. 
– Би ли се подложила на сексу-
ално въздържание?
– Не го разбирам и това и не
виждам никакъв смисъл в него.
Принудително – да. Но католи-
ците например спазват сексуал-
ни пости. Изповядващите из-
точни религии също не правят
секс през определени периоди
от време, те използват натру-
палата се в тях сексуална енер-
гия за други цели. Но не виждам
защо нормалният човек трябва
да се въздържа от секс, когато
му се иска да го прави. Някои хо-
ра освобождават сексуалната
си енергия в спортната зала или
в работата. Но в някакъв мо-
мент и на тях им избива ба-
лансът. Сексът е здравословен,
той балансира организма. Чува-
ла съм, че жените в напреднала
възраст, които не са имали нор-
мален сексуален живот на мла-
ди години, карат много тежък
климактериум.
– Пробвала ли си тантричен
секс?
– Не. Но не е препоръчително
човек да го пробва, ако не е доб-
ре запознат с тази практика.
Тантра разчита на натрупване-
то на сексуална енергия. Ако не
успееш да я канализираш пра-
вилно, тя избива някъде и може
да доведе до тежки психически
разстройства. Тантричният
секс е прекрасно нещо, но нико-
га не съм го правила, защото не
знам какво може да ми се случи
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след това. Всички хора понякога
отчасти практикуват тант-
ричен секс, когато искат да
удължат любовната игра. Йоги-
те обаче са способни да я удъл-
жават не с часове, а с дни – с
различни партньори, без да сти-
гат до оргазъм... За мен тази
материя е много интересна.
Научих много за това от д-р
Славян Стоилов. Той беше гост
в предаването ми. Споделих с
него, че вече май няма за какво
друго да говорим освен за секса
при ескимосите, и той ми от-
говори: „Имам какво да кажа и
за това.“ (Смее се.)
– С какво гостите, които ка-
ниш в предаването си, проме-
ниха твоя сексуален живот?
– Имала съм много интересни
гости. От всекиго научавам по
нещо. Много се впечатлявам
от хора, за които съм имала
различна представа в чисто
сексуален план, а те ме изненад-
ват приятно при разговор на
живо – да кажем по-откровени
и по-отворени са за разговор,
отколкото съм предполагала. 
– Какви промени подготвяш в
„Секс, игри, ах“?
– Подготвям една нова рубрика
с участието на актьора Сашо
Дойнов. Той има много интерес-
но светоусещане и така да се
каже, интересен сексоглед.
Промени ще има и във визията
на предаването. В телевизия
„Диема“ се чувствам като у до-
ма си. Мога да правя неща, кое-
то ми харесват. Много се гри-
жат за мен и ме карат да рабо-
тя все по-добре. Затова съм

толкова щастлива там. Даже
имаме проект за още две преда-
вания, които да правя като про-
дуцент.
– В предаването ти се обаж-
дат много хора, споделят сво-
ите сексуални проблеми... Да-
ли българинът успя да превъз-
могне страха или, ако щеш,
срама от темата секс?
– Не мога да кажа, че е успял.
Затова и правя това предаване.
Надявам да го правя още дълги
години. Но мисля, че хората ве-
че започнаха да се самовъзпита-
ват в тази посока. В началото
се обаждаха и открито се въз-
мущаваха от онова, което се
говори и показва в студиото.

Сега вече гласуват доверие на
предаването, обаждат се да ни
подкрепят и да потърсят ре-
шение на проблемите си. Но по-
колението на моите родители
ще си остане консервативно.
Да не говорим, че в малките
градове и селца консервативни
са дори и младите. Просто за
тях сексът е срамно нещо, пра-
ви се на тъмно, под юргана.
Важни са средата, възпитание-
то, най-вече родителите. Аз
смятам, че за секса трябва да
се говори директно. Децата
трябва да знаят всичко. 
– Според теб българинът сек-
суално незрял ли е?
– Нещата са на кантар. Има хо-

ра с много ниска сексуална кул-
тура. Те не знаят елементарни
неща. Но има и други, които са
много вещи, опитни и информи-
рани.
– Какво би направила, ако с
мъж, когото много харесваш,
стигнете до леглото, но той
се окаже лош любовник? 
– Ще го посъветвам да отиде на
сексолог. И след като получи по-
мощ, ще пробвам още веднъж.
Ако отново не се получи, ще му
кажа, че аз не съм жената за не-
го и че няма смисъл да го мъча
повече. Да си търси друга, от
която да му става. 
– Какво е мнението ти за
проституцията?
– Уважавам тези момичета и
момчета, защото имат дос-
татъчно кураж и са откровени
със себе си. Аз не бих могла да
проституирам. Да си легна с
някого за пари, означава да пре-
небрегна собственото си „аз“,
честолюбието си, егоизма си.
Не мога да спя с някого по
задължение, макар че много бъл-
гарки практикуват секс по
задължение със собствените си
съпрузи. Нищо че не са прости-
тутки. От друга страна, не оп-
равдавам тези, които продават
телата си, защото мисля, че
има и други начини за изкарване
на прехраната. Но все пак, поне-
же проституция има, откакто
свят светува, аз съм за нейно-
то легализиране, както е в мно-
го други страни зад граница.

Интервю на
Ивайло ТОДОРОВ

Снимки Личен архив

Като водеща 
на „Секс, игри, ах“

На екскурзия пред
Тадж Махал

С един будиски
монах в Тибет



CMYK-57

Тестът за бременност
Surecheck спечели
женските сърца през

2005 г. с прочутата си рек-
лама „Жоро е невинен“, в
която маршируващи щърке-
ли държаха в ръцете си тес-
тове за бременност вместо
пушки. До този момент го-
ляма част от зрителите не
знаеше как изглежда един
тест за бременност, нито
как се отчита резултатът.  
Рекламата имаше за цел, ос-
вен да образова жените в
България по оригинален на-
чин, да демонстрира уни-
калната форма и дизайн на
касетата Surecheck.
Днес касетите са най-попу-

лярният тип тестове за
бременност по света. Те се
характеризират както с
удобство при употреба, та-
ка и с достъпна цена. 
Уникалната касета на
Surecheck се отличава от
всички останали касети не
само с атрактивния си вид,
но и с предпазното си капа-
че, което се премества с
едно движение за още по-
лесно отчитане на резулта-
та.
Това, което обаче направи
Surecheck най-предпочита-
ния тест за бременност у
нас, е фактът, че касетата
е разработена на базата на
нова биотехнология (Gold

Gel Reagent), която гаран-
тира над 99% точност на
резултата по всяко време
на денонощието. 
Сега, когато се говори за
тест за бременност, жени-
те в България с усмивка се
сещат за веселата реклама
на Surecheck и касетата,
която по всяко време може
да им даде точен отговор
на един важен въпрос...

КАСЕТАТА НА SURECHECK –
СИНОНИМ ЗА ТОЧЕН ТЕСТ

ЗА БРЕМЕННОСТ В БЪЛГАРИЯ



ДА НЕ ПРОПУСНЕШ

НЕЩО…

Ако искаш тържеството да ми-
не гладко, погрижи се отрано за
всички детайли.
1. МЯСТОТО Ако купонът е у
вас, пак направи сметка за броя
на поканените. Все пак за всеки
трябва да има стол. Ако пък ор-
ганизираш празника на по-прос-
торно място, естествено, ще
имаш по-голяма свобода. 2. ПО-
КАНИ Можеш да изпратиш по
един есемес на всички поканени
или пък писма по имейла. Но ако
те влече, направи сама хартиени
покани с весел текст. Трябват
ти дебел картон, гланцова хар-
тия и цветни бои или моливи. 3.
ТЕМА Тематичното парти е на-
истина незабравимо. Купонът
например може да е червен.
Задължително впиши в покани-
те, че всички трябва да дойдат
облечени от главата до петите
в червено. Е, може и тук-таме

бяло. Коледа е. Ако искаш, мо-
жеш да организираш и пижамено
парти. Тогава всички трябва да
си носят пижами. А защо пък не
класика в жанра – бал с маски.  4.
АТМОСФЕРА Купи разноцвет-
ни балони, шарени картонени или
пластмасови чинии и чаши, кон-
фети… Всичко трябва да бъде
шарено и весело.  5. МУЗИКА
Не рискувай с музика, която не
става за танцуване. Направи
подбор на парчета и групи, кои-
то се харесват на всички. Все
пак не си обявила, че партито
ще е рейв или метъл. 6. МЕНЮ
Кифлички, малки сандвичи, со-
летки, бисквитки, дребни сладки
(ореховки, масленки, меденки),
шоколадови бонбони и стоп! Не
се престаравай. И без това по
празниците се дебелее неусетно.
За пиене? Не прекалявай с алко-
хола – в някакъв момент той

може да развали приятната ат-
мосфера. Но със сокове и газира-
ни напитки се подсигури добре.
За да не се натовариш финансо-
во, помоли някои от гостите,
които са ти по-близки, да доне-
сат по една бутилка. Приятелка-
та си можеш да помолиш да нап-
рави баница. 7. ОЩЕ  ЦЕННИ
ИДЕИ �Купи повече свещи,
балони, гирлянди и бенгалски
огън. Но без бомбички и фойер-
верки. Опасни са! �Ако по вре-
ме на тържеството избухне
скандал, помоли приятеля или
приятелката си да ти помогнат
за въдворяването на реда. Не
действай сама. �Дозирай на-
питките! Видиш ли че някой се
налива без задръжки, помоли го
учтиво да не пие повече. Няма
да ти е приятно да го видиш
как повръща след малко върху
килима ти, нали? 

НЕКА КУПОНЪТ

ДА ЗАПОчНЕ СЕГА!
САМО ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

За да бъде празникът перфектен, внимавай

кого ще поканиш. 

КОИ СА В СПИСЪКА?
�Твоята най-добра приятелка. Без нея не
може. В лош момент тя знае как да те
измъкне от положение. Тя ще бъде твоят
„съюзник“ на тържеството. �Момчето,
което харесваш. Все още не знаеш какво
чувства то към теб, но пък купонът предла-
га отлична възможност да стопите ледове-
те помежду си. �Най-симпатичното момче
от класа, групата в университета или курса
по английски. С имиджа си той ще вдигне
рейтинга на тържеството. �Братовчед
ти – онзи, по-големият и по-хубавият. Поне-
же никой няма да знае, че ти е братовчед,

спокойно можеш да им демонстрираш бли-
зост с красавец. Което ще вдигне твоя рей-
тинг, разбира се. �Диджей, естествено.
Нужен ти е музикален експерт, който няма
да забрави да пусне в подходящия момент
блусове. Ако се съмняваш, че ще го направи,
уговори се с него предварително.
КОИ СА АУТ?
�Най-хубавите момичета от училище,
университета или курса по английски. Защо-
то има риск да окупират вниманието на
всички хубави момчета. Разбира се, ако са
приятелки, няма как да ги пропуснеш.
�Онези, които веднага се напиват. Те ви-
наги създават непредвидени проблеми и неп-
риятности. �Натрапниците. Онези, кои-
то идват по покана на приятел или прияте-
ля на приятеля... Ами ако и те поканят свои
приятели, а те извикат и други... Леле, май-
ко! Е, те могат и да се довлекат и без да ги
поканиш, но това са рисковете на празника. 

ВЕСЕЛБА

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

CMYK-58

58
Бела, брой 1 (107), 2007

ПРАЗНИЦИПРАЗНИЦИ

СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ

ЕДИН чОВЕК – 

МНОГО ИМЕНА

ВЪВ ФРАНЦИЯ Дядо Коледа е известен с

името Пер Ноел. В АНГЛИЯ го наричат

Фадър Фрост. Английският Дядо Коледа

винаги носи клонка от лаврово дърво, бръш-

лян или имел в ръка. ГЕРМАНЦИТЕ го зна-

ят като Николаус. На Коледа децата оста-

вят обувките си на стълбите пред врата-

та, за да може Николаус да ги напълни с по-

даръци и играчки. В някои части на Германия

вярват, че Николаус разнася подаръците,

придружаван от едно дете, което язди муле

и влиза по домовете през ключалката. 

В ХОЛАН-
ДИЯ наричат Дя-

до Коледа Синте-

рклас. Вероятно

заради погрешно

изговаряне при аме-

риканците той е

станал Санта Кла-

ус. Холандският

Дядо Коледа носи

червен епископски

костюм и язди

бял кон. А поняко-

га дори плава с

параход. Винаги прис-

тига на 6 декември

с дебела книга под мишница, от която че-

те как се е държало всяко дете през изми-

налата година и какъв подарък заслужава. Ес-

тествено, възнаграждава послушните деца с

много подаръци, а по-непослушните заплаш-

ва, че ако продължават да не слушат, Чер-

ният Петър ще дойде и ще ги отнесе далеч. 

Но няма никакво значение с какви имена е

известен той по света. И до днес всички

почитат белобрадия старец с ведра усмив-

ка и червени одежди, който дори и във ве-

ка на свръхзвуковите самолети продължава

да се придвижва със своята шейна, теглена

от северни елени. И никога не тръгва на

път без големия си и бездънен чувал с по-

даръци. 



РУСТИКОВИ

ГИРЛЯНДИ

От парченца плат изрежи чиф-
тове (по две еднакви) звездички
(може и сърчица), наложи ги една
върху друга и ги тропосай с едра
тропоска. Остави малка дупчица
и ги напълни с памук. Заший дуп-
ката. Приший по едно копче в
единия им край и прекарай през
него връзка от коноп, прежда
или велур. Получиха се чудесни
играчки за елха, нали?. Много
арт, нали?

ИКЕБАНА

ЗА 20 МИНУТИ

Ако вкъщи не разполагаш с дос-
татъчно място за огромна елха,
направи импровизирана икебана с
някакви клонки (може и да не са
елхови). Поръси ги с брокат, за
да блестят. Увий в станиол или

в цветна хартия една голяма ке-
рамична или стъклена ваза. Ако
съдът не е достатъчно тежък,
пусни на дъното му няколко
средноголеми камъчета, за да не
падне, когато сложиш клонките
в него. Подреди клонките във
вазата и ги окичи с разноцветни
топки, камбанки и други украше-
ния за елха.

УЮТЕН КОЛЕДЕН

ЪГЪЛ

В най-уютния ъгъл на стаята
можеш да направиш най-изненад-
ващия фойерверк от цветове с
помощта на малко картон. Как?
Вземи ножицата и изрежи от
белия картон 6–7 малки, стили-
зирани елхички (ти си измисли
шаблон). Боядисайте ги в жъл-

то, зелено, червено и синьо или
ги облепи с гланцови разноцвет-
ни харии или станиол. „Строй“
ги в редица върху някое шкафче
в ъгъла или пък ги нареди на пер-
ваза на прозореца.

СВЕЩНИК

ОТ КОНСЕРВНА

КУТИЯ

Необходими материали: празна
кутийка от газирана напитка,
чук, пирон, свещ, лепило, тел,
хартия, молив, тиксо и ножица. 
Как се прави: 1. Отрежи горна-
та част на кутийката. Нарису-
вай с точки фигурка от парче
хартия. Прикрепи с тиксото
хартията върху външната част
на кутията. Вземи пирона и чук-
чето и с почукване в точките

пренеси фигурката или дизайне-
рската си декорация върху кон-
сервната кутия. Направи две по-
големи дупки, срещуположно ед-
на на друга, в горния край на ку-
тийката. Проври тел извита ка-
то дръжка през тях. Извий кра-
ищата є красиво отвън; залепи
свещичката на дъното. Запали
свещичката и се възхищавай на
своята творба. Запомни, че
трябва да отстраниш хартията
отвън, преди да запалиш све-
щичката!
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БЪДНИ ВЕчЕР

е на 24 срещу 25 декември. Наричат я още

Суха Коледа, Малка Коледа, Кадена вечер,

Божич. На този ден приключват четири-

десетдневните коледни пости.

� Защо първескините съобщават за

бебето чак на другия ден? Според на-

родното вярване божията майка се замъ-

чила на Игнажден и на Малка Коледа роди-

ла млада бога. Но за това тя съобщила

чак на другия ден. Оттук и поверието, че

първескините (млади булки, които раж-

дат за пръв път) не бива да разгласяват

новината веднага, а на следващия ден. То-

гава се канят и гости. 

� Бъдникът е специално избрано триго-

дишно право дърво. То се слага в огъня на

Бъдни вечер, за да поддържа огъня в огни-

щето през цялата година. � Обредните

хлябове са три вида: първият е посветен

на Коледа, вторият – на земята, домаш-

ните животни, къщата и покъщнината, и

третият се приготвя за коледарите.

Брашното за всички хлябове се пресява

през три сита. Тестото се окадява с па-

лешник, а водата, с която то се замесва,

се донася с бял котел от млада булка,

оженена през есента преди Бъдни вечер,

но още нераждала. � Трапезата на Бъд-

ни вечер трябва да е изобилна. Ястията

трябва да са нечетен брой и задължител-

но постни – варено жито, варен фасул,

сарми с ориз или булгур, ошав. На масата

се слагат и чесън, орехи, мед, кромид лук,

запазени от лятото пресни плодове, вино

и ракия. В Западна България, Тетевенско и

Пловдивско сервират на трапезата и

прясна пита със замесена в нея сребърна

пара. Под масата се разстила слама, а око-

ло нея се разхвърлят различни предмети –

ремък от рало, напълнена с житни зърна

ръкавица, паничка с пясък, кесия с пари, си-

то с житни зърна и китка босилек и

чесън, овързана с червен конец. � Вече-

рята трябва задължително да се при-

кади с тамян от най-възрастния мъж или

най-възрастната жена в къщата, за да се

прогонят злите духове. Тя трябва да за-

почне рано, за да узрее рано житото. По

време на яденето хората не бива да ста-

ват от масата, за да не станат и квачки-

те от яйцата си, та да не могат да се

измътят пиленца. Само стопанинът има

право да става, но трябва да върви приве-

ден, за да се превиват житата от зърно.

Остатъкът от хляба се слага на полица-

та, за да израснат високо житата през

лятото. � През нощта софрата не се

прибира, защото хората вярват, че почи-

налите им роднини ще дойдат да повече-

рят. � Посред нощ след Бъдни вечер

коледарите тръгват да обикалят къ-

щите на роднини и съседи и пеят коледа-

рски песни. Те са момчета от 8- до 12-го-

дишна възраст. Всяко от тях носи дряно-

ва пръчка. За тях домакинята е приготви-

ла рано сутринта колачета, които им раз-

дава заедно със сушени круши, сливи, оре-

хи, ябълки и грозде.

ТРАДИЦИИ

УКРАСА



ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: София, ул. „Гурко“ 21,
тел./факс: 02/981 11 12, 981 55 54,
моб.: 088/853 03 17, 088/800 29 02

София, бул. „Сливница“, спирка „Оряхово“,
базар „Глобус“, тел. 02/ 920 00 95,

моб. 088/888 29 83
Драгоман, бензиностанция „Петрол“,

тел. 07172/22 11, моб. 087/840 50 54

5%
С ТОЗИ ТАЛОН

ЧИТАТЕЛИТЕ НА „БЕЛА“
ПОЛУЧАВАТ 5% ОТСТЪПКА

ОТ ИЗБРАНА ЗАСТРАХОВКА
В ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ОФИСИ

НА „АРМЕЕЦ“
не важи за действащи брокери и агенти на „Армеец“
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КЛИЕНТИТЕ НИ ЗНАЯТ,
ЧЕ АКО НЕ МОГАТ

ДА ДОЙДАТ ПРИ НАС, 

НИЕ ОТИВАМЕ ПРИ ТЯХ

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА „АВ„АВТТОКАОКАСКСКО“О“

± застрахователна премия за автомо-
били до 3 години – 5,8%; над 3 години и
над 5000 лв. – 6,9%;

± изплащане на застрахователно обез-
щетение по експертна оценка до 3 дни;

± по желание на клиента се ползва до-
верен сервиз на застрахователя.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„З„ЗАЩИТЕН ДАЩИТЕН ДОМ“ОМ“
Застрахователно покритие:

± пожар;

± наводнение;

± вандализъм, включително зло-
умишлен пожар и злоумишлена
експлозия.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„ЗЕ„ЗЕЛЕНА КАРЛЕНА КАРТТАА““

± безплатна застраховка „Пълно кас-
ко“ с валидност за чужбина при склю-
чена застраховка „Зелена карта“.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„ПЪ„ПЪТУВТУВАНЕ В ЧУАНЕ В ЧУЖБИНАЖБИНА““

± медицински разноски вследствие
злополука и/или акутно заболяване,
включително спешна стоматологич-
на помощ;

± репатриране.
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ОТ СВЕТИ НИКОЛА

ДО ДЯДО КОЛЕДА

Има много версии за произхода на най-попу-

лярния старец на всички времена. Но като

че ли най-правдоподобната е свързана със

свети Никола. Преди да бъде провъзгласен

за светец, Никола бил обикновен човек. Той

е живял през III в. в Мириклия, Мала Азия.

БОГАТСТВО, „ОПАКОВАНО“ 
В ПОДАРЪЦИ

За жалост Никола останал сираче още от
много малък. Осиновил го неговият вуйчо
епископ. Затова детето пораснало
в манастир. Когато навършил
17 години Никола станал най-
младият свещеник. Посве-
тил се на дълбоко религи-
озен и праведен живот.
След смъртта на вуйчо
си той поел епископс-
ката служба и се сдо-
бил с репутация на ве-
ликодушен защитник
на невинните и онеп-
равданите. За благо-
родството му се но-
сят легенди. Едната
от тях разказва, че на
бедните и нуждаещите
се Никола раздал цяло-
то богатството на вуй-
чо си, опаковано като по-

даръци. Една от версиите гласи, че той
пускал въпросните подаръци в къщите на
бедняците през комините и през прозорци-
те.

ЖЪЛТИЦИ В чОРАП

Когато Никола дочул, че негов беден съсед
няма пари да омъжи дъщеря си, хвърлил през
отворения прозореца на къщата му чорап,
пълен с жълтици. Така било сложено нача-
лото на традицията коледните подаръци
да се пъхат в чорап, висящ до камината. 
Като човек със свободолюбив дух Никола
много пътувал по света. Бил затворен по
време на гоненията на император Диоклеци-

ан, а по-късно освободен от император
Константин. Бил важна църковна и

обществена личност. Починал
на 6 декември 343 г. Заради

добрините, които сторил,
след смъртта му бил
провъзгласен за светец.
Славата му мълниеносно
се разпространила през
средновековието и
много църкви, постро-
ени през този период,
носят неговото име. 
В много страни по
света 6 декември, де-
нят на свети Никола,
е и ден за раздаване на
подаръци. Макар че ма-

сово подаръците се раз-
менят на 25 декември,

след Бъдни вечер. 

ПЪРВИ ЯНУАРИ

Всяко нова година започва с 1 януари, и то
по предложение на Денис Малкия, църковен
писател от арменско или скитско потекло,
който живял в Рим в началото на VI в. (до-
тогава годината започвала на 1 март, на Ко-
леда или на Великден...). 
След сериозни и задълбочени математичес-
ки пресмятания той стигнал до заключение-
то в коя година се е родил Христос и през
532 г. успял да убеди църковните власти го-
дините да се броят от първия първи януари
след раждането на Исус. Но трябва да се
спомене, че Денис Малкия е твърде вероят-
но да е направил грешка в изчисленията си и
че не е сигурно, че Христос се е родил през
6-ата година преди новата ера.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

За първи път е отбелязан като празник
през 354 година благодарение на папа Либе-
риус. Той искал да прекъсне дотогавашната
практика на езически тържества в чест на
бог Митра на 21 декември. Този празник па-
пата заменил с прослава на Христовото
раждане, сиреч Рождество Христово. Но
тъй като рожденият ден на Христос не
бил уточнен, самият папа решил той да се

отбелязва на 25 декември. Оттогава Коле-
да, т. е. Рождество Христово, се чества на
тази дата.

НОВОГОДИШНА ЕЛХА

Смята се, че оби-

чаят за украсява-

не на новогодиш-

на елха датира

от ХI в. Във

френската об-

ласт Елзас тога-

ва чествали деня

на плодородието

и на обновяване

на природата, съ-

бирайки се около

дърво, което сим-

волизирало райс-

ката градина. Дървото било украсявано с

карамелизирани ябълки, сладки и бисквити.

Постепенно тази празнична традиция била

възприета в цяла Германия, а по-късно и в

цяла Европа. Като символ на възраждащата

се природа дървото, естествено, трябвало

да бъде зелено. А през декември по тези ге-

ографски ширини единственото зелено дър-

во била елхата.

ДОБРИЯТ СТАРЕЦ

Страниците подготви Фани БЛАГОЕВА
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К
адифеният глас на воде-
щата заглъхна, драма-
тичната музика секна,
лека-полека отворихме

очи. Лицата на повечето присъ-
стващи в залата бяха облени в
сълзи. Току що бяхме приключи-
ли медитацията на прошката. 

Религиозна 
приумица или...

Неслучайно почти всички ре-
лигии имат ритуали, свързани с
прошката. На какво се дължи
това? Христос е простил на
своите мъчители. Юранд от
„Кръстоносци“ на Сенкевич
прощава на враговете си в края
на живота си. Полският бога-
тир цял живот воювал с немци-
те, които убили жена му, отв-
лекли дъщеря му и тя загинала в
пленничество, и накрая се по-
гаврили и с него самия, като го
осакатили. Когато други шлях-
тичи хванали най-големия му
враг и го отвели при слепия и
недъгав старец Юранд, той по-
сегнал към ножа, но не за да про-
боде противника си, а за да сре-
же въжетата и да го освободи.
Тази трогателна сцена от полс-

кия филм „Кръстоносци“ се е
запечатала дълбоко в паметта
ми. Но на въпроса. 

Защо се налага 
да прощаваме?

Защото често се сърдим и
трупаме обидата в себе си. А
тя, както сте чували, разболя-
ва. Според руския психолог
Александър Свияш четириде-
сетгодишните хора вече са съб-
рали толкова негативни емоции
в себе си, че приличат на бутил-
ки със сгъстен въздух, които
могат да избухнат при всяка
по-нервна ситуация. Но няма
нужда да си професионален пси-
холог, за да схванеш, че негатив-
ните натрупвания в душата ти
могат да ти изиграят лоша ше-
га в някакъв момент. Прост
пример. Ако в крехките си юно-
шески години си била наранена
от някой мъж, който е бил груб
с теб или пък ти е изневерил
най-безцеремонно, след това
цял живот ще гледаш с недове-
рие на мъжете, нали? Душата
те заболява дори само когато
видиш как някой мачо флиртува
с цял кошер мацки. Всеки реаги-

ра различно на болката и обида-
та – с напрежение, с възмуще-
ние, с треперене на ръцете и
присвиване в стомаха. До по-
добни реакции може да те дока-
рат съперникът в работата,
родителите ти, комунистите,
руснаците, поповете и кой ли
още не. 

За зла беда тези подобни на си-
во-черни облаци нагнетявания в
душата вредят и на емоционал-
но, и на физическо ниво. Какъв е
изходът? Ще те изненадам ли,
ако ти кажа, че е прошката? 

Да простиш на...
...другите                   

Когато някой те обиди или
предаде, ти първо реагираш с
възмущение. Вбесяваш се. Кога-
то случката избледнее, болката
си остава скрита надълбоко в
теб. И всеки път, когато се
сблъскаш в живота си с преда-
телство (дори и да не е насоче-
но към теб), отново започваш
да се вълнуваш по същия начин. 

Е, има и хора, които са склон-
ни да обвиняват другите за
всички беди, които им се случ-
ват. Но дори и да не си от тях,
все си отгледала по една глож-
деща обида в себе си, която се
обажда с тънък и настойчив
гласец в най-неподходящия мо-
мент и помрачава доброто ти
настроение. Ето затова е нуж-
но да простиш. Нали не си тол-
кова глупава да смяташ, че
предъвкването на стара обида и
подклаждането на гнева по

стар повод са изпълнени със
смисъл дейности?! Те само во-
дят до преразход на ценна енер-
гия. Затова прости и забрави.

...себе си                    
Ако си от хората, които се

чувстват отговорни и виновни
за всички световни беди, най-ве-
роятно не се харесваш. Точно за-
това и трудно можеш да си
простиш. Възможно е даже да не
можеш да си простиш факта, че
си по-дебела от Кейт Мос. Или
пък че си срамежлива или страх-
лива. Парадоксът тук е, че имен-
но неумението да се самоопрос-
тиш поддържа живи всичките
ти омразни недостатъци. Вер-
ните пътища са два. Или си да-
ваш сметка, че би могла да мис-
лиш и постъпваш много по-доб-
ре, и се променяш, ако можеш.
Или се приемаш и обикваш така-
ва, каквато си, ако се съмняваш,
че можеш да се промениш. 

...живота                
Тази прошка май е най-трудна-

та. Защото сърденето ти е на-
сочено към някакви абстракт-
ни обстоятелства и сили, кои-
то са те направили нещастна.
За някои това е просто жи-
вотът – хаотичен наниз от
несправедливи случайности. За
силно вярващите това може да
е самият господ бог, който спо-
ред техните представи им е
обърнал гръб. Макар че, съгласи
се, да прощаваш на господ, звучи
малко кощунствено. Атеисти-
те пък обвиняват съдбата, че
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Прости и
забрави
Прости и
забрави
„А сега отворете очи и погледнете съседа
си по място. Ще видите, че и той като вас е
човек, преживяващ големи или малки драми,
но продължава да върви напред през виелици
и мрак. Почувствайте близостта си с него и
му подайте ръка в знак на съпричастност.“



им е раздала лоши карти. В
крайна сметка историята е
пълна с примери за хора, надвили
и най-ужасната орис.

Често срещани 
заблуди и грешки

Нетърпение              
Във филмите всичко е толкова

красиво – животът на екрана се
променя в един вълшебен миг.
Близките на героя се скупчват
около него, плачат и се радват
на неговата духовна трансфор-
мация. В реалността може и да
стане така, но може и да не ста-
не. Изглежда, всеки се справя с
различна скорост със своя проб-
лем. Аз така се вживях в първа-
та си прошка, толкова се разда-
дох, такива сълзи пролях... След
година даже разбрах, че има още
остатъчни натрупвания от
обида в душата ми, които
продължаваха да ми пречат. Но
при всекиго е различно. Някои хо-
ра по природа са по-благодушни и
не натрупват толкова много
отрицателни емоции в себе си.
Други са по-серт. Трябва време.

Прекаляване              
Прошката не е самоизтеза-

ние. Ако се ровиш до полуда в
своята и в чуждите души, кога
ще ти остане време да се рад-
ваш на живота? Манията за
чистота, пък била тя и душев-
на, е вече диагноза. Така че –
всичко с мярка.

Загуба на баланса     
Много хора се затрудняват с

прошката, защото смятат, че
да простят, означава да одоб-
рят нечия постъпка. Ако започ-
нем така да прощаваме наред,
ще кажат те, всички ще ни се
качат на главите. Но не е точно
така. Да простиш, не означава
да се съгласиш с нечие вредно за
теб поведение. Нито да преста-
неш да се защитаваш. Само че е
абсолютно излишно, преди да
предприемеш действия в своя
защита, да се ядосаш като за
световно и да намразиш другия. 

Най-трудно е да простиш на
най-близките. Защото от тех-
ните обиди боли най-много. На
приятелката, която от доста
време се опитва да те всмуче в
океана на своите собствени дра-

ми, без да проявява ни най-малък
интерес и съчувствие към твои-
те моментни болки и проблеми,
можеш да простиш, но не си
длъжна да поддържаш подобни
отношения с нея занапред. Съ-
щото важи и за любимия, който
прави каквото и когато си поис-
ка, докато ти трябва на секун-
дата да реагираш на всяко него-
во желание. Да зарежеш всичко,
да се оправиш за половин час и да
хукнеш за срещата, която той
ти е определил след тримесечна
пауза. Защото, ако не хукнеш,
ще те обяви за предателка и его-
истка. Което си е чиста мани-
пулация. Да простиш на този чо-
век, не означава да се примириш
навеки с поведението му, а прос-
то да престанеш да се тръш-
каш. Защото той, тя, както и
ти сте свободни хора и имате
право на избор.

Прекомерни 

очаквания                  
Авторите, които засягат те-

мата за прошката*, обикнове-
но посочват в книгите си, че
след акта на прощаване в живо-
та на човек се случват много
положителни промени. Което
безспорно е така. Или най-мал-
кото отношенията ти с хора-
та се подобряват. При мен то-
ва стана много бавно и посте-
пенно, но стана. Без драматич-

ни скокове. Но трябва да те
подготвя, че наред със стопля-
нето на едни отношения има
опасност от охладняване на
други след прошката. Но в край-
на сметка, когато правиш ре-
монт вкъщи, изхвърляш някои
непотребни вещи на боклука,
нали? Така че на практика
прошката може да доведе и до
загубата на приятелствата,
които са се крепели на взаимно
негодувание. Може да доведе и
до трансформирането им.

Благотворният
ефект

Много хора, които са преживе-
ли блаженството на опрощение-
то, твърдят, че в живота им
след това започват да се случ-
ват чудеса. Американският ав-
тор Уейн Дайър твърди, че жи-

вотът му рязко се придвижил
напред във всички отношения
вследствие на много трудната и
драматична прошка към баща
му. Друг прекрасен пример е ге-
роят на Робърт де Ниро от фил-
ма „Мисията“. Той убива брат
си в пристъп на ревност. Про-
низван от вина, се присъединява
към една мисия и поема на дълъг
поход из латиноамериканските
джунгли, като непрекъснато
влачи след себе си огромен товар
от тежести за наказание. Кога-
то минава през достатъчно из-
питания, той най-сетне стига
до поредната височина, усмихва
се и прерязва въжето на товара.
Прощава на себе си. 

Прощавайки, ние помагаме
първо на себе си – освобождава-
ме се от излишните си тежес-
ти. Всеки сам решава обаче от
колко килограма товар да се ос-
вободи. Някои могат да се изку-
шат да се превърнат в ангели,
прощавайки и на най-заклетите
си врагове. Много благородно,
но това не се удава на всекиго. 

Едно знам със сигурност. Прош-
ката разхубавява. От нея даже се
отслабва (имайте го предвид, су-
етни дами!). Дори и да не стане-
те като Анджелина Джоли, със
сигурност ще изглеждате чув-
ствително по-красиви: лицето ви
ще е по-ведро, изражението – по-
дружелюбно, а погледът – по-сия-
ен и изпълнен с надежда и опти-
мизъм. Тази красота извира от
вътрешното усещане за хармо-
ния и радост след прошка.

Ваня СТОЙЧЕВА
* Материалът е подготвен по
книги на Уейн Дайър, Александър
Свияш, М. Норбеков и С. Н. Ла-
зарев.
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Н
е знам кой е автор на
горната крилата фраза,
но знам, че народът е
казал: „Мързелът движи

света.“ (Да ме прости главни-
ят редактор на БЕЛА.) Но аз
бих добавила: „И суетата, и су-
етата!“ Защото в свят, в кой-
то външният вид е решаващ
фактор, а скромността нищо
не чини пред нахалството, суе-
тата безспорно е ценност.  

Допустимата доза
Колко точно суета е нужна за

оцеляването ни? Не прекалено
много! Все пак тя е заклеймена
като един от седемте смъртни
гряха в Библията. Обаче не мо-
же да се отрече и друго – че
именно тя ни предпазва от дру-
ги два: мързел и чревоугодниче-
ство. Защото, да правиш жерт-
ви пред олтара на суетата, е
доста трудоемко и... диетично
(е, тук мога да разчитам на пох-
вала от главния редактор). 

Излиза, че суетата е
само за смелите хора
със силна воля. Изправе-
ни пред дилемата удо-
бен живот или перфек-
тен външен вид, те
непременно избират
второто.

И непременно изискват после
признанието на околните за

усилията, които са положили.
Когато влязат в местното ка-
фене, те очакват всички да за-
почнат да ахкат и охкат от
възхищение от външния им вид.

Но кой обича 
суетните?

Самовлюбените мечтаят за
признанието и възхищението
на всички наоколо. И дори не им
минава през ума, че хората, ко-
ито биха им се възхитили, са
предполагаемо повърхностни и
празноглави. Защото кой умен и
достоен човек ще тръгне да се
впечатлява от излъскан фасон,
маркови дрешки и от факта, че
си три пъти по-красива от мо-
мичето на съседната маса?! Но
за радост или за жалост умни-
те и достойни хора, изглежда,
са малцинство. 

Ние, мнозинството,
казваме своето суетно
„да“ на суетните хора.
Те може и да не са на-
дарени с безмерна кра-
сота по природа, но
поне добре си се отг-
леждат. С две думи,
поддържат се. 

И, естествено, изглеждат
красиви. А красотата е сила
голяма, направо кралимарковс-
ка. Кой каквото ще да твърди,
суетните хора са за уважение.
Те излъчват престиж и самочу-
вствие.

Но с нищо не бива да се прека-
лява. Пиеш, пиеш аспирин и взе-
меш, че се разболееш от грип...
Плуваш, плуваш и вземеш, че се
удавиш... 

Любимият ни 
смъртен грях

Любимият ни 
смъртен гряхСуетата 

е движеща сила, 
донесла безспорно
повече ползи 
на цивилизацията,
отколкото 
всичката 
скромност.

„

“
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А да се удавиш 
в суета, е гадно

Суетни могат да се нарекат
не само хората, които прекар-
ват с часове пред огледалото, а
въобще всички, които са болез-
нено зависими от мнението на
околните. 

Някой си Мейсън Кули е казал:
„Поддържаната суета е щедра,
а гладната такава е зло.“ Така
че суетата е необходима до-
толкова, доколкото ни кара да
се грижим за себе си, да сме уве-
рени и да получаваме по-лесно
онова, което искаме в живота.
Защото спомнете си все пак, че
имало един суетник, дето бил
толкова суетен, че накрая се
удавил в едно езеро, зашеметен
от собственото си отражение,
което видял във водата.

Митът за Нарцис
Нарцис бил много красив юно-

ша, син на нимфата Лариопа и
на речния бог Кефис. Когато
бил още бебе, прорицателят
Тирезий казал на родителите
му, че тяхното дете ще дожи-
вее до дълбока старост, ако ни-
кога не види лицето си. Нарцис
пораснал изключително красив
младеж. Много жени се опитва-
ли да пленят сърцето му, но
той бил безразличен към всички.
Дори когато в него се влюбила
нимфата Ехо, той я отблъснал. 

От тук нататък митът има
две версии. 
ВЕРСИЯ ПЪРВА Отхвърлени-
те от Нарцис жени много се
ядосали и поискали да го нака-
жат. Богинята Немезида чула
желанията им. Веднъж, връщай-
ки се от лов, Нарцис видял във
водата своето отражение и се
влюбил в него. Гледайки красиво-
то си лице, той, разсеян и влю-
бен, понечил да целуне отраже-
нието си и се удавил. 
ВЕРСИЯ ВТОРА Един от херу-
вимите бил влюбен в жестоко
отхвърлената от Нарцис ним-
фа Ехо и решил да накаже самия
Нарцис, като го накара да се
влюби в собственото си отра-
жение. И успял. А Нарцис умрял
от любов по своя лик, отразен в
бисерно чистата речна вода. На
лобното му място пораснали

красиви бели и жълти цветя,
които сега наричаме нарциси.

Никак не е трудно човек да си
извади поука, че със суетата не
бива да се прекалява. Макар че в
Еклесиаст (книга от Стария за-
вет) е казано, че нищо на този
свят няма смисъл и единствено-
то, което продължава да ни кара
да живеем, е... Сети се сама.

Кой е по-суетен
Оскар-Уайлдовата интерпре-

тация на мита за Нарцис е мно-
го впечатляваща и същевремен-

но доказва горната теза перфе-
ктно. Ще се опитам да я прераз-
кажа накратко. Нарцис умрял.
Езерото, в което се оглеждал, се
превърнало от чаша сладка вода
в чаша солени сълзи. Тогава прек-
расните ореади дошли да попе-
ят през плач и да утешат езеро-
то. И когато видели, че то се е
превърнало от чаша сладка вода
в чаша солени сълзи, разпуснали
зелените си плитки и плачейки,
казали: „Нищо чудно, че си тол-
кова тъжно и толкова скърбиш
за Нарцис. Та той беше толкова

красив.“ – „Но красив ли беше
Нарцис?“ – попитало езерото.
„Че кой може да знае това по-
добре от теб?! Нас той ни под-
минаваше, но теб винаги те
търсеше, лягаше на твоите бре-
гове и докато те гледаше, се лю-
буваше на своята красота, от-
разена в твоите води.“ А езеро-
то отговорило: „Но аз обичах
Нарцис, защото, когато лягаше
на моите брегове и поглеждаше
надолу към мен, аз се любувах на
моята собствена красота, от-
разена в неговите очи.“

Неудобните 
въпроси

Ако си забелязала, психолози-
те, а не тъщите, са хората,
способни да развалят всичко.
Ако някой е готин, непременно
ще се намери някой психолог да
го притисне с неудобни въпроси,
с които да го докара до депре-
сия, от която после ще го леку-
ва. Предполагам, че ако насреща
си имаш един от техния вид,
той веднага щеше да попита:
„Дали суетните се замислят,
че когато започнат да остаря-
ват и красотата им изневери,
те ще страдат много повече
от останалите хора?“ Това оба-
че е твърде угнетяваща тема,
за да се занимавам с нея сега.
Пък и вероятно суетните се за-
мислят по този повод с ужас,
но какво могат да направят? 

А дали суетата не е просто
прикриване на страха да се по-
кажеш естествен? Е, ако някой
седне да прави от себе си нещо,
което не е, това се нарича позь-
орство, а не суета. 

И още един неудобен въпрос
ми идва наум: „Да не би суетни-
те да имат някакъв проблем,
щом са толкова зависими от
мнението на хора, които дори
не познават?“ Едно е сигурно –
това е изтощително. Но ако не
пречи на суетния да се интере-
сува и от мнението на хора, ко-
ито обича, то надали може да
се каже, че има проблем, заради
който да ходи по групови тера-
пии. Ситуацията няма да бъде
наред тогава, когато суетният
вече не може да обича никого
другиго освен себе си.

Ирена РАЙЧЕВА

„Всичко е суета“, 
картина на 

Алан Гилберт
(1873–1929 г.)

Крилати мисли
„Себепознанието ще те предпази от суета.“

Мигел де Сервантес

„Казват, че кокошките крякат най-силно, ко-
гато няма нищо съществено в яйцата им.“

Амброуз Биърс

„Единственият лек за суетата е смехът, а
единственият недостатък, на който можем
да се смеем, е суетата.“

Хен Бергсон



Т
е, естествено, винаги ни
мислят доброто и винаги
имат мнение за това, кое-
то не им влиза в работа-

та. Правят забележки за ин-
тимните ни отношения, реша-
ват вместо нас как да отглеж-
даме и възпитаваме децата си,
какъв е най-здравословният
хранителен режим, който тря-
бва да спазваме, кои да бъдат
наши приятели, какъв е най-лес-
ният начин да направим едно
или друго нещо. 

Да ги отхвърлим
категорично, озна-
чава да унищожим

и малкото самоува-
жение, което им е
останало.

Защото те се възприемат ка-
то хора с големи сърца, които
винаги се грижат за доброто на
близките си.

Разбира се, че са доброжела-
телни, но поведението им е
доста натрапчиво, а самите те
– досадни. 

Защо искат 
да дават съвети

Просто защото са избрали ед-
на несъзнателна стратегия за
бягство от своите емоции.

Те не проявяват
почти никакъв ин-
терес към самите
себе си, забравили
са да говорят за
личния си живот и
посмъртно не мо-
гат да създадат
интимна връзка. 

Да се занимават с проблемите
на другите, е начин да се скри-
ят, да се спасят от негативна-
та оценка на околните за тях
самите. 

Надянали маската на непогре-
шими съветници

те често се
превръщат 

в обвинители
които вгорчават живота ни.
На пръв поглед изглеждат много
сигурни в себе си, но в действи-
телност страдат от липса на
самоуважение. Единствено усе-
щането, че са полезни, ги зареж-
да с чувство за хармония, тъй
като са неспособни да се оби-
чат. Доказвайки непрекъснато
своята незаменимост чрез да-
ване на съвети, те се стремят
да нахранят един ненаситен,
болезнен нарцисизъм в себе си.

Някои от тях оти-
ват още по-далече
– започват да се из-
живяват като спа-
сители. Чувстват
се виновни, ако не

помогнат, дори ко-
гато никой не им
иска помощта.

Тази виновност обикновено
произтича от неосъзнатото
чувство, че не са достойни да
съществуват. Бъркащите се
във всичко са предимно хора, ко-
ито в детските и юношеските
си години са регулирали отно-
шенията на своите родители.
На по-късен етап (вече като
възрастни) те копират тази
схема на поведение, като изхож-
дат от твърдото убеждение,
че близките им са неспособни да
се справят с възникналите
проблеми.

Те не се смятат 
за натрапници

Хората, които се бъркат във
всичко, не възприемат собстве-
ното си поведение за натрапчиво. 

Те трудно разграни-
чават ролята на
помощник от тази
на спасител.

Ето защо не бива да се оста-
вяме да ни въвлекат в тяхната
игра на доброжелателност. Ед-
но „Много те обичам, но ме ос-
тави сам да реша проблемите
си“ още в самото начало би ти
спестило досадното им усърдие
да оправят непрекъснато живо-
та ти.
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Микрофон за психоМикрофон за психоллогогаа

РРАЙНА АНГЕЛАЙНА АНГЕЛООВВАА �

ОчАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ
Ако си се озовала в безизходица, ако си се сблъскала с проблем, който не можеш да решиш, помоли психолога Райна Ангелова за по-
мощ. Можеш да го сториш лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, ул. „Заго-
ре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай „За рубриката „Микрофон за психолога“.
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Хората, които 
се бъркат във всичко

Хората, които 
се бъркат във всичко

„Напусни го! Той въобще не държи на теб.“; „Твърде отстъпчива си с колегите.“
„Съветниците“ не се уморяват да се занимават с проблемите на другите... 
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Д
а извършиш този „подвиг“, не е чак
толкова трудно, но не е и лесно.
Първо, трябва да свикнеш с мисъл-
та, че работата, която вършиш в

момента, не отстъпва по достойнства на
работата на всички останали. Няма безин-
тересни професии. Има безрадостни хора.
Защото, да изпитваш радост от онова, ко-
ето правиш, зависи изключително и само
от теб.

Митът за призванието
Задачите те затрупват, началникът ти е

недоволен и всички останали колеги освен
теб пърхат от ентусиазъм и енергия… То-
ва положение задължително води към въп-
роса „Дали съм избрала правилно професия-
та и работното си място?“.

Спокойно. В избора на бъдеща професия
хората по-често се ръководят не толкова
от истинските си желания, колкото от
очакванията и представите на родители-
те си и от конюнктурата на пазара на тру-
да. Но даже и избраното от теб занимание
да няма нищо общо с истинските ти стре-
межи, това все още не е драма. Днес, да се
определи веднъж и за цял живот естество-
то на онова, с което ще се занимаваш, не
само че не е възможно, но не е и нужно. 

Някои хора до края на дните си уточня-
ват съдържанието на понятието „призва-

ние“ и от време на време се питат: „Е, пос-
тигнах целта си, а какво ще правя от тук
нататък?“

За повечето от нас обаче желанието да
сменяш сферите и периметъра си на дей-
ност изглежда странно. Сигурно защото ни
се свидят времето и силите, които сме
вложили за образование и за усвояване на ос-
новни трудови навици. Страх ни е да загу-
бим лесно онова, което сме постигнали с
пот на чело. Пък дори и то да не ни привли-
ча особено. Но още преди петдесет години
фантастът Иван Ефремов предсказва, че
човекът на бъдещето ще усвоява през своя
живот минимум три професии. Днес в то-
ва твърдение няма нищо странно. Човек

може да има едно призвание на 25-годишна
възраст и съвсем друго, когато навърши 35
години. Трябва да се опитва от всичко – пъ-
тувания, хобита, нови роли. Наложително е
да се самоизучаваме, за да се открием и пре-
открием. И не е задължително да учим на-
ново пет години висше образование, за да
сменим работата си. Животът също е
училище.

Да разбереш 
потребностите си…

Ако още не си готова да търсиш ново за-
нимание, което да те направи щастлива,
потърси другото си „аз“ в настоящата си
работа. Но първо трябва да разбереш какво
все пак ти харесва в нея. Опитай се да от-
делиш своите собствени параметри за ху-
бава работа от онези, култивирани в се-
мейството ти. „Дядо ми цял живот е ста-
вал в 6.00 ч., за да бъде точно в 8.00 ч. на ра-
ботното си място – разказва 23-годишна-
та Валя. – Когато си намерих отлична на-
домна работа, баба и мама дълго не можеха
да приемат, че аз работя. За тях да рабо-
тиш, означава да излизаш в ранни зори от
вкъщи, за да хванеш първия автобус за
някъде.“

За да разбереш какво лично ти влагаш в
понятието „хубава работа“, помисли добре
какво искаш да получаваш от нея. Да пома-
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Работата,
която ни

прави 

Работата,
която ни

прави 

ЩАСТЛИВИЩАСТЛИВИ

Превръщането на работата
във важна и смислена част
от живота, изглежда, не е 

само твой каприз, а 
естествено желание на 

всеки търсещ човек. 
И по-добре е да го задоволиш,

защото, като се замислиш,
прекарваш най-много време
на… работното си място.

ПРИЗВАНИЕТО СЕ ТЪРСИ ЦЯЛ ЖИВОТ



гаш на другите или да се сдобиеш със слава?
Да разполагаш с повече свободно време или
да имаш на разположение кола с шофьор?
От отговорите на тези въпроси ще разбе-
реш какви са твоите неудовлетворени
потребности – нереализиран статус, липса
на уважение от колегите и шефовете или
просто липса на повече свобода. Помисли
обаче за всички подробности: в голям или в
малък колектив предпочиташ да работиш,
как искаш да изглежда шефът ти, къде си
представяш, че се намира работното ти
място, какви задачи биха те накарали да се
чувстваш по-значима. Създай в главата си
първо образа на идеалната за теб работа.
После по същия начин – на хубавата рабо-
та. И накрая – на приемливата за теб рабо-
та. Може да се окаже, че въображаемият
шеф на идеалната за теб работа е човек,
който задължително знае осем езика и се
облича в костюми на Армани, но ти без
притеснение одобряваш за шеф на приемли-
вата за теб работа някой мил и добре въз-
питан човек, който се облича просто
спретнато. Рисувайки подобни мислени
картини, ти помагаш на себе си да приемеш
реалността.

…И да се примириш 
с отказа от тях

Когато работата отговаря на основните
ни потребности и очаквания, ние, естест-
вено, се чувстваме комфортно. Но ако то-
ва не е така, ние неизбежно се стресираме и
фрустрираме. „Когато аз си намерих рабо-
та, ми казаха, че съвсем спокойно мога два
дни от седмицата да си оставам вкъщи. То-
ва ме обиди. Обичам да се чувствам нужна
по всяко време“ – довери ни 26-годишната
Нора. Друга на нейно място би се зарадвала
на едно такова предложение.

Реалността рядко съответства на наши-
те желания: свободата е трудно съвмести-
ма със стабилността, а властта – с въз-
можността да общуваш непосредствено и
лесно с околните (шефът трябва да се дър-
жи по-дистанцирано, нали така?). За да из-
бегнеш разочарования от подобен харак-
тер, трябва предварително да жертваш
част от желанията и очакванията си за
идеална работа. Избирайки едно, ние неиз-
менно се отказваме от друго. Но загубата
няма да е толкова болезнена, ако изборът ни
е осъзнат.

Да определиш 
неприемливото

Да си изясниш кое е неприемливо за теб, е
не по-малко важно от това да определиш
какво е приемливо. Рисувайки в главата си
образа на идеалната работа, трябва да

включиш и онова, което категорично не би
могла да изтърпиш в нея. Всеки човек има
праг на търпимост. Например може да си
така устроена, че в рамките на една ра-
ботна седмица да си в състояние да издър-
жиш един голям скандал с шефа си и 2–3 по-
незначителни с колегите си. Нито скандал
повече. Ако нивото на стрес в настоящата
ти работа отдавна е прескочило твоя праг
на търпимост, налага се наистина да взе-
меш мерки.

Да се спасиш от стреса…
Какво да правиш, ако атмосферата в ра-

ботата ти е непоносима? Вариантите са
три: да се примириш (в свой ущърб), да на-
пуснеш работа или да се опиташ да пречу-
пиш ситуацията. Ако избереш третия на-
чин, започвай да действаш и не спирай до
момента, докато умората не те остави
без сили. Защото, да се научиш да осъзна-
ваш емоциите си и да ги управляваш, е изк-
лючително трудоемка задача. Направи ше-
фа си свой съюзник, като поговориш с него
откровено. Целта е всеки от вас да получи
информация, какви са очакванията на дру-
гия.

Впрочем стресът невинаги е еднозначно
вреден. В условията на конкуренция той се
явява понякога допълнителен стимул за
развитие. 

…И от скуката
Скука ни обзема не само тогава, когато

нямаме работа. Това чувство е свързано с
липсата на силна мотивация. А за тази лип-
са има три основни причини: рутинният ха-
рактер на работата, априорното отсъ-
ствие на интерес към нея или недостатъч-
ното уважение към организацията, в която
работиш. Ако все пак искаш да си възвър-
неш ентусиазма за работа, най-важното е
да се простиш с мита, че на друго място би
могла да намериш по-интересни и по-подхо-
дящи за теб занимания. Представата ни е
тази, която прави дадена работа интерес-
на или не. На всяко работно място има мяс-
то и за творчество.

Ще попиташ какво да прави в този случай
финансовият мениджър, който се вижда в
мечтите си като джазмузикант? Ами,
веднъж завинаги да си набие в главата, че
настоящата му работа е ценна, защото
благодарение на нея храни цялото си семей-
ство. А, както е известно, музикант къща
не храни…

И не бива да чакаш началникът ти или ня-
кой друг да ти даде възможност да пока-
жеш какво можеш в работата. Дай си я са-
ма. Началникът задължително ще оцени
твоята находчивост и креативност.

Да се осмелиш 
да си тръгнеш

Ако си сто процента сигурна, че тази ра-
бота не ти носи никакво, ама никакво удо-
волствие, се налага да направиш по-радикал-
на крачка – да си тръгнеш. Това решение
може да провокира различни страхове. А
какво ще стане, ако не намериш никаква
друга подходяща работа? Ами ако ти се на-
ложи да платиш висока цена за самоувере-
ността си? Ами ако се надценяваш? Впро-
чем този ред на мисли не е единствено въз-
можният. Защо пък да не разгледаш своята
доброволна оставка като начин да се качиш
на друго, по-високо стъпало в развитието
си?! В някакъв момент трябва да решиш
кой ти е по-мил – ти или твоята работа.
Ако човек смята себе си за по-голям от
своята работа, той не се бои да я загуби.

Раздялата с работно място, естествено,
предполага търсене на ново. За хората, кои-
то ясно и точно знаят какво искат, това
ще бъде лесно като детска игра. А тези, ко-
ито не знаят, поне ще си дадат шанс да
открият работата, която им е по душа.
Но дори и да не я открият, поне ще вкусят
от онова невероятно чувство за свобода и
вътрешно обновление. 

Силвия ВЕСЕЛИНОВА

CMYK-69

Бела, брой 1 (107), 2007
69



?

CMYK-70

70
Бела, брой 1 (107), 2007

ТЕ ЗА НАСТЕ ЗА НАС

Каква Ева 
търси Адам

Каква Ева 
търси АдамПриятелка, съблазнителка, 

майка, сестра, спътница и 
любима. Мъжете искат шест 
в едно. И точно защото това 
е утопия, БЕЛА поиска да научи
кое от всичко изброено е 
все пак най-важно за НЕГО.  

Да сме по-освободени в секса.
Да не разчитаме финансово на тях.
Да се включваме в печеленето на пари за семейството.
Да не вдигаме светкавичен скандал веднага щом ги видим да
се заглеждат по други жени.
Да не повтаряме постоянно въпроса „А какво мислиш за…?“
и да не говорим излишни „женски глупости“ в тяхно присъ-
ствие.
Да не очакваме постоянни доказателства за любов от тях.
Нито прекалено много подаръци.
Да готвим почти толкова добре, колкото техните майки.
Звучи така, сякаш мъжете най-накрая са пораснали, а?

ЕТО КАКВО ИСКАТ ТЕ ОТ НАС

4

5

6

7

1
2
3

Н
ас, жените, винаги, ама винаги
живо ни интересува какво
точно мислят нашите люби-
ми мъже за нас. Как е устроен

техният мозък? Какво определя предпо-
читанията на един Адам към точно една
определена Ева? 

За да стигнем до истината, ние
разговаряхме подробно и задълбоче-
но с пет „модела“ мъже – с прясно
влюбения Иван, с индивидуалис-
та Мартин, с вечно търсещия
равноправие Константин, с
твърдо стъпилия на земята
Христо и с пословичния ек-
строверт Станислав.

Внимателно прочети „прото-
колите“ от разговорите ни с
тях по темите любов, вяр-
ност, толерантност и семейна
ориентация. Мненията, есте-
ствено, са много субективни.
За да получиш по-пълна предс-
тава за това, как мъжете си
представят съвместния живот
с нас, публикуваме и резултати-
те от една представителна анке-
та, направена в чужбина, но без да
цитираме процентите (те не важат
за България). Просто подредихме прио-
ритетите им по точки.

ТОЙ Е НА 28 ГОДИНИ 
И ПО ПРОФЕСИЯ Е 
АРХЕОЛОГ
– Пак ли си влюбен? Но
честно? С какво те омагьо-
са новата ти приятелка?
– И двамата сме археолози и
живеем в София. Един ден
Юлия ме помоли в библиотека-
та да прочета и коригирам
един неин доклад. Чувството,
че мога с нещо да є бъда поле-
зен, ме накара да се почуствам
горд от себе си… Това изигра
решаваща роля за бъдещите ни
отношения.
– Какво є е по-особеното
на Юлия?
– Ами, има черна коса, мъничка
и грациозна е. Толкова е слабич-
ка, че мога без проблем да я
разнасям насам-натам на гръб.
Чувствам се силен в нейно
присъствие. Но не само физи-
чески, а и във връзката. Както
смятам и че трябва да бъде –
мъжът винаги трябва да е по-
силният в едни отношения.
– Силен мъж – слаба жена…
Да не би да си мачо? 
– Определено не съм. С удовол-
ствие бих глезил някоя жена.
Но първо тя трябва да ми поз-
воли да го направя. Иначе няма
да се получи. Просто не харес-
вам жени, които искат на вся-
ка цена да контролират неща-
та.
– Важна ли е за теб верно-
стта?
– Без нея не може да функцио-
нира нито една връзка. Не е в
природата ми да изневерявам.
Нямам такава потребност. Ви-
наги съм бил верен на жените,
с които съм бил, и, естестве-
но, очаквам същото от
партньорката си. Не знам дали
бих могъл да понеса някой да
ме мами. За щастие не ми се е
случвало.

Протокол от разговора с влюбения ИВАН

Той иска ТЯ 
да не очаква 
постоянно 
подаръци 
от него

Д

Ф

Просто не 
харесвам жени, 

които искат 
на всяка цена 
да контролират 

нещата.
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ТОЙ Е НА 44 ГОДИНИ, 
ЖЕНЕН, СЪС СВОБОДНА
ПРОФЕСИЯ
– Дразни ли те, когато ед-
на жена харчи много пари
за ненужни според теб не-
ща?
– Парите не са най-важното за
мен. Жена ми може да си харчи
пари за всичко, което є е необ-
ходимо. Ако иска да си купи
маркова чанта, която струва
не 60, а 600 лева, моля, да запо-
вяда. Важното за мен е жената
да има същото отношение към
парите, каквото имам и аз. Ако
се опита обаче да ограничи фи-
нансовата ми свобода, принуж-
давайки ме да влагам пари в ня-
какви дългосрочни проекти, за
които дори и тя няма идея да-
ли ще са успешни, тогава в ни-
какъв случай няма да остана с
нея.
– Какво най-много харесваш
в жена си?
– Не бих могъл да имам нищо
общо с жени, които имат само
едни дълги крака и едни сочни
устни. Оценявам ума на една
жена. Хубавият секс също е
функция на ума според мен.
– Значи обичаш да разгова-
ряш с жена си, преди да
правите секс…
– Винаги обичам да разговарям с
жена си. Затова и сексът ни е
супер. Но не е задължително
точно преди секс да разговаря-
ме. Макар че понякога е много
възбуждащо да обсъждаш
предстоящия секс, преди още
да се е случил. Да уточнявате
какво очаквате един от друг,
какво ви доставя удоволствие.
Това е една възбуждаща игра на
думи, която понякога може да
замести предиграта в секса.
– Смяташ ли, че изневяра-
та води до разпадане на
връзката? 
– В една връзка мъжът и жена-
та трябва да се уважават и да
не се нараняват. Ако на един
от двамата му дойде желание
за флирт или забежка, това ви-
наги е знак, че във връзката не-
що не е наред. В този случай
лично аз бих се опитал да про-
меня нещо в самата връзка.
Ако жена ми ми изневери, това,
естествено, много ще ме огор-
чи. Но бих прекратил отноше-
нията си с нея само ако уста-
новя, че причината за нейната
изневяра е тази, че смята секса
с мен за недостатъчен и дори
за лош. Защото в този случай
нищо не може да се направи.

Протокол от разговора с 

индивидуалиста МАРТИН

Сексът не е въпрос на техни-
ки, които можеш да промениш
от утре. Той е нагласа и тръп-
ка… Щом веднъж е решила, че
вече не є харесва с мен, няма
голям шанс повече никога да є
хареса.
– Важно ли е за теб
партньорката ти да има
работа, която да є харес-
ва? 
– Тя трябва да прави онова, ко-
ето желае и за което, естест-
вено, има талант. Ако ще є
достави удоволствие да прави
археологически разкопки в
Иран, няма проблем. Но не бих
допуснал тя да работи само за-
щото трябва да изкарва пари.
Жените, които са принудени
да търпят скучната си работа
и отвратителните си начални-
ци, стават нетърпими вкъщи.
Невротични. Не се издържат.
Ако случаят е такъв, предпо-
читам тя да си остане вкъщи
и аз да я издържам. А тя да се
занимава с манджите и децата.
Но само в този случай.
– А неприятно ли ти е, ако
една жена печели повече
от теб?
– Точно обратното. Ще я
подкрепям, колкото мога, за да
расте тя в кариерата си.
– Изискваш ли от жена си
да толерира недостатъци-
те ти?
– Да, разбира се. Но изисквам и
от себе си да толерирам ней-
ните. Тя освен всичко друго ми
е и приятелка. А приятелите
те харесват такъв, какъвто
си – с плюсовете и с минусите
ти.

ТОЙ Е НА 45 ГОДИНИ, 
УЧИТЕЛ Е ПО ПРОФЕСИЯ
И Е ЖЕНЕН ОТ 
ПЕТ ГОДИНИ
– Важно ли е за теб да раз-
говаряш с жена си?
– Намирам говоренето с нея за
еротично! Така се гради близо-
стта. Вярвам, че не мога да
имам никакви отношения с же-
на, с която нямаме какво да си
кажем. Не бих могъл да живея
с такава дама. Комуникацията
е канавата на една връзка.
– Как смяташ, че една же-
на трябва да се отнася
към парите? Изискваш ли
пестеливост от жена си?
Учителите не печелят
много пари все пак.
– Една жена според мен трябва
да се справя умно и разумно с
парите. Както правя аз като
мъж. Тя трябва да има респект
към тях, да не забравя колко
трудно се печелят. Е, понякога
може да си позволява да хвър-
ля пари за женски глезотии, но
пак разумно. Жена ми за щас-
тие е пестелива. Така че не се
налага да изисквам това от
нея.
– Мъжът трябва ли да по-
мага в домакинството?
– Трябва, но толкова често,
колкото го правя аз. Когато
се налага, бърша прах, пускам
прахосмукачката. Домакинска-
та работа не е чак толкова
неприятна. Поне за мен. Поня-

Д

Ф

Жените, които са
принудени да търпят
скучната си работа и

отвратителните си
началници, стават
нетърпими вкъщи.
Невротични. Не се

издържат.

Протокол от разговора с вечно търсещия

равноправие КОНСТАНТИН

кога даже инициативата за по-
чистването на дома идва от
мен. Правя си гимнастика, ка-
то тупам килимите от време
на време. Но аз съм чистофай-
ник. Освен че помагам в дома-
кинството, гледам и да не ца-
пам. А, и винаги аз изхвърлям
боклука.
– Важна ли е за теб верно-
стта?
– Духовата вярност наистина
е много важна за мен. Верно-
стта включва в себе си отго-
ворност и доверие. На тях
държа много. Но физическата
изневяра не я броя за изневяра.
Една нощ, прекарана в леглото
на друга жена, едва ли би могла
да разруши връзката между
двама души. Напротив, даже
може да освежи техния сексу-
ален живот. Д

Ф

Една нощ, прека-
рана в леглото на
друга жена, едва

ли би могла да раз-
руши връзката

между двама ду-
ши. Напротив, да-
же може да осве-
жи техния сексуа-

лен живот. 

Той иска ТЯ да не му вдига 
скандал, когато той се загледа
по някоя красавица на улицата
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ТОЙ Е НА 39 ГОДИНИ, 
ФИНАНСИСТ ПО ПРОФЕ-
СИЯ, ТОКУ-ЩО РАЗВЕДЕН
– Сексът толкова ли е ва-
жен за една връзка, колко-
то се твърди?
– Ако в леглото нещо не е на-
ред, нищо не е наред във връз-
ката.
– Каква трябва да бъде же-
ната в леглото?
– Да харесва тялото си и това
да личи. Аз предпочитам под-
държаните и суетни жени, кои-
то изглеждат перфектно, ко-
гато се съблекат. И задължи-
телно да може свободно да за-
явява сексуалните си предпочи-
тания. 
– Значи външният вид за
теб играе голяма роля?
– Всъщност думата „перфект-
на“ е малко пресилена. Нито
едно тяло не е перфектно. Но
жената, с която съм, трябва
да носи и показва дори недос-
татъците си с достойнство.
Аз надушвам отдалеч жените
без самочувствие. И ги заоби-
калям.
– Какво може да убие стра-
стта ти?
– Не мога да понасям една жена
постоянно да ме пита „Дебела
ли съм?“. Давам само пример.
Пак опираме до ниското само-
чувствие. То наистина може да
убие страстта ми. Държа же-
ната, която е с мен, да полага
грижи за красотата си. Това е
знак, че тя ме уважава. В това
число и като сексуален партнь-
ор. Не би ми било приятно да
спя с нея, ако не си е обръснала
краката например.
– Трябва ли според теб тя
да има солидна професия?
– Трябва да е самостоятелна и
самоуверена. Ако иска да си
стои само вкъщи и да ме гледа
с обожание, няма да стане. В
някакъв момент ще започне да
ми прави забележки, да ме чака
на вратата с упреци, че съм
закъснял. Друго е да се прибера
и да има с кого да обменя ня-
колко думи и на професионални
теми. Ако и тя работи, ще ме
разбира по-добре. Така смятам.
Колкото до солидна профе-
сия… Не знам дали трябва да е
солидна, но трябва да има про-
фесия.
– А държиш ли на общите

Протокол от разговора ни с твърдо 
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интереси като фактор за
здравината на връзката?
– Да. Предпочитам да имаме
общи интереси. Или поне мал-
ко тя да се интересува от хо-
бито ми. Аз много си падам по
колите. Е, не е длъжна да знае
наизуст устройството на ав-
томобила, но ми се иска поне
да може да различава марките
им, а не да говори за тях като
цветни предмети – тази чер-
вената, тази сивата…
– А би ли приел, ако жена
ти си има хоби?
– Да, разбира се. Даже ще ми е
приятно.
– Значи не очакваш тя да
бъде единствено изпълнена
с обожание към теб дома-
киня и майка на децата ти?
– Съвсем не. Но мисля, че казах
достатъчно по темата. 
– Колко толерантна тряб-
ва да е една жена?
– Нетолерантността и склон-
ността на една жена към бързи
упреци са ми противни. Очак-
вам тя да толерира моите из-
лизания с приятели през уикен-
да. Аз също бих толерирал ней-
ните излизания на кафе с прия-
телки. Не искам да ми се мет-
не на врата и да ме задуши с
претенциите и очакванията си
за щастлив семеен живот. Та-
кова обсебващо поведение не
бих толерирал.
– А важно ли е за теб тя
да е честна и открита?
– Да. Задължително. Мога да
понеса всяка истина, дори и да
боли. Но предпочитам да ми
казват истината, отколкото
да ме лъжат. 

Д
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Не искам да 
ми се метне на
врата и да ме 

задуши с претен-
циите и очаквани-
ята си за щастлив

семеен живот. 
Такова обсебващо
поведение не бих

толерирал.

ТОЙ Е НА 56 ГОДИНИ, ПИ-
САТЕЛ Е И ИМА ЗАД ГЪРБА
СИ ЧЕТИРИ ДЪЛГИ ВРЪЗКИ
– Как изглежда жената, в
която би се влюбил?
– В моя живот съм се сблъ-
сквал с два типа жени – енер-
гични миньончета, каквато е
майка ми, и високи, силни и не-
зависими блондинки.
– Какво прави една жена
привлекателна за теб? Ка-
то изключим външния
вид…
– Повечето от моите прия-
телки са били учителки. Явно
ме привличат интелигентки-
те. С Ани например часове на-
ред седяхме в едно кафене и си
говорехме за Сартър. Беше ни
много хубаво. Сартър ни сва-
тоса един вид. Но за жалост
не си паснахме на битово ниво.
Дразнеха ме нейните безкрайни
планирания на почивки, пазару-
ване… Искаше да ме подреди
като вещ в живота си. Затова
и скъсах с нея.
– Да не би Ани да е искала
да ходите на море, а ти –
на планина…
– Не, не е това. Просто не мо-
жах да понеса нейната страст
да планира. Липсваше є импул-
сивност. Аз обичам нещата да
се случват в последния мо-
мент. Да има изненада, напре-
жение. А може би пък не мога
да понеса нищо, към което
трябва да се нагаждам… Или
пък скуката. Май имам нужда
от огън-момиче, от някоя, коя-
то ще ми вдига кръвното пос-

Протокол от разговора ни с 

пословичния екстроверт СТАНИСЛАВ

тоянно.
– Значи обичаш да правиш
онова, което на теб ти ха-
ресва? Това не би понесла
нито една жена.
– Сигурно. Затова и не съм се
женил. Сигурно в мен дреме ня-
кой стар паша… Искам всичко
да става така, както на мен ми
е угодно.
– Как искаш една жена да
се държи в леглото?
– Да казва ясно какво точно
иска. Понякога ми е трудно да
се досещам какво точно тряб-
ва да направя, за да є доставя
удоволствие.
– Какво според теб може
да убие една връзка?
– Ако една жена се опита със
сила да навлезе в личното ми
пространство, ще ме отблъс-
не завинаги. Обичам свободата
си и не бих позволил на никоя
да ми я отнеме. Ако съм ре-
шил, че ще пия бира с прияте-
ли, ничии женски молби не биха
ме спрели. Точка.

Д

Ф

Сигурно в мен 
дреме някой стар 

паша… Искам 
всичко в една връзка

да става така, 
както на мен ми е

угодно.

Той иска ТЯ да е сексуално
разкрепостена
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О
ще с приземяването
на американския
бряг ми става ясно,
че това, дето Хрис-

тофор Колумб вече ме е изпре-
варил, няма да ми е от голяма
полза. Пет века след него всеки
сам и наново трябва да прео-
ткрие своята Америка, защо-
то срещата на европееца с нея
протича винаги като парадок-
сален сблъсък на две народопси-
хологии. Разбирам го още на ле-
тището в Сейнт Луис – чакат
ме моите домакини, но ми
липсва куфарът! А и отникъде
стреснатият взор не вижда
как пристигащите получават
багажа си. Оказва се, че той об-
щодостъпно (и някак безсто-
панствено) ме чака след зоната
на посрещачите, почти на са-
мия изход на летището… Не-
доумявам: ако тази практика
се въведе у нас, то на летище
София няма как да не се навъ-
дят едни ми ти... професионал-
ни посрещачи на куфари!

Изначалното чувство за си-
гурност, с което ме приема

Америка, обаче е и нещото, от
което лека-полека, но „сигурно“
щях  впоследствие да се освобо-
дя. То отстъпи място на неп-
рестанните ми терзания, до-
колко правя това или онова спо-
ред американския канон и дали
случайно няма да бъда санкцио-
нирана от него. Понеже, първо,
бяха ме наплашили, че „тук
всичко е много различно, а и за-
конът е железен“. И аз неп-
рекъснато го очаквах (понякога
напразно). И второ, особено на
юг, да кажем, във Флорида, мо-
жеш и да си спестиш спазване-
то на реда, стига да знаеш как.
Вследствие на което ценност-
ната ми система окончателно
се дебалансира и аз по-скоро не
различавах кое е позволено и до-
пустимо и кое – не. „Всичко е
забранено, когато те хванат“,
обобщава мъжът ми, след като

справедливо, но безкомпромисно
ни глобяват за неправилно спи-
ране с кола – именно там, къде-
то често сме виждали необез-
покоявани маямски нарушите-
ли. Плащаме 34 долара на амери-
канската хазна и се утешаваме
с афоризма на Флобер, че Аме-
рика е пример за несправедли-
вост още с това, че може и да е
открита от Колумб, но носи
името на Америго Веспучи. 

Всъщност справедливостта
(особено социалната) не е порок
в Америка, но не е и кой знае
каква добродетел. Затова на-
вярно, даже и равноправни,

аутсайдерите 
си остават аут

Негрите – в гетата, индиан-
ците – в резерватите, клоша-
рите – на тротоара. Бягат ли
от свободата (в смисъла, който
влага Ерих Фром), никой тук не
се и пита, понеже го има гото-
вия отговор: те „така“ са си

избрали да живеят. „Така“ със
сигурност индианците са пове-
че в романите на Майн Рид и
филмите на Гойко Митич, от-
колкото в собствената им ро-
дина. „Така“ клошарите съвсем
не са лошите, но не са и отшел-
ници, въргалят се на най-турис-
тическите места, а присъ-
ствието им там е колкото
мълчаливо, толкова и красноре-
чиво. „Така“ расизмът не е над-
живян в най-голямата демокра-
ция. И той е в предубеденост-
та на белите към черните (в
многобройните им предупреж-
дения да не се заплитам из чер-
ните квартали или в школски-
те автобусчета, пълни само с
черни деца). Той е и във враж-
дебността на черните към бе-
лите – невинна, но бяла, аз неед-
нократно я изпитвах с кожата
си: като нелюбезност или кога-
то късно вечер преглъщах в
метрото социални протести
под формата на черна агресия.
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ПО СВЕТАПО СВЕТА

Аз, една заклета фран-

кофонка, отдавам почит

на американското знаме 

благодаря ти за
любопитството!

ККооллууммббее,,ККооллууммббее,,

МОЕТО АМЕРИКАНСКО ЛЯТО

Металната конструкция с

надпис Saint Louis University

e изработена по проект на

българин, мой приятел
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От което не ми ставаше по-
уютно в ъндърграунда (и извън
него). Дезинтегриращи ли са за
Америка тези реалности, не
зная, но мисля, че процесите
могат да се обобщят, ако пе-
рифразирам строфата на Ви-
соцки „нет, все не так как на-
до“ (не, всичко е не така, както
трябва“) с „нет, не все так, как
надо“ („не, не всичко е така,
както трябва“).

Извън това

прагматизмът е
най-американската

черта
и тотално организира човеш-
кия бит. Конструктивно е
предвидено прането от втория
етаж на къщата, където са
спалните, да се спуска по специ-
ален улей направо при пералнята
в т. нар. бейсмънт (тукашното
мазе). Тъй като това е семейно-
то укритие, в него се спускат и
обитателите, щом се подаде
сирена за природно бедствие –
буря, ураган или торнадо. Това е
лоша новина, разбира се. Уте-
шителната е, че там се крият
и напитките. От пощенската
кутия пред къщата не само си
вземат кореспонденцията, но и
оставят своята на пощальона.
Така американците си плащат и
сметките – попълват си чека,
залепят марка на плика и пак го
оставят в кутията на пощаль-
она. В парка на Сейнт Луис ви-
дях практична местна порода
татковци, които да съчетават
две в едно – „полезното с полез-
ното“: да тичат, докато бу-
тат детските колички. Нав-
сякъде, където това е възмож-
но, човекът е заменен от маши-
на. Няма вестникопродавци –
пресата се купува от автома-
ти: пускаш монета и целият
стелаж с всекидневници ти се
поднася „на една ръка разстоя-
ние“. Само дето на никого няма
да му хрумне вместо избрания
вестник да награби целия наръч.
„Подобна идея би била равно-
силна на научно откритие за
американеца – казва моята при-
ятелка, която от десет години
живее тук. – А пък и какво да ги
правиш тия вестници? Не мо-
жеш и да ги продадеш, защото

никой не си купува вестници от
хора.“ И ме води в един супер-
маркет, в който вместо касиер
ни обслужва говореща машина,
която ни дава инструкции, ко-
ригира ни и контролира положе-
нието. 

Футуристичното
пазаруване

от интелигентен апарат е нещо-
то, от което със сигурност ми
настръхнаха косите. То ме кара
да ревизирам остарелите маркси-
стки доктрини, които моето по-
коление изучаваше за потосму-
качната система на Тейлър и
Форд. В смисъл че: да, тя съще-
ствува, но в бъдеще ще експлоа-
тира не човеци, а машини!

Впрочем американските мага-
зини винаги имат с какво да те
сюрпризират – на щанда за зе-
ленчуци се продават плоски как-
туси без бодли, чието предназ-
начение моите приятели тук не
познаваха. Секторът за екзо-
тични продукти е зареден с
български консерви и компоти,
а рафтовете за козметика – с
боя за коса, разработена само и
изключително за, представете

си, силния пол! На пазара можеш
да си купиш американско бяло
вино „Шабли“ или шампанско
от Калифорния. Но, както зна-
ем, няма друго шампанско освен
френското и не може друго пен-
ливо вино да се нарича така ос-
вен произведеното в областта
Шампан. „Шабли“ пък е най-про-
чутото бяло вино на Бургундия
и е наречено така на едноимен-
ното френско градче. Но както
не по-малко добре ни е извест-
но, бащинството е една от най-
оспорваните институции, било
то за деца, научна идея или за
търговска продукция.

Американецът 
яде бързо

Но за разлика от европееца,
който също яде бързо, америка-
нецът яде навсякъде. Да, ядене-
то е нещо като национално хо-
би, което се практикува повсе-
местно и във всяка свободна
минута. И ако в европейските
катедрали можеш по-скоро да
видиш инструкцията „Пазете
се от джебчии“, то в америка-
нските традиционното предуп-
реждение е „Тук е забранено да

се яде и пие“. За сметка на то-
ва в океана не е и аз с изненада се
любувах на гледки, невиждани
другаде – средностатистичес-
ки американец, когото по нев-
нимание взех за професионален
сумист, си lunch-ваше (lunch –
лек обяд на английски) направо в
океана. Той даже не си правеше
труда да излиза от водата. Вяр-
ната му Пенелопа с плуване сер-
вираше един след друг хамбурге-
рите му в Атлантика.

Би било пропуск да не спомена,
че в Американския юг освен съп-
ружеска вярност и покорност

избуява и феминизъм

Той е природно бедствие, по-
страшно и от тайфун, според
потърпевшите мъже. Дали е
хипербола, или не, но антифеми-
нистите вменяват на женско-
то движение за еманципация
заслугата тайфуните да не са
само с нежни имена. Както и
претенцията на лингвистич-
ния феминизъм да се подмени
думата history (history – исто-
рия, подразбирано като „него-
вата“ история) с herstory (под-
разбирана като „нейната“ ис-

Фикус в естествени

размери в маямския

зоопарк и моя милост

пред него

Американският бит кара европееца

да се чувства като Гъливер в страна-

та на великаните дори когато тряб-

ва да се справи с гигантските буто-

ни на пешеходните светофари



тория). Споделяйки концепция-
та на Жорж Санд за женската
еманципация, аз от сега на-
татък и за по-сигурно вече
уточнявам, че съм „европейска
феминистка“. 

Американците определено са
свободни. Не зная обаче доколко
са освободени. Изтощени от
работохолизъм, невротизирани
от упреци в сексизъм или от що
ли, но тук

мъжете май са 
изгубили инстинкта

да ухажват
Самотните ми разходки из

Маями Бийч си остават наис-
тина самотни. Те реактивират
носталгията ми по италианс-
кия мачо, за когото всяко съще-
ство с 46 ХХ хромозома – ста-
ро, грозно, дебело, космато, са-
като – получава подвикването
„белла“ и дължимата галант-
ност. А известна наша тв жур-
налистка многократно бе прес-
рещана и уговаряна на улицата
от римски похотливец с „ти са-
мо ела у дома, ще правим това,
ще правим онова и ще се къпем
във вана от шампанско“. Уви,
жената е дама само и единстве-
но в Италия! Но за да реабили-
тирам честта на домакините,
ще си призная, че един-един-
ствен път юноша (на възраст
колкото моя поизбързал син) ми
подхвърли анемично „Барби?“.
Което и досега се питам какво
беше – проекция на нерешения
му едипов комплекс, упрек към
анорексичната ми за американс-
кия стандарт фигура или плах
вопъл на жиголо?

И аз съм екзотика
за Америка

И не си мислете, че само Аме-
рика е екзотика за мене. Аз, ви-

ди се, също съм прелетна птица
за местните. На слизане от ав-
тобус в Маями две дами ме нас-
тигат и се интересуват дали
съм французойка и в Париж ли
живея. Смаяно отговарям, че
да, аз говоря френски, но макар
и европейка, не съм французой-
ка. Последва любопитството
ми кое е породило това измамно
впечатление. „Говорите анг-
лийски с френски акцент“ – от-
говарят ми те. Това прозрение
ме кара да се чувствам като
оня Молиеров герой от „Буржо-
ата благородник“, който един
ден с учудване научил, че цял
живот е говорил в проза, без до-
ри да го е подозирал. Няма как,
Америка е територия на отк-
ривателства – не само защото
човек се учи, докато е жив, а и
защото му предлага шанса да
разбере смайващи истини за се-
бе си дори и през девет земи в
десета.

„Колумбе, благодаря ти за лю-
бопитството!“ – това е най-
добрият комплимент, който
мога да подаря на Америка на
изпроводяк. И без да съм почи-
тателка на нейните екшъни,
още на прага на самолета, кой-
то ще ме прибере обратно у до-
ма, си обещавам типично по хо-
ливудски I’ll be back!

Текст Розалина ДОЧЕВА
Снимки Автора
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Буквата на закона е спазена – когато

в щата Мисури забранили хазарта на

суша, в Сейнт Луис пуснали казиното

във водата на р. Мисисипи

И в Америка има култура със знак „най“ – катедралата

в Сейнт Луис (Мисури) е с най-богатата колекция от

мозайка по стените. Изработвана е 76 години от 20 ду-

ши с повече от 41 500 000 парченца в над 8000 цвята
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В
Гренландия нито за миг
няма да ви стане горещо,
няма да се оплачете нито
веднъж от сърцебиене и

няма да се... изцапате. Просто
няма от какво. 

Едно-единствено пътуване до
това райско кътче с девствена

природа може да ви обогати за
цял живот с ценни познания за
Севера и за нравите и обичаите
на инуитите.

Лято на + 3 °С
Kalaallit Nunaat, или в превод

Земята на хората, всъщност е
името на Гренландия на езика на
жителите на острова инуити-
те. Ние ги наричаме ескимоси,
но те страшно се обиждат от
това, защото в превод ескимо-
си означава „онези, които ядат
живо месо“. 

Със самолет от Рейкявик (Ис-
ландия) се стига за непълни три
часа до изолирания източен бряг
на ледения остров, и по-точно,
до инуитското село Кулусук.
Пистата е от камъни и пясък и
приземяването е малко приклю-
чение. После пък, за да се стиг-
не до селото, се върви 40 мин

пеша. 
В Източна Гренландия не само

че няма градски рейсове, но въ-
обще няма островен транс-
порт (в европейския смисъл на
тази дума). Хората се движат
с шейни, теглени от кучета
хъски, а през лятото – с каяци
по вода (впрочем каякът е грен-
ландско изобретение). Но само
през юли и август може да се
плава по Северно море. През
другите месеци – не, защото
ледът е много дебел. Ако ви се
наложи да пътувате на по-да-
лечни разстояния, ще трябва да
летите с хеликоптер или със
самолет.

Природата тук е „екологична“
от само себе си – чиста до плюс
безкрайност. Но е студеничко.
По време на арктическото ля-
то обаче температурата се по-
качва до заветните + 3 °С.

Само през юли 
и август е възможно 

да се плава с лодка 
по Северно море

е самоуправляваща се датска територия. Тя е

арктическа островна държава и е част от кон-

тинента Северна Америка както в географски,

така и в етнически смисъл. Все пак в политичес-

ки и исторически план Гренландия е много по-

тясно свързана с Европа. Страната е най-голяма-

та зависима територия в света (2 166 086 км2).

Гренландия

Най-големият островНай-големият остров

Там може да се диша най-чистият въздух, 
да се пие най-бистрата вода, да се види 
най-синият син цвят  и да се почувства 

най-тихата тишина. А нощите и дните... 
Те са дълги по половин година!
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Местните
Ей там една жена простира

дрехи. Направо до окачената за
сушене риба. Докато тя прос-
тира, съпругът є си пийва бира
с приятели отсреща, в мест-
ния магазин, който страшно
прилича на нашенските провин-
циални смесени магазини. Цени-
те на стоките са същите ка-
то в Дания.

ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ

Инуитите в Гренландия се
хранят със странни неща –
предимно с птици, кучета, с
кожи, пресовани на кубчета, с
пушено месо от кит или с
колбаси, направени от раци.
Колкото месото е по-сурово,
толкова то е по-добро, тъй
като в суровото месо има
много полезни витамини. А на
хората, които живеят на се-
вер, където плодовете и зе-
ленчуците са деликатес, тези
витамини са жизнено необхо-

дими. 
Националнато ястие е суа-
асат – супа от тюленско ме-
со с много подправки. Към нея
допълнително се сервират
варен ориз и кромид лук. На-
ционалната напитка е най-
чистата и най-прясна вода на
света. Тя заедно с чистия въз-
дух е причина местното насе-
ление да е на последно място
в света по сърдечносъдови
заболявания.
А въздухът, въздухът е тол-
кова чист, сякаш ще се пукне
от чистота. 

Скали на 37 милиона
години

Гренландия е най-старата гео-
логическа суша на Земята. Тя е
дом на най-древните скали в
света – те си стоят там отп-
реди цели 37 милиона години
(или приблизително някъде от
края на деветото столетие от
образуването на планетата Зе-
мя). 85% от територията на
острова са покрити с лед. Вър-
ху останалите 15% можете да
видите някаква растителност.
В центъра на Гренланадия
ледът достига дебелина 3000 м
– тук са концентрирани 10% от
световните резерви на свежа
вода.

Инуитите са любезни и прия-
телски настроени към турис-
тите. Те живеят в хармония с
природата, независимо колко
сурова е тя. Така е според нас.

Но те са свикнали. Дънките и
изкушенията на цивилизацията
не са нещо необичайно в запад-
ната част на острова, където
Дания инвестира много за изг-
раждането на по-модерна инф-
раструктура. 

Китоловът – 
начин на живот

Най-големият препъникамък
пред развитието на Гренландия
е липсата на транспорт. Но ако
питате инуитите, те ще ви
отговорят друго – не по-малък
проблем за тях е апелът на ор-
ганизацията „Гринпийс“ за огра-
ничаване лова на китове. За
местното население кито-
ловът е основен начин на жи-
вот. Нека го ограничават в по-
напредналите страни, които
разполагат с повече алтернати-
ви за работа и съществуване, а
не в Гренландия. Така си мислят
местните. Ако натискът на
„Гринпийс“ продължи, на инуи-
тите ще им се наложи да про-
менят начина си на живот. Не-
що, което ще ги отдалечи от
онова, което са – полярни нома-
ди, ловци, които живеят в
единство с природата. Жалко,
защото много малко хора по зе-
мята вече битуват по този на-
чин. Така мислят пак те, инуи-
тите. 

Фани БЛАГОЕВА

Инуитите произхождат
от номадски племена и

днес населяват Сибир, Се-
верна Норвегия, Северна
Канада, Аляска и Гренлан-
дия. От 55-те хиляди жи-
тели, които живеят в
Гренландия, 80% са инуити
и 20% – европейци. 

Езикът Kalaallisut, кой-
то говорят гренландски-

те инуити, е подобен на ос-
таналите инуитски езици.
Той се употребява само
разговорно, а буквите са из-
мислени от датчаните.
Другият официален език е
датският.

От 1953 г. Гренландия е
част от Дания и отто-

гава там започват да живе-
ят скандинавски мисионе-
ри. 

От 1979 г. Гренландия е
автономна в рамките на

Дания. Островът има два-
ма свои представители в
датския парламент и Дания
е отговорна за законите,
външната политика, отб-
раната и финансовото със-
тояние на Гренландия.

Основната парична еди-
ница там е датската

крона.

Островът 
в цифри и факти

Домакиня простира прането
директно до окачената за су-
шене риба

Някои скали в Гренландия са 
на 37 милиона години

Гренландски пейзаж, 
„смутен“ от туристи
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В
сички градове, които съм посетила,
са по-романтични от София в дните
преди Коледа. Сигурно е заради лип-
сата на традиции в родината. Или

пък на пари. Не знам. Но австрийските и
германските градчета са направо като из-
лезли от приказките по това време. Ат-
мосферата е еуфорична. Оживлението те
задъхва. 

Спомням си миналогодишната си декемв-
рийска обиколка от Виена до Нюрнберг.
Плаваме по Дунава. Първата ми спирка е

панаирът във Виена
Градът блести в лъскавите си одежди.

Панаири, панаириПанаири, панаири
КОЛЕДНА КАРТИЧКА ОТ...

Ех, защо и ние си нямаме истинска градска неонова шарена
Коледа... С мирис на елхи, с безброй лъскави играчки, лампички
и гирлянди. С изобилие от весел кич. Такава е тя във Виена,
Линц, Нюрнберг... Върволици от хора... Ангелското звучене 
на детски хор, който пее Моцартовия Ave verum corpus, 
се смесва с изпаренията на топъл пунш, ароматизиран 
с горски плодове... Време е за коледни базари.

Въртележките са сборен пункт за всички
нюрнбергчани преди коледните празници

Линц нощемГрадът на вурстчетата Регенсбург
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Звездата на върха на 100-метровата елха се
вижда отвсякъде. Просторният площад
пред парламента е препълнен с усмихнати
хора, които се спират от сергия на сергия.
А те, сергиите – всичките еднакви, дърве-
ни, украсени с борови клонки, пъстроцвет-
ни лампички и червени панделки. Най-прода-
ваната стока, разбира се, по това време на
годината са украшенията за елха. Да се
смаеш от изобилие и разнообразие. Трудно е
да решиш какво да купиш – дали топки от
нежни бели пера, дали прозрачна стъклена
играчка, дали сламена звезда, дали миниатю-
рен Дядо Коледа в червен кадифен костюм,
дали порцеланови ангелчета, или пък просто
обикновени плюшени мечета. Пресни печи-
ва напояват с аромата си целия град – лин-
церови сърца, медени бисквити, ябълки с
карамелена и шоколадова глазура. След
кратка почивка с чаша топло виенско кафе
меланж в ръка (но ти можеш да си поръчаш
някое от другите десет вида виенски кафе-
та) се впускаме с приятелките ми в лудеш-
ко обикаляне на базара. Изпиваме и по чаша
бяло вино. Вкусът му подсказва, че набли-
жава най-лудата нощ в годината. И накрая,
неизбежното парче „Сахер“, гарнирано с фи-
но разбита сметана. Продавачите изкусно
опаковат тортите в дървени кутии. Така-
ва е традицията. Отличен подарък, нали?
Казват, че който не е вкусил „Сахер“, все
едно не е бил във Виена.

Линц е божествен
през декември. Отдалеч градът прилича на

светлинен водопад. Гирлянди от блещука-
щи лампички образуват нещо като мрежа
над пешеходните зони. На градския площад
е раздиплен огромен базар, преливащ от ел-
хи – естествени и изкуствени, бели и среб-
ристи. Още едно място, което е пропито с
миризма на топъл пунш. 

Стигаме Пасау
– града на величествените розови къщи и

криволичещите улици. Шареният коледно-
новогодишен панаир е огласен от тържест-
вените звуци на орган, които се носят от
бароковата катедрала, чиято камбанария е
най-високата в града. А белите лебеди по

Ин, малко преди да се влее в мощния Дунав,
са направо трогателни. 

Нов ден, нов новогодишен панаир. Този
път сме в

сърцето на 
средновековния Регенсбург
То също тупти в ритъма на празничната

еуфория. Деца галопират върху кончетата
на въртележката, Дядо Коледовци с въже-
та се спускат от отворените прозорци на
къщите. На всяка крачка – музиканти. Ми-
рише на печени кестени. И, разбира се,
задължително на вурстчета, защото имен-
но в Регенсбург се намира 800-годишната
колбасарска работилница, където се произ-
веждат тези вкусни месца. 

И накрая

огромният Нюрнбергски
панаир

Казват, че той е най-известният в Герма-
ния, а мнозина го смятат за „майката“ на
панаирите. Емблематична за Нюрнберг е
питката с много подправки лебкухен. Дър-
вените тезгяси и сергии са отрупани от
всякакви дреболии и кичозни джунджурии.
Непременно си купете поне една играчка,
защото иначе ще трябва да чакате чак до
февруари, когато тук се провежда между-
народният мострен панаир на играчките. 

Пред катедралата е построена окичена с
елхови клонки сцена, на която се качват
детски театрални трупи и детски певчес-
ки хорове. Впрочем точно за децата са из-
мислени и организирани тези забавления,
въпреки че и възрастните се радват и се
предават в плен на предпразничната еуфо-
рия. Панаири… Доволни са всички – и купу-
вачите, и продавачите.

Текст Фани БЛАГОЕВА
Снимки Личен архив

Най-големият новогодишен панаир пред
виенския парламент

В тези къщички се сервира пуншът,
ароматизиран с горски плодове



ПОЛЕТ НА ДЕТСКАТА МИСЪЛ
Изкуството кара въображението ни да

полети и ни прави по-добри. Няма нищо
по-умилително от детските полети на
мисълта. Програмата на GLOBUL „Да чу-
ем детските мечти“ стартира през 2005
г. и е насочена към подобряване на умения-
та за общуване на деца в неравностойно
социално положение чрез средствата на
арткомуникацията. Неин посланик е пе-
вицата Белослава, която има силно емоци-
онална връзка с децата и твърдо застава
зад инициативата от самото начало.

През 2006 г. освен в пилотното
училище в Елхово инициатива-
та на GLOBUL се реализира в още
две институции – домовете за
деца и юноши „Пеню и Мария
Велкови“ във Велико Търново и
„Свети Николай Мирликийски“ в
Благоевград. Над 200 деца от трите
дома участваха в програмата за арткому-
никация, работейки успоредно с екип от
12 предварително обучени артисти и пси-
холози. Консултантски екип от водещи
специалисти в областта на детското
психическо развитие, терапевтичните и
психодраматичните методи контролира

работата и отчита ефективността на
програмата.

Целта на тези занимания е децата да
формират умения за правене на избор, да
подобрят уменията си за междуличностна
комуникация и за вербално и невербално
изразяване. С подкрепата на ФПББ (фон-
дация „Помощ за благотворителността в
България“) бе разработен едногодишен
план, в който се включиха петима нацио-
нални консултанти и три екипа от тера-
певти и артисти, които с методите на
изкуството и арттерапия работиха с
децата, като ги насърчаваха да бъдат по-
самостоятелни, по-смели и открити в
своите планове и мечти. В края на програ-
мата децата представиха пред местната
общественост резултатите от своята
работа – чрез рисунки, приказни герои и
артистични изпълнения. 

Всеки екип прекара над 30 работни дни в
домовете. След този период по специална
методика бяха регистрирани промените в
развитието на малчуганите. Приложени-
те експресивни методи доведоха до подоб-
рение на уменията на децата за активно
участие в изграждането на собственото
им бъдеще (как пораствам, като поемам

различни социални роли), до усъвършен-
стване на техните способности за меж-
дуличностно общуване (как изглеждам и
как ме възприемат другите) и до подобря-
ване на тяхната самооценка (как изразя-
вам и опознавам себе си).

Децата могат да говорят открито и
цветно за себе си, за своите страхове и
мечти, научиха повече за външния свят,
за основните човешки ценности и могат
по-зряло да продължат своето развитие и
реализация в света на възрастните. 

Доказано успешна, програмата на
GLOBUL ще продължи и през 2007 г., ка-
то разшири своя обхват и привлече нови
партньори. 

Благодарение на набраните средства от
коледната кампания през 2005 г. повече
от 200 деца в три дома са вече по-близо до
мечтите си. Срещите на малките
художници, певци и актьори с изкуството
им помогнаха да общуват по-лесно и да се
забавляват също като връстниците си.

И тази година GLOBUL предоставя
всички приходи от SMS-и, изпратени на
Коледа между абонатите на компанията,
за реализиране на инициативи по програ-
мата „Да чуем детските мечти“.

„Приятел е този, който ти е верен и му имаш доверие. С
моя най-добър приятел обичам да общувам, да се разхож-
дам и да излизам. Ако можех да нарисувам приятелство-
то, бих нарисувал слънце, човек и небе. Ако напиша сти-
хотворение за приятелството, ще го озаглавя „ЛЮБОВ-
ТА, ЧУВСТВАТА, ВЕРНОСТТА“. На моя приятел искам да
подаря букет, обич, шоколад. На моя приятел искам да
кажа да обича приятелите си, да им е верен и да помни,
че приятелството е най-ценното нещо.“ – споделят де-
цата от дом за деца и юноши „Пеньо и Мария Велкови“,
гр. Велико Търново.

*

* „ДА ЧУЕМ ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ“ е дългосрочна социална програма на GLOBUL, която цели чрез средствата на изкуството да подобри
уменията за общуване и социализацията на деца, лишени от родителски грижи.
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Женското приятелство се крепи
на емоционалните, напоителни
разговори, които много вървят с чаша
отлежало вино (в краен случай – с 
коняк) и с тънки дълги цигари. 
Провеждат се обикновено на едно и 
също любимо място. Когато времето
за разговори започне да не достига, 
идва ред на писмата. А писмата
между жени са посветени на мъже,
мечти и други сърдечни работи.
Не съм нито психолог, нито социолог,
нито астролог, нито дори футуролог.
Но ако искаш, пиши ми на имейла на
редакцията redakciabela@cablebg.net.
Ще ти отговоря, наистина ще ти
отговоря. 

Твоя Мира

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

Брекетите ме плашат!
„Здравей, Мира,
В единадесети клас съм. Вече

започвам да се замислям какво
ще правя, след като завърша
училище. Имам предвид къде ще
кандидатствам и прочие. Но
имам увереност, че всичко в та-
зи посока ще се подреди добре,
защото не съм имала проблеми с
училището. Но имам проблем
от съвсем друг характер. 

Предните ми зъби са лошо
подредени. Родителите ми от
дълго време настояват да ме
заведат на ортодонт, но аз се
съгласих чак сега. Оказа се, че
зъбите ми могат да се кориги-
рат с брекети. Колко дълго
трябва да ги нося обаче, все
още не е ясно. Но със сигурност
– месеци наред. Притеснявам
се. Как ли ще ме възприемат
околните с тези гадости по зъ-
бите... Как ще говоря… Дали
приятелите ми няма да ме изо-
лират?

Александра К., Благоевград“

Мила моя Александра,
Ще се опитам да ти опиша

как изглеждаха брекетите, ко-
гато аз бях на твоята възраст.
Всъщност тогава изобщо няма-
ше брекети. Имаше едно тако-
ва нещо, което стоматолозите

наричаха „апаратче“, а ние, де-
цата, наричахме „скоби“. Това
беше нещо като небце от
пластмаса с тел отпред. Пъхаш
тези „скоби“ в устата си и се
чувстваш като бабичка с чене.
Единственото „предимство“
на апаратчето беше, че когато
поискаш, можеш да го махнеш
съвсем сам. Бързо и лесно. 

Аз също съм носила скоби.
Всъщност носех ги само вкъ-
щи. Имаше период, една зима,
когато излизах от вкъщи с че-
тири неща, които исках да
махна от себе си – „скобите“,
очилата с диоптри, една гадна
плетена зимна шапка, която не
ми отиваше, и неизброимо ко-
личество големи червени гной-
ни пъпки. И така, излизах със
скоби, очила и шапка, а докато
стигна до училище, оставах са-
мо по пъпки. Когато се случи да
си в клас, в който никой не е
късоглед, с криви зъби и акне –
наистина е НЕВЪЗМОЖНО да
носиш скоби и очила. Така мис-
лех тогава. 

В ученическа възраст много
събития отекват ненужно дра-
матично в главата ти. Щом си
била при ортодонт, вече знаеш,
че кривите зъби са причина за
бързото натрупване на зъбен

камък, което причинява възпа-
ления на венците, после паро-
донтоза и в крайна сметка зъ-
бите ти могат да опадат в
твърде ранна възраст. Искаш
ли устата ти да заприлича на
„перфорирана“, преди да си ста-
нала на 40? 

Носенето на брекети е едно
малко неудобство, от което
можеш да очакваш ефективни
резултати. Гледай на това като
на един много важен за теб мо-
мент, в който ще се запасиш с
красота за бъдещето! Прекрас-
но е, че мислиш за бъдещето си.
Помисли за после, когато на ли-
цето ти ще блести най-прек-

расната усмивка на света. Ос-
вен това правилно подредените
зъби помагат и на перфектната
артикулация, което е изключи-
телно важно за общуването
през целия живот на човека. 

В писмото си не споменаваш
нищо за акне и късогледство.
Значи няма от какво да се оп-
лакваш! Не се безпокой, че ще
бъдеш изолирана от съученици-
те си. Чувала съм за млади хора,
които нямат сериозна нужда
от брекети, но си ги слагат са-
мо защото приличат на бижу-
та върху зъбите. Ей така ги
слагат – за украса. Модерно е. 

Твоя Мира



Здравей, Мира,
Чрез писмото си до теб и от

страниците на любимото си
списание искам да отправя един
призив към всички хора: „Хей,
къпете се, за бога! И си перете
редовно дрехите!“ 

Скоро се качих на един авто-
бус от Централна автогара за
хотел „Плиска“. Автобусът бе-
ше пълен с хора, които отиваха
на работа. Душих, душих и не
можах да подуша нито един
пътник, който да мирише хуба-
во. Всички смърдяха ужасно, бя-
ха със сплъстени, мръсни коси,
мръсни обувки и мръсни дрехи. А
колко намръщено и страшно
гледахаааа… Чак на спирката
на Орлов мост се качи едно мо-
миче – чисто и с чисти дрехи.
Дори се беше облякло много ху-
баво. С червено палтенце и чер-
вени ботушки . Направо ми иде-
ше да скоча и да я прегърна та-
зи девойка. За пръв път разбрах
какво е имала предвид майка ми,

когато непрекъснато ми повта-
ряше: „Бъди спретната!“ Мисля
си, че ние, българите, не уважа-
ваме нито себе си, нито други-
те. Иначе нямаше да ходим
толкова мръсни. 

Емилия П., София“

Здравей, спретната Емилия!
Когато в университета ана-

лизирахме произведението „Бай
Ганьо“, един от асистентите
ни каза: „Колеги, обърнете вни-
мание на сцената в банята. То-
зи епизод доказва афинитета на
българина към кирливите със-
тояния.“ Запомнила съм го мно-
го добре.

Градският транспорт в Со-
фия, а и в други градове е апоте-
оз на афинитета на българина
към кирливите състояния. Той
е една дълга, болна и мръсна те-
ма. Мръсотията и вонята в
градския транспорт са почти
толкова напоителни, колкото и
миризмата, идваща на талази

от кухнята на някое заведение
без вентилация. Едва ли хората,
возещи се в градския транс-
порт, са бездомници. Но пове-
чето изглеждат и миришат та-
ка, сякаш преспиват върху скла-
дирани бали софийски боклук.  

Всеки, който използва градс-
кия транспорт, е изложен на
опасности и неприятни изнена-
ди. Скоро в един автобус се заг-
ледах в двама мъже. Единият –
приятен, чист гражданин. Дру-
гият обаче с пърхота си може-
ше да украси цяла една витрина
за Коледа. По едно време шофь-
орът рязко натисна спирачки и
онзи с пърхота се блъсна в при-
ятно миришещия. Ето така
един приятен и чист гражданин
се превърна в гражданин, заси-
пан с нечий гаден пърхот. И още
по-лошо – превърна се в мъж, в
когото никоя жена няма да се
загледа.

Не са много пресни, но имам

трайни впечатления и от авто-
бусите в Пловдив. Там пък
веднъж в един автобус видях
мъж, който си режеше нокти-
те. И не беше се обърнал към
прозореца, а към пътечката, по
която минават всички хора. Но
това някак си може да се
преглътне. Макар и не на съот-
ветното място, този поне пра-
веше нещо за тоалета си! 

Ще ти издам един таен трик,
който ще ти помогне да не
обръщаш внимание на кирливци-
те в автобуса. Просто се със-
редоточи върху това някой да
не ти открадне телефона или
портфейла. Това е добър начин
да се изолираш от обкръжава-
щата среда и да спестиш пари и
нерви в случай на кражба. 

Към твоите призиви, Емилия,
прибавям още един, който, кой
знае защо, си пропуснала: „Не
крадете бе, хора!“

Твоя Мира
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секи си има действия „за-
пазена марка“, които са
част от интимните му
ритуали. Едни държат на

секси бельо, други не обичат яр-
ката светлина по време на ак-
та, а трети непременно имат
нужда да се настройват за секс
с точно определена музика. Ня-
кои от тези навици са доста
идиотски. Например как ти
звучи идеята да правиш фела-
цио само върху... презерватив.
Или пък да не искаш да се събле-
чеш, преди да си се целувала с
дрехите минимум половин час. 

Поведението преди и по време
на секс може да разкрие много за
нас. Например ако той скача от
постелята миг след като е по-
лучил оргазъм, това означава, че
се бои от прекалена близост.
Психолозите различават някол-
ко натрапчиви типа поведение.

Чистоплътност
Тъкмо сте се разгорещили, и

ти се изплъзваш от обятията
му, за да се залостиш в банята –
да си измиеш зъбите, да си взе-
меш душ, да намажеш тялото
си с бодилосион и дори да изсу-
шиш косата си със сешоар.

За какво говори това    

В това, че си миеш зъбите
преди целувка, няма нищо лошо,
но превръщането на хигиената
в безкраен ритуал говори за неу-
вереност.

Какво да направиш       

Ако близостта е проблем  за

теб, изясни си причините, кои-
то го провокират. Вманиачено-
то поддържане на хигиената е
свързано с натрапени внушения
от страна на родителите, че по
природа половите отношения
са нещо мръсно. От тези роди-
телски възпитателни грешки
страдат най-вече момичетата,
на които от малки им се втъл-
пява, че трябва да бъдат „чис-
ти като сълза, преди да легнат
до любимия“. 

Как да се отървеш от проб-
лема? Осмислянето е първата
крачка към решението. Пока-
ни партньора си да вземе учас-
тие във водните процедури.
Дългото съвместно къпане
преди секс чудесно ще замести
предиграта. Ако непосред-

ствено след секс скачаш вед-
нага под душа, постарай се да
сдържаш тази своя припря-
ност. Това е обидно за самия
партньор. Сякаш му казваш:
„Готово, свършихме, отивам
да се измия от... теб.“ Опитай
се да полежиш  до него поне
пет минути. Тези моменти на
близост след секс, когато спо-
деляте преживяванията си,
колкото и хаотични да са те,
са незаменими.  

Лесно „предаваш“
инициативата

От време на време се случва
първата крачка да направиш и
ти, но партньорът веднага ти
отнема инициативата. Нахвър-
ля се върху теб и ти съвсем не

се противиш. Понякога обаче
ти се иска ти да си водещата и
да правиш с него всичко, което
ти хрумне. 

За какво говори това    

Няма нищо странно в това
поведение. Така е от времето
на динозаврите – диктува този,
който е по-силен. Най-често от
страх, че партньорът ще го из-
мести, ще заеме „ръководната
длъжност“. Тези, които обичат
да се разпореждат с хората в
живота, обичат да са отгоре и
в секса. Мъж, който е дикта-
тор в леглото, е по-вероятно да
е диктатор и в живота. 

Какво да направиш      

Трябва да си поделите „кома-
ндването“. Редувайте се: днес
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ИНТИМНОИНТИМНО

Êðåâàòíèòå ñòðàííîñòèÊðåâàòíèòå ñòðàííîñòè
Êàêâî èçäàâàò çà 

õàðàêòåðà íè íàøèòå

ñåêñóàëíè íàâèöè 

è êàêâî å çíà÷åíèåòî íà

ïîñòîÿííî ïîâòàðÿùèòå

ñå ñòðàííîñòè, êîèòî 

íåâîëíî ïðîÿâÿâàìå 

ïî âðåìå íà ñåêñ?

Императивният език на политическия
плакат е подходящ не само за площада, 

но и в леглото. Защо не? Стига да се 
редувате в заповядването
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инициативата поема той, ут-
ре – ти. Кажи му направо, че
той не ти дава възможност да
го съблазниш, а това те огор-
чава. Обясни му с подробности
какво точно не ти достига в
секса. Но ако той се разпореж-
да с теб и в други сфери на жи-
вота – казва ти какви филми
да гледаш или какви дрехи да
носиш, – значи не просто оби-
ча, а е влюбен в командването.
Тогава хич няма да ти е лесно
да му отнемеш доминиращата

роля в секса. Съветваме те в
този случай обаче да се отър-
веш по-скоро от човека до себе
си. Той не те разбира. За какво
ти е такъв мъж?!

Еротично бельо
Той прокарва ръка по крака

ти, повдига полата ти и пог-
ледът му попада на изящен жар-
тиер... Еротичното бельо има
велика сила и за много мъже ри-
туалното му събличане носи
допълнителна радост и удовол-
ствие от секса. Но тази игра е
удовлетворителна само ако се
харесва и на двамата. 

За какво говори това    

В началото идеята ти се
струва великолепна, но след вре-
ме привикваш и забавната игра
се превръща в досаден ритуал.  

Какво да направиш       

Открито обсъдете темата,
за да разбереш как мъжът
възприема тази игра с еротич-
ното бельо. Дошло е време да
му кажеш откровено какво пък
на теб ти доставя удовол-
ствие. Нали?

Спонтанност
Давайки изблик на страстта

си, твоят спътник е приел ма-
ниер на поведение „тук и сега“.
В това забързано време и же-

ните не намират за особено
привлекателна и непременно
задължителна любовта в коп-
ринени чаршафи след вечеря на
свещи. Изглежда много по-пи-
кантно да го отвлечеш за мал-
ко от някакво сериозно зани-
мание за бърз секс. И ако това
се случи на необичайно място,
като стълбище или асансьор,
ще ти се стори, че това е
стълба към небето. 

За какво говори това    

Той търси нещо спонтанно и
страстно, затова е склонен да
ловува веднага. Кроткият секс
в леглото не е в негов стил. Же-
ланието за спонтанен и нетра-
диционен секс може да се обясни
с ранните сексуални опити на
мъжа и принудата да го прави на
необичайни места, като се крие
от родителите. Но дори и кога-
то вече е пораснал, този стил
на правене на секс продължава
да го възбужда. 

Какво да направиш       

Зад подобно спонтанно пове-
дение се крие тревога – страх,
дали всичко ще бъде наред. Ко-
гато предварително планираш

гушкане в леглото, ти събуж-
даш в главата на партньора си
съмнение, дали този път ще се
получи, или не. Затова нека ня-
кои полови сношения се случват
по твой план, но други да бъдат
твоят отговор на неговите
спонтанни желания. Скоро той
сам ще се убеди, че планирани-
ят секс подобрява половия жи-
вот.

Скрити дефекти
За някои жени сексът е исти-

нско наказание. Те крият бедра-
та си под завивките, защото
сами не могат да ги гледат, ка-
мо ли да ги покажат на друг. Се-
щаш се, че за това е виновен
гадният целулит! 

За какво говори това    

Опитваш се да скриеш недос-
татъците си, като винаги бър-
заш да загасиш лампата преди
още да си се съблякла. От една
страна, това е разбираемо – бо-
иш се партньорът ти да не ви-
ди дефектите по кожата ти.
Но помисли си, след като се е
съгласил да прави секс с тебе,
значи нещо у теб все пак му ха-
ресва. Откъде си сигурна, че

това не са точно... бедрата ти?

Какво да направиш       

За начало трябва да разбереш
кои твои части от тялото го
подлудяват. Демонстрирай
първо тях пред погледа му. На
светната лампа, разбира се. Та-
ка ще добиеш повече увереност.
И никога, ама никога не повта-
ряй „Ох, виж колко са ми дебели
ръцете“ по време на секс. Нито
„Виж, краката ми се къси,
но...“. А още по-зле: „Нали зна-
еш, че задникът ми е огромен?“
От това на никого няма да ста-
не по-добре. 

Рутината 
в кревата

Проблем е, когато правенето
на секс се превърне в досаден
предсказуем ритуал, в поредица
от стереотипни действия по
добре научен сценарий: единият
крак – тук, другият – там...
Както всеки път. 

За какво говори това    

Навикът е втора природа.
Правиш нещо по един и същ на-
чин всеки път и толкова си
свикнала с това, че чак ти е...
удобно. 

Какво да направиш       

Даже и най-малкото откло-
нение от сексуалната рутина
може да съживи усещанията
ти и да издигне преживявания-
та ти на качествено ново ни-
во. Недей да каниш гости в не-
деля и прекарайте целия ден в
леглото. Мушни се при него
под душа сутринта. Обсъдете
нещо, което не сте пробвали.
Защо не илюстрованата „Кама
сутра“, която приятелката
ти ти подари за рождения
ден?! Или пък онзи порнофилм,
който тайно изгледа миналата
неделя?! 

БЕЛА зададе въпрос на 100 жени, как те биха описали с
две-три думи своя сексуален живот. Ето какви отговори
получихме в проценти.
Спонтанен секс 38%
Рутинен секс 25%
Секс само след душ 18%
Инициативата за секс принадлежи на мъжа 12%
Секс само на тъмно 6%
Задължително с еротично бельо 1%

Жените за своя сексуален живот

Сексът търпи всякакви експерименти 
освен един – с него не бива да се 
занимаваш между другото

Не бързай да си 
вземаш душ след 

секса. Да полежиш 
до любимия и да 

споделиш неговата
любовна нега, работи 
в полза на близостта.

Истинската причина
мъжете да си падат 
по спонтанния секс

не е страстта, 
а страхът.



CMYK-88

88
Бела, брой 1 (107), 2007

МИНИАНКЕТА

ККааккввоо  ннааммиирраашш  ззаа
ннаайй--ссееккссии  уу  ееддиинн  ммъъжж??
ККааккввоо  ннааммиирраашш  ззаа
ннаайй--ссееккссии  уу  ееддиинн  ммъъжж??

ТТоовваа  ппооппииттаа  ББЕЕЛЛАА нняяккооллккоо  ссллууччааййннии  ммииннууввааччккии..  ДДооссттааттъъччнноо  ее  ооббааччее  ддаа  
ппррооччееттеешш  ссааммоо  ммннееннииееттоо  ннаа  ((ББоорряяннаа,,  3377  гг..)),,  ззаа  ддаа  ррааззббеерреешш  ииссттииннааттаа..  

ТТааккиивваа  ссммее  ссии  ннииее,,  жжееннииттее,,  ддооррии  ии  ссееккссаа  ппррееччууппввааммее  ппрреезз  ввллююббеенниияя  ссии  ппооггллеедд..
ЗЗаащщоо  ии  ммъъжжееттее  ннее  ммииссллееххаа  ттааккаа.. .. ..

„Според мен е много секси, кога-
то един мъж шофира. Обичам да
седя на задната седалка и да гле-
дам очите му в огледалото за об-
ратно виждане. Понякога погле-
дите ни се срещат, случайно или
нарочно...“

Анастасия (24 г.)

„Устните. Горещи, меки, чувствени. Те са

първото нещо, което привлича погледа ми.

Особено ако мъжът се усмихва.“
Юлиана (23 г.)

„Най-секси у един мъж е пог-
ледът му. Нищо друго не е от
значение, ако в очите му няма
пламъче. Огън, който да разпал-
ва желание.“

Емилия (29 г.)

„Според мен, ако обичаш един мъж, у него всичко ти се струва най-секси.

Отговорът на този въпрос зависи от твоето собствено отношение към

обекта на обожанието ти.“     Боряна (37 г.)

„Обожавам да наблюдавам един мъж, когато спи.

Тогава той изглежда странно беззащитен... И сек-

си.“ Лили (20 г.)

„Побъркват ме мъже, които знаят точно какво искат. Уве-
рени, упорити, сигурни в победата си... Такова поведение ме
кара да настръхвам.“

Виктория (25 г.)

„Според мен у всекимъж има нещо, което есекси – миризма, пог-лед, усмивка, маниер наговорене, жестове.“Светла (27 г.)

„Секси у мъжа е отношението му към любимата жена. В очите му трябва
да се чете нежност. Но също трепет, възторг и страст.“

Маргарита (22 г.)

„Никога не съм се замисляла как-

во е най-секси в един мъж. Спо-

ред мен се вижда от пръв поглед

– мъжът или е секси, или не е.“

Мария (30 г.)„За всяка жена най-сексие мъжът, в когото е влю-бена. За мен най-секси сасилните ръце на моетогадже, черните му очи имеките му устни.“
Дарина (21 г.)

„За мен най-сексуален е дълбоки-
ят мъжки басов глас. Кадифен,
очарователен, галещ, като топъл
бриз. Музика за слуха ми! Когато
си чуя името, и се разтапям...“

Ирина (20 г.)

„Най-секси е силата, която един мъж излъчва, негова-

та мъжественост. Полудявам, когато ме прегръща

мъж със силни ръце и широки плещи. И е толкова при-

ятно да заспивам на широките му гърди.“
Даниела (25 г.)

Луксозни шоколадови 
изкушения 
от SUCHARD
Suchard Sensations е новата луксоз-
на колекция шоколадови изделия,
която Suchard предлага на цените-
лите на качествения шоколад. Шо-
коладовите изкушения са по уни-
кални рецепти, които предлагат
съвършено и неповторимо шокола-
дово усещане, като съчетават де-

ликатен вкус с внимателно подбра-
ни съставки. 
Луксозната колекция включва
Suchard Sensations Medalion и шо-
коладите Suchard Sensations. Ме-
дальоните са шоколадови бонбони
с троен пълнеж, съчетание от
светъл и тъмен нуга и бадемов
крем. Бонбониерите са чудесен
подарък за всеки повод. Предла-
гат се в опаковки от 200, 360 и
400 грама.

Шоколадите Suchard Sensations
от 200 г ще предложат на люби-
телите на силни усещания повече
наслада с цели бадеми и лешници в
плътна шоколадова обвивка. Но-
вите предложения от колекция-
та са Dark Whole Almonds – ком-
бинация от интензивен какаов
вкус и цели бадеми, и Milk Whole
Hazelnuts – изкушаващо съчета-
ние от фин млечен шоколад и це-
ли лешници. 

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   





В
секи е фантазирал за
тройка, за страстна
нощ с непознат или пък
за обятията на гадже-

то на приятелка. Но пред себе
си е трудно да признаеш подобни
неща, камо ли пред другите. Чес-
то се страхуваме от собстве-
ното си въображение, а е жалко
– в царството на мечтите, къ-
дето всичко се случва изключи-
телно по наше желание, няма
място за болки и разочарования. 

В зората на психоанализата
пионерът Фройд, да го прос-
тят колегите му, е смятал еро-
тичните фантазии за признак
на душевно разстройство – ако
човек е роб на сексуалните си
мечтания, значи той е неудов-
летворен и нещастен. Учените
след него обаче успяват да реа-
билитират тази тънка мате-
рия. Някои даже стигат до дру-
гата крайност, обявявайки, че
пълното отсъствие на еротич-
ни фантазии е сериозен повод за
безпокойство. Истината е

някъде по средата. 

В тяхна полза

Сексуалните фантазии ти да-
ват пълна свобода на избора.
Твой партньор може да бъде и
Брад Пит, и съседът от горния
етаж, и даже най-добрият при-
ятел на мъжа ти. Правите го
на необитаем остров или нас-
ред оживен шопингцентър – в
света на въображението няма
никакви ограничения. Сценария
също си го избираш по свой вкус
–може да варира от сладникаво
любовен до перверзно акроба-
тичен (по „Кама сутра“). 

По данни на сексолози обаче
нашите фантазии са доста
банални. Въпреки привидното
разкрепостяване на съвре-
менното общество ние преи-
муществено мечтаем за секс
или с настоящия, или с бив-
шия, или с потенциалния си
бъдещ партньор. И това не е
парадокс.

Сковаността на човешкото

въображение се обяснява със сил-
но забранителните социални та-
бута от сорта „Не пожелавай
мъжа на ближния“; „Не се отда-
вай на първия срещнат“ и т. н.

Кълбо 

от противоречия

Докато правиш любов с пос-
тоянния си партньор, те връх-
литат мисли за друг? Въображе-
нието ти рисува сцени на
страст, видени на киноекрана?
И се чувстваш без вина виновна,
сякаш си изневерила на този, ко-
гото прегръщаш в момента.
Напразно! Психолозите обясня-
ват тези „изневери“ с работата
на паметта. Припомняйки си
диви креватни сцени, видени в
някой филм, ти даваш шанс на
реалното преживяване да стане
по-експресивно, което усилва
насладата ти от ласките, кои-
то получаваш. По този начин
фантазията ти помага да
стигнеш върха на блажен-
ството значително по-бързо и
да го преживееш по-интензив-
но. След това паметта архиви-
ра този успешен епизод в „кар-
тотеката“ на твоите сексуал-
ни победи, така че да можеш да
го използваш и някой следващ
път, когато правиш секс. 

Друго препятствие на пътя на
удоволствието е чувството за
вина, което си вменяваш тога-

ва, когато твоите сексуални
фантазии противоречат на
собствените ти убеждения и на
собствения ти имидж. Предс-
тави си например как някакъв
разюздан мачо бие с камшик една
прикована с белезници към легло-
то солидна жена (вицепрезидент
на фирма и майка на две деца).
Или пък скромна медицинска
сестра, облечена в кожено секси
бельо, с камшик в ръка... Психо-
лозите поясняват, че в наши-
те фантазии желанието чес-
то се провокира на принципа
на противоположността. Ние
не искаме това, което имаме,
а жадуваме за неговата пълна
противоположност – или да
сме в подчинена позиция, или
да контролираме ситуация-
та. Струва си да дадеш свобода
на фантазията си. Сексуалният
ти живот ще стане извънредно
чувствен и богат, а ти ще изпи-
таш по-голямо удоволствие от
сексуалния акт. Тези, които се
страхуват от „порочните“ си
желания, обедняват своя чув-
ствен багаж. Не се укорявай за
своята „развратност“. Ограни-
чавайки полета на фантазията
си, ти се лишаваш от цяла гама
удоволствия, макар и измислени. 

Любов по сценарий

Покрай традиционните фан-
тазии за секс с бившия или с
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В легло с
ИДОЛА

В легло с
ИДОЛА

ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЕРОТИЧНИТЕ ФАНТАЗИИ

Той може да е Брад Пит, 
Робърт де Ниро, Том Круз, 

Антонио Бандерас... 
С него можеш 

да правиш любов където 
и когато си поискаш. 

И без това най-безопасният 
секс е въображаемият. 
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настоящия партньор нашето
въображение се фиксира върху
още няколко типични сценария.

Забраненият плод 

Включва сексфантазии на те-
ма непозволена любов – тройка,
анален секс, участие в оргии или
пък секс с „неподходящ“
партньор: някой непознат, враг
и даже твой роднина.

Не съм виновна аз 

Сюжетът се крепи на непрео-
долимото желание, което из-
питваш към някого, който ти е
абсолютно безразличен и даже
противен. Накрая се подчиня-
ваш на животинския му магне-
тизъм, т. е. отдаваш се на
страстта, която си убедена, че
не бива да допускаш.

Покорна робиня 

Садо-мазо фантазии, свързани
с подчинение на волята на няко-
го и даже с насилие. Според ста-
тистиката 51% от жените
мечтаят да бъдат изнасилени
от партньора си, а 30% се виж-
дат във фантазиите си като
проститутки, от които може
да бъде поискана абсолютно
всякаква сексуална услуга. Това
съвсем не означава, че всяка по-
рядъчна жена, въобразила си за
миг, че е разюздана проститут-
ка в леглото, би приела на драго
сърце някой сексуален маниак да
я изнасили в тъмен подлез. Ни-
кой човек не иска да изпитва
болка и унижение, нито да бъде
подложен на побой. 

На различни езици

Сексуалното въображение при
мъжете и жените работи по
различен начин. Средно мъжът
мисли за секс 7,2 пъти на ден, а
жената – 4,5. Тези различия се

обясняват лесно. Средствата
за масова информация, интер-
нет и рекламите постоянно
експлоатират образа на млада-
та апетитна красавица, което,
естествено, навежда мъжа на
мисли за секс. 

Жените пък исторически са
наследили „мястото“ си в сек-
суалната игра – по подразбиране
те трябва да са подчинени, а
мъжът да е доминиращ. Сигур-
но това е и причината само 13%
от жените и 4% от мъжете да
мечтаят за размяна на ролите.

Натрапва се и още един пара-
лел. Мъжката фантазия напом-
ня на порноекшън – честа смяна
на крупния план, активни
действия и ефектен финал. В
секса мъжете са по-смели екс-
периментатори. Женските
фантазии са по-скоро от типа
любовна история – преливат
от еротика в различни оттенъ-
ци и от чувства. Героинята е
различна: веднъж е страстна за-
воевателка, друг път – покорна
жертва.

Мечтай смело!

Природата на човешките фан-
тазии е капризна. Но едно е ясно
– влиянието на сексуалните им-
пулси върху мозъка е не по-мал-
ко (а понякога и повече) въздей-
стващо, отколкото стимула-
цията на ерогенните зони. Пре-
лестта на сексуалните мечта-
ния е именно в това, че ни поз-
воляват да изследваме предели-
те на собствената си чувстве-
ност, без да се боим, че ще бъ-
дем осмени, обидени или
отблъснати. Психолозите ни
призовават да фантазираме
между чаршафите, защото то-
ва е най-невинното и чисто удо-
волствие. 

ВСИчКИ САМО ЗА ТОВА

МИСЛЯТ!
Резултати от различни психологически
проучвания сочат, че хората фантазират за
секс на всякаква възраст (от 14 до 65 годи-
ни). В подрастваща възраст 57% от момчетата и
42% от момичетата се отдават на размисли за правене
на любов. С напредване на възрастта този процент, както и поло-
вата активност намаляват до 19 при мъжете и до 12 при жените. 
Данните показват още, че онези, които дават воля на въображени-
ето си, правят секс по-често и изпитват по-голямо удоволствие
от него. Всеки четвърти фантазьор от запитаните обаче изпитва
вина или се осъжда за „грешните“ си мисли.



Ч
асът е около 16.00. Мястото –
централните софийски булеварди, а
моя милост в полузамечтано със-
тояние броди, търсейки алтерна-

тивен на казионните начини за прекарване
на свободното време: кафе, шопинг или не-
деления мач от висшата лига. Първото,
правено хиляди пъти, едва ли ще ми пред-
ложи нещо различно, цените на „Витоша“
обезсърчават потребителските ми
страсти, а и „Челси“ едва ли ще пропусне
да вземе поредния скалп в първенството.
Нищо интересно. 

Слънцето, нехарактерно за сезона, напича,
сякаш се опитва да докаже теорията за
глобалното затопляне, и усещам как леко
гали тялото ми, пък било то и през харак-
терните за декември слоеве дрехи. Тихо
щастие и почти йогистко удоволствие са
полепнали по мен, подканяйки ме към соци-
ална активност и съпричастност. Някъде
около Народния театър решавам, че ще
направя

експеримент с една игра
Скоро прочетох някъде, че 80% от кому-

никацията между хората се базират на
невербални знаци и внушения. Нездраво
любопитство започва да ме човърка и да
ме кара да се чудя какво ли ще стане, ако
си „поговоря“ с хората на улицата и с
настървение, макар и лаишко, се опитам
да разбера какво се крие зад всяка физио-
номия. Започвам. Първо впечатление – ка-
менното излъчване на хорските лица. Поз-

нато, нали? Сякаш някой античен майс-
тор е изковал тези сухи, сурови агресив-
но-меланхолични изражения. Сякаш това
не са лица, чувствени и различни в хариз-
мата си, а табели с надпис „Внимание!
Зло куче!“. Сещам се за една поднаука, на-
речена морфопсихология, която се опитва
да докаже взаимовръзката между външно-
стта, характера и темперамента. Не е
нужно особено вглеждане, за да различа ня-
колко основни „типажа“. Дългокраки русо-
лявки (вероятно манекенки) и техните
протежата – 15–16-годишни девойки с
Karelia slims в ръка, поп-фолк рингтони на
телефоните и полички, приличащи по-ско-
ро на колани, с надпис Sex. Няколко типич-
ни маргинала с изрусени косички и натъп-
кани в чепичките окъсани дънки – отруде-
ни люде с изтерзани лица, контрастиращи
ярко с, извинете ме за клишето, добре об-
лечените бизнесмени. Тук-таме някои
метъл, техноманиак, гей или обикновен
екстравагант разрушават сивкавата ед-
нообразна картинка. Горчивият вкус обаче
остава натрапчиво дразнещ на небцето
ми и засилвайки впечатлението за маскен
бал, ме тласка към мисли за провал на „ми-
сията“. Странно как всички тези хора са
приели този

дефанзивен маниер 
на поведение

Като на социалистически събор – няма
въздържали се. Нужно е наистина дълбоко
вглеждане в непознатия, за да откриеш в
него характерна черта, плам, индивидуал-
ност, нещо, което го отличава от остана-
лите. И тях от него. 

Какво ли би станало, ако хората бяхме
мааалко по-отворени един към друг, ако с
една идея бяхме туширали онзи страх от
непознатия и непознатото и от това да не
бъдем наранени, игнорирани, сами? Колко ли
приятелства щяха да се създадат, колко ли
ръце щяха да се стиснат, колко ли стари
моми биха били щастливи майки и пълно-
ценни жени!

Часът е около 17.00, циганското лято все
така приятно изненадва дебелите ми дрехи,
а моят поход в търсене на „нови лица“ дос-
тига своя последен акорд. Логично – в Бори-
совата градина, където се преплитат хора
от всяка възраст, пол, образование и мода.
Но все пак от главата ми не излиза една
древна латинска сентенция: „Каквато ми-
тата врана, такава и немитата – черна!“

Станислав ЦАНОВ
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ХВЪРЧИЛОХВЪРЧИЛО

ХВЪРЧАЩИ МИСЛИ

НА ХВЪРЧАЩИ ХОРА

Нищо интересноНищо интересно
КАКВАТО МИТАТА ВРАНА,
ТАКАВА И НЕМИТАТА –
ЧЕРНА!

„БЕЛЛА“ пусна фонтан
от течен маргарин
В Централни хали в столицата се
състоя неповторимо представяне
на най-новия продукт от богато-
то портфолио на компанията –
течен маргарин „Белла“. Фонтан
от течен маргарин потече в
центъра на уникалния град на „Бел-

ла“, изграден изцяло от хранителни
продукти – кори, тесто, кренвир-
ши и други продукти на „Белла“ –
България. Градът си е съвсем исти-
нски – с еднофамилни къщи, жи-
лищни блокове, фигури на хора, дър-
вета, автомобили, езера... Но ат-
ракция за всички посетители на ха-
лите беше уникалният фонтан от
течен маргарин. Този продукт е

предназначен за приготвянето на
широк спектър кулинарни изкуше-
ния и традиционни български яс-
тия. Подходящ е за готвене, пече-
не, плитко пържене, за приготвяне
на сладкиши. Течен маргарин „Бел-
ла“ е 100% растителен и не съдър-
жа холестерол. Дозира се лесно,
чисто и икономично и е удобен за
ежедневна употреба.
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ѕѕ
сихолозите твърдо
стоят зад тезата, че
винаги едното (от
двете или от трите)

дете е предпочитано. Децата
са несправедливи и правят из-
бор в чувствата си. Родители-
те – също: нито майките, нито
бащите обичат децата си по
един и същ начин. Неоспорим
факт, макар и премълчаван уме-
ло. Все пак сме наследници на
Каин и Авел... 

Първородното е 
по-онеправдано

Понякога родителите, без да
искат, се обръщат към по-голя-
мото дете с думите: „Ти си по-
голям/а, не очаквах това от
теб.“ Или пък в изблик на нео-
буздан гняв възкликват спон-

танно: „Толкова исках да имам
първо син вместо дъщеря.“ 

Тези несъзнателни и на пръв
поглед безобидни забележки за-
лагат сериозни капани за психи-
ческото здраве на детето.
Призракът на неодобрителна-
та оценка и непрекъснатото
разочарование трудно напуска
съзнанието на детето и в по-
зряла възраст. 

Предпочитанията си повече-
то родители проявяват несъз-
нателно. Често те са провоки-

рани и от характера на самото
дете – по-емоционалните ни
потомци получават повече вни-
мание в сравнение с по-тихите
си и по-темерутести братя и
сестри. 

Изгубени 
в чувствата

Деца, израснали в среда, в коя-
то открито се е предпочитало
другото дете, се чувстват ог-
рабени. Техните успехи в учили-
ще никога не се признават, а

ласкавите думи обикновено са
предназначени за брата или
сестрата. Майката, дори да се
опитва да скрива предпочита-
нията си, трудно успява. Това
поражда страдание у пренебрег-
натото дете. Опасно е, когато
майката мине границата на т.
нар. здравословно предпочита-
ние и започне демонстративно
да фаворизира едното дете за
сметка на другото (другите).
Тази несправедливост обикнове-
но се поражда от някоя дълбоко
лична история. 

Всяка жена си има собствен
свят, болки, разбиране за май-
чинството. Например тя мо-
же да проектира върху своя
син несполучливия си опит с
мъжете. Случва се понякога
„плодът“ на отминалата лю-
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ДЕЦАДЕЦА

Ћюбимецът на мамаЋюбимецът на мама
Никой родител не би си признал на висок глас, 

че има фаворит сред децата си. Но това не означава, 
че феноменът „предпочитано дете“ не съществува.

Кои са причините за родителските предпочитания, 
които неизбежно разрушават детството 

на по-малко обичаното дете? 
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бов да се превръне в повод за
страдание на майката – след
тежък развод жената вижда
бившия си любим всяка сут-
рин в очите на детето си. За
да оправдаят своите предпо-
читания, тези майки започват
да мислят, че не всичките им
деца са достатъчно добри, за
да бъдат обичани. И тези, към
които са по-малко привързани,
са лошите. Фаворизира се ед-
ното дете, което винаги полу-
чава одобрение. Колкото по-
вече позитивно отношение
получава предпочитаното
дете от майка си, толкова
повече то се мотивира да
отговаря на очакванията на
околните, за да получи и
техните похвали и одобре-
ние. И така любимецът пе-
чели още почитатели. От
друга страна, за да му обърнат
внимание, „лошото“ дете
става още по-лошо и само при-
дизвиква още и още негативно
отношение.

Най-хубавото 
гардже

Заслепени от идеята за
собствената си неповтори-
мост, някои майки се оплитат
в мрежите на фантазиите си за
идеалното дете. Когато обаче
открият, че собственият им
наследник е малчуган като всич-
ки останали, те прехвърлят ви-
ната изцяло върху детето. 

Други майки очакват от свои-
те деца „възвръщане на инвес-
тициите“ – малките сякаш са
длъжни да реализират всички
несбъднати мечти и амбиции на
родителите си. Така върху
крехките им плещи се стоварва
огромно бреме. За да удовлет-
ворят родителските очаква-
ния, те превръщат доброто по-
ведение и отличните оценки в
разменна монета за малко лю-
бов.

Невидимата любов
Дори и да си имат любимец,

майките генерално обичат
всичките си деца. Просто оне-
зи, които не са предпочитани,
няма как да почувстват лю-
бовта им. В техните предс-
тави тя, любовта, цялата се
излива като благодат върху
любимеца в семейството.
Подцененото дете расте без
самочувствие, с натрапчива-
та мисъл в главата: „Ако на-
истина бях добър, щях да зас-
лужа да бъда обичан и мама ня-
маше да предпочете брат
ми/сестра ми.“ И постепенно
трупа у себе си разрушително
чувство за вина, примирение и
покорност, които убиват жи-
веца и любознателността му:
„За какво да съм добър ученик,
след като моите резултати
не трогват мама?“ Това детс-
ко страдание дава отражение
на емоционалния живот на ве-
че порасналия тийнейджър.
Някои деца потъват в спира-
лата на неуспеха, други изг-
раждат борбен характер, го-

тови неуморимо да печелят
майчиното признание. В жела-
нието си да бъдат оценени и
признати от своите родите-
ли, повечето от тях обаче ус-
пяват в кариерата и в личния
си живот. Но май това е един-
ственият бонус. 

Деформации 
за цял живот

Според психолозите непредпо-
читаните деца знаят как да
обичат, но невинаги успяват да
се оставят да бъдат обичани.
Тъй като продължават да вяр-
ват, че не са достойни или че
трябва да се доказват, за да го
заслужат.

Предпочитаното дете също
не навлиза невредимо в зрелост-
та. Демонстрираната към него
свръхлюбов от страна на май-
ката в някакъв момент започва
да го задушава. Тя не му позво-
лява да се развива.

Анастасия ЯНКОВА

„Виктор винаги успява. Той е добър ученик, красив, чаровен, всичко
го вълнува. Докато Теодор e мекушав, слабохарактерен, изключител-
но затворен. Влюбих се в големия си син още когато се роди. Тази лю-
бов не се промени през годините. Обичам и двете си деца, но връзка-
та ми с Виктор като че ли е по-дълбока. Виждам го като свое
собствено продължение. Боготворя го, защото е умен и с чувство за
хумор. Обожавам начина, по който ме гледа, характера му, намирам
го за изключителен, не спира да ме изненадва. Въпреки че Теодор също
притежава редица качества и в никакъв случай не е глупав. Но не мо-
же да се сравнява с брат си. Освен това физически Виктор е взел най-
хубавите черти от мен и от  баща си, докато Теодор не прилича тол-
кова на нас. Той e мекушав, слабохарактерен, изключително затворен.
До такава степен е вглъбен в себе си, че когато беше на 8 години, го
заведохме на психолог, за да се убедим, че не страда от социална фо-
бия. Не излизаше с часове от стаята си и не се увличаше по нищо ос-
вен по компютърните игри. Теодор винаги е бил по-мрачен, дори поня-
кога плашещо мрачен.

Полагам усилия да не показвам предпочитанията си, когато съм с
двамата, но ми е много трудно. Опитвам се да се държа с Теодор та-
ка, както се държа с брат му. Не искам близостта ми с Виктор да се
тълкува от Теодор като безразличие към него.

Непрекъснато се притеснявам за Виктор, да не му се случи нещо, до-
като за Теодор смятам, че винаги ще се справи, тъй като той никога
не иска нищо, като че ли няма нужда от мен...“

Катерина, 42 г., майка на двама синове 
(Виктор, на 14 г., Теодор, на 12 г.)

„Чувствам се много по-добре с малката си дъщеря. С нея съм свър-
зана така, както никога не съм била с по-голямата. Връзката между
мен и по-голямата ми щерка се разруши още докато бях бременна с

нея: чувствах се отчаяна, бях огромна, не се харесвах. Въпреки че тя
беше желано дете, колкото повече порастваше коремът ми, толкова
повече се разстройвах. Освен това съпругът ми не ме поглеждаше
почти от самото начало на бременността. Веднага щом родих, си на-
ех две гледачки – една за през деня и една за през нощта. Тъй като уп-
ражнявах свободна професия, адвокат съм, трябваше веднага да се
върна при клиентите си. Имах нужда да се почувствам отново жена,
да бъда желана, за да приема и ролята на майка.

Мъжът ми искаше голямо семейство и така се роди втората ни дъ-
щеря. Всичко с нея обаче беше много по-лесно, дори и бременността.
Тя плачеше много по-малко, хранеше се добре, научаваше нещата мно-
го по-бързо, дори косата є изглеждаше много по-красива. С това де-
те се чувствах прекрасно, бях свързана с него, както никога не съм
била със сестра є. Прекарвах много повече време с нея. Доката за го-
лямата винаги съм си задавала въпроса, как е възможно да създам
толкова различно от мен момиче. 

С по-голямата ми дъщеря винаги сме се дразнели взаимно. Когато я
помолех за някоя съвсем обикновена услуга – да разходи например ку-
чето или да слезе до мазето, – тя винаги си намираше оправдание или
друго занимание. Беше като омагьосан кръг. За мен тя беше мързели-
ва и егоистка за разлика от сестра є, която откликваше на драго
сърце. Години по-късно разбрах, че се е страхувала от тъмното. Ни-
кога не си го бях помисляла... 

Всъщност все още не се е осъществила срещата между нас. Ужасно
е, но мисля, че ако не ми беше дете, а просто позната, никога нямаше
да станем приятелки: нямаме никакво сходство, никаква връзка. И
съм сигурна, че и тя изпитва същото. Дори когато беше в гимназия-
та, ме попита дали не е осиновена, защото искала, представете си,
да се срещне с истинските си родители. Последните години все си
урежда да замине някъде на Коледа и да не е вкъщи...“

Лили, 51 г., майка на две дъщери 
(едната на 26 г., а другата на 23 г.)

ГЛАСОВЕТЕ ВИ ЧУВАМ

� �

� �

� �



Ч
есто се случва хора, кои-
то изповядват христия-
нството и наистина са
дълбоко религиозни, да се

притесняват да потърсят съ-
вет от астролог, защото им е
внушено, че това е грях. Но за-
що така упорито се твърди, че
християнството отрича аст-
рологията? Всъщност истина-
та е, че те не си противоречат,
а взаимно се допълват. Религи-
озните и астрологичните сим-
воли са здраво преплетени. В
Библията небесните светила се
споменават често като носи-
тели на съдбовни послания. За
астрологията пък те са основ-
ните инструменти на предвиж-
дането.

В текстовете 
на Стария завет

Господ говори с някои от проро-
ците директно, но с други –
чрез знамения. И повечето от
тези знамения са... астрологич-
ни. Няма нищо странно в това,
защото по онова време занима-
нията с астрология са били не-
що напълно нормално. 

�
Още в I глава на книгата
„Битие“ (първата от пет-

те Мойсееви книги), в стих 14-
и, се казва: „И Бог каза: „Да бъ-

дат светила на небесния прос-
тор, за да разделят деня от
нощта; нека служат за знаци и
за показване на времената,
дните и годините.“

И продължава в стих 16-и: „Бог
направи двете големи светила:
по-голямото светило, за да вла-
дее денят, а по-малкото свети-
ло, за да владее нощта.“ По-къс-
но той създава и звездите.

Недвусмислено е казано, че
Господ създава тези небесни те-
ла, за да може хората да ги наб-
людават и да се ориентират по
тях. Е, какво правят астроло-
зите?

�
В 38-а глава от Книга на
Йов (стих 31–33) Господ пи-

та Йов: „Ти ли връзваш връзки-
те на Плеадите, или развъ-
рзваш въжетата на Мазарот*
на времето му? Или управля-
ваш Мечката с малките є?
Познаваш ли законите на небе-
то? Установяваш ли неговото
владичество върху Земята?“

Е, какво по-образно доказате-
лство за това, че Господ не смя-
та астрологията за грях. Поне
така пише в Светото писание. 

През ранното 
християнство

астрологията е била много ува-

жавано занимание. Христовото
рождество е ознаменувано с по-
явата на звездата на Новороде-
ния. Тя изгряла над Вавилон в де-
ня на благовещението на Божия-
та майка. Влъхвите – мъдреци-
те, които били запознати с про-
рочествата –  потеглили след
нея. Керванът от Изток стиг-
нал Ерусалим след две години. 

КОИ СА ВЛЪХВИТЕ

Според преданието единият
от влъхвите бил персиец,
другият – арабин, а третият
– етиопец. Преданието е съх-
ранило техните имена: Вал-
тасар, Каспар и Мелхиор. (За
сведение, мощите на влъхви-
те били открити през III в. и
сега се намират в Кьолнския
събор.) Тримата източни мъд-
реци били не само владетели,
но и учени. Те наблюдавали не-
бесните светила и когато за-
белязали на изток изгрева на
чудна звезда, тръгнали след
нея, за да се поклонят на Бо-
гомладенеца. 
В глава 2 на евангелие от Ма-
тей се описва, че те донесли
щедри дарове на новородения
Христос – злато, ладан** и
смирна. 
Ако беше астрологията низ-
вергната от християнство-
то, щяха ли да бъдат допус-
нати тези древни астролози
да поднесат поздравленията
си на самия Христос?

Ярки астрологични
символи 

в посланията
Най-много се срещат в Отк-

ровенията на Йоан. Което озна-
чава, че и апостолите, прибли-
жените ученици на Христос, не
са враждували с астролозите.

�
Най-новите научни изс-
ледвания върху евангелие-

то на Йоан откриха, че то
съдържа пълно и точно описа-
ние на характеристиките на
всички зодиакални знаци и пла-
нети. И не само това, а също и
ключови за астрологията поня-
тия и символи за медитация.

�
В новооткритото евангелие
на Тома, в което в най-чист

вид е запазено Словото Христо-
во, има над 30 астрологични за-
кона и правила за интерпрета-
ция на астрологични карти.

Кумранските 
текстове

В наши дни близо до пещерите
край каньона Уади Кумран в Па-
лестина бяха открити старин-
ни текстове. Повечето от те-
зи древни ръкописи на библейски
тестове са принадлежали на
есеите (юдейска аскетска сек-
та в Палестина, появила се 200
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Астрологията 

ЕРЕС

Астрологията 

ЕРЕС
НЕ Е

Признава ли я християнството? И защо съвременните, предимно католически, свещеници 
все още възпират вярващите да ходят на астролог?
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г. пр. Хр. и просъществувала до
70 г. сл. Хр.). По-интересното
е, че сред тези книжа са намере-
ни и и чисто астрологични
текстове. Значи астрологията
не е била преследвана от есейс-
ката религиозна общност, а до-
ри напротив, ефективно е била
използвана. Впрочем тя се почи-
та и от съвременната юдейска
религиозна общност.

Причини 
за негативизма

Отношението към астроло-
гията рязко се променя след па-
дането на Западната римска
империя. 

�
През средните векове в За-
падна Европа почти никой

не се е занимавал с астрология.
Едва кръстоносците (след
кръстоносните походи) отново
я привнасят, научавайки я от
арабите. Но дори и когато тя
не е била толкова популярна,
пак не е била забранена. 

Има сведение, че с астрология
са се занимавали някои от римс-
ките папи.

�
През ХХ в. ортодоксална-
та католическа църква я

заклеймява като ерес. И днес
католическите свещеници се
отнасят крайно отрицателно
към тази древна наука.

�
Причината официалната
църква да тръгне на поход

срещу астролозите е Вторият
вселенски събор, проведен през
427 г., когато от Библията са
отстранени текстовете, свър-
зани с астрология, други окулт-
ни науки, както и законът за
прераждането. Това обрича
астрологията на нелегалност
от V до XVIII в.

Истинско 
недоразумение

На християните им е забране-
но да предвиждат своето бъде-
ще, въпреки че в самите биб-
лейски текстове непрекъснато
се описват знамения, които се
тълкуват като предсказание за
бъдещето. 

�
В глава 16 на евангелие от
Матей Исус упреква фари-

сеите, че не умеят да разчитат
знаменията на времето: „Вие

знаете да разтълкувате лице-
то на небето, а знаменията на
времето не можете!“

�
Цялата Библия е изпъстре-
на от пророчества и предс-

казания. И никъде в нея не се
споменава, че е забранено хора-
та да се обръщат за съвет към
астролозите, както и да питат
за своето бъдеще. Споменава
се само, че е забранено да се пи-
тат за бъдещето духовете на
мъртвите, други богове и про-
роци на други религии. 

Ограничава ли 
астрологията 

свободната ни воля
Много от противниците на

астрологията вадят именно
този аргумент, макар че той е
смехотворен! Всеки астролог
си знае „урока“ – човек е нада-
рен със свободна воля, от която
обаче много често не успява да
се възползва. Персийският по-
ет, мистик и философ Джалал
ал Дин Мохамед Руми го е каза-
ла по-поетично: „Защо стоите
в затвора, като вратата е тол-
кова широко отворена?“

Да, вратата на астрологията
е широко отворена, но хората
се суетят и рядко прекрачват
прага є. Сигурно защото инер-
цията ни кара да предпочетем

удобното рамо на добре позна-
тото и изпитано ежедневие,
вместо да се „събудим“ и да из-
живяваме съзнателно всеки
миг, разширявайки кръгозора си
и обогатявайки се духовно.

Духът Слънце
По астрологичен път много

лесно може да се докаже, че съ-
ществува енергийно взаимодей-
ствие между човека и Бога. В
Слънчевата система има един
основен източник на енергия –
Слънцето. То символизира Бога,
защото стои най-близко до
представата ни за него по могъ-
щество, сила, величие и важ-
ност в живота ни. Слънцето
свети еднакво и за добрите, и за
лошите. 

В езотеричното християн-
ство се приема, че Слънчевият
дух (Логос), или силата, която
движи Слънчевата система, е
самият Христос, нашият Гос-
под. Слънцето символизира и
активния мъжкия принцип ЯН,
защото то отдава енергия. Ак-
тивният женски принцип ИН
пък се символизира от Луната
(Душата), която приема енер-
гията, излъчена от Слънцето.
Животът във Вселената се ба-
зира на взаимодействието на
тези два принципа.

Божествената субстанция в
нас се нарича Дух. В нашия Дух
като потенциал е заложено раз-
витието на цялата Вселена.
Духът е по-дълбоката същност
на душата. Слънцето в хорос-
копа символизира именно чо-
вешкия дух. Попадайки в раз-
лични зодиакални знаци, Духът
Слънце се разгръща по различен
начин. Другите планети подпо-
магат развитието му. 

В астрологията Слънцето е
най-мощният енергиен източ-
ник, по чийто канал в нас се вли-
ва вселенска енергия. Ние сме
отговорни обаче за реализация-
та на тази енергия чрез свобод-
ната си воля – дали да я използ-
ваме за развитие и самоусъвър-
шенстване, или не. Когато я из-
ползваме за добри неща, ние
натрупваме т. нар. дхарма – по-
ложителна карма, която ни
приближава към Бога. Човек е
длъжен да използва тази енергия
по най-добрия възможен начин и
да я върне обратно към Слънце-
то (Бога) под формата на Лю-
бов. Получаваме енергия, рабо-
тим, отдаваме любов – онази
любов, за която говори Исус
Христос, когато казва „Възлю-
би Бога“. 

Днес астрологията е обсъжда-
на, обругавана, отричана и ана-
темосвана, но въпреки всичко
продължава да съществува и да
се развива. Враждебното отно-
шение към нея често е продик-
тувано от непознаване на мате-
рията, с която тя се занимава.
Така е. Невежеството възтър-
жествува винаги чрез най-сил-
ния си аргумент – отричането.  
* Мазарот – вероятно някое
съзвездие или звезда. – Б. р.
** Ладан – скъпа ароматна смо-
ла от рядко дърво, която в
древността са поднасяли в знак
на особено благоволение. – Б. р. 

Михайлина НИКЛЕВА
Забележка. В статията са

интерпретирани гледните
точки на Михаил Б. Левин
(Ректор на Московската аст-
рологична академия), Кирил
Стойчев (Председател на Бъл-
гарската астрологична асоци-
ация) и Филип Филипов (фи-
зик и астролог).



CMYK-98

ЗАБАВНОЗАБАВНО

Ако обичаш
най-много 
да похапваш...

МЕСО 
Сигурно си по-агресивна и по-

егоистична от общоприетото,

но пък състезателният ти дух
е на ниво. Смело налагаш идеи-
те си и не се интересуваш мно-
го-много от мнението на други-
те. Още от първата секунда
околните разпознават в теб ли-
дера. Но впоследствие стре-
межът ти винаги да си права и
да бъдеш в центъра на внимани-
ето намалява симпатиите на
околните и усложнява итимния
ти живот. Независимо от
всичко това любителите на ме-
со са щедри хора. Здравето ти
не е завидно обаче. Възможно е
да страдаш от проблеми със
стомаха, а в по-лошия случай –
от болести на сърдечносъдова-
та система.

РИБА 
Феновете на рибата и морс-

ките дарове са спокойни и
разсъдливи хора. Дори прекале-
но! Склонни са да анализират в
най-големи подробности пос-
тъпките на другите, преди да

вземат каквото и да било реше-
ние. Великолепни слушатели си.
Изразяват мнението си само
ако ги попитат, и то винаги
предпазливо. От време на време
се поддават на гневни изблици.
Но ако съумеят да запазят са-
мообладание и да не избухват,
ще избегнат доста неприят-
ности в личния и в професионал-
ния си живот. 

В случай че слабостта ти са
деликатесите с рачешко месо,
ти си изключително сексуална,
с неподражаемо чувство за ес-
тетика, а външният ти вид на-
вярно излъчва благородство и
елегантност.

ЯЙЦА 
Ако много обичаш да ядеш яй-

ца, ти си по-скоро консерватив-
на. Традиционалистка. По-добра
си с ръцете, отколкото с ума. В

леглото можеш да бъдеш опре-
делена като технична. Създа-
ваш трайни връзки. Обичаш ро-
лите да са строго разпределени.
Проявяваш слабост обаче към
деспотичните мъже. Затова
внимавай, когато решиш да се
подпишеш в гражданското!

ЛЮТИВИ ХРАНИ 

Вулканични, неспокойни, енер-
гични, почитателите на люто-

то винаги са в движение. Пред-
почитат латиноамериканска-
та музика и всички други „дяво-
лски“ ритми. Често изричат
без замисляне извинителната
фраза „Толкова съм зает, толко-
ва бързам“. При тях ентуси-
азмът се редува непрекъснато с
депресивни състояния и обрат-
но. Животът им е хаотичен, но
никога скучен. Феновете на лю-
тото са малко деспотични и
егоистични, но повече в любов-
та, отколкото в работата. В
работата са по-скоро добри
изпълнители, отколкото добри
ръководители.

ХЛЯБ 

Почитателите на хляба са
изключително интелигентни. В
училище винаги са служели за
пример. Не е трудно човек да
стане приятел с тях, защото

са добродушни и добронамере-
ни. Всички ги обичат. Въпреки
че парите не ги интересуват,
тези хора имат късмет в сдел-
ките. И в любовта са късмет-
лии. Уважението им към други-
те, както и верността им сe
възнаграждават в живота от
солидна любовна връзка, която,
дори с годините да претърпи
метаморфози, остава надежд-
на. Любителите на хляба обик-
новено са и гастрономи. Ако
обичаш да си похапваш хлебец
обаче, внимавай с месото. Ком-
бинацията много хляб–много
месо може да доведе до наднор-
мено тегло.

КАРТОФИ 

Основното качество на кар-
тофоядците е постоянство.
Човек може напълно да се дове-
ри на феновете на картофите.

КУЛИНАРНА ПСИХОЛОГИЯ

ППоо  ммееннююттоо  
щщее  ссее  ппооззннааеешш
ППоо  ммееннююттоо  
щщее  ссее  ппооззннааеешш

ААккоо  ааннааллииззиирраашш  ппррееддппооччииттаанниияяттаа  ссии,,  аа  ии  ппррееддппооччииттаанниияяттаа  ннаа  ддррууггииттее  ккъъмм  
ррааззллииччннииттее  ххррааннии,,  ммоожжеешш  ддаа  ннааууччиишш  ззааббааввннии  ии  ллююббооппииттннии  ппооддррооббннооссттии  

ззаа  ссввоояя  ии  ззаа  ххааррааккттеерраа  ннаа  ддррууггииттее..  ННииккооггаа  ннее  ее  ккъъсснноо  ии  ииззллиишшнноо  ддаа  ооппооззннааеешш
ссееббее  ссии  ии  ддррууггииттее  ппоо--ддооббррее..  ММааккаарр  ии  ппоо  ззааббааввеенн  ннааччиинн..
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Те са уважавани лидери. Благо-
дарение на това постигат и го-
леми успехи в работата. Дори и
да загубят някоя битка, край-
ната победа е винаги на тяхна
страна. Тези хора са романтич-
ни и непредсказуеми в любовта.
Ако си падаш повече по чипса,
отколкото по варените карто-
фи обаче, ти си истинска фурия
в леглото (мъжете съответно
също са добри любовници).

МАКАРОНЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ

Почитателитe на пастата и
макароните често са спохожда-

ни от невероятни успехи в биз-
неса заради себеотрицанието, с
което се посвещават на рабо-
тата си. Същевременно обаче
трябва да внимават да не пре-
каляват със склонността си да
сънуват с отворени очи. Ако
обичаш дългите спагети, ти си
много избухлива. Ако си падаш
по късите макарони, си по-спо-
койна по характер. Хората те
обичат, защото не щадиш сили
да им помагаш. Макаронаджи-
ите са мечтателни и страстни
натури. Влюбват се безумно и
се грижат всеотдайно (дори
малко собственически!) за
партньора си.

ЗЕЛЕНЧУЦИ 
Сигурно имаш късмет в бизне-

са, но трябва да контролираш
желанието си за първенство и

прекомерната си експанзив-
ност, която понякога плаши и
отдалечава другите от теб. В
любовта любителите на зелен-
чуци са много верни. Рядко се
развеждат и рядко разлюбват.
Интелигентни и разсъдливи са,
което сигурно е заради „прито-
ка“ на полезни витамини и мине-
рали (от зеленчуците) към
мозъка. Но дефицитът от
белтъчини, който тези хора из-
питват, може да стане причина
за нервност, мигрена и пробле-
ми с храносмилането.

ОРИЗ 
Включваш ли го редовно в ме-

нюто си, вероятно си ненасит-

на и пламенна любовница (също-
то важи и за мъжете). От лю-
бителите на ориза излизат
превъзходни бащи и майки. Те
обичат секса, но най-много оби-
чат семейството. Интелиге-
нтни, внимателни и съобрази-
телни са. Много им се удава ра-
ботата в екип. Имат само един
недостатък – не обръщат вни-
мание на емоционалните пот-
ребности на околните.

САЛАТИ 
Почитателите на марулите и

на зелените салати са доволни

хора – никога не се оплакват, че
животът ги е пренебрегнал. За-
доволяват се с това, което
имат, и не страдат от болни
амбиции да постигат още и
още. Обикновено са на „ти“ с
числата. Здрави, солидни, логич-

ни, тези хора са и великолепни
любовници. Сексуалният им
живот е за пример.

ДОМАТИ 
Хората, които обожават до-

мати, са далновидни. Радват се

на благоразположението на
ближните. Имат големи амби-
ции, които обикновено реализи-
рат, без да полагат много уси-
лия. Много са влюбчиви и кога-
то се влюбят, не могат да мис-
лят за нищо друго. От тях
стават прекрасни партньори за
щастлив семеен живот.

ПЛОДОВЕ 
Почитателите на плодовете

са открити и приятелски наст-

роени, откровени и любезни. Но
никак не обичат състезанията
и конкуренцията. Вдъхват до-
верие и са инициативни. Въобще
са приятелите, които всички
ние искаме да имаме. Винаги са
на разположение. Партньор-
ствата им са стабилни и щаст-
ливи. Ако обожаваш ябълки, ти
си слънчева, кротка, нежна и
разсъдлива, но не блестиш с ка-
чества на ръководител. Затова
пък си изключително креативна
и работлива. 

Който яде много ябълки, е
дълголетен. Дълголетието се
благоприятства от минерални-
те соли и витамините, скрити
в този ценен плод. Благодарение
на тях ти се радваш на завидно

здраве. Стрес не те лови. Сто-
ически и с неподражаемо спо-
койствие преживяваш всички
трудни житейски ситуации.

ШОКОЛАД 
Любителите на шоколад са

способни на силна любов, но и на

силна омраза. Те са ревниви до
крайност. Склонни сa да идеали-
зират партньора си. За тях
сексът е на първо място сред
приоритетите при избор на
партньор. Верни са, но същевре-
менно и прекалено ревниви. Най-
лошото им качество е мър-
зелът. Заради него те никога не
стигат до високо йерархично
стъпало в работата.

КАФЕ 
Казват, че кафето изнервя, и

това почти банално твърдение

съвсем не е неоснователно. Но
ако не можеш да живееш без ка-
фе, ти си благ човек. Възбудата,
провокирана от кофеина, раз-
палва страстта ти и те прави
изключително пламенна любов-
ница. Все пак не е зле да нама-
лиш кафето, за да си спестиш
проблеми със стомаха. Той чес-
то те боли, нали?

Дарин НИКОЛОВ
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�ЗА 15 ПАРЧЕТА
�750 г стафиди

�100 г сушени сини сливи

(без костилки, нарязани)

�100 г сушени череши

�300 мл ром

�350 г кафява захар

�250 г краве масло

�5 яйца

�250 г брашно

�канела

�4 с. л. конфитюр от

кайсии

�малко водка

�1 пакет бяла глазура на

прах
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 
1. Всички сушени плодове се
изсипват в дълбока купа и се
заливат с рома. В тях се
разбъркват канелата и 2 с. л.
от захарта. Миксът се оставя
да престои 10 мин, като от
време на време се разбърква. 
2. Остатъкът от захар се
разбива с миксер с кравето
масло, докато сместа побелее.
Към нея при постоянно
разбиване се прибавят яйцата

(едно по едно), брашното
(лъжица по лъжица) и
сушените плодове. 
3. Сместа се изсипва в
предварително намазана с олио
от всички страни форма за
кекс. Кейкът се пече в
предварително загрята до 170
°С фурна. След като изстине,
се намазва отгоре първо с
конфитюра от кайсии, а после
с приготвената според
указанията на пакетчето бяла
глазура. Глазурата трябва да се
намаже още докато е топла!

����
����

�	
��
��

СУХИТЕ ГЪБИ...
...стават като свежи, ако се

държат 1–2 ч в подсолено

прясно мляко.

Венера Стефанова
от София

ВАРЕНИТЕ КАРТОФИ...
...ще придобият млечнобял цвят,

ако във водата, в която врат, се

добави малко прясно мляко.

Картофите се варят на умерен

огън, за да се сварят равномерно.

Никога на силен!

Стоянка Баева
от Ловеч

ПАТЛАДЖАНИТЕ...
...нарязани на филийки за

пържене, абсорбират много

мазнина. Това може да се избегне,

ако преди пържене се оставят

да престоят 2 ч. в хладилника.

Теодора Димитрова
от Плевен

НАСТЪРГАНИТЕ ЗА
САЛАТА МОРКОВИ...
...е добре да се полеят с лимонов

сок, вместо с оцет, за да не

потъмнеят. 

ПРЯСНОТО ЗЕЛЕ...
...се вари в предварително

подсолена кипяща вода. Чак

тогава се прибавя към манджата,

за която е предназначено.

Славена Върбанова
от село Долни Дъбник

Коледен кейк с ром и сушени плодове

Драги читателки,

посветете ни в своите

кулинарни тайни. Най-

интересните от тях ще

публикуваме. Адресът ни е:

1124 София, ул. „Загоре“ №

4, ет. 2. А имейлът ни –

redakciabela@cablebg.net.

БЕЛА В КУХНЯТАБЕЛА В КУХНЯТА

Бела, брой 1 (107), 2007
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С ЛИМОНОВ АРОМАТ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�500 г свински бут �50 г бекон �2
глави лук �1 стрък целина �2 с. л.
олио �2 с. л. доматено пюре �100
мл червено вино �400 мл бульон
(от кубчета) �1 дафинов лист �1
връзка магданоз �малко захар �2
тиквички �3 домата �100 г суше-
ни гъби (челадинки) �1 лимон

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Месото и

беконът се

нарязват на

кубчета,

лукът – на

ситно, цели-

ната – на

кръгчета.

Месото и

беконът се

запържват в олиото (в дълбок тиган)

и се прехвърлят от тигана в друг съд.

В същата мазнина се запържват лукът

и целината. Прибавят се доматеното

пюре, виното и 200 мл бульон и всич-

ко се задушава за кратко. Гъбите се

накисват в съд с вода да омекнат.

2. Месото се връща в тигана и се ос-

тавя да се задуши за малко. Посолява

се, поръсва се с черен пипер и малко

захар и се оставя да ври 50 мин, като

се залее с останалия бульон. 

3. Тиквичките се нарязват на парчета,

а доматите – на кубчета. Гъбите се

отцеждат от водата. Лимонът се

обелва и нарязва на кръгчета. Всичко

това се прибавя към сместа в тигана

заедно с дафиновия лист и се задушава

още 10 мин. Дафиновият лист се из-

важда. Ястието се поръсва с наряза-

ния на ситно магданоз. Сервира с гар-

нитура от плоска сварена предвари-

телно паста.

Време за приготвяне: 50 мин

В една порция: 320 кал

Свинско в сос

Деликатеси с
МЕСО 

Деликатеси с
МЕСО 
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В ИЗИСКАН СОС ОТ

чЕРВЕНО ВИНО

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�80 г бекон �750 г
телешко �30 мл
олио �50 мл дома-
тено пюре �500 мл
червено вино �250
мл бульон (от кубче-
та) �2 моркова �1
ч. л. мащерка �400 г
гъби
�400 г кромид лук
�40 г краве масло
�1 с. л. брашно �1
дафинов лист
НАЧИН 

НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Беконът се нарязва на
лентички, запържва се в
олио и се изважда от
тигана. В същата мазни-
на се запържва и месо-
то. Посолява се и се
поръсва с черен пипер. 
2. Прибавят се дома-
теното пюре, наряза-
ните на кръгчета мор-
кови, запърженият бе-
кон, нарязаната на
ситно мащерка и да-
финовият лист. Ясти-
ето се залива с вино-
то и бульона. Оставя

се да се задуши под ка-
пак 60 мин във фурна-
та, предварително
загрята до 180 °С.
3. Гъбите и лукът се
нарязват на едри пар-
чета. Кравето масло
се обърква с брашно-
то и заедно с лука се
прибавя към месото.
Всичко се задушава
още 60 мин на същата
температура, но без
капак. На четиридесе-
тата минута се приба-
вят и гъбите, а дафи-
новият лист се изваж-

да. За гарнитура отно-
во може да се сервира
плоска, предварително
сварена паста.
Време за приготвя-
не: 2 часа и 45 мин
В една порция: 
530 кал

СЪС ЗАДУШЕНО КИ-

СЕЛО ЗЕЛЕ И чУШКИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 глава кромид лук

�500 г свинско �3 с.

л. олио �2 ч. л. лют

пипер �1 ч. л. сух

риган �1 червена

чушка �1 зелена

чушка �500 г карто-

фи �150 г сух кол-

бас �300 мл ябълков

сок �500 г кисело

зеле �1 пакетче

сгъстител за сосове

НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Лукът се нарязва на
кубчета. Месото се
нарязва на парчета и
се запържва в олиото
(в дълбока тенджера).
Добавя се лукът и съ-
що се запържва. Смес-
та се подправя със
стрития сух риган и
лютия пипер. Залива
се със 750 мл вода и
се задушава под капак
45 мин на котлона.
2. Чушките се наряз-
ват на лентички, кар-

тофите – на кубчета,
а саламът – на кръгче-
та. Сместа в тигана се
залива с ябълковия сок
и се оставя да кипне.
Прибавя се сгъстите-
лят за сос, хубаво се
разбърква и пак се из-
чаква да кипне, след ко-
ето се вари 1 минута. 
3. Накрая в тенджера-
та се прибавят наря-
заното кисело зеле,
чушките, картофите
и саламът и всичко се
задушава още 30 мин.
По желание и по въз-

можност готовият
гулаш се украсява с
пресни зелени подп-
равки.  
Време за 
приготвяне: 95 мин
В една порция: 
660 кал

С КИСЕЛО ЗЕЛЕ

И КИМИОН

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 кг свинско филе
�2 глави кромид лук
�500 г кисело зеле
�4 с. л. олио �1 ч. л.
кимион �1 ч. л. сух
риган �1 с. л. червен
пипер �400 мл буль-
он �1/2 връзка маг-
даноз �1 кофичка
заквасена сметана
�черен пипер
НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Свинското се на-

рязва на парчета,
лукът – на резенчета
(като ябълка). Кисело-
то зеле се отцежда и
нарязва на ситно.  
2. Месото се запържва
в олиото и се изважда
от тигана. В същата
мазнина се пасира лу-
кът. Месото се смесва
с лучената паста и се
подправя с кимиона и
ригана. Посолява се и
се поръсва с черен пи-
пер. Залива се със 125
мл бульон и се вари. 
3. Малко преди да

омекне, се разбърква с
червения пипер и наря-
заното кисело зеле.
Залива се с останалия
бульон и се задушава
75 мин под капак. 
4. Магданозът се на-
рязва на ситно и се
прибавя към месото.
Ястието се разбърква
и се отстранява от
котлона. Сметаната
се разбърква в него,
но не цялата – оставя
се малко за гарниране.
Всяка порция се серви-
ра, украсена с 1 ч. л.

сметана и с гарнитура
от 2 варени или пече-
ни картофа.
Време за 
приготвяне: 2 часа
В една порция: 
740 кал

Телешко по бургундски

Пикантен сегедски гулаш

Свинско в сметанов сос

Коледа е 
празникът 
на месото. 
Сигурно си
напълнила 
фризера догоре с
телешко и
свинско. Ако си
изпаднала в
творческо 
безсилие как да
го приготвиш,
възползвай се 
от нашите 
по-екзотични
предложения.



ПРОДУКТИ: �75 г краве масло �1 глава
нарязан на ситно кромид лук �1 скилидка
чесън, пасирана �4 стръка целина, нарязани
на ситно �500 г смлени печени орехови ядки
�125 г печени смлени лешници �50 г сварен
кускус �50 г галета �125 г сварен и пасиран
пащърнак �2 с. л. нарязани на ситно зелени
пресни подправки по избор �1/4 ч. л. смлян
джинджифил �кората и сокът от 1/2 пор-
токал �1 разбито яйце �2 с. л. зеленчуков
бульон �225 г кестеново пюре (от варени
кестени) �сол �черен пипер �275 г много-
листно тесто �50 г разтопено краве масло.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. В дълбок тиган
се изписва разтопеното краве масло. Лукът
се запържва в него до омекване. Прибавят се
чесънът и целината, които също се запъ-
ржват до златисто. Съдът се отстранява
от котлона. 2. Лучената смес се изсипва в
кастрон и се обърква с орехите, лешниците,

кускуса, галетата, пащърнака и джинджифи-
ла до хомогенна смес. 3. Прибавят се порто-
каловият сок и настърганата портокалова
кора, яйцето, бульонът. Всичко се подправя
със сол и черен пипер на вкус. 4. Кестеново-
то пюре се разбърква добре със зелените
подправки в отделен съд. Тестото се раз-
точва, така че да се получи голяма пра-
воъгълна кора. Върху нея се подреждат ня-
колко кори за баница, които се намазват с
краве масло. 5. По средата се изсипва поло-
вината от орехово-лешниковата смес. В нея
се прави „легло“, в което се изсипва кесте-
новото пюре, а върху него – другата полови-
на от орехово-лешниковата смес. 6. Тесто-
то се увива на руло, които се намазва от
всички страни с краве масло. Пече се 20 мин
на температура 200 °С, покрито с фолио, за
да не изгори. Сервира се на парчета, които
може да се полеят със соса от червено вино.

Не се притеснявай, че няма да намериш
пресните продукти. На пазара има всичко.
Дори и в най-студените месеци. 

ПРОДУКТИ: �12 смокини �няколко
топки моцарела, изцедена и нарязана на
парчета �1 връзка пресен босилек �5 су-
шени доматчета от консерва �6 с. л. зех-
тин �2 с. л. балсамов оцет �сол �черен
пипер.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Смокините се

избърсват внимателно с мека салфетка.
Всяка се разрязва на четири. 2. В дълбока
купа се объркват моцарелата, накъсаният
на листенца босилек и смокините. Дома-
тите се нарязват на парчета с остър нож
и също се разбъркват в сместа. 3. Салата-
та се подправя със зехтина, оцета, солта и
черния пипер. Разпределя се в 6 дълбоки чи-
нии и всяка порция допълнително се залива
с 1 ч. л. зехтин.
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¬Â„ÂÚ‡Ë‡ÌÒÍÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ
ÍÓÎÂ‰ÌÓ ÏÂÌ˛
¬Â„ÂÚ‡Ë‡ÌÒÍÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓ
ÍÓÎÂ‰ÌÓ ÏÂÌ˛ Ако някои от гостите ти са вегетарианци, 

не изпадай в паника. Анлийските кулинари 
ще ти помогнат да се справиш с положението. 

А може би предложените рецепти ще се харесат 
и на теб. Нищо че не си се отказала от месото.

ПОДХОДЯЩ Е ЗА ЗАЛИВКА 
НА ВЕГЕТАРИАНСКА ПАСТА 

ПРОДУКТИ: �25 г краве масло �1 глава
кромид лук �2 с. л. брашно �1 с. л. дома-
тено пюре �4 с. л. пресни пасирани домати
�300 мл червено вино �150 мл зеленчуков

бульон �зелени подправки по избор �сол
�черен пипер.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: 1. Лукът се наряз-
ва на ситно и се запържва за 2 мин в сгоре-
щеното масло. Прибавя се брашното и се
запържва още 1 мин. 2. В тигана се доба-

вят доматеното пюре, пасираните дома-
ти, виното, бульонът и зелените подправ-
ки, нарязани на ситно. 3. Съдът се похлуп-
ва и сосът се оставя да ври 20 мин на слаб
огън. Прецежда се през гевгир и чак тогава
се сервира. 

Салата със смокини, моцарела и босилек

Сос с червено вино
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Баница с кестени, орехи и лешници



Сьомга със сос 

от горчица

ЗА 12 ПОРЦИИ:
�1 цяла риба (около 3 кг) �1 лимон,

нарязан на кръгчета �6 с. л. водка �2
с. л. зехтин �4 с. л. ситно нарязан пре-
сен копър �сол. За соса: �300 мл теч-
на сметана �3 с. л. дижонска горчица
�1/2 с. л. лимонов сок.

ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Фурната се загрява до 200 °С. Сь-

омгата се слага в тава за печене и по
цялата є дължина се правят успоред-
ни прорези на 5 см разстояние. Във
всеки прорез се слага кръгче лимон, а
останалите кръгчета се подреждат
под рибата. 

2. Сьомгата се залива с водката и
зехтина. Пече се 45 мин в предвари-
телно загрятата до 200 °С фурна. 

3. Всички съставки за соса се разбъ-
ркват. Опечената риба се прехвърля в
плато за сервиране, поръсва се с копъ-
ра и се поднася цяла. Сосът се изсипва
в сосиера и се поднася с рибата. 

Пейпър стек с хрян

ЗА 8 ПОРЦИИ:
�2 кг телешко месо за стек �2 с. л.

зехтин �1 с. л. настърган черен пипер
�4 с. л. паста от хрян �сол.

ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Месото се намазва със зехтина,

поръсва се със сол и черен пипер и се
слага в тавичка.

2. Пече се 20 мин в предварително
загрята до 240 °С фурна. След това
фурната се намалява на 190 °С и месо-
то се пече още 30 мин. 

3. След изпичане то се оставя 30
мин да „подиша“, преди да се нареже
на порции. Сервира се с паста от хрян
и гарнитура по избор.

Свински бут 

с медена глазура

ЗА 12 ПОРЦИИ:
�3 кг свински бут �1 стрък праз

лук, нарязан на шайби �2 глави целина
�2 дафинови листа �2 ч. л. черен пи-
пер на зърна �3 с. л. мед �2 с. л. гор-
чица �10 зрънца карамфил �500 мл
тъмна бира.

ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Месото се слага в дълбок тиган и

се залива с вода. Добавят се празът,
целината, нарязана на дребно, и дафи-
новите листа. Кипва се, след което се
оставя да къкри на бавен огън под ка-
пак 2 часа, докато омекне и стане
крехко. 

2. Медът се разбърква с горчицата.
Свареният бут се отцежда и се
прехвърля в тавичка. Намазва се с ме-
дено-горчичената смес, покрива се с
фолио и се пече 45 мин в предварител-
но загрята до 220 °С фурна. 
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Специално от Лондон Надя ПЕРИ

ПРОДУКТИ: �600 мл сметана �2 вани-
лии �5 с. л. бренди �25 г краве масло �300
г кондензирано прясно мляко.

КАК СЕ ПРИГОТВЯ: Сметаната се разби-

ва. Прибавят се ванилията, брендито, разто-
пеното краве масло и млякото. Всичко се раз-
бива добре и се оставя в хладилника да прес-
тои поне 8 часа. Сервира се във високи чаши.

Лесен сладолед с бренди

3изискани блюда Само за ценителиСамо за ценители
Сьомга, приготвена с водка, телешко с хрян 

и свински бут в глазура от мед и бира – 
това меню е само за кулинари!

Рецептите селектира Теодора СТАНКОВА
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ПОКАЗН
О

ЖЖииттееннааттаа  ппииттккааЖЖииттееннааттаа  ппииттккаа

О
свен да си лакира ноктите, една истинска жена трябва да
може да меси. Поне за Нова година. Оказа се обаче, че от
11 жени в редакцията само 4 се справят с месенето без
проблем. В полза на съхраняване на традицията и защото

идва Нова година, помолихме редактора на „Бела“ Теодора Станко-

ва, главния счетоводител Надя Георгиева, художника Ива Станева и
коректора Веселина Стоянова да направят демонстрация и да ни
посветят в тайните на този сакрален акт. Запечатихме събитие-
то за поколенията. Предлагаме ти техните рецепти, в случай че ре-
шиш да се пробваш с брашното и маята за пръв път тази година.

Най-опитна в месенето
безспорно е Надя

Теди в акция. Толкова
млада, а меси

Художникът си е художник – най-
правилната топка оформи Ива

„ПЕЧЕНЕТО Е ВАЖНО, КОЛКОТО И МЕСЕНЕТО“
Продукти: �� 1 кг брашно �� мая (колкото кибритена  кутийка) �� 1
с. л. сол �� 1 с. л. захар �� 1 с. л. олио �� 1 с. л. оцет �� 400 мл вода
Приготвяне: 1. Брашното се изсипва на купчинка, в средата на
която се прави „кладенче“ и в него се смесват всички останали
продукти (маята предварително се размива с малко вода и с оце-
та.) 2. Меси се до получаване на меко тесто. Оставя се да втаса
за половин час, след което пак се меси. Оформя се питка, която
се пече в предварително загрята на 180 °С фурна. 

Питката на ТЕДИ ОТ ЛИЧЕН ОПИТ
�За да е сполучлива питката, аз не оставям тестото да вта-
са на въздух, а го слагам в студената фурна, включвам я и кога-
то температурата се повиши до 100 °С, веднага я изключвам.
Изчаквам температурата да падне до 50 °С. В този момент
питката е изпълнила цялата тавичката (обемът є се е увели-
чил почти двойно). Тогава започвам същинското печене на 180
°С. 
�Ако не ми се налага да приготвям тази питка за Бъдни вечер,
вместо с вода замесвам тестото с прясно мляко и намазвам
тестото с жълтък. Като я извадя от фурната, я намазвам и с
краве масло, за да стане по-мека коричката є.

„ПРАВИ СЕ С ЛЮБОВ, ПОГАЛВАНЕ И МАЛКО СУСАМ“
Продукти: �� 1 кг брашно �� 1/2 л прясно мляко �� 1/2 кубче мая
�� 2 яйца �� 1 ч. л. сол �� 1 ч.  л. захар �� 1 ч. л. олио �� 1 ч. л. оцет
�� малко сусам �� малко настърган кашкавал.
Приготвяне: 1. Всички продукти се смесват до получаване на ме-
ко тесто. Меси се, докато започне да се отделя от ръцете и та-
вата/дъската. Оставя се да втаса. 2. Като увеличи двойно обе-
ма си, се размесва пак. Тестото се разделя на три еднакви топ-
ки. От всяка топка тесто се разточва кора, която се намазва с
малко масълце. Корите се полагат една върху друга и се увиват
на руло. 3. Рулото се нарязва на пънчета (приблизително с по 5 см

дебелина), които се подреждат
едно до друго в тавата. Питката
се намазва с жълтък от яйце,
поръсва се със сусам и настърган кашкавал и се пече в предвари-
телно загрята фурна. 

Питката на Надя ОТ ЛИЧЕН ОПИТ
�При месене пръстите не бива
да се забиват в тестото. То
трябва да се загребва с цяла длан
и да се обръща върху масата с
гальовни движения. Ако се меси
без любов, питката не става.
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„УКРАСАТА ПРЕДИ 
ВСИЧКО“ 
За тестото: �� около 700 г
брашно �� 1 кубче мая �� 1/2  ч.
л. захар �� 1/2  ч. л. сол �� хлад-
ка вода. 
За украсата: �� около 300 г
брашно �� сол на вкус �� вода
на око
Приготвяне: 1. В по-голям
съд се сипва малко брашно.
Добавят се маята (предвари-
телно разтворена) и солта и
се започва месенето. 2. Пос-
тепенно се добавят още
брашно и хладка вода, за да с
меси по-лесно. Тестото
трябва да стане еластично. 3.
Слага се да втаса в намазана с
олио и набрашнена тава, като
се покрива с ленена кърпа. По-
мещението трябва да бъде
топло. 4. Като втаса, хлябът

се украсява и се слага да се пе-
че в предварително загрята
на 200 °С фурна.

Питката на Ива

ОТ ЛИЧЕН ОПИТ
�Питката не се надува мно-
го. И в никакъв случай не би-
ва да се премесва.
�Продуктите за украсата

се измесват до получаване на
тесто. То се разделя на ня-
колко топки, от които се
оформят вътъци (нещо ка-
то пръчици от тесто). С
тяхна помощ се оформят
красиви декорации върху пи-
тата.

„АЗ СЛАГАМ 
И КЪСМЕТИ“
Продукти: �� 1 кг брашно �� 2
яйца �� 1 ч. ч. прясно мляко
�� 1/2 ч. ч. олио �� 1 ч. л. сол
�� 1 ч. л. захар �� 1 пакетче су-
ха мая �� вода – колкото пое-
ме.
Приготвяне: 1. Замесва се
меко тесто с всичките про-
дукти, като само жълтъкът
на едното яйце се отделя
настрана. 2. Тестото се на-
мазва се с олио, покрива се с
кърпа и се оставя да втасва за
1–1 1/2 часа. 2. Втасалото
тесто се разделя на топки
(големината им е според лич-
ните предпочитания на все-
ки). 3. Всяка топка се размес-

ва на дланта, намазва се от
вътрешната страна с малко
олио, слага се късметът и пос-
ле отново се прави на топка.
4. В намазана с олио тава се
нареждат топките на малко
разстояние една от друга, за
да има накъде да бухват.
Всички топки се намазват с
разбития жълтък и се слага
във фурната да се изпече.

Питката на Веска

ОТ ЛИЧЕН ОПИТ
�Фурната не бива да е пред-
варително загрята. Тавата
се слага и чак тогава печка-
та се включва на най-силна-
та степен. След 20 минути
се намалява на 150 градуса
(или на 2-ра степен на копче-
то). Пече се още 20 минути. 
�Питката е готова, когато
придобие светлокафеникав
цвят. Изважда се от фурна-
та, напръсква се с мъничко
вода и се завива с кърпа за
около 5–10 минути.
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Áåçàëêîõîëíè êîêòåéëè
Íÿìà íèùî ïî-îñâåæàâàùî îò ÷àøà ïëîäîâ 

êîêòåéë ñëåä ïðåïèâàíå è ïðåÿæäàíå. Åòî 

íÿêîëêî åêçîòè÷íè ìèêñà, ñ êîèòî ìîæåø 

äà çàðàäâàø è íåêàíåíè ñëåäîáåäíè ãîñòè.

Ïîñëóøíî äåòå

За 4 чаши
В гарафа се наливат 300 мл нектар
от круши (от кутия), 200 мл нектар
от манго (от кутия) и 200 мл сок
от портокал (прясно изцеден). Доба-
вят се 30 мл сироп от нар и малко
гренадин. Течността се изстудява за
1 час в хладилника, преди да се раз-
лее по чашите за сервиране.

Ñîìáðåðî

За 4 чаши
В гарафа се наливат 120 мл фреш от портокал, 120 мл
фреш от лимон, 120 мл фреш от ананас и 120 мл сок от
касис (от кутия). Добавят се 80 мл малинов ликьор за
вкус. Течността се разбърква с лъжица с дълга дръжка. Ос-
тавя се за 1 час в хладилника и чак тогава се сервира.

Èíäèéñêè ñúí

За 1 чаша
�Малка папая се обел-
ва и разполовява. Сем-
ките є се отстраня-
ват. Един резен от
нея се запазва за укра-
са. В кана-миксер се
слагат 4 кубчета лед,
парчетата папая и 2
кaфейни лъжички за-
хар. Наливат се 120
мл фреш от грей-
пфрут (или от червен
портокал) и 30 мл ко-
косово мляко. 
�Всичко се миксира до
получаване на кремо-
образна смес. Сипва се
в чаша, която се укра-
сява се с резенчето
папая.

Ãîðåù ëèìîí

За 1 чаша
Голяма водна чаша се
пълни до средата с куб-
чета лед. Добавят се 20
мл джинджифилов си-
роп (може и прясно из-
цеден сок от джинджи-
филов корен) и 20 мл
сок от зелен лимон
(лайм). Допълва се дого-
ре с обикновена лимона-
да.
В чашата се пускат
кръгчета лайм (зелен
лимон) за украса. Течно-
стта се разбърква с лъ-
жица с дълга дръжка и
се сервира изстудена.

×åðåøîâà êoëà

За 1 чаша
�До средата на дълбока
стъклена или кристална
чаша се слагат кубчета
лед. Наливат се 60 мл
кока-кола, 60 мл сок от
череши (от кутия) и 1
капка ванилова есенция.
�Течността се разбъ-
рква с лъжица с дълга
дръжка. Коктейлът се
украсява с коктейлни
кандирани черешки, а ча-
шата – с резен порто-
кал.

Áåçàëêîõîëíè êîêòåéëè
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СРЪЧНОСРЪЧНО

Феерични пакетиФеерични пакети
ОПАКОВКАТА Е ВАЖНА

Колкото по-красиво са „облечени“ коледните подаръци, толкова по-вълнуващо е 
тяхното „събличане“. Ако си сръчна, опаковай ги сама. Ако не, помоли професионалистите

да го направят. Но, моля те, не поднасяй подаръка в грозно найлоново пликче 
(от онези, които раздават в супермаркетите). Проява на лош вкус е. 

����
�
�

����
�
�

����
�
�

����
�
�

Намачкано
Подаръкът се увива с намачкана разтегателна хартия. Може да използ-
ваш и крепон (намачкан плат). Отгоре се привързва с малка панделка, към
чийто край се закрепва малка гипсова фигурка (продават се по базарите).

Плисирано
За „високи“ подаръци
От сребриста или златиста релефна опа-
ковъчна хартия изрежи дълги правоъгълни-
ци. С помощта на лепило оформи от всеки
правоъгълник цилиндър (трябва да е по-ви-
сок от предмета, който ще се опакова).
Нагъни хартията на „плисета“. Декорирай
със звездички и пухчета.

Наивистично
Облечи „топло“ малките подаръчета – в червен или снеж-
нобял вълнен плат. Отстрани заший плата с едра тро-
поска. Декорирай с шнурчета, мъниста и цветя от плат.
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Перлено
Няколко игли за шапка, украсени с перли и мъниста, ще преоб-
разят иначе банално опакования със сребриста декоративна
хартия пакет. Не забравяй да изрежеш отстрани хартията с
назъбена ножица.

С органза и пера
Подаръкът ще изглежда много елегантно, увит в бле-
долилава органза. Сатенената панделка ще е чудесна
декорация. За разкош можеш да прикрепиш към нея (с
помощта на малка безопасна игла) бледолилав пух.

Феерично
Тук пакетите са опаковани с небесносиня органза. За декорации
са използвани сребърни гривни и герданчета с мъниста. С тяхна
помощ около подаръка се оформя нещо като мрежа. Но можеш
да закрепиш само по една голяма панделка от органза отгоре,
завързана с по една... гривна.
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„Аз съм Дина“

Суров и реалистичен филм за едно необик-
новено момиче. Още от дете, когато при-
чинява смъртта на майка си, около Дина ви-
тае духът на необяснимото. Затова тя е
прекалено дива и прекалено умна и не се под-
чинява на мъжете във време, когато да си
феминистка, е направо престъпление. Още
почти дете, Дина е омъжена почти насила
за Джейкъб (Жерар Депардийо), най-бога-
тия човек в околността. Макар че той е
лудо влюбен в нея, тя не може да бъде
щастлива. В живота є ще има много мъже,

докато открие
голямата любов
в лицето на рус-
ки анархист.
Проблемът е, че
вкопчена в жи-
веенето и загле-
дана в смъртта,
Дина така и не
се научава да
обича, без да
убива.

„Сцените на 

престъплението“

Много пари, невинни жертви и изненадващи
обрати има в този трилър по действите-
лен случай. На карта са заложени 7 милиона
долара, които си оспорват двама от най-
безмилостните и могъщи гангстери в Ел
Ей. Войната помежду им води до няколко
трупа и отвличането на Джими Бърг (Джеф
Бриджес). Той е държан като заложник в
един микробус от младия шофьор на мафия-
та Лени Бъроус. След като прекият му шеф
е убит, Лени трябва да вземе нещата в свои

ръце, заобиколен
от охранителите
на Джими. Мла-
докът получава
противоречива ин-
формация и офер-
ти от двата лаге-
ра, а ситуацията
става все по-запле-
тена и оцеляване-
то му – все по-
невъзможно.

„Колите“ 

В свят, в който всички се движат на чети-
ри колела, може да се случат доста интерес-
ни неща. Ами, да, колите също могат да се
държат като хора и да изживяват цялата
гама от чувства и емоции, които са ни доб-
ре познати. 
В новата анимация на „Уолт Дисни“ една
първокласна състезателна кола ще разбере,
че не всичко в живота зависи от спечелване-
то на първото място в едно състезание.
Маккуин Светкавицата се готви да триум-
фира в суперголям турнир, но погрешка по-

пада в затънтено-
то градче Радиатор
Спрингс. Неговите
странни обитате-
ли ще го променят
веднъж завинаги.
Чудесен филм за ця-
лото семейство, с
много поуки за де-
цата и забавни си-
туации за възраст-
ните.

„Тайната вечеря“

Дали този роман няма да се окаже новият
„Шифърът на Леонардо“? Всички предпос-
тавки за това са налице. Главният герой –
отец Агустин Леире, инквизитор от доми-
никанския орден, посветен в разчитането на
кодирани послания – е изпратен по спешност
в Милано. Той трябва да надзирава последни-
те щрихи, които маестро Леонардо нанася
върху фреската „Тайната вечеря“. Говори се,
че големият художник не само е нарисувал
дванадесетте апостоли без обичайния ореол
за святост, но и че самият той присъства в
свещената сцена,
при това обърнал
гръб на Исус. Да-
ли Да Винчи е бил
еретик, или сте-
нописът крие
смайващо тайно
послание? В съ-
щото време ня-
кой извършва се-
рия необясними
ритуални убий-
ства...

„Тайната история“

Дебютният роман на Дона Тарт се превръ-
ща в бестселър още с появата си и спечелва
купища суперлативи на авторката. Тарт
разказва по увлекателен и омагьосващ начин
приказката за преобразяването на грозното
патенце в красив лебед. В случая то е мом-
че, загърбило мизерното си минало, което
пристига в колежа Хампдън със своите на-
дежди и амбиции. Тук Ричард осъществява
своя копнеж да бъде приет в елитната гру-
па на петима студенти, изискани издънки
на заможни семейства, изучаващи класичес-
ката древност. Но това си има цена – една
страшна тайна,
с п л о т я в а щ а
д о п ъл н и т ел но
връзката между
петимата. Една
тайна, свързана с
възраждане на
древни ритуали,
с невинно проля-
та кръв, която
вика за отмъще-
ние.

„Защитната стена“ 

Романите на най-нашумелия в момента
шведски писател Хенинг Манкел често се
сдобиват с киноадаптации. Главен герой в
тях е Курт Валандер, който достига по-
пулярността на големите литературни
детективи. В малкото градче Юстад в
разстояние на няколко дни се случват две
събития. Пред един банкомат е открит
труп на мъж, жертва на сърдечен удар.
Следва бруталното убийство на шофьор
на такси от две почти невръстни момиче-
та, които си признават, без капка разкая-
ние за постъпката си. И двата случая са
пределно ясни и на
пръв поглед нямат
нищо общо помеж-
ду си. Поне докато
с тях не се заема
инспектор Валан-
дер. Двете пре-
стъпления се сли-
ват в едно, а конс-
пирацията надхвър-
ля границите на
Швеция.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Ако не искате да се простудите сериозно, не хо-
дете леко облечени през януари. Възможно е от та-
зи настинка да произтекат усложнения. �Силно
главоболие ще ви мъчи през целия януари. То мо-
же да е провокирано както от претоварване, така
и от проблеми със зрението. �На 7-и и 8-и здраве-
то ви е в отлична форма. Тогава ще бъдете и
хиперактивни. Всичко ще е наред, ако не избухва-
те! �12-и е подходящ за ЕКГ, както и за манипула-
ции с иновативна медицинска апаратура. �Орга-
низмът ви се нуждае от чист въздух! След 15-и е
възможно да имате проблеми с дихателната
система вследствие на постоянен престой в за-
душни помещения. �Емоционалният ви подем след
10-и ще се отрази добре на нервната ви система.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�До 5-и близките, роднините и приятелите ще ви демонстри-

рат своята благосклонност, което ще ви направи щастливи.

Общуването ще ви носи само приятни емоции. �На 6-и някои Овни

от женски пол (особено тези, които често пътуват в чужби-

на) имат шанс да срещнат по-възрастен от тях стабилен

партньор. �Овните пък, които имат постоянен партньор, да раз-

читат на „изглаждане на ръбовете” във връзката. Този процес на

хармонизиране с интимния партньор започна за вас ще в края на

2006 г. �Необвързаните ще се впуснат в авантюри. Не си позволя-

вайте изблици на ревност, защото е по-вероятно да са неоснова-

телни. �Всъщност за всички Овни до 20-и се очертава период

на синхрон и пълнота в отношенията с другия пол. На самата

дата 20-и обаче бъдете внимателни в думите и действията си, за

да не развалите нещата. И да не стане от нищо нещо. 
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O
ще в началото на януари ще почув-
ствате страст за пътувания в чуж-
бина. Те ще са суперползотворни.

Трябва да имате предвид, че голяма
част от живота ви през тази година ще
е свързана неразривно с чужбина. �Предс-
тои ви период на подем и популярност (даже и
зад граница). Ще се превърнете в образец за под-
ражание, а за някои – даже в покровител и наставник.
�Любовта и уважението на околните ще ви съпътстват
през целия месец. Ще се радвате на много поклонници.
Навярно заради финеса, с който ще общувате. Звездите ви
подаряват и елегантно излъчване през този месец. �Още

на 2-ри много от вас ще възстановят
добрите отношения с приятелите си.
Всъщност около вас ще се оформи нов прия-
телски кръг. �Някои Овни ще променят
коренно житейските си възгледи. За това

пак ще помогнат пътуванията в чужбина и
срещите с нови, интересни хора. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не прекалявайте с проявата на екстравагантност. И
не демонстрирайте наляво и надясно своята чувстви-
телност и ранимост. Авторитетът ви може да пострада.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Годината започва с ясни знаци за успех.
Късметът ще ви съпътства в кариерата и в
работата. Популярността ви също ще изиграе
благотворна роля в тази посока. Звездите ви за-
реждат с увереност, че можете да преобърне-
те планини в работата си. Възползвайте се от
нея. �При някои Овни се очертава лъвски
скок в кариерата, който е свързан с пътува-
ния в чужбина и с признание извън страна-
та. Голяма роля за това ще изиграят партньо-
рите ви чужденци. �Новото ниво, на което се
качвате, ще изисква малко по-различен подход
от ваша страна. Ще ви се наложи да се научите
на повече търпение, дипломатичност и да
контролирате онова, което изричате. �На 17-
и звездите ще ви засипят с доказателства и
знаци за това, колко важен е за вас този ме-
сец. �Януари е успешен за научните работници,
за преподавателите и за всички, които се зани-
мават с литература, търговия и дипломация.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� КОНФЛИКТИ ВКЪЩИ: на 4-ти и 5-
и. Възможно е да са свързани с по-
купко-продажба на недвижим имот. 
�НЕ БЛИЗВАЙТЕ АЛКОХОЛ: на 6-и.
Не е препоръчително да ядете гъби
и други непроверени храни. Има
опасност от отравяне. 
� ХАРМОНИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ИН-
ТИМНИЯ ПАРТНЬОР: до 20-и. Възпо-
лзвайте се от подкрепата на звез-
дите!
�ПРИМАМЛИВИ БИЗНЕСОФЕРТИ ОТ
ЧУЖДЕНЦИ: на 5-и. Ще ви се наложи
да избирате внимателно, лавирайки
между съблазните.
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Не проявявайте излишна взискателност
Въпреки отличните перспективи, които звездите черта-
ят за вас през януари, има опасност сами да влошите си-
туацията около себе си, ако проявявате прекалено взиска-
телност към околните. Внимавайте най-вече с интимния
партньор и с децата. В резултат на вашата взискател-
ност е възможно да решат, че не ги обичате достатъчно,
и да престанат да проявяват разбиране към вас. След 11-
и се появяват възможности да вземете ефикасни
мерки за решаването на тази ситуация. Но в никакъв
случай не избирайте за свои „оръжия” самолюбието и
войнствеността.

Заобикаляйте конфликтите в работата
Тъй като вашите отговорности в работата растат, съв-
сем естествено расте и взискателността ви към колеги-
те. Което също може да доведе до проява не негативизъм
от тяхна страна. Основното ви желание е да се свърши
бързо и повече работа, но не очаквайте, че всички имат ва-
шия енергиен потенциал. 

Не бъдете дребнави и прекалено придирчиви. Не си позволя-
вайте обидни думи спрямо колегите. Не им повишавайте
тон. Тактиката ви трябва да е точно обратната – оценя-
вайте на глас достойнствата на другите и те ще ви въз-
наградят с лоялността и подкрепата си.

Обърнете повече внимание на децата си
Те се чувстват пренебрегнати, защото им липсват ваши-
те положителни емоции и одобрение. Изнервени са от неп-
рекъснатите ви забележки и избухвания. Дайте им повече
възможност да бъдат самостоятелни, но ги подкрепяйте,
като изразявате своето възхищение и любов към тях. Ако
кризата в отношенията ви обаче достигне критичен връх,
най-добре ще е да намерите време да обмислите ситуаци-
ята и да промените коренно отношението си. В противен
случай разривът помежду ви ще се задълбочи. Сериозни
предпоставки за конфликт с децата има на 15-и и 21-
ви. Ключът за промяна на отношенията ви е във ваши ръце
и той е да проявите повече разбиране и да се радвате за-
едно с децата (по техния начин) на живота.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни ви
предстоят много
градивни срещи. На 6-и и
13-и получавате шанс
да стартирате с тях
нов проект или да
поставите начало на
трайна връзка,
основана на обща
бизнесцел. Ще
работите перфектно в
екип с
представителите на
тази зодия.

С Телец непрекъснато
ще се разминавате.
Опитайте се да
бъдете точни на
срещите си с него и
максимално
концентрирани върху
онова, което той ви
говори. Иначе има
опасност от
недоразумения и
раздори помежду ви.
Критични дни са 8-и
и 15-и.

С Близнаци
началото на
месеца е трудно.
Ако обаче
обуздаете
пристъпите си
на недоволство и
гняв в тяхно
присъствие до
17-и, след това
ще се радвате
на по-
хармонични
отношения.

Ракът ще ви
критикува най-
много през
януари.
Опитайте се да
се вслушате в
онова, което
казва,
независимо че
няма да ви е
много приятно.
Критиката му е
основателна
обаче. 

С Лъва месецът
ще е много
ползотворен. Но
не бързайте с
категоричните
си отговори на
отправените
ви от него
предложения
на 4-ти, 14-и и
23-ти.
Помислете,
преди да
кажете „да”.

С Дева месецът
стартира скучно. Почти
няма да я забелязвате.
След 18-и обаче
събитията могат да ви
провокират да
заработите заедно.
Това ще е
предизвикателство и за
двете страни. Ще се
наложи обаче да
промените нагласата си
към Девите, за да върви
всичко гладко.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще пазите
дистанция. Нямате
много допирни
точки, но ако се
появят такива на
9-и, им обърнете
по-специално
внимание.
Внимавайте с
Везните на 18-и,
когато за един миг
помежду ви може
да избухне
конфликт.

Със Скорпион сте
на една вълна.
Активността ви
може да се
реализира в
духовен план. Ако
сте идеологически
на една вълна, сега
е моментът да
създадете своя
неформална група, а
защо не и
партийна
структура.

Стрелец също е в
групата на вашите
идеологически
съюзници. Но бъдете
внимателни, когато
поставяте под
съмнение неговата
способност да
ръководи. Тогава от
съюзник можете да го
превърнете в свой
опонент и дори във
враг.

През първата
половина на януари
ще се карате на
дребно с Козирога.
Когато е по силите
ви, опитайте се да
запазите
спокойствие. След
време сами ще се
убедите във
верността на онези
негови думи, с които
не сте били съгласни.

Отношенията ви с
Водолей са във
възход. Започвате
месеца с единство
по отношение на
теоретични
постановки,
свързани с общата
ви работа. В
процеса на
работата се очаква
да станете още по-
близки.

Ще ви се наложи да
се преборите с
негативизма на
Рибите през този
месец. Опитайте
се да се държите с
тях по-деликатно,
за да не се стигне
до разрив в
отношенията ви.
Критични дни са
1-ви, 10-и и 14-и.

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�До средата на месеца сте много енергични. Изпо-
лзвайте това, за да приключите работата, оста-
нала ви от миналата година. �Бъдете внимателни
при работа с режещи инструменти, машини и огън.
�През цялата зима има реална опасност за вас от
авитаминоза. Пийте повече хранителни добавки.
�Ако не обърнете внимание на безобидна на пръв пог-
лед настинка, може да прекарате цялата зима, подсмър-
чайки. �Стоварилите се на главата ви проблеми за
решаване след новогодишните празници могат да
провокират безсъние на 15-и. �Постарайте се да
съхраните бодростта на духа си и през втората поло-
вина на месеца. Ще ви помогнат ваните с ароматни
билки. �17-и е тежък в здравословно отношение
ден. Неблагоприятен е както за оперативни намеси,
така и за експерименти с нови лечебни терапии. Пазе-
те се от изгаряния и травми на този ден. 
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М
есецът е благоприятен за взима-
не на важни решения. До 19-и в
тази посока може да ви помогне

всичко, свързано с кратки и далечни пъту-
вания из страната. �Ако нямате суперос-
нователна причина за пътуване в чужбина,
не го предприемайте. Очакват ви само разоча-
рования след това. �В дома са възможни про-
мени или ремонти. Голяма част от тях ще напра-
вите със собствените си ръце. �Разположението на пла-
нетите през януари подсказва и възможности за полу-
чаване на наследство или пък приходи от рисковани
проекти. �Макар че по принцип не обичате да поемате
големи рискове, до средата на месеца ще сте склонни да го

правите. �След 15-и навлизате в период на
умереност и равновесие.  

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�В никакъв случай не съсредоточавайте
вниманието си изцяло върху емоционалните

си преживявания. Така се обричате да пропусне-
те много шансове и възможности, които съдбата ще

ви предостави през този месец. Освен това ще ви отклони
от правилния път и ще ви обърка. А сега ви предстои да
вземате важни решения, от които ще зависят пости-
женията ви през цялата 2007 г. �При вас промените ви-
наги стават трудно, но това си има и добри страни.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В началото на януари финансовото положе-
ние на Телците не е много розово. От една
страна, краят на 2006 г. ви донесе нелоши дохо-
ди, но в същото време на 1 януари вие ще уста-
новите, че по незнайни причини вашият порт-
фейл се е изпразнил. �През следващите някол-
ко дни ще трябва да впрегнете цялата си
изобретателност, за да спечелите пари. Ни-
как няма да е лесна тази задача, защото подобно
е състоянието и на вашите клиенти, партньори
и контрагенти. Като капак може да се окаже,
че се очертават непредвидени разходи по
наследствени въпроси или във връзка с неот-
ложен ремонт в дома ви. Това истински ще ви
напрегне и до средата на месеца ще тегне като
дамоклев меч над главата ви. С други думи, фи-
нансовото ви състояние и бизнесът ви ще са
доста объркани до 16-и. �Добре е да не дава-
те пари на заем през този период. Макар че цяла
плеяда приятели ще поиска от вас тази услуга.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Много Телци ще се сдобият с деца или с внуци през периода.

�В любовните отношения ви предстои важен обрат. Така нап-

ример съпружеските отношения, които до момента са били конфли-

ктни, могат да се подобрят и изгладят. И обратно. �Малко по-сло-

жен ще е емоционалният живот на несемейните Телци. Той ще

бъде белязан от емоционални бури, които биха могли да доведат до

опустошение на душата ви. �Някои обвързани в трайна и дълга

връзка Телци могат да решат, че отношенията с интимния партнь-

ор са изчерпани. Възможно е да ги обхване желание за генерална про-

мяна. Перспективата обаче вие да сте инициатор на раздяла не е

много розова. По-добре оставете нещата да се решат от само себе

си, не ги насилвайте. Хубавото е, че когато усетите сладостта на

промяната, вие само ще забиете крака в земята и по много характе-

рен за вас неотстъпчив начин няма да позволите да загубите това,

което вече се е случило като промяна.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРЕДСТОИ ВИ ДА ВЗИМАТЕ
ВАЖНИ РЕШЕНИЯ: в периода
до 19-и.
� ЛИПСА НА ЕНЕРГИЯ: след
15-и. 
� КРИТИЧЕН ДЕН ЗА ЗДРАВЕ-
ТО: 17-и.
�НЕСТАБИЛНО ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ: до 16-и. Впрегне-
те цялата си изобретател-
ност, за да спечелите пари.
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Обърнете повече внимание 
на брачния партньор

Отношенията ви с него ще бъдат единственият пристан
на радост и ведри мигове. Опитайте се да му отделите
повече от времето си. Вашият пословичен работохолизъм
може да се превърне в пречка за общуването помежду ви.
Съветвам ви да си осигурите време за почивка и релаксация
с човека, който така добре ви разбира и подкрепя. Наложе-
те си забрана да работите през уикендите и най-добре на-
пуснете града само двамата. Хубаво е да останете за ня-
колко дни насаме.

Отношенията с роднините – минно поле
Непрекъснато ще изскачат нови и нови проблеми помежду
ви. Постоянно ще се налага да „кърпите” отношенията си
с тях и да помирявате близки хора. Не сте в добра конди-
ция за такава роля, затова, ако има възможност, изолирай-

те се и не взимайте ничия страна в конфликтите. Така
роднините ще се разберат помежду си и без вас. В проти-
вен случай конфликтите има опасност да се задълбочат и
да прераснат във взаимна непоносимост.

Общувайте по-внимателно с началниците
Веднага след празниците има опасност от недоволство от
тяхна страна. Вероятно даже ще имат основание. Ваша
грешка от недоглеждане на 4-ти може да стане причи-
на за трайни проблеми на работното място. Лошото е,
че не сте склонни да поемете цялата вина за случилото се,
което ще направи лошо впечатление на шефовете. Дори и
да сте убедени, че грешката не е ваша, помислете още
веднъж дали е така. Не е зле да преспите една нощ, преди
да се впуснете в обяснения и дори в атаки срещу колегите
и висшестоящите. В момента разривът е много вероятен,
затова проявете такт и замълчете. В никакъв случай не
нападайте други хора, това може да подейства като
експлозив срещу вас.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен се очертават
трудни срещи в
началото на всяка
една седмица от
месеца. Затова не
насрочвайте важни
срещи с него за
понеделниците.
Важно е да сте много
ясни в анализите си,
когато говорите с
Овен, защото в
противен случай ще
останете неразбрани.

Прехвърчането на
искри при
контактите ви с
другите Телци е
неизбежно. Доста
сте напрегнати през
този месец. Най-
добре е да не
кръстосвате шпаги
сега. Препоръчвам ви
или да страните от
тях, или да се
държите
дипломатично в
тяхно присъствие.

С Близнаци ще
имате много
недоразумения
през януари.
Отношенията ви
са доста
напрегнати.
Близнаци ще
критикуват
действията ви.
Съветвам ви
обаче да се
замислите защо. 

Раците са склонни да
проявят разбиране към
вас, но само ако усетят,
че сте напълно искрени с
тях. В тяхно лице ще
имате много силна
подкрепа. Можете да
разчитате на
преценките им за
другите хора. Ако
интимният ви
партньор е Рак,
времето, прекарано в
уединение, ще е много
разтоварващо за вас.

С Лъвовете
от
семейното си
обкръжение
ще имате
сериозни
конфликти.
На 4-ти и 20-
и ги
оставете да
командват
парада и не
влизайте в
спорове с
тях.

Девите са сред
вашите почитатели и
обожатели през
януари. В тяхна
компания гарантирано
ще се чувствате
добре. Те ще
задоволяват всички
ваши желания и
прищевки. Изкажете
им своята благодар-
ност за търпението и
разбирането. Ако не го
направите, ще ги
нараните.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Често вие не
разбирате какво
движи Везните и
когато общувате с
тях, се нагаждате и
внимавате. През
януари това е почти
задължително, ако
искате отношенията
ви да не претърпят
разрив. Не се
заяждайте и не ги
нападайте на 7-и,
17-и и 25-и.

Със Скорпион ще
имате сериозни
двубои, които няма
как да бъдат
избегнати. Имайте
предвид, че той е в
по-силна позиция и
вероятността да
загубите е твърде
голяма. Ако
подходите по-
дипломатично,
може поне да
смекчите
конфликта.

Има шанс след 6-и
да срещнете
Стрелец, който за
ваше учудване
много ще ви
допадне като
интимен партньор.
От него ще
научите много за
положителните
качества на
Стрелците, които
са ви убягвали до
този момент.

С Козирог
вероятно ще
се чувствате
най-добре през
януари. В
случай на нужда
можете
спокойно да се
опрете на
рамото му. Той
ще ви разбира
без много-
много думи.

С Водолей ви предстоят
интересни срещи. Както
никога обаче вие сте по-
приказливи от него и
това няма как да не го
впечатли. Възползвайте
се от това, за да
стартирате един
успешен проект заедно.
Ако шефът ви е
Водолей, бъдете
настоятелни, но не и
груби с него. Иначе
можете да си създадете
проблем.

С Риби сте в
отлични
отношения. В
тяхната компания
ще си почивате от
натовареното
ежедневие. В
доста активен
период сте, което
предполага и
отлично
сътрудничество
помежду ви във
всяка област. 
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БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Искате да напреднете в кариерата. Тър-
пението обаче няма да е най-силното ви ка-
чество в това отношение. От припряност
ще се насочите към абсолютно нови и
непроверени на практика методи и пра-
вила на работа. И ще сбъркате! ��Помне-
те, че в бизнеса трябва да сте по-диплома-
тични и да поемате разумни рискове. През
периода от 1-ви до 5-и заложете на пос-
тоянството, на познатото и на кърто-
вския труд, колкото и да ви се струва
безсмислено всичко това. ��Неусетно ав-
торитетът ви сред колегите ще нарасне
десетократно. Не е изключено той да дове-
де и до неочаквани доходи за вас. Въпреки че
ще е съпроводен от с трудности, спънки и
юридически проблеми, плавният ви и трън-
лив успех в работата ще отвори пред вас
по-розови перспективи. ��Внимавайте как се
държите с началниците си, защото добрите
препоръки от тях ще са ви необходими мно-
го, ако решите да смените работата си. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Началото на годината ви изненадва с богат репертоар от роман-

тични срещи и преживявания. ��Интимният ви живот ще е набразден

от противоречия. ��На 5-и и на 6-и има възможност да възстанови-

те отношенията си с някого, когото не сте виждали дълго време.

Разделените от голямо разстояния влюбени ще получат възможност да се

срещнат и да прекарат незабравими мигове. ��Някои Близнаци, които

са започнали връзка в края на 2006 г., ще се замислят за брак. Но как-

то често се случва, съдбата може да ви заложи поредния капан. Може би

ще бъдете поставени пред дилемата да избирате между две различни

опции. Едната чертае бъдещето ви и обогатява духовността ви. Друга-

та е впила корени в миналото и не иска да ви осовободи от хватката си

си. Пълна яснота по въпроса ще получите чак в края на 2007 г. 
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НН
а хоризонта се задават драстични
промени в социален, професионален
и личен план. Звездите ще ви подкре-

пят. От вас се иска само да прецените кога
и с колко усилия да участвате, за да се ока-
жат промените благоприятни. ��Съветвам
ви да се вслушвате повече в гласа на интуи-
цията си, отколкото в този на разума, кога-
то взимате важни решения. ��Преквалификация или
записването на ново образование ще ви помогнат да се прид-
вижите напред. ��Заради елегантното си поведение ще
бъдете като магнит за околните през първата седмица
на януари. ��Важна роля за обезпечаването на успехите ви

ще имат членовете на вашето семейство.
Странното е, че колкото по-самостоятелно
действате, толкова по-голяма ще е помощ-
та от страна на близките ви. Те ще ви по-
магат независимо дали искате, или не. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Желателно е своевременно да се откажете от всич-
ко ненужно и старо в живота си. Опитайте се да станете
неформален лидер. Това е необходимо условие за постигането
на високи резултати. ��Съхранете бойкия си дух независимо
от проблемите и спънките, които ще се появят.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА ОТКАЗВА-
НЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО: целият
януари.
�� СРЕЩИ СЪС СТАРИ ЛЮБОВИ: на 5-и
и 6-и. 
�� ПЕРИОД НА КЪРТОВСКИ ТРУД: от
1-ви до 5-и. Работете усилено, ако
искате да постигнете така мечта-
ния напредък в кариерата.
�� ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ПРЕЯЖДАНЕ: на 15-и.

ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Първата седмица на януари ще е трудна за хипер-
тониците. Наложете си щадящ хранителен режим и не
се претоварвайте физически. И не си внушавайте, че
сте болни от всички болести на света. Това може да
повлияе негативно върху нервната ви система. ��Не
претоварвайте организма си на 9-и, защото това би
могло да доведе до загуба на енергия. ��Не е препоръчи-
телно да консумирате алкохол през януари. Злоупотреба-
та с него през тези дни би могла да разбие съня ви и да
провокира трайни емоционални проблеми. ��На 15-и не
прекалявайте с лютото, защото то може да доведе до
стомашни болки. ��Около 20-и е възможно да настине-
те. Обърнете нужното внимание на кихавиците и
подсмърчането, за да не прераснат те в остри възпали-
телни процеси на бронхите. ��Между 23-ти и 27-и от-
ново се очертава прилив на енергия. Здравето ви ще
е в отлично състояние. Имунната ви система работи
на пълни обороти. 
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Активни социални контактиАктивни социални контакти
Понеже сте много симпатични на околните, по всяка веро-
ятност ще ги предизвиквате да ви правят примамливи
предложения (особено в професионален план). На 15-и е въз-
можно да получите награда заради умелото водене на
преговори с ваши бизнеспартньори.

Възможна смяна на работатаВъзможна смяна на работата
Впрочем предстоят ви позитивни промени в отношенията
с партньорите и съмишлениците. В резултат на това
след 23-ти ще се реализира дълго проточил се проект.
На Близнаците, които работят като наемници, ще им се
наложи да решават в полза на няколко интересни предложе-
ния за смяна на работата. Изборът ще е сложен. Предсто-
ят ви и сложни отношения с новите началници. 

Приятелите са вашата опорна точкаПриятелите са вашата опорна точка
В тяхната компания ще се разтоварвате ефективно от
грижите и проблемите си. Няма да ви се налага да полагате

никакви усилия, когато общувате с тях. Прекарвайте кол-
кото е възможно повече време заедно. Не е изключено с по-
близките си приятели да заработите по нов творчески
проект. Или пък да организирате екскурзия или ски-почивка.

ТТопли отношения с децатаопли отношения с децата
Вие самите ще се чувствате добре в тяхно присъствие,
защото ще ви зареждат с ведрост и оптимизъм. Посвете-
те им колкото може повече от времето си. Общувайки с
тях, вие ще погледнете на света по нов, по-различен на-
чин. Този детски поглед към живота ще ви е от полза.

Дребни проблеми с брачния партньорДребни проблеми с брачния партньор
Потребността ви да сте непрекъснато сред хора може и
да не срещне разбиране от страна на брачния ви партньор.
По-скоро той ще е недоволен, че не му обръщате внимание.
Затова, колкото и да ви е трудно да се организирате, нап-
равете така, че да имате време и за любимия човек. Иначе
ще настъпи криза в семейните ви отношения. Постарайте
се поне да не му давате поводи да ви ревнува.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЯНУЯНУАА РИРИ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Бъдете по-
деликатни в
присъствието на
Овена. Вашата
бъбривост може да
го подразни и да го
накара да ви нагруби
без причина.
Напрежение в
отношенията ви
ще се забелязва
през първата
половина на месеца.

С Телец може да
възникнат
конфликти в
резултат на
прекалената ви
взискателност
спрямо него.
Опитайте се да му
обясните спокойно
какво очаквате от
него. Не
използвайте силни
изрази и сравнения.

С другите Близнаци
ще ви е скучно да
общувате. Няма
нищо лошо в това,
просто е дошло
време да си
починете един от
друг. Но не
забравяйте, че и
те виждат света
по същия начин,
както го виждате
и вие.

Интуицията и
преценката на Рака
ще са ви много
необходими през този
месец. Опитайте се
да чуете какво точно
ви казва, без да
задавате вечния
въпрос „Защо?”, с
който задължително
ще провокирате
Рачешката
раздразнителност.

Лъвът е
благоразположен към
вас през този месец.
Може да ви даде
много ценни идеи по
въпроси, отнасящи се
до емоционалните ви
отношения. Лъвът е
добър слушател и ако
искате да излеете
душата си пред
някого, това е
човекът.

Към Дева ще имате
твърде много
претенции. Няма да
ви е много приятно
да общувате с нея.
Което обаче не е
правилната
политика в
момента. Тя има
нужда от вас.
Изслушайте я на
2-ри, 14-и и 16-и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Везните напоследък
ви ходят по нервите,
но през януари има
шанс това да се
промени. Просто не
отстъпвайте от
позициите си и те
ще приемат
правилата. Не
бъдете груби обаче.
По-скоро трябва да
сте аргументирани и
дипломатични.

Със Скорпион ви
предстоят спокойни
отношения. През този
месец той е много
активен, което ви
привлича към него.
Можете да се
възползвате от
енергията му, стига да
не сте твърде
придирчиви към хапливия
му език. Отвръщайте на
ухапванията му с
чувство за хумор.

Може да се каже, че
сте любимци на
Стрелците през
този месец. С един
Стрелец е възможно
да стартирате
обща творческа
работа. Ако
интимният ви
партньор е
Стрелец, ви
очакват
романтични
преживявания.

С Козирог ще
работите
перфектно в
екип. В негово
присъствие
успявате да си
съберете
мислите, да се
концентрирате,
което ще
направи
впечатление на
околните. 

Водолеите са ви
по сърце по
принцип. Но сега
сте направо
влюбени в един.
Опитайте да не
го дразните
обаче с дребни
забележки. И не
му давайте акъл.
Това ще го ядоса.

В началото на
месеца ще общувате
напрегнато с Риби.
Но за кратко. След
11-и отношенията
ви навлизат в по-
спокойни води.
Затова ви
съветвам преди
това да се
въздържате от
повишаване на тон.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�През целия месец ще изпитвате недостиг
на енергия. Затова е добре да следите какви
сигнали ви изпраща вашият организъм. Силите ви
не са неизчерпаеми все пак. �Откажете се от
вредните навици и се ориентирайте към по-
здравословен начин на живот. �На 8-и и 9-и бъ-
дете по-предпазливи зад волана – не правете
рисковани маневри. �Някои Раци ще започнат
да се интересуват усилено от тайните на на-
родната медицина. Мнозина ще предприемат
очистваща диета. Свалянето на килограми ня-
ма да е никакъв проблем през януари. �Има
шанс мнозина от вас да се излекуват от дълго
проточила се болест, започнала още в края на
2005 г. �От своите роднини вие ще изисквате
също да водят природосъобразен начин на живот,
което ще провокира тяхното недоволство.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Неприятното е, че новогодишните празници оставят един горчив

вкус в устата на Раците. В началото на годината вие винаги се

чувствате неудовлетворени. �Болезнената ви емоционалност и

невротичност могат да вгорчат както вашия, така и живота на

околните. Това ваше настроение ще продължи до 4-ти, когато

ще се поуспокоите малко. Постепенно ще ви обхване радостно

усещане. �Единствено липсата на пари може да накърни самочув-

ствието ви. �Някои от вас могат да се решат на изневяра.

Предупреждавам ви обаче, че тя няма да остане без неприятни

последици, които ще започнат на 17-и. �Най-облагодетелствани

през този период ще са семейните Раци, които ще постигнат за-

видна хармония в отношенията с интимния си партньор. Препоръч-

вам ви да предприемете екскурзия заедно някъде в планината. 

CMYK-120

З
адават се положителни промени.
Не ви препоръчвам обаче да прив-
личате вниманието на околните

върху себе си до 3-ти. След това може да
компенсирате липсата на активност през
тези три дни. �Буквално ще усетите, че се
усъвършенствате като личности. Животът
ще поиска от вас да се съсредоточите обаче как-
то в професионалната, така и в личната сфера, коя-
то сте поизоставили на заден план. �Много Раци ще по-
лучат прекрасна възможност да получат по-добро об-
разование, да повишат квалификацията или да специ-
ализират. Не са изключени и пътувания в чужбина с цел об-
разование. Получените знания ще се явят фундаментални

за постигнете на ново ниво във вашето
развитие. �19-и е подходящ ден за под-
писване на документи, за договаряне и
финализиране на преговори. �На 20-и за

кратко ще ви обхване нетипична за вас ле-
ност. Ще витаете в облаците и ще сте по-

датливи на самозаблуди. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Склонни сте да капризничите по повод и без повод.

Това създава силен дискомфорт за хората около вас. Опи-

тайте се поне да не изричате капризите си на глас. 

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В работата ще имате по-малко проблеми от обичай-
ното. В перспектива не ви предстоят никаква сблъсъци
за самоутвърждаване. �Напрежение с колегите се
очертава единствено на 15-и и 16-и. Но ако някой се
опита да сложи прът в колелата на вашия успех, вие
няма да стоите безучастни. Планетата Марс ще ви
провокира към ефективни действия. �Не се възпирай-
те да направите промени в полето на професионална-
та си дейност – да подобрите организацията на ра-
ботното си място например. Тези промени ще са в пол-
за на вашето удобство. �Твърда и стабилна ще е пози-
цията ви в работата. Реализмът ви и забележител-
ното ви чувство за организация ще ви помогнат
да оптимизирате както своята работа, така и
тази на колегите си. Ако пък имате подробен план за
по-дългосрочно развитие, сега е моментът да се съсре-
доточите в неговата реализация. Защото през този
период сте недосегаеми за стреса! �Мнозина от Ра-
ците ще направят равносметка на доходите си и
ще започнат да планират по-добре разходите си. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�ШАНС ЗА ЗАПОЗНАНСТВО С
ЦЕЛ БРАК: на 23-ти. Необвър-
заните Раци да се оглеждат!
�ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ НЕУДОВ-
ЛЕТВОРЕНИ: през първите
три дни на януари.
�ПОДХОДЯЩ ПЕРИОД ЗА ДИ-
ЕТИ: целият януари. Отслаб-
ването ще ви се удаде много
лесно.
�ЩЕ ИЗПАДНЕТЕ В ЛЕНОСТ:
на 20-и.
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Ще мечтаете за усамотение
Но трудно ще ви се удаде да се изолирате. Вие и без това
непрекъснато се грижите за някого.
Срещите и контактите ви на 8-и, 9-и и на сутринта
на 10-и въобще няма да са ползотворни. Препоръчвам ви
на тези дати да не посещавате светски мероприятия. Има
опасност да влезете в конфликт с някого – в магазина, при
среща с приятел или с роднини. Раците, на които им предс-
тоят срещи с чужденци или с представители на други раси
и религии, много да внимават! Ако те протекат безпроб-
лемно, могат да се превърнат в катализатор на личностни
промени с положителен знак. 

Не говорете зад гърба на колегите
Избягвайте излишни коментари по техен адрес. А в пряк
разговор не бъдете иронични и назидателни. Препоръчи-
телно е да сведете темите на общуване до чисто служеб-
ни. Не е време да обучавате млад или нов колега, колкото и
да ви се струва, че сте добронамерени към него. Ситуация-

та сама по себе си ще ви изнерви и ще ви принуди да избух-
нете. Което пък ще повлече след себе си лавина от лоши
отношения на работното място.
На онези от вас, които са в ролята на работодатели или
управляват фирма, бих препоръчала да преразгледат длъж-
ностните характеристики на подчинените си. Ако се нала-
га, обновете ги. Те трябва да са точни и ясни. Това ще ви
спести много забележки и ще подобри отношенията както
между вас и подчинените ви, така и между самите тях.

Хармония с брачния партньор
Ако сте семейни, всичко е ОК в личния ви живот. Партнь-
орът ви може би е единственият човек, който наистина
ви разбира в този труден момент. Подкрепата му ще усе-
тите най-вече когато той влезе в ролята на буфер меж-
ду вас и децата или между вас и приятелите. Препоръч-
вам ви да откраднете един уикенд и да отидете някъде
двамата заедно, за да се порадвате един на друг на спо-
койствие.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Бъдете
деликатни с
Овена.
Възможно е
изобщо да не
ви чуе, ако му
крещите.
Нищо че ще
бъдете прави.
Всяко нещо
може да бъде
казано и по
друг начин.

Отношението ви към
Телеца може да стане
прекалено майчинско
(или бащинско). За
изненада, това ще се
хареса на Телеца.
Важно е да не
проявявате
мнителност в
неговата компания и
да се опитате да го
предразположите към
откровения.

Близнаци ще ви
обръщат прекалено
много внимание.
Даже ще ви доверят
свои тайни.
Привличате ги
неудържимо. Някои
неща на тях обаче
няма да можете да
им обясните с думи.
Опитайте се да ги
накарате да ги
почувстват. 

С другите Раци
общувайте по-умерено.
Има вероятност да си
досадите взаимно още
от първите минути на
разговора. Ако все пак се
налага да се срещнете с
тях, опитайте се да
бъдете максимално
толерантни. Не им се
противопоставяйте
открито.

С Лъва ще имате
проблеми, които обаче
лесно ще овладеете.
Съветвам ви да
проявите разбиране към
неговата момента
емоционална
нестабилност. Дръжте
се максимално грижовно
към него. Не му
натрапвайте
мнението си на 5-и и
20-и.

Девите са
изцяло на ваша
страна.
Месецът ще е
ползотворен,
ако сте в
колегиални
връзки или
бизнесотно-
шения. Ще
работите
чудесно в екип.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Изцяло вие ще сте
виновни, ако
скъсате
дипломатичните
си отношения с
Везни.
Вероятността да
избухнете без
причина пред тях е
огромна. Странно,
но Везните ви
дразнят с
логичната си мисъл
и със
спокойствието си. 

Скорпион ви
привлича силно през
последните няколко
месеца. Издигнали
сте го на
пиедестал. Когато
общувате с него, се
осланяйте на
интуицията си. Той
е много
добронамерен към
вас, независимо че
не го показва по
начина, който на
вас би ви харесал.

Със Стрелеца сте в
неутрални
взаимоотношения.
Няма нещо, което да
предизвика
промяната им сега.
Не се опитвайте да
му привличате
вниманието,
особено на 12-и и 13-
и. Ще се
разочаровате от
празния поглед,
който ще
срещнете.

Отношенията ви
с Козирог по
принцип са
сложни, но за
радост през
януари не се
очакват сблъсъци
помежду ви.
Просто той си
има други грижи и
няма да се заяжда
с вас. На 11-и и
16-и не се
навирайте в
очите му, ако ви
е шеф.

Връзката ви с
Водолеите винаги са
били на крайности. С
представителите
на този знак
изпитвате ту
положителни, ту
отрицателни
емоции. Този месец
няма да прави
изключение.
Проблематични ще
са срещите ви на
5-и, 10-и, 21-ви и
22-ри.

Рибите, с които по
принцип се разбирате
добре, сега са много
чувствителни.
Бъдете по-
внимателни с тях и
най-вече не ги
настъпвайте по
мазола на тема пари
(особено ако са от
семейното ви
обкръжение). Това
може да доведе до
влошаване на
отношенията.

РА
К
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К
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БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Използвайте въображението си за напредва-
не в кариерата. В главата ви се въртят хиляди
идеи и проекти... И още много нови ще се появят
през януари. �Бъдете оптимистични и упори-
ти. Упоритостта и изобретателността ви се
явяват много силни фактори за постигане на цели-
те ви. Те ще привличат и доверието на околните
към вас. �Всички ще поощряват успехите в ра-
ботата ви. �Ако забележите, че сте започнали
да харчите безогледно, веднага прекратете тази
практика. Ако го сторите през февруари, вече ще
сте останали без пукнат лев. �Подгответе се
психически за затруднения от материален ха-
рактер през февруари и март. �Затова не вли-
зайте в дългове. �На 23-ти се очаква чувстви-
телно подобряване на условията на работа и
респективно на заплащането на труда ви. Ще
се почувствате финансово по-независими, ако зае-
мете нова, по-висока длъжност. От тук нататък
името ще работи за вас, а не вие за името си. 
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М
ного Лъвове ще променят радикално
своя живот на базата на придобити
езотерични знания през предишни

месеци. Тази година е гранична за Лъвове-
те – тя отделя един период на живота
им от друг. Много от вас ще започнат живо
да се интересуват от темите за живота и
смъртта. �На 6-и ще ви обхванат временна
депресия и усещане за безизходица. Но тъй като по-
добни настроения не водят до никакви резултати, няма да
останете в техния плен дълго време. Ще предприемете пла-
хи и методични стъпки към промяна. �Целият период е
подходящ за дълги пътувания в чужбина. �Лъвовете обо-
жават празниците. Празниците сякаш са създадени специално

за тях. Така че през януари предстоят някол-
ко приятни изненади в тази посока. �Искам
да ви успокоя, че в края на януари ще видите
светлина в тъмния тунел. Процесът на само-

усъвършенстване няма да е приключил, но по-
голямата част от него ще е зад гърба ви.  

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Внимателно подхождайте към избора на информационни
източници. �На 6-и, 13-и и 14-и бъдете изключително
съсредоточени, когато подписвате договори или
сключвате евентуално сделка за покупко-продажби на
имот. Има опасност от измами. 

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОПАСНОСТ ОТ НАСТИНКИ И
ГРИП: в периода от 7-и до 20-и.
Възможно е те да станат причи-
на за дълго залежаване на легло.
� ЛЮБОВЕН ДЕН: 19-и. Той може
да сложи край на самотата за ня-
кои Лъвове.
�НЕ ВЗИМАЙТЕ КРЕДИТИ И НЕ
ДАВАЙТЕ ПАРИ НА ЗАЕМ: до 23-
ти. Ще изпитате материални
затруднения.
� БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА
ЗДРАВЕТО: след 17-и. Пазете гла-
вата и краката си от измръзване
на тази дата.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Препоръчвам ви да се научите да карате ски, а
ако вече можете – бегом в планината! �На 3-ти
са възможни обаче травми и счупвания, затова не ви
съветвам да излизате на пистата. Нито да шофира-
те, нито да спортувате. �Възможни са внезапни
промени в здравословния ви статус. Периодът ще
е труден за онези, които имат невралгии или
страдат от сърдечносъдово заболяване. Възможно
е обостряне и на заболяванията на опорно-двигател-
ния апарат. �Емоционалната ви чувствителност
е на максимална степен. При някои са възможни сто-
машни болки на нервна почва, а при страдащите от
нервен стомах може да се появят дори кризи. �Опе-
рациите на черния дроб и краката са абсолютно
противопоказани за Лъвовете до 24-ти. �17-и е
датата, след която здравословното ви състояние със
сигурност ще е много по-добро, отколкото в начало-
то на месеца.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Очаква ви една любовна година, пълна с радости. Звездите ще

подпомагат творческия ви порив и ще ви зареждат със самоувереност.

Самочувствието, което излъчвате, ще привлече в живота ви са-

мо качествени партньори. �Лъвовете обичат играта и флирта. Този

месец ще ви предостави многобройни възможности да флиртувате. Не

бързайте обаче да се заровите в страстите и емоциите си. Изчакай-

те малко, преди да решите, че сте намерили мъжа/жената на

мечтите си. �На 16-и много Лъвове няма да могат да се ориентират

в интимните си отношения. Ще се чувстват объркани. Затова ще реа-

гират неочаквано и ще шокират с поведението си интимния си

партньор. �На 19-и отношенията ви с противоположния пол се

стабилизират. За някои Лъвове това може да означава край на са-

мотата. Самотните сърца ще се запалят от желанието да устроят

своя живот по по-подходящ начин и да се обвържат за по-дълго време с

някого. �Възможно е Лъвовете, на които им предстои служебно

пътуване, да се влюбят в някого от пръв поглед.
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Разцвет на интимните отношения
Възползвайте се от щедростта, с която съдбата ви пред-
лага флиртове и срещи с различни качествени представи-
тели на противоположния пол. Проявете артистизма си,
когато флиртувате. 
Може би празниците са се отразили добре на вашето
настроение. В очите на другите вие изглеждате очарова-
телни, нежни и любвеобилни.
На семейните Лъвове този месец може да донесе но-
во... бебе. Ще изпаднете в еуфория, когато научите ра-
достното събитие.

Трудно ще работите в колектив
Влече ви към по-голяма самостоятелност. Желанието ви да
се откроите в средата, в която работите, може да ви
изиграе лоша шега и в един момент да се окаже, че сте ос-
танали сами да свършите цялата работа. 
Ако много ви се иска да кажете онова, което мислите, на
шефовете си, не е зле предварително да помислите дали
те могат да понесат вашето отрицателно мнение. Ако
отговорът е „не”, тогава по-добре „кажете истината в
стомна и плътно я запушете”, както съветва една виет-

намска пословица.

Зимните спортове ви влияят добре
За да сте по-енергични през целия период, ви препоръчвам
да си вземете едноседмична отпуска и да покарате ски в
планината. Много добре ще подейства на психиката ви да
се научите да карате сноуборд. Но ако не долюбвате много
спорта, дори и пързалянето с шейна ще ви донесе така не-
обходимото ви зареждане с енергия. 
Не се опитвайте обаче да мерите сили с професионалисти
на пистата. Има опасност да си счупите я крак, я ръка.

Липса на пари
Колкото по-подготвени сте за тази ситуация, толкова по-
лесно ще преживеете безпаричния период. Изтърпете са-
мо до 25-и, когато ще ви предложат по-добро заплаща-
не на работното място. Постарайте се да обуздавате
присъщата си Лъвска щедрост. И без това сте се охарчили
за твърде скъпи подаръци през декември. Точно сега с чиста
съвест може да отказвате да изпълнявате капризите и
прищевките на интимния си партньор. Особено онези, кои-
то са свързани с много пари. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ви очаква
интересен месец.
Имате планове за
съвместни
действия, но не е
препоръчително да
действате
импулсивно. Склонни
сте към
прибързани
решения и
действия на 4-ти,
14-и и 23-ти.

С Телец напрежението в
отношенията може да
се засили, особено ако
той е ваш роднина.
Имате желание да
държите юздите на
общуването и това
никак, ама никак не се
харесва на Телеца.
Опитайте се да сте по-
сговорчиви и да се
вслушате в мнението
му.

Близнаци ще се
нуждаят от
вашата помощ
през този месец.
Можете да ги
направите
щастливи, ако ги
изслушате и
влезете в
положението им.
Вашите съвети
сега ще са особено
ценни за тях.

Почти не
забелязвате Рака и
това може сериозно
да ги нарани. Той
обаче прекрасно ви
разбира. Ако се
държите грубо и
надменно с него
обаче, ще загубите
един верен приятел.
Критични дни за
отношенията ви
са 5-и и 20-и.

Срещата на два
Лъва през този
месец може
наистина да е
вълнуваща. Ако
обаче не навлезете
твърде навътре в
личното
пространство на
другия. Започнете
ли да търсите
надмощие, войната
помежду ви е
гарантирана.

С Девите през
този месец ще
имате конфликт
на гледните точки
– вашата
артистичност
срещу тяхната
аналитичност. А
може би има начин
да се обединят и
да се получи нещо
много градивно...

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са ви много
приятни, но сега като
че ли тяхната
колебливост и
нерешителност ви
пречат. Нуждаете се
от подкрепа, но те не
могат да ви я дадат.
При Везните можете
да откриете по-скоро
мимолетни хубави
преживявания и
разтоварване. Но не и
решения на
проблемите си.

Бъдете много
внимателни през
януари със
Скорпионите. Помежду
ви може да избухне
клада от страст. Ако
отношенията ви са
само сексуални – добре,
но ако са в сферата на
делови контакти, няма
да ви е никак лесно.
Опитайте се да не се
конфронтирате с
колегите си
Скорпиони на 11-и и
12-и.

Един Стрелец
може да се окаже
този, от когото
се нуждаете в
труден момент.
Не очаквайте да
свърши работата
вместо вас. Той е
готов да ви
помогне с
нестандартно
решение на
проблема ви, но не
и с реални
действия.

Козирогът ще е
често около вас.
През този месец
ще извлечете
дивиденти от
присъствието
му. Защото той
е в състояние да
ви
„препрограмира”
в момента,
стига да му
позволите.
Вслушайте се в
съветите му
на 7-и и на 16-и.

След 6-и можете да
влезете в много
приятни отношения с
един Водолей. Ще се
чувствате като
поставени на
пиедестал от него,
което ще подейства
като катализатор за
Лъвското ви его.
Гледайте обаче да не
прекалите с
перченето на 10-и и
24-ти, защото това
поведение няма да
хареса на Водолея.

Не сте особено
симпатични на
Рибите през този
месец. Възможни
са сблъсъци
помежду ви. Но
ако не се
държите много
агресивно, ще
запазите добрите
си взаимоотно-
шения. Има риск
от голям скандал
помежду ви на
15-и.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В никакъв случай не прекалявайте с алкохола. Вяр-
но е, че той отпуска точно в напрегнати моменти,
но на вас не ви действа добре. �Сериозна вреда мо-
гат да ви нанесат и лекарства, които не са ви предпи-
сани от лекар. �Хронични болежки ще се обадят на
6-и и 13-и. Препоръчвам ви да прилагате нетрадицион-
ни методи за лечението им (хомеопатия, музикотера-
пия, смехотерапия). Запомнете, че нервността и
нетърпението са първите признаци, че организмът
ви „прелива” от токсини. Ако сте заклет пушач, би
било добре да се замислите за отказването на цигари-
те. �Здравето ви през януари, а и през следващите
месеци ще зависи изключително от състоянието на
нервната и дихателната ви система. Важното е по-
често да вдишвате чист въздух. �Избягвайте люти-
те и силно подправени храни, както и продуктите, кои-
то трудно се поддават на топлинна обработка. 
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Щ
е сте устремени към постигане
на хармония – със себе си, с окол-
ните и особено с брачния партнь-

ор. Звездите ще ви помогнат да попадне-
те в потока от благоприятни събития.
Многочислените пътувания в рамките на
страната и срещите ви през периода от 1-ви
до 10-и ще повлияят позитивно на самочувстви-
ето и настроението ви. Имайте предвид, че през
този период много ваши тайни, които сте крили гриж-
ливо досега, ще станат публични. �Пред вас една след
друга ще се откриват забележителни преспективи във вся-
ко едно отношение. �Творческите личности ще се рад-

ват на творчески подем в периода меж-
ду 11-и и 20-и. Околните ще са впечатлени
от целенасочената ви мисъл. Не настоявай-
те в изискването си другите да достигнат
вашето ниво. Много Деви ще проявят не-

очаквани творчески способности. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�След 21-ви в живота ви ще нахлуят много неопределе-
ност и суета, които ще се опитате да канализирате, но
безуспешно. Не го таксувайте като сериозен личен неуспех,
защото има риск да изпаднете в депресия.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Вашата активност ще бъде насочена пре-
димно към посредническа дейност. Успех ще
имат онази, които се занимават с търговия на
дребно. �Откриването на най-подходящите
партньори, умението правилно да преценявате си-
лите си, както и подобряването на концентрация-
та ви ще бъдат основните задачи, които стоят
пред вас за решаване през януари. �Чувството за
справедливост и дълг ще ви помогне да устано-
вите в работата си максимално хармонични
отношения. �През първите дни на януари не е
препоръчително да си правите грандиозни пла-
нове, защото има опасност да бъдат осуетени
съвсем скоро. �Опитите ви за инициативност
на 15-и може да доведат до влошаване на от-
ношенията ви с колегите. �Добре е от време на
време да се вслушвате в съветите на своите нови
партньори. Не монополизирайте истината. �След
21-ви е възможно някои Деви да започнат пара-
лелно още една работа.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Общуването с децата не само ще ви доставя радост, но и

ще ви даде възможност да прекарате повече време с брач-

ния си партньор. �След 10-и романтично настроените Деви ще

успеят да си устроят любовна среща. Ще искат да изглеждат

перфектно и ще прекарат доста часове пред огледалото.

�Желанието ви да проявите щедрост и да обсипете близките си

с подаръци ще влоши финансовото ви положение. В резултат на

което ще ви обземе недоволство. Ще потърсите заем – нещо,

което се случва много рядко на Девите. �Не допускайте

външни хора да се месят в семейните ви дела. Това ще навреди

много на отношенията с брачния ви партньор. - Ако в семейство-

то на дневен ред дойде нерешен проблем с недвижим имот, неща-

та ще се закучат и ще станат трудни за решаване.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ: от 11
до 20 януари.
�ШАНС ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА
НОВА, ПАРАЛЕЛНА РАБОТА:
след 21-ви.
� РИСК ОТ ВЛОШАВАНЕ НА ОТ-
НОШЕНИЯТА С КОЛЕГИТЕ: на
15-и. Бъдете много диплома-
тични. 
�ОБОСТРЯТ СЕ ХРОНИЧНИ БО-
ЛЕЖКИ: на 6-и и 13-и.
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Не включвайте нови хора в екипа си
Запазете статуквото и направете тъй желаните от вас
промени по-скоро вътре в колектива. Имате таланта да
подхождате с внимание към хората – проявете го сега. Тази
ваша стратегия може да се окаже печеливша за по-дълъг
период от време. Добре е всички ваши идеи да обсъждате
на общи екипни сбирки, а не поотделно с всеки един от ко-
легите. Започнете с тази тактика още през първите дни
на януари – сложете началото на една нова форма на екип-
но сътрудничество и взаимодействие.

Бъдете по-деликатни с роднините
Предстоят ви доста разговори за пари с роднини и близки.
Проявете деликатност и безкористност, но не и наив-
ност. Предупреждавам ви обаче, че моментът не е особе-
но подходящ за стартиране на съвместен бизнес с родни-
ните. По-добре концентрирайте усилията си върху зада-
чите, с които се борите от 5–6 месеца насам на работно-

то си място.

Прилив на нежност
Нежността, с която общувате с децата и с любимия
човек, ще създаде приятна атмосфера около вас до 10
януари. Това е период, през който личният ви пример ще е
много ценен, а възпитателният ефект от него – много осе-
заем. Ситуацията се променя след 11-и, когато в брач-
ните отношения са възможни недоразумения, неразби-
рателство и неискреност.
Ако се опитате да доказвате любовта си с жертви, това
само може да задълбочи проблемите във връзката. Ако усе-
тите, че започвате да се стремите към повече усамотя-
ване – това е ясен симптом, че сте недоволни от начина,
по който общувате с интимния партньор. Изолацията не е
най-доброто решение. Един искрен разговор би направил чу-
деса и би предотвратил настъпващата криза в отношени-
ята ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овен няма да е в
центъра на
вниманието ви в
началото на месеца.
Ако е сред хората, с
които работите
обаче, бъдете
готови да го
включите по-
активно в
работата след 18-
и, като му
делегирате повече
правомощия за
самостоятелни
действия.

Не прекалявайте
с ухажването на
Телеца.
Опитайте се да
сте по-умерени в
желанието си да
му угодите,
защото може да
предизвикате
раздразнението
му. Запазете
дистанция на 5-
и и 6-и.

С Близнаци
отношенията ви
може да са сложни,
но е добре да
преодолеете
трудностите,
защото точно сега
те са ви много
необходими.
Деликатността е
най-добрата
стратегия спрямо
тях, особено на 2-
ри, 14-и и 16-и.

Рак ще е сред най-
добрите ви
бизнеспартньори
през този месец и е
добре да оцените
това по
достойнство. Не се
опитвайте обаче
да приписвате
неговите заслуги на
себе си, защото
това може да
влоши
отношенията ви и
сериозно да попречи
на работата.

Лъвът е много
емоционален и
артистичен през
януари и това е плюс
за вас, ако работите в
екип. Не му
охлаждайте
ентусиазма и той ще
зарази и останалите
колеги с него. Ако
съумеете да
канализирате
деликатно енергията
му, ще се възползвате
по-дълго време от нея.

Останалите
представители на
знака Дева, с които
сте в контакт, са
някак си извън
полезрението ви.
Много вероятно е
обаче при срещите с
тях да пламнат
искрите на гнева ви.
Не се заяждайте с
другите Деви на
дребно на 7-и и 22-
ри.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Разсеяността,
неточността и
разхвърляността на
Везните може
направо да ви
взриви. Особено на
13-и, когато няма да
успеете да се
въздържите и ще
избухнете като
вулкан. Внимавайте,
защото и те няма
да ви останат
длъжни.

Скорпионът е много
напорист през този
месец, но и доста ще
се инати. Така че
имайте готовност
да влезете в спор с
него на тема, кой е
по-прав. Разбира се,
този спор няма да
доведе до нищо
градивно, но все пак е
добре да сте
подготвени и да го
очаквате.

Стрелец е знак, с
който по-принцип не
сте в хармония.
Неговата разпиляна,
космополитна
същност е в
дисхармония с вашата
земна подреденост и
порядъчност. Има
опасност да влезете
в спорове с него на 6-
и и 13-и. Критичен
ден за отношенията
ви е и 21-ви.

С Козирог ви очакват
най-положителни
емоции през януари.
Ще бъдете
обгрижвани и
подкрепяни от него
във всяка една
ситуация. В негово
присъствие можете
да се отпуснете
докрай. Не са
изключени и
интимни
отношения.

Не противоречете
по никакъв повод на
представител на
знака Водолей. През
целия месец ще
витае напрежение в
отношенията ви. Ще
имате чувството,
че сте върху
барутен погреб. На
22-ри е най-добре
да не проверявате
колко здрави са
нервите му.

С Риби
постоянно ще
сте на
противоположни
мнения. Те са
доста
експанзивни сега,
но може съвсем
да ги взривите,
ако решите да
промените
статуквото на
отношенията с
тях.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Възможни са проблеми със стомашно-чревния
тракт на нервна почва. ��Ако страдате от тежко
заболяване, ви препоръчвам на 3-ти да стартирате
лечение с нови лекарства и терапия. Това ще подпо-
могне по-бързото оздравяване. ��През целия месец
ви препоръчвам да се храните по-умерено, защо-
то сте склонни към напълняване. ��В края на пър-
вата седмица на януари е възможно да се разболеете
от настинка, но тя ще мине бързо и на крак. ��Ако
предприемете пътуване след 11-и, проблеми със
стомаха могат да ви застигнат на път в най-не-
подходящ момент. ��Внимавайте какво ядете на
13-и, за да не навредите на стомаха си. ��16-и е кри-
тичен ден за спортистите. Има опасност от трав-
ми, особено в областта на бедрата. 

CMYK-126

ЯЯ
нуари е благоприятен за създаване
на нови връзки и приятелства. Вре-
ме за активно обучение и преква-

лификация. Ако почувствате нужда от
стартиране на ново образование, езикови
курсове или от пътуване в чужбина с подоб-
на цел, не се колебайте, а действайте. Очак-
ват ви сериозни успехи в интелектуалната
дейност. ��Участието в колективни проекти ще ви
даде достъп до ценна информация (не е изключено тя да е
секретна). ��След 11-и роднините ще ви отнемат много
време и внимание. Децата – също. Това, че ще ви обсебят
обаче, няма да ви се отрази зле, защото вие по природа сте
отзивчиви и състрадателни. ��Спазвайте законите и

контролирайте емоциите си в общува-
нето. Хазартното отношение към живота
ви е противопоказано. ��Втората полови-
на на месеца е благоприятна за пътува-
ния в чужбина. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Бъдете нащрек в средата на месеца – завист-
ници и недоброжелатели могат да ви забъркат в мно-
го хлъзгава ситуация. ��По това време е крайно неблагоп-
риятно да започвате съдебни процеси и дела. Няма да ги
спечелите. Но също така биха могли да доведат и до скъс-
ване на отношенията ви с важни бизнеспартньори. 

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Везните, които се чувстват неудов-
летворени от работата си, ще имат
шанс да я сменят. Що се отнася до обновя-
ването на деловите ви връзки, е добре да по-
чакате още малко. ��В периода от 11 до 20
януари звездите ще ви помогнат да
напълните портфейла си с повече пари.
Задължително ги вложете правилно! Мо-
жете да си позволите по-солидни покуп-
ки. А също и да „пробиете” в бизнесзони, ко-
ито до момента са били недостъпни за вас.
Съвсем скоро ще се появи възможност да сме-
ните един вид дейност с друг, много по-успе-
шен. ��След 21-ви всички, които се занима-
ват с преподавателска дейност, информаци-
онно обслужване и електронни технологии,
ще отбележат рязък скок в кариерата си.
Композиторите и поетите също ще родят
гениални произведения. Влиянието ви върху
останалите ще бъде много силно.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Очертава се криза в брачните отношения. Ще ви се

струва, че трябва да действате радикално, но това би било

грешка. Просто изчакайте кризата да отмине ��В периода

от 1 до 10 януари не е препоръчително да сключвате

брак, ако сте необвързани. Има опасност той да се окаже

разрушителен за психиката ви. ��След 4-ти доста Везни от

женски пол има шанс да заченат или да родят. ��След 21-

ви ще ви се иска да изпитвате колкото е възможно по-силни

усещания в любовта. Има риск да се впуснете в глупави флир-

тове и свалки. В някакъв момент можете да се окажете с два-

ма интимни партньори в наличност. Внимавайте, защото то-

ва може да подкопае авторитета ви.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� СКЛОННИ СТЕ КЪМ ЧРЕВОУГОД-
НИЧЕСТВО: на 4-ти и 5-и. Внима-
вайте с тортите и пастите, за
да не качите излишни килограми.
�� КРИТИЧЕН ДЕН ЗА НЕРВНАТА
СИСТЕМА: 8-и. Най-добре си вземе-
те отпуска.
�� РИСК ОТ БИТОВИ ЗЛОПОЛУКИ: на
13-и.
�� ПЕРИОД НА ФИНАНСОВ РАЗЦ-
ВЕТ: от 11 до 20 януари.
�� ДЕН НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМО-
ЦИИ: 9-и.
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Проведете сериозен разговор Проведете сериозен разговор 
с близките сис близките си

Хората от семейното ви обкръжение постоянно ще се
чувстват пренебрегнати. Те се изнервят от факта, че чес-
то отсъствате от вкъщи. Добре би било, ако още в нача-
лото на месеца седнете и им обясните колко ангажирани
сте в момента. Тогава, макар и недоволни, близките ви ще
знаят как се чувствате и ще ви простят по-лесно отсъ-
ствието. Не оставяйте в никакъв случай нещата да се раз-
вият от само себе си –  ще бъде грешка, за която после ще
платите с повече нерви. Използвайте първия уикенд на
новата година, за да бъдете заедно със семейството
си. Но по възможност – извън дома.

Застой в отношенията с приятелитеЗастой в отношенията с приятелите
От известно време чувствате някакъв застой в отноше-
нията с приятелите ви. Това не е странно и е важно да
знаете, че сте в процес на преосмисляне на приятелските
си взаимоотношения, а вашата ангажираност само ще ка-
тализира този процес. Този период няма да трае само през

януари и затова ще правите някои промени както в себе
си, така и в кръговете, в които се движите. Възможни са
раздели, но и нови срещи. Там, където се случи раздяла, прос-
то е изчерпана енергията, затова не се борете за запазва-
не на статуквото на всяка цена. Този път компромисите са
вредни за вас.
Най-ползотворни ще са контактите ви извън утвърдения
кръг познанства. Сега може да срещнете нови хора, които
е възможно задълго да станат част от живота ви, и то
важна. 

Напрежение с началницитеНапрежение с началниците
И изобщо с висшестоящите. Добре е сега да понамалите
срещите и контактите си с тях, но ако това не е във
властта ви, проявете максимум дипломатичност и не по-
казвайте за нищо на света недоволството си пред тях. Не
критикувайте открито техните решения. Запазете не-
утралитет за известно време. Ще дойде моментът, кога-
то ще сте в позиция да нападате. Сега обаче звездите не
могат да ви помогнат, ако сте агресивни и напористи.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЯНУЯНУАА РИРИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен
отношенията ви
ще са подложени на
сериозни
изпитания. Той
като че ли ви
избягва. Затова не
му се навирайте в
погледа. Възможно
е незабелязано да
натрупате скрит
гняв срещу него,
който ще
ескалира на 18-и.

Телецът, както
обикновено, ви бяга
по тъчлинията.
Оставете го на
мира. Твърде
неспокоен е и може
да се превърне
изведнъж в разярен
бик. И не
проявявайте
дребнавост към
него на 7-и и 25-и.
Има опасност да ви
изяде с парцалите.

С Близнаци има риск
да стигнете до
открити
стълкновения,
затова бъдете по-
пасивни и не
влизайте в
открити спорове с
тях. Няма големи
шансове за
диалогичност.

С Рака ще си имате
неприятности. Най-
добре не му се
мяркайте пред
погледа, защото сте
еднакво импулсивни и
нито един от вас
няма да се опита да
бъде дипломатичен.
Вероятността да
скъсате завинаги
връзката или
приятелството си е
сериозна.

Ако искате
романтично
преживяване,
Лъвът е насреща.
Не се опитвайте
обаче да го
убеждавате колко
вие сте прави, а
той колко е крив.
Лъвът е най-
големият инат в
зодиака. Споровете
с него винаги
завършват в
негова полза.

С Девите ще ви е
напрегнато. Те са
много изнервени и
може да се сдърпате
за незначителни
неща. Тях най-много
ги дразни вашата
разхвърляност. По-
добре не им
влизайте в
полезрението на 13-
и, защото ще ви
разкритикуват
безпощадно.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Спокойно
можете да се
обедините с
другите Везни,
за да се
защитите от
външни нападки
и
интервенцията
на враговете
си. През януари
ще сте голяма
сила, ако
решите да
действате
заедно. 

Скорпионът спокойно може
да се нарече ваша опора и с
всяко свое действие ще го
демонстрира. Не
пренебрегвайте
протегнатата му ръка, а
се възползвайте от
предложението му за
подкрепа. Глупаво е да си
играете на гордост. Има
опасност да засегнете
честолюбието му. Той е
много добронамерен, макар
и не съвсем безкористен
към вас.

Със Стрелеца сте в
добри отношения.
Харесвате неговото
остроумие и
находчивост. Но
понякога ви дразни
нетактичността му.
Сега той е във вихъра
си и няма начин да не го
почувствате. Все пак
не му доверявайте
нищо, което не искате
да бъде
разпространено. Ще
съжалявате.

Ако на работното ви
място си имате
вземане-даване с
Козирог, независимо с
какъв ранг е той,
отношенията ви ще
са на висота през
този месец. Спокойно
можете да
започнете съвместен
бизнеспроект, за
който идеята е дал
той. Не отказвайте
поканата му.

С Водолей
действате
синхронно както на
емоционално ниво,
така и в
творческата
работа.
Използвайте
пълноценно
периода. Ще се
чувствате много
добре в
компанията му, а и
вашата
свръхемоцио-
налност ще намери
отдушник.

Риби
проявяват
известно
недоверие към
вас и затова е
добре да
предизвикате
изясняване на
отношенията
си с тях.
Подходящи за
това дни са
16-и и 17-и.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Не сте суперенергични, затова не изпробвайте прага на
издръжливост на организма си. За жалост звездите ви даряват с
щастие, но не и с енергичност. �Обогатете менюто си с храни,
които съдържат повече манган, калций и микроелементи.
�През периода от 1 до 10 януари е най-добре да не посещавате
болнични заведения. Бюрократичните спънки ще ви създадат
допълнителни проблеми паралелно със здравословните такива.
�Стремете се да надхитрявате стреса. �Когато се занимава-
те със спорт, внимавайте много, защото има риск от трав-
ми през януари. Същото важи и за шофирането. Четете внима-
телно инструкциите за работа с непознати електрически уреди.
�Помислете за подходяща диета, за да не натрупате излиш-
ни килограми. �След 21-ви следете внимателно урината си. Може
да ви се наложи да спрете употребата на дивечово месо, охлюви,
деликатесни меса и гъби. Предпочитайте червените меса. �Обър-
нете внимание също на черния дроб и на жлъчката. Включе-
те в храната си повече зърнени култури и плодове.
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Я
нуари ще е щастлив месец за вас,
пълен със запомнящи се събития.
�Възможно е да се сдобиете с ново

жилище, да предприемете голям ремонт
или да си купите чисто нови мебели след 5-
и. Ако можете да си го позволите, вероятно
няма да се поколебаете да купите и впечат-
ляващи предмети на изкуството, които да нап-
равят атмосферата в дома ви неповторима. Някои
Скорпиони обаче ще се разочароват от покупките си. �В
личния ви живот се очертават сериозни промени след
11-и! Стремете се да се държите по-толерантно с околни-
те, за да не помрачите ситуацията, която звездите ви по-
даряват. �Към 19-и се подгответе да отстоявате с
нокти и зъби интересите си за един недвижим имот
(или някакъв друг вид собственост). �Ако превключите

на „духовност”, месецът ще е незабравим
за вас. И ще донесе мир и спокойствие на
душата ви. Ще предвиждате интуитив-
но бъдещето. �Общуването с хора, кои-
то се интересуват от дълбоките процеси,

които протичат в човешката психика, ще е
много плодотворно за вас. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не забравяйте, че както посрещнете новата година, та-
ка и ще я преживеете. Затова ви съветвам да не се изоли-
рате през януари, а да преживеете интензивно всичко, кое-
то съдбата ви предлага. Иначе ще съжалявате! �Бъдете
по-толерантни и дипломатични с околните.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�През периода от 1 до 10 януари не
проявявайте излишна предпазливост в
търговските операции. Късметът е на
ваша страна. �Други Скорпиони пък мо-
гат да разчитат на увеличаване на
доходите си или пък на оферта за но-
ва, по-добре платена работа. �Предп-
риемачите ще се радват на големи печал-
би и на стабилно развиващ се бизнес през
цялата година. Препоръчвам обаче да вло-
жат разумно парите си, за да стабилизи-
рат бизнеспозициите си за по-дълъг пери-
од от време. �При условие че проявяват
повече инициативност и целенасоченост
през януари, всички Скорпиони ще спе-
челят пари. И дори ще успеят да спес-
тят някой лев. �Ключът към решава-
не на някои наболели проблеми в рабо-
тата може да се окаже една команди-
ровка в чужбина. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�През януари у вас отново ще пламне желанието да водите бу-

рен, разюздан живот. Периодът на емоционална леност отмина и се-

га може да се окажете във вихъра на най-различни, понякога противо-

речиви чувства. Но със сигурност силни и често пъти драматични.

�Стабилните двойки ще се сдобият най-сетне със свой дом. На-

чалото на месеца е благоприятен период за брак и за решаване

на любовни проблеми. �На някои Скорпиони им предстои да водят

тежка битка със самите себе си. Лошото е, че ще избият комплек-

сите си на гърба на онези, които обичат. �След 21-ви цялото ви

внимание ще е фокусирано върху семейството и дома. Възможни са се-

мейни тържества с богати трапези и дълги задушевни разговори. �Ро-

дителите ще ви ревнуват от съпруга/съпругата ви и ще се борят за

вашето внимание. �За кратък период от време между 28 и 31 януари

ще се разкъсвате между чувствена страст и нежност. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� СЕРИОЗЕН РЕМОНТ ИЛИ ПОКУПКА
НА НОВИ МЕБЕЛИ: след 5-и.
�ЩЕ СКЛЮЧИТЕ СДЕЛКАТА НА ЖИ-
ВОТА СИ: в периода от 1 до 10 януа-
ри.
� УСПЕШНИ ДЕЛОВИ ПЪТУВАНИЯ В
ЧУЖБИНА: през последната седми-
ца на януари. Особено до Великобри-
тания, Франция и държавите от
Централна и Северна Америка.
�ПРИЯТНИ МИГОВЕ С НАЙ-БЛИЗКИ-
ТЕ: след 21-ви.
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Ограничете телефонните разговори
в края на месеца. Хората, които ще ви търсят, ще нараст-
ват лавинообразно. Но те изпиват и голяма част от сили-
те и енергията ви. А тя ви е нужна сега. 
Съветвам ви да не се опитвате да прикривате нищо, кога-
то общувате с околните, защото ще ви уличат веднага в
лъжа. И по телефона личи кога се лъже...

Бъдете по решителни пред колегите
Някои от тях не подозират, че зад привидната ви настой-
чивост се крие голяма нерешителност. И по-добре да не
знаят за нея. Защото, ако ви „хванат”, положението може
да стане трудно управляемо. На работа не настоявайте на
всяка цена да изкажете гледната си точка, защото това
не прави добро впечатление. Така ще си спестите ненужни
конфликти.
За съжаление с началниците ви очакват сериозни разногла-
сия, които обаче ще се редуват с кратки примирия. Търпе-
ние, този период ще отмине.

Не взимайте страната на роднина
Опитите ви да регулирате конфликтите между своите
роднини могат да доведат до още по-голямо объркване на
отношенията им. Затова е добре сега да се откажете от
ролята си на арбитър. Няма да я изиграете блестящо. Зая-
вете собственото си мнение, но оставете нещата да се
развият по начина, по който ще ги насочат другите. 

Любовни страсти на max
Мнозина от вас ще проявят силни емоции към люби-
мия/любимата. Разбира се, това може да е и вашият съп-
руг/а. Изживейте страстните си нощи, без да си слагате
прегради. Не щадете суперлативите си за интимния си
партньор. Открийте чувствата си докрай. Мнителност-
та сега не ви е необходима, защото месецът е любовен.
Така ще задвижите една много прекрасна енергия на взаим-
ност, която ще ви разтовари психически и ще ви изпълни
с чувство на щастие.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът е от вашия
отбор и можете да
разчитате на него.
Бъдете готови да
приемете едно
негово предложение,
което след време
ще се окаже
печеливше. В
тандем с Овена
можете да
привлечете към себе
си и други
съмишленици за
реализацията на
това предложение.

Конфликтите ви
с Телците са
неизбежни.
Взаимните
компромиси
могат само да ги
смекчат. Добре
е на 5-и и 6-и да
бъдете по-
внимателни с
един Телец.
Иначе
рискувате през
целия месец да
сте във война с
него.

Не бъдете много
критични и
непримирими към
грешките от
невнимание на
Близнаците. Имате
чувството, че не
можете да
търпите техните
гафове, но
помислете все пак
дали не можете да
оправите нещата,
без да разменяте
остри и хапливи
думи с тях.

С Рак ви
предстоят
обещаващи срещи
и разговори. Ще
разговаряте на
езотерични теми,
което е прекрасно.
Защото звездите
ви „съветват” да
избягвате
дребнотемието.
То може да се
окаже прът в
колелата на
отношенията ви с
Раците.

Един Лъв ще ви
привлече като магнит.
Но и вашата страстна
натура ще го впечатли
много. Най-добре е да я
проявите с
положителен знак и
няма да съжалявате.
Предизвикателните ви
характери само ще
подсилят усещането за
отношения, изпълнени с
динамизъм. Не
влизайте в спорове с
Лъва на 11-и и 12-и.

Не тероризирайте
горката Дева с острия
си и хаплив език, който
може да вгорчи дните
на всеки един друг
представител на
зодиака. Не си
втълпявайте, че тя ви
следи и търси
уязвимото ви място, за
да ви настъпи. Няма
нищо такова. Пазете
отношенията си от
ненужни
стълкновения на 4-
ти и 13-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните по странен начин
провокират вашето чувство
за взаимопомощ. Готови сте
да стъпите в огъня за тях.
Не ви харесва обаче
гордостта, която
проявяват. Хем са в беда,
хем не искат да приемат
протегнатата  ви ръка. Не
че търсите открита
демонстрация на
благодарност от тяхна
страна, но не ви е приятно,
че не оценяват жеста ви.

С другите
Скорпиони ще си
сътрудничите
като равен с
равен. Съветвам
ви да не си
мерете силите
точно сега. Ако
вземете предвид
тази моя
препоръка, ще се
предпазите от
изтощаващи
конфликти.

От доста време
имате слабост към
един Стрелец.
Привлича ви неговата
действеност. Всичко
онова, което вие
интуитивно знаете,
че трябва да се случи,
той го превръща в
реалност. Това ви
кара да се чувствате
сигурни и защитени в
негово присъствие.

С Козирог сте в
чудесна
хармония през
този месец – на
всички нива на
взаимоот-
ношения.
Използвайте
пълноценно този
период. Сега
можете да
сложите начало
на един траен
съюз помежду си.

Водолей ще е
суперкритичен към
вас на 16-и и 17-и.
Това няма да ви
хареса. Ако успеете
да се овладеете и
останете
равнодушни към
опитите му да ви
раздразни,
отношенията ви
много бързо ще се
стоплят отново.

С Риби можете
да изживеете
прекрасни
любовни
мигове. В секса
ще се
чувствате на
седмото небе с
тях. Не
пропускайте
шанса си, ако
можете да ги
вкарате в
леглото си.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Алкохолът е доста опасен за вас през първи-
те дни на месеца. При вас също съществува риск
от напълняване. �На 8-и ще изпитате нервно
напрежение (както онова на 2-ри) и дори из-
тощение. Някои от вас ще изпаднат дори в деп-
ресия. Не е изключено да се появят пристъпи на
ревматизъм и артрит. �Пазете се от падания.
Има риск от сериозни травми. �Погрижете се
за черния дроб. Той е най-уязвимият орган на
Стрелците. Съветвам ви всяка сутрин на гладно
да изпивате прочистващ коктейл от прясно изс-
тискани сокове от портокал, лимон и грейпфрут.
�След 15-и здравето ви се подобрява. Енергич-
ността ви на 17-и и 18-и ще е впечатляваща.
�Отличната ви физическа форма ще бъде след-
ствие от новите хранителни навици, които си
наложихте в началото на месеца. 

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Ако целта ви е да правите кариера, през този месец ще
постигнете отлични резултати. Работата ще ви носи
достатъчно пари, но може да имате известни проб-
леми по изплащането на кредити. Причина за това ще
бъдат най-вече вашата небрежност и излишна щедрост.
�Успехът ще е най-голям за Стрелците, които се за-
нимават с договаряне или работят в екип по различ-
ни мащабни проекти. Може да разчитат на успех във
всичко, свързано със закона, науките, държавните служби и
институции. �В същото време някои Стрелци трябва
да се подготвят за дребни загуби в бизнеса. Особено да
внимават онези, които се занимават с търговия, защото
самата им аура ще привлича към тях хора със съмнителна
репутация в бизнеса. �В периода между 19 и 20 януари
очаквайте реални печалби от умелото използване на
транспортни средства (даването им под аренда, спеди-
ции, таксиметрови услуги). �След 21-ви започва златен
период за всички, които се занимават с журналисти-
ка, телевизия, рекламен бизнес, писателска и препо-
давателска дейност.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В приповдигнато настроение сте. Това се забелязва от противопо-

ложния пол. Ще имате много обожатели и ухажори, което ще

подобри самочувствието ви още повече. То не е ниско, но винаги е

приятно да се огледаш в нечий възхитен поглед. �В края на първата

седмица на януари има риск да бъдете изкушени от авантюристичен

любовен роман. Не си играйте със съдбата – възможно е да загубите

повече, отколкото ще спечелите, ако се поддадете на изпепелява-

щата ви страст. �От 11-и до 20-и някои от вас ще срещнат

стара любов и е възможно чувствата ви да претърпят пълна

реставрация. �След 21-ви сте много суетни и разхвърляни. Това ще

ви провокира към спонтанност в любовта. Което ще подейства доб-

ре на семейните Стрелци, защото ще освежи брачния им живот.

�Фантазията ви е много развинтена в края на месеца.
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К
ъсметът ще ви съпътства на всяка
крачка. Съдбата непрекъснато ще
отваря нови възможности пред вас с

ясни перспективи за успешен край. �Само-
чувствието ви е завидно. То произтича
от факта, че се занимавате с любима за
вас работа. Всъщност през целия месец ще се
трудите много усърдно. �Периодът е благоп-
риятен за всички, които искат да сменят рабо-
тата си. �Съветвам Стрелците, които имат собствен
бизнес, да не се отпускат, а да отхвърлят колкото може
повече работа, защото тя ще ви „върви по вода”. �Пери-
одът от 1 до 10 януари е рисков за пътувания с авто-
мобил. Не е добре да пътувате също и зад граница.
Вместо да пътувате, по-добре се съсредоточете да дораз-

виете успеха, който сега звездите буквал-
но „изсипват” върху вас. �Времето е под-
ходящо да предприемете мерки за подоб-
ряване на условията, в които живеете. А и
за смяна на местоживеенето. �Ефективни

ще бъдат контактите ви с представители-
те на публичната власт. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�2-ри е твърде натоварен ден. В никакъв случай не се намес-
вайте в конфликти и разправии и не влизайте в спорове с ни-
кого. Особено пък ако те са на религиозни теми. �Не се от-
пускайте нито за секунда. Онова, което ще свършите през
януари, ще трасира успешния ви път на развитие в бъдеще.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГРИП ИЛИ НАСТИН-
КА: на 2-ри. Имунната ви система
е разклатена. Вероятно заради
нервното напрежение. 
� В ОТЛИЧНО ЗДРАВЕ СТЕ: на 23-
ти и 24-ти. 
�МНОГО Е ВЕРОЯТНО ДА ВИ ПО-
ВИШАТ В РАБОТАТА: след 11-и. 
� СКЛОННИ СТЕ КЪМ СПОНТАННОСТ
И АВАНТЮРИ В ЛЮБОВТА:
след 21-ви.
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В чудесна кондиция за общуване сте
Изпитвате удоволствие от срещите си с хората. Затова
и на тях им е приятно да си говорят с вас. Особено прияте-
лите ви.
Съветвам ви обаче точно сега да направите равносметка
на отношенията си с най-близките. Дали контактите ви с
приятелите не пречат на семейните ви отношения (ако
имате семейство). Дали пък не сте спрели да обръщате
достатъчно внимание на любимите си същества вкъщи. 

Шанс за хармонизиране 
на брачните отношения

За радост планетите са на ваша страна, така че можете
да проявите цялото си въображение в посока на подобрява-
не на брачния си живот. Колкото повече внимание му отде-
лите, толкова по-добре ще се чувствате и вие, и близките

ви. Зарадвайте хората, които обичате, с присъствието си.
Най-добре заедно се отдайте през един от уикендите на
леност, разходки и хубава храна. 

Нови бизнесконтакти
Умението ви да общувате и да си сътрудничите с хора от
различни социални прослойки и култури затвърждава имид-
жа ви на широко скроен човек сред колегите. Това ваше
умение ще ви помогне през този месец да създадете нови,
ползотворни контакти с непознати хора, които ще се ока-
жат печеливши за бизнеса. Периодът от 12 до 24 януари
е много благоприятен за това.
Можете да се осланяте на своите приятели за всичко. Раз-
читайте на тях дори за помощ в бизнеса. И все пак не
прекалявайте с купоните и приятелските сбирки, осо-
бено в периода от 16 до 22 януари. Тогава ви препоръч-
вам да сте по-сдържани и по-вглъбени в себе си.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ще си
сътрудничите
перфектно.
Ако е имало
някакви
недоразумения
между вас,
сега е
моментът да
ги решите и
да
продължите
напред. 

Месецът предполага да
общувате с повече Телци.
Допада ви тяхната
концентрация и
целеустременост – все
качества, от които
самите вие имате нужда.
Телците ви допълват и
ако сте по-внимателни
за думите, които
изричате, отношенията
ви ще вървят гладко.

Близнаци ви привличат
много силно. Емоциите
ви са на една вълна.
Така че спокойно
можете да се впуснете
в любовно приключение.
7-и е труден ден и за
двама ви – не го
помрачавайте още
повече с
нетактичността си.

Ракът няма да успее
да ви впечатли с
нищо през януари. Ако
е ваш колега, е
възможно дори да не
го забелязвате. Но
точно с
пренебрежението си
ще го раздразните.
Възможно е дори да си
спечелите враг в
негово лице.

Внимавайте да не
предадете
доверието на
Лъва. Това може
да се окаже голям
удар за него и да
го отблъснете
завинаги. Важно е
да обещавате
само това, което
можете да
изпълните.

Периодът не е
благоприятен за
общуване с Деви.
Те ще ви
критикуват,
което ще породи
конфликти.
Помислете добре,
преди да се
разгневите пред
една Дева на 6-и,
13-и и 21-ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните много
ви обичат. Само
се опитайте да
бъдете по-
конфиденциални
с тях. Особено
ако са ви
споделили нещо
лично. И не ги
иронизирайте.
Това ги вбесява.

Скорпион е сред
вашите
доброжелатели и
даже обожатели.
Все пак имайте
предвид, че онова,
с което го
привличате, не е
само сексуалната
ви разюзданост, а
по-скоро
духовната ви
извисеност.

С другите Стрелци
сте в
трансформационен
процес. Това няма как
да не се отрази на
отношенията ви, но с
повече такт и
внимание те ще се
заздравят. До разрив
можете да стигнете
само със Стрелците,
родени през
последната декада на
периода.

Козирогът не търпи
неточности.
Постарайте се да не
си позволявате
закъснения или
каквито и да било
пропуски, ако той е
ваш бизнеспартньор.
Това може да ви
струва скъпо – и в
буквалния, и в
преносния смисъл.

С Водолей се
дръжте по-
дипломатично. Не
сте в силна
позиция, та да му
отправяте
предизвикателни
реплики. Пък и той
е много
чувствителен и
раним. Затова ще
реагира защитно –
ще ви се разгневи.

С Риби има тенденция
да преживеете един
чудесен месец, стига да
не им демонстрирате
раздразнението си по
повод на техни
неуместни приказки.
Опитайте се да
потиснете изблиците
на ирония. И не ги
прекъсвайте, когато
говорят. 
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ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Любовта може да отведе някои Козирози до олтара през то-

зи месец. Неудовлетвореността от външния ви вид ще ви накара

да отделяте доста време и средства, за да го промените. Но опасе-

нията, че не изглеждате добре, са неоснователни. Опитайте се

през първите десет дни на месеца да не проявявате капризи и

неудовлетвореност, ако нещо не става, както сте си го мисли-

ли. Безсмислено е да действате и хазартно, защото има голяма ве-

роятност да загубите от такова поведение, особено ако става ду-

ма за личния ви живот. �След 11-и ви съветвам да изразявате

чувствата си по-ясно и по-категорично. Вашата сериозност мо-

же да заблуди любимия човек, че сте безразлични към него. Ще изпи-

тате силна потребност да обичате и да бъдете обичани. 

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Още в началото на годината ще навле-
зете във „водовъртежа” на важни проек-
ти на работното място. Концентрирайте
се, за да свършите работата, която ви е ос-
танала от миналата година. �На 8-и е въз-
можно да имате сериозни спорове с ваши
партньори за материални задължения.
�През първата половина на месеца слу-
жебните ви командировки ще са много ус-
пешни. �Парите ще идват при вас по-скоро
в резултат на късмет, отколкото от упо-
рит труд. Но пък ще ги влагате отлично.
�На 20-и ще сте много точни в преценки-
те си. Задължително си направете рав-
носметка. Възможно е да осъзнаете, че сте
застанали на пътя на много хора от вашето
професионално обкръжение. И колкото повече
успехи постигате, толкова повече „добри съ-
ветници” от техните среди ще се появяват
около вас. Затова бъдете нащрек.

CMYK-132

З
а Козирозите януари ще е месец на
контрасти – на възходи и на паде-
ния. Той ще ви „предложи” както

щастливи, така и тежки моменти. �Ако
искате да преживеете януари по-спокойно,
следвайте съвета на Шуберт: „Вместо да се
оплаквате, че розата има бодли, по-добре се
радвайте, че бодлите са по-малко, отколкото
розите и че розата е прекрасно разцъфнала.” �През
периода 1–17 януари обстоятелствата буквално ще ви
изкарат от обичайния ви коловоз за движение. Задачи,
които изискват да бъдат свършени в срок, постоянно ще
напомнят за себе си. �От 17-и до края на месеца актив-
ността и виталността ви ще растат прогресивно.

Ентусиазмът ви – също. �Интересното
при Козирозите е, че тяхната привлека-
телност става все по-магнетична с нап-
редване на годините. Онези от вас, които
през новата година ще навършат 40 годи-

ни, ще изглеждат перфектно през цялата
2007 г. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Задължително се занимавайте с нещо, което ви носи по-
зитивни преживявания. Няма значение какво ще е приятно-
то нещо – голф или гледане на сапунени сериали. Иначе има
опасност стресът да ви стисне за гушата.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА
НАПРЕДЪК В КАРИЕРАТА: след
11-и.
�ДЕН ЗА САМОУСЪВЪРШЕН-
СТВАНЕ: 20-и.
� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: след 11-и.
� В ЕНЕРГИЕН ПОДЕМ СТЕ: след
17-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Проблеми, свързани с финансови задължения, могат да
разстроят нервната система на някои Козирози. Особе-
но на 6-и. �На същата дата ви грози и опасност от прос-
тудно заболяване. �Семейните неразбирателства също мо-
гат да се отразят зле на здравето ви. Възможни са пробле-
ми с ушите, главоболие и мигрена. �Бъдете по-концент-
рирани, ако работите с опасни материали, защото има риск
от изгаряния. �За да останете в добра форма, постарайте
се да не нарушавате режима си на сън и почивка. �В средата
на месеца шофирането ще ви изнервя изключително много.
�Стресът и напрежението намаляват при вас след 17-
и. Звездите ще ви надарят тогава с жизнена енергия в пове-
че. �Дори и да имате много работа тогава, тя само ще ви
мобилизира да свършите още повече. �Дребни проблеми
могат да възникнат с дихателните органи, но те бързо
ще отшумят. През януари вие можете да си позволите по-
либерален режим на хранене. Но само през януари! 
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Дайте прошка на любимия/любимата
Той ще бъде изпълнен с чувства и желания към вас. Лошото
е, че заради многото работа вие няма да можете да му
обърнете подобаващо внимание. Това може да доведе до
негативни последици. Сега всяка проява на егоизъм от ваша
страна ще се наказва жестоко. Проявете повече инициа-
тива в изразяване на своите чувства и симпатии. Дайте
прошка на любимия/любимата за минали обиди.

Прелом в семейните отношения
Той ще е следствие от сложни ситуации в миналото. В мно-
го семейства ще продължат проблемите с родственици,
които този път ще преминат в криза. В едни случаи ще
става дума за скарвания и пълно прекратяване на отноше-
ния с тях, а в други – за сериозни здравословни проблеми с
ваш роднина, които ще рефлектират и върху вашия жи-
вот. И в двата случая обаче ще се наложи да приемете, че
ситуацията е практически неуправляема, и да изчакате

звездите да се подредят във ваша полза.

Шефовете ще ви поощряват 
Те ще забележат вашата инициативност, което ще се от-
рази добре на служебното ви положение Съветвам ви да
насрочите важните срещи с шефовете си за 5 или за
14 януари, когато никой няма да устои на силата на ар-
гументите ви. 7 януари е неблагоприятен и изпълнен с
трудности ден за вас. Затова в никакъв случай не говорете
точно тогава за повишаване на заплатата си с началника.
Особено ако началникът ви е жена. 

Сериозна подкрепа от приятелите
Ще се чувствате прекрасно в тяхната компания и ще тър-
сите повече контакти с тях. Вашият силен дух ги зарежда
със сила, а тяхното присъствие ви успокоява. Не се отказ-
вайте от никакви форми на почивка с тях. Имате нужда и
от малко удоволствия в този натоварен за вас януари. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ще имате
трудности през
първата половина на
месеца, тъй като
тогава Овните са
много конфликтни и
авантюристично
настроени. Ако
имате общ бизнес с
Овена обаче, ще
извлечете ползи от
неговата
енергичност.

С Телец сте в
хармония. Ще
поставите
начало на
сериозни
дълготрайни
отношения с него
както в интимен,
така и в
бизнесплан. Но
все пак не
проявявайте
ината си пред
него.

Към Близнаци ви
съветвам да
бъдете по-
добронамерени. Те
очакват от вас да
ги разбирате.
Дипломатично
замълчете в
момента, в който
ви се прииска да ги
обидите или
унижите. Ще е
грешка от ваша
страна.

Отношенията ви с
Рак ще са на приливи и
отливи. Ако успеете
да яхнете вълната на
прилива обаче, ще се
радвате на
изключителна
хармония помежду си.
На 11-и и на 16-и са
възможни
конфликти помежду
ви. Затова пазете
дистанция.

Имате усещането, че
действате синхронно
с Лъва. Което е
основателно, защото
никой не може да
осмисли по-добре от
вас неговите
действия. Ако
проявявате търпение
и му съчувствате,
тандемът ви ще е
много успешен в
полето на бизнеса.

Изпитвате
удоволствие да сте
край Дева.
Хармонията
помежду ви е пълна.
Затова ще
преживеете много
прекрасни мигове
заедно през януари.
Ще имате желание
да подкрепяте
Девите. Те няма да
злоупотребят с
това.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везните всичко ще
е наред, стига да не
са ви началници. Ако е
така, ще изпитате
проблеми в
общуването с тях.
Бъдете по-
деликатни с шефа
си, ако той е зодия
Везни, на 17-и и на
18-и. Няма никакъв
шанс да бъдете
разбрани от него на
тези дати.

Със Скорпион ще
си партнирате
отлично през
януари. Сигурно
защото виждате
и чувствате
нещата по
еднакъв начин. Не
налагайте обаче
силово мнението
си пред него,
защото това ще
го ядоса много.

Не избухвайте
неконтролирано в
компанията на Стрелеца.
Опитайте се спокойно да
изкажете на глас онова,
което ви дразни, дори и
дребните неща. Не ги
оставяйте да се натрупат,
защото после няма да
можете да овладеете
конфликтите си с
представителите на тази
зодия.

С другите
Козирози не сте
в особена
хармония.
Помежду ви има
борба за
надмощие. Това
е причината да
не се
чувствате
особено
комфортно
един с друг. 

С Водолей ще
водите много и
продължителни
разговори, но няма
да се разбирате.
Все едно ще си
говорите на чужди
езици. Общуването
помежду ви ще е
затруднено заради
липсата на
хармония и баланс в
отношенията ви.

С Рибите ще се
разбирате добре
през януари.
Особено ако са ви
подчинени.
Напоследък те са
доста напористи,
което,
естествено, ви
дразни. Но от
друга страна пък,
са достатъчно
гъвкави и лоялни,
което ви харесва. 
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Време е да се откажете от някои свои
вредни навици, защото има риск те да до-
ведат до хронични и трудни за диагности-
циране заболявания. ��През първата седмица
на януари не ви съветвам да ядете тлъсто и
люто. Има опасност от стомашни проблеми.
Направете нововъведения и в хранителния си
режим. ��На 4-ти има риск от травми. ��Не
се подлагайте на операция в областта на
коремната кухина на 8-и и 9-и. Приемете
много сериозно това мое предупреждение!
��В средата на месеца ще сте много енергич-
ни. Отдайте се на спорт. ��Не пийте силни
лекарства на 20-и. Ориентирайте се към
нетрадиционните методи на лечение. Не е же-
лателно и да давате кръв на този ден.

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Прекалените ви амбиции могат да попре-
чат на бизнесделата ви. През първите дни на
месеца разчитайте на неочаквани печалби.
Ще имате късмет в печеленето на пари. На
добри доходи могат да се радват най-вече учите-
лите и психолозите. ��Обстоятелствата между
11-и и 20-и могат да ви предразположат към изве-
стно безгрижие, поради което ще възникнат
трудности и проблеми в работата и в отношени-
ята ви с бизнеспартньорите. Отложете делови-
те си срещи за друг период. ��Успешни ще са за
вас сделките с недвижими имоти в средата на ме-
сеца. ��След 20-и Водолеите с творчески про-
фесии ще завършат месеца с голяма печалба.
Възможно е да създадат творбите на живота си,
което ще е резултат от промяната, настъпила
със самите тях. ��Макар че в края на месеца биз-
несът ви ще е в разцвет, той няма да ви остави
спокойни. Мисълта ви ще търси нови, неизвървени
досега пътища за развитието му. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Настроението ви ще е много променливо – ту ще изпадате в

еуфория, ту внезапно ще потъвате в тъга и ще се затваряте

в себе си. И понеже сте предупредени, не се учудвайте, че околни-

те ще реагират понякога неадекватно спрямо вас. ��Доверете се

изцяло на любимия човек през този период. Иначе мечтите ви за

съвместен живот ще се разбият на пух и прах. Със своите чисти

чувства и с изблиците си на благоразумие той ще ви сваля от време

на време на земята. Нещо, което ще ви е полезно сега. ��На 6-и има

риск от самозаблуди и даже от това да се хванете на лъжите

на някого. Възможно е да се влюбите набързо в някой не съвсем под-

ходящ за вас човек. Няма нищо лошо в това, стига да не вземете

прибързано решение да сключите брак с него.
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ПП
оставили сте си за цел да започне-
те живота си на чисто. Искате да
обновите не само жилището си, но и

външния си вид. ��Онова, което предс-
тои да ви се случи през януари, може да
бъде описано единствено и само с дума-
та „удивително”! ��Приятелите ви няма да
могат да ви познаят след промените, които ще
направите със себе си. Някои от тях няма да бъдат
очаровани от тях и невинаги ще се отнасят с одобрение
към вашия вкус. Ако се впуснете в някаква авантюра, може
да очаквате, че тя ще се окаже печеливша и ще ви изведе
на пътя на успеха. ��След 11-и ще разбулите тайни, кои-
то ще ви изненадат и приятно, и неприятно. Неприят-
ностите обаче ще бъдат като буря в чаша вода. Съвсем
скоро ще ги решите във ваша полза. ��В средата на месе-

ца ще сте в състояние да удовлетвори-
те и най-амбициозните си желания.
Главното е да спазвате закона и да уважа-
вате всички правила в обществото. ��След
21-ви постъпките ви ще бъдат нелогич-

ни и противоречиви от гледната точка
на другите. Вие обаче гледате напред в бъде-

щето и хич не ви пука какво мислят околните. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Не действайте прибързано и импулсивно. Първо изча-
кайте картината да се проясни пред погледа ви и тогава
вземете решение за стратегия и тактика на действие.
��На 2-ри и на 3-ти не общувайте с хора, които прово-
кират агресията ви.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ЧУДЕСЕН ДЕН ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА
КОЗМЕТИК: 4-ти.
�� КЪСМЕТ В ПЕЧЕЛЕНЕТО НА ПАРИ:
през първата седмица на месеца.
�� НЕ ВЗИМАЙТЕ ПРИБЪРЗАНО РЕ-
ШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК:
през последната седмица на януа-
ри.
�� ГОЛЕМИ УСПЕХИ ЗА ВОДОЛЕИТЕ С
ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: след 20-и.
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ГГрешки спрямо брачния партньоррешки спрямо брачния партньор
Рискувате да сгрешите в поведението си в съпружеските
взаимоотношения. Двойки, които са натрупали достатъч-
но напрежение и неприязън помежду си, може би ще се раз-
делят. В по-добрия случай ще сте изпълнени само с недове-
рие към брачния си партньор. Макар че нищо не оправдава
това ваше отношение. Възможно е да изпитате немоти-
вирана разрушителна ревност. Съветвам ви да я потисне-
те. Хармонията в съпружеския ви живот се завръща на
16-и. Постарайте се да бъдете по-мили с човека до себе си.
Ако проявите специално отношение към него, отношения-
та ви ще разцъфтят отново. 

Изисквате прекалено от приятелите сиИзисквате прекалено от приятелите си
Много сте обсебващи. Не сте склонни към компромиси. За-
това ще ви е малко трудно да създадете и нови приятел-

ства. По-вероятно е да приключите дългогодишни, за кои-
то после ще съжалявате. Най-важното е да се опитате да
разберете защо се гневите на приятелите си и защо тях-
ното отношение ви наранява. Предполагам, че причината е
във вашата прекалена мнителност. Постарайте се да вле-
зете в положението и на другия – това е единственият
начин да запазите връзки, в които сте инвестирали много
емоции и време. 

Социалните ви контакти са на нивоСоциалните ви контакти са на ниво
Използвайте момента за делови срещи и разговори. Ще се
радвате на пълна подкрепа и разбиране от страна на коле-
гите си и в някаква степен това ще ви направи по-самоу-
верени на работното място. Моментът е повече от под-
ходящ и за сериозни разговори с началниците. Особено ако
искате повишение на заплатата. Подходящи дни за по-
добни разговори са 11-и, 19-и и 20-и.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЯНУЯНУАА РИРИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен месецът
започва добре.
Изгледите са през
цялото време
отношенията ви да се
запазят перфектни.
Той е сред знаците,
които този месец ще
ви импонират
емоционално.
Токовете, които
протичат помежду ви,
могат да станат
повод и за завързване
на интимна връзка.

Телецът е
твърде
неспокоен
напоследък и
буди у вас
подозрения с
бъбривостта си.
Сякаш сте си
разменили
ролите. Това е
добре и може да
стане основа за
изграждане на
нов тип
отношения
помежду ви.

Близнаци са в
състояние да ви
ядосат само с
присъствието си.
Не можете да
понесете точно
сега някой да ви
посочва
слабостите. Но,
забележете, това
също е ваша
слабост! Затова
потиснете
желанието си да се
скарате с Близнаци.

С Рак ще имате
както много приятни
и ползотворни срещи,
така и трудни
моменти. Има обаче
какво да научите от
него точно сега.
Затова не бъдете
груби и иронични по
негов адрес и
вземете под
внимание мнението
му на 5-и, 10-и и на
22-ри.

Харесва ви да сте в
компанията на Лъва. С
него като че ли се
чувствате най-добре
през този месец –
нещо, което не ви се е
случвало отдавна. Не
изпадайте в
мнителност обаче и
продължавайте да го
галите по гривата. Ако
държите този курс на
поведение, той ще ви
подкрепя безрезервно.

Комуникацията
ви с Девите ще е
твърде
затруднена. От
вас се иска да
внимавате много,
за да избегнете
недоразуменията
помежду си.
Отбягвайте да
водите
сериозни делови
разговори с тях
на 28-и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Везните като че ли
ще отгатват в
какво настроение
сте в момента и ще
реагират спрямо вас
по възможно най-
приятния за вас
начин. С тях ще се
чувствате наистина
прекрасно.
Пробвайте нещо
ново и нестандартно
заедно. Може пък и да
ги навиете.

Опитайте са да
бъдете максимално
конкретни и точни,
когато общувате
през този месец със
Скорпиона. Много е
възможно
отношенията ви да
пострадат заради
дребни
недоразумения. Те
обаче ще ви
костват нервите
на 16-и и на 17-и.

Със Стрелец
месецът се
очертава като
труден. Всичко,
което той направи
или каже, ще ви
звучи като упрек
или забележка. Не
търсете под вола
теле. Той няма
нищо лично спрямо
вас. Просто
вашият праг на
чувствителност е
твърде нисък.

Козирогът не е
склонен въобще да
ви слуша през
януари. Камо ли пък
да ви чуе. Не се
опитвайте чрез
количествени
натрупвания да
постигнете
качествени
изменения в
отношенията си с
него. От много
говорене – файда
никаква.

С другите Водолеи
сте в прекрасни
отношения и
спокойно можете
да стартирате
съвместна
работа. Особено
по някой нов
проект.
Моментът е
подходящ и за
започване на
проекти с
финансиране от
чужбина.

За Рибите този
период е изключително
напрегнат – нещо,
което те трудно
понасят. Всъщност до
известна степен сте
си разменили ролите и
това може да доведе
до сериозни
неразбирателства
помежду ви. Не бива да
допускате раздяла с
тях, ако са ви близки
приятели.
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Ц
еленасочено ще се стремите към
освобождаване от всякаква зави-
симост. Ще действате решително.

�Интуицията ви е много изострена и ще
ви помага много през този месец. Авантю-
ризмът ще е полезен за вас сега. �В очи-
те на околните ще изглеждате тайнствени и
загадъчни. �В началото на новата година ще
сте в стихията си – новите ви тоалети и промяна-
та в имиджа ви ще впечатлят не само приятелите, но и
враговете ви. �В периода от 1 до 10 януари лесно ще
различавате доброжелателите от недоброжелатели-
те си и затова ще успеете да скъсате връзки, които
не са във ваша полза. �Ще ви се наложи обаче да направи-

те сериозни компромиси в работата си и
да вземете много компромисни решения. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�За да ви върви през цялата година, трябва
да я започнете активно и решително. Колеба-

нията и нерешителността ще ви дърпат назад.
�Бъдете гъвкави и се нагаждайте спрямо събити-

ята. Това не означава да действате нелогично и да
стряскате другите с неадекватните си решения.
�Бунтът ви и желанието ви за пълна свобода ще изглеж-
дат малко смешни за другите. Впрочем май никой няма на-
мерение да ви подчинява в момента.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Колкото повече се издигате в йерархията, тол-
кова по-стабилно ще става материалното ви по-
ложение. Екстремните ситуации в работата ще ви
калят като лидер. �Ще се движите напред в професи-
оналното си развитие. �Сериозен успех се очертава
за Рибите, които работят на свободна практика.
�След 11-и ще получите импулс да разчупите рутина-
та на всекидневието. Радикалните ви мерки за промя-
на обаче могат и да засегнат нечии нитереси и дори
временно да отслабят позициите ви. Но в дългосрочен
план те са верният подход. �През този период е
възможно да придобиете нови знания, които ще ви
помогнат да се придвижите нагоре по йерархична-
та стълбица. �Вашата разсеяност и разпиляност на
работното място могат да станат причини за непри-
ятности с колегите. Не закъснявайте за работа! �В
материално отношение нещата не са много розови. Не
се отчайвайте обаче, защото този период няма да
продължи дълго. Много скоро ще можете да разчитате
на допълнителни доходи.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Януари ще е изпълнен с много романтични преживявания за

вас. Предвид на сложния характер на вашите емоционални отноше-

ния е добре да включите легендарната си интуиция в действие и на

полето на емоционалния ви живот. Тя ще ви подскаже най-правилни-

те действия към любимия човек. �Напомням ви само, че правилният

подход задължително включва търпение, изчакване и толерантност

от ваша страна. Очаровайте партньора си с повече загадъч-

ност и сексапил. �Желанието ви за независимост ще ви изиграе

лоша шега при общуване с брачния партньор. Обмисляйте добре оно-

ва, което се готвите да му кажете. �Необвързаните Риби да се

готвят за неочаквано запознанство на още по-неочаквано мяс-

то. Много е вероятно да се впуснат в любовна авантюра на работ-

ното си място. Това ще обясни желанието ви напоследък да прекар-

вате повече време там, отколкото вкъщи.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ РИСКОВАНИ
ДЕЙСТВИЯ В ИНТИМНИЯ СИ ЖИ-
ВОТ: между 11-и и 20-и.
�ИЗОСТРЕНА ИНТУИЦИЯ: в перио-
да от 1 до 10 януари.
�НЯКОЙ МОЖЕ ДА РАЗКРИЕ ВА-
ША ТАЙНА ЛЮБОВНА ВРЪЗКА: на
21-ви. От това може да постра-
да авторитетът ви.
� БЪДЕТЕ ПО-РЕШИТЕЛНИ В РАБО-
ТАТА СИ: на 7-и, 12-и и 14-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Възможни са проблеми със ставите, но са-
мо при някои Риби. Вземете мерки веднага.
Още на 7-и ви препоръчвам да отидете на
профилактичен преглед. �Здравето ви ще е
в пряка зависимост от храненето ви през този
месец. Пийте повече вода! Напълно се отка-
жете от месото. А също така и от бялото
вино и ликьорите. �Доста сте преуморени.
Черният ви дроб буквално моли за пощада.
Затова сложете край на преяжданията. Докол-
кото е възможно, избягвайте злоупотребата с
бяла захар, както и с мазни храни. Включете по-
вече зеленчуци и риба в менюто си. �Предста-
вителите на знака, които имат ниско кръв-
но налягане, трябва да са много внимателни
– възможни са резки колебания около 17-и.
�Постарайте се да добавите поне един час
към обичайното си време за сън.
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Кои са моите приятели?
За вас на дневен ред излиза въпросът „Кои са моите про-
тивница и приятели?”. Чувството ви за лично достойн-
ство и чест ще е много изострено. Приятелите ще искат
непрекъснато да са около вас. Но натрупалата се умора ще
си каже думата и ще ви накара да потърсите повече уса-
мотение с книга в ръка или пред телевизора. Объркана ин-
формация, опити за интриги и оклеветяване ще ви нака-
рат да се отдръпнете от определени хора, както и да раз-
виете чувство на  вина и гняв към други.

Не бъдете прекалено мнителни
Да внимават най-много обвързаните Риби. Не разпалвайте
ревността  си без основания. С времето ще разберете, че
всичките ви подозрения са били плод единствено на фанта-
зията ви. В края на месеца жаждата ви за лична свобода и
стремежът ви към търсене на силни усещания ще ви напра-
вят нервни и избухливи. Което, естествено, няма да се от-
рази добре на брачните ви отношения. Една ваша тайна

любовна връзка може да излезе наяве на 21-ви. Този
факт ще повлече след себе си нежелани последици. 
В дома ви напрежението е като че ли в повече и вие ще го
компенсирате с работа. Това е добре, защото в противен
случай може да започнете да се вглеждате и заслушвате в
дреболии, а това може допълнително да нагнети напреже-
ние в отношенията ви с най-близките хора. Опитайте се
да прекарвате свободното си време с любимия и с децата
си, но в приятни разговори и занимания.

В службата сте във вихъра си 
Всъщност най-добре ще се чувствате на работното си
място през този месец. Там ще сте във вихъра си и е много
вероятно това да доведе до много хубави резултати. Не се
страхувайте да се държите напористо, категорично и неп-
реклонно. Без колебания наложете вижданията си на 7-
и, 12-и и 14-и. Във ваша полза ще е. Като чуят онова, ко-
ето имате да им казвате, колегите ще започнат да ви
уважават още повече.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен няма да е зле
да сте по-
компромисни.
Проявявайте
разбиране към
неговата гледна
точка и не
подлагайте всяко
нещо, което той
казва, на съмнение.
Това може да
отрови
отношенията ви на
1-ви, 10-и и 14-и.

Телец може да се
окаже обект на
вашето по-специално
внимание през януари.
Мекотата и
спокойствието, които
изпитвате в негово
присъствие, ще го
направят
предпочитан от вас
събеседник и
партньор. Не е
изключено и да се
влюбите в един Телец.

До 10-и бъдете
внимателни с
Близнаци. И не се
заяждайте с тях
на дребно, защото
те няма да ви
останат длъжни.
Овладейте
желанието си да им
доказвате колко по-
информирани и по-
компетентни сте
от тях.

С Рак може да си
имате проблеми
за пари. Не
бъдете
„стиснати” към
него, особено ако
ви е интимен
партньор. Не се
поддавайте на
изкушението да
вземете заем
от него, ако ви е
приятел.

С Лъв е по-
вероятно да се
карате на дребно
през целия януари.
Затова, ако е
възможно,
оставете
решаването на
сериозни проблеми
с него за друг
момент. Най-много
ще се дразните на
авторитаризма
му.

Не се занимавайте
въобще с Дева сега.
Каквото и да се
случва, по-добре
запазите
спокойствие. На 7-и
задължително
проявете
толерантност към
нея. Ако на 15-и я
подкрепите в
службата, ще я
направите свой
привърженик.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще се наложи да
водите сериозен
разговор за изясняване на
отношенията ви. Не го
отлагайте, защото
неприятностите
помежду ви могат да се
задълбочат. Приемете
тяхната покана за
изясняващ разговор в
средата на месеца.

Силно привличане ще
имате със Скорпион.
Сексуалната му енергия е
много силна и надали ще
успеете да є устоите.
Другите обаче ще
забележат това, което
се случва помежду ви.
Затова не си правете
илюзии, че ще запазите
отношенията си в
тайна.

Със Стрелец ще
влезете във
внезапни
конфликти по
незначителен
повод.
Последиците
обаче ще са
много неприятни
и за двама ви.

Козирогът ще е
изненадан от
вашата
енергичност и
импулсивност. Не
се
притеснявайте
от особения
поглед, с който
той ви гледа. В
него няма укор, а
по-скоро
възхищение.

С Водолеите
ситуацията е
сложна. Отново
сте с разменена
енергетика. Това
не е новост за
вас и предполага,
че вече знаете
как да действате
в подобна
ситуация.

Хармонията ви с
другите Риби е много
силна. Помежду ви ще
царят
разбирателство и
усещане за духовна
принадлежност.
Търсете по-често
компанията им.
Особено ако близките
ви приятели са зодия
Риби.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–3 и 20–31 
януари 
НАРАСТВАЩА 
ЛУНА

3 януари, 
15.58 ч., 
Луната е в Рак
ПЪЛНОЛУНИЕ

4–18 януари 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

wПразниците отминаха, но идват още. Време е обаче да престанете с кулинарните „издевателства“

над организма си. Намаляващата Луна ще ви помогне лесно да си възвърнете формата. wМного подходя-

щи за гимнастика, фитнес и бързо ходене са дните 5, 6, 15, и 16 януари. Тогава ще сте енергични и бързо

ще изгаряте калориите. През тези дни е добре да засищате глада си с плодове. wДните, в които ще ус-

воявате добре зеленчуците пък, са 4, 12, 13 и 14 януари. Тогава ви съветвам умишлено да не консумира-

те въглехидрати! wПриложете точно сега диетата, която ви понася най-добре, но всеки ден задължи-

телно (най-добре на обяд) изяждайте по 3–4 ядки орехи, бадеми или лешници. Така ще регулирате нива-

та на лептин в организма – вещество, което подпомага разграждането на мазнините. Консумацията на

зехтин и риба помага за същото, защото те съдържат „добри“ мазнини за красива фигура.

19 януари, 8.17 ч.
Луната е 
в Козирог 
НОВОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(1–3 и 20–31 януари) (4–18 януари)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 23 (след 12.53 ч.), 24, 25 (до 15.30 ч.) 5, 6, 14 (след 20.12 ч.), 15, 16

и плодове
Сол и кореноплодни 25 (след 15.30 ч.), 26, 27 (до 19.11 ч.) 7, 8, 9 (до 20.16 ч.), 17, 18

Мазни храни 1, 19, 20, 21 (до 10.49 ч.), 27 (след 19.11 ч.) 9 (след 20.16 ч.), 10, 11

Въглехидрати и 2 (след 17.15 ч.), 3, 21 (след 10.49 ч.), 4, 12, 13, 14 (до 20.12 ч.)

листни зеленчуци 22, 23 (до 12.53 ч.)

wНарастващата Луна ни прави в повечето случаи неразумни в храненето. А периодът е опасен – пълнее

се неусетно. wСега е „жътвата“ на онези, които искат да качат някой и друг килограм за сексапил. wНо на

по-пълничките този период въобще не е любим! Тях съветвам да спазват простичкото правило да не

смесват няколко храни на едно сядане на масата. Защото това води до ефекта „циганска торба“ (в сто-

маха ви се смесва от всичко по малко, а понякога и по много!). Продуктите не се усвояват правилно и се

стига до тежест в стомаха и даже до подуване и газове. Но най-лошото е, че в този случай заради лошо-

то храносмилане в организма се отделят много токсини. Не се обърквайте – хубаво е да се храним разно-

образно, но прекаленото разнообразие в рамките на едно хранене е вредно! wНикога не смесвайте плодове

и зеленчуци – те са несъвместими. Не комбинирайте основно ястие с кисело или прясно мляко, защото ще

затрудните храносмилането си. Бъдете нащрек да не преядете на 2, 25, 26, 27, 30 и 31 януари.

wПълнолунието в Рак ще ви направи много чувствителни, раними и напрегнати. Не е добре днес да

уточнявате взаимоотношенията си с когото и да било. Всички са по-обидчиви от обикновено. Може и

сълзи да пролеете. wДнес не пийте алкохол и не прекалявайте с количеството погълната храна, защо-

то иначе ще ви заболи стомахът. Когато Луната е в Рак, стомахът е много чувствителен. wЗа днеш-

ният ден са подходящи млечните храни, но без силни подправки. Консумирайте ги по-безсолни. wВечеря-

та или я прескочете, или седнете на масата в 17.30 ч. След това не слагайте и залък в уста. wПреди ля-

гане изпийте чаша топло прясно мляко с мед или чай от маточина. Така ще заспите по-лесно въпреки

пълнолунието.

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава орга-

низмът е най-чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в

големи количества. Но бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хра-

нителни вещества. Ако сте хипертоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате

да отслабнете, наложете си на съответните дати през януари да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wТова е денят за гладуване и прочистване, нали помните? Обаче правилото „Колкото по-гладни, толко-

ва по-дебели!“ наистина е вярно. Сланините не се топят с продължително гладуване, дори напротив.

Гладуването забавя обмяната на веществата и мазнините остават неразградени. wЦелта на едноднев-

ното гладуване по новолуние обаче е съвсем друга – прочистване на организма, а не отслабване. Пък и е

редно да дадем малко почивка на храносмилателната система. wПриятната изненада е, че ако минете на

диета тази ден, ще свалите килограми, които после се възстановяват много трудно. Слава богу!

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 3, 4, 21, 22, 30, 31 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
омазнява по-бързо.

1–3, както и 20–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

4–18 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

25, 26, 27 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените.
Ефектът ще е поразителен. 

7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 28 – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и 
ще бъдат благосклонни към вас.

Епилация и
оформяне
на вежди

Манипулации за проблемна
кожа (премахване на пъп-
ки, петна и брадавици, ле-
куване на акне)

4–18 – Особено подходящи са дните от 7 до 11
януари. Не ги пропускайте!

Парна баня – 1–3, както и 20–31 Има опасност да ви останат белези.

4–18 – –

Пилингмаски с плодови ки-
селини

5, 6, 15, 16, 23, 24 – –

7, 8, 17, 18, 26, 27 – –

1–3, както и 20–31 – Най-ефективни ще са процедурите на 23,
24 и 25 януари, когато кожата ще има
нужда от много влага.

1–3, както и 20–31 – –

1–3, както и 20–31 – –

5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27 – –

– 1–3, както и 20–31 –

4–18 – – 

– 4–18 –

1–3, както и 20–31 – –

5, 6, 15, 16, 23, 24 – Ефектът ще е максимален.

Дълбоко почистващи маски
с глина

Подхранващи и овлажня-
ващи маски

Специални манипулации
при козметик с колаген,
еластин и ботокс

Подрязване и изпиляване

Оформяне на маникюра и
лакиране

Лечебни, лимфодренажни
и антицелулитни

Релаксиращи, регенерира-
щи

– 3, 4, 21, 22, 30, 31 –

7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

5, 6 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – 
като гривата на лъвица. 

– 3, 4, 21, 22, 30, 31 –

7–11 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

5, 6, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 1, 2, 3, 4, 21, 22, 27, Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава 
28, 29, 30, 31 то ще е много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1–5, 20–25, както и 28–31 Периодите са неподходящи за епилация.

4–18 – Този период е подходящ за оформяне на вежди. 

5–19 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 
ще растат по-бавно.

9–19, както и 25, 26 и 27 – Дните са подходящи за епилация с химически средства и за фотоепилация.
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* На долуизброените дати не правете
планови хирургични операции. Това не
се отнася за спешните случаи!
** През тези дни успешно ще проведе-
те профилактични неагресивни проце-
дури на съответните органи, изброени
в средната колонка

ОРГАНИ И СИСТЕМИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Всички те се активират последователно от минаване на
Луната през зодиакалните знаци на всеки 2–2 1/2 дни

*** На тези дати успешно можете да
проведете профилактични процедури,
да приемате укрепващи организма ви
витамини, минерали и хранителни до-
бавки

23 (след 12.53 ч.), 24, 25 (до 15.30 ч.) Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

10, 11

25 (след 15.30 ч.), 26, 27 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 12, 13, 14

1, 2 (до 17.15 ч.) 28, 29 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 15, 16

4, 5, 30, 31 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

17, 18

5, 6 Сърце, слезка (далак) 19, 20, 21 (до 10.49 ч.)

7, 8, 9 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

21 (след 10.49 ч.), 22, 23 (до 12.53 ч.)

10, 11 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

23 (след 12.53 ч.), 24, 25 (до 15.30 ч.)

12, 13, 14 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 25 (след 15.30 ч.) 26, 27

15, 16 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 1, 2 (до 17.15 ч.), 28, 29

18 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 4, 5, 30, 31

19, 20, 21 (до 10.49 ч.) Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

5, 6

21 (след 10.49 ч.), 22, 23 (до 12.53 ч.) Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 7, 8, 9

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.
** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочее неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на
органите, посочени в средната колонка.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ 

Древните лекари са се ръководели от лунните принципи,
когато са лекували своите пациенти. За да не се обременявате
с тях, оставете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата
с критичните дни за планови операции през януари 2007 г. и с

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 3 януари (пълнолуние) и 19 януари
(новолуние). 

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитва-
те“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите
в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: от 4 до 18 януари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: през целия
период на намаляваща Луна от 4 до 18 януари. Но не пропускай-
те датите 2 (след 17.15 ч.), 3, 4, 12, 13, 14 (до 20.12 ч.), 21 (след
10.49 ч.), 22 и 23 (до 12.53 ч.) януари. Това са т. нар. дни на вода-
та. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 
Неподходящи дати за миене на прозорци: 1, 9 (след 20.16
ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 10.49 ч.) и 27 (след 19.11 ч.) януари. То-
гава по стъклата след избърсване ще остават упорити бели
„облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте
се от датите, които ви препоръчвам за
покупка на съответните вещи. Те са съ-
образени с „настроението“ на Луната
през януари.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-
ството, парфюмерия и козметика,
музикални инструменти и аудиозапи-

си: 10, 11, 21, 22, 23 (до 2.53 ч.), 25 (след
15.30 ч.), 26 и 27 януари.
Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 17, 18,
25 (след 15.30 ч.), 26 и 27 януари. 
Автомобил, мотор или колело: 11, 12,
13 и 14 януари. 
Текстилни и метални изделия, пред-
мети за бита: 23 (след 13.00 ч.), 24 и 25
януари. 
Канцеларски материали и книги: 1, 2,

7, 8 и 9 януари. 
Спортни стоки: 14, 15, 16, 23 (след
13.00 ч.), 24 и 25 януари.
Бяла и черна техника, електроника,
компютри и мобилни апарати: 19, 20
и 21 (до10.50 ч.) януари. 
Обувки и дрехи: 17, 18, 21 (след 10.50
ч.), 22 и 23 януари. 
Бижута, злато, луксозни вещи: 5 и 6
януари.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЯНУАРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 19.01 (от 6.02
ч.) Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески

идеи. Не започвайте нищо ново. Посвете-

те този ден на всичко, което възвисява

духа.

2-ри ЛД – пак на 19.01 (от 8.23 ч.)
Не се поддавайте на гнева, избягвайте

конфликтите и изблиците на емоции.

Подходящ е за нови начинания. 

3-ти ЛД – 20.01 (от 8.57 ч.) Енерге-

тиката на този ден изисква да сте актив-

ни. Пасивността е противопоказна и

опасна.

4-ти ЛД – 21.01 (от 9.25 ч.) Не взи-

майте прибързани решения. Усамотете се.

Разходете се сред природата. Занимавай-

те с дома и семейството си. Колективна-

та работа няма да ви спори.

5-и ЛД – 22.01 (от 9.48 ч.) Делови ден.

Подходящ е за пътувания и за планиране

на генерални промени. Работете концент-

рирано. Не преяждайте. Целеполагането

ще е успешно.

6-и ЛД – 23.01. (от 10.10 ч.) Смирете

се. Дайте прошка. Не изразявайте недово-

лство на глас. Подходящ е за подмладява-

щи козметични процедури.

7-и ЛД – 24.01 (от 10.32 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 25.01 (от 10.55 ч.) Сега се

активират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 26.01 (от 11.23 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сме към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 27.01 (от 11.55 ч.) Не пла-

нирайте нищо важно. Изкъпете се с горе-

ща вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 28.01 (от 12.36 ч.) Много

мощен ден. Активира се вселенската жиз-

нена енергия кундалини. Добре е да прочис-

тите организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 29.01. (от 13.28 ч.) Дава се

милостиня. Молитвите се чуват. Подхо-

дящ е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 01.01 (от 14.41 ч.), както
и на 30.01 (от 14.28 ч.) Ден за активни

контакти, работа с информация и учене.

Сами си пригответе и изпечете хляба. Не

преяждайте.

14-и ЛД – 02.01 (от 15.37 ч.), както
и на 31.01 (от 15.36 ч.) Подходящ е за

започване на важна работа. Ден за физи-

ческа дейност. Отваря се „третото

око“. Прочистите организма си. 

15-и ЛД – 03.01 (от 16.42 ч.) Сънища-

та са верни и важат за месец напред. Ло-

ши дни за секс.

16-и ЛД – 04.01 (от 17.53 ч.) Ден за

постигане на вътрешна хармония. Ста-

райте се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 05.01 (от 19.03 ч.) Подхо-

дящ е за удоволствия, общуване и физи-

чески натоварвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 06.01 (от 20.12 ч.) Изгоне-

те лошите мисли. Прочистете стомаш-

но-чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 07.01 (от 21.18 ч.) Запале-

те повече свещи у дома, направете анализ

на постъпките си. Ще успеете да се

отървете от чуждото влияние.

20-и ЛД – 08.01 (от 22.20 ч.) Получа-

ват се духовни знания. Не проявявайте

гордост!

21-ви ЛД – 09.01 (от 23.22 ч.) Много

активен, творчески ден. Отличен е за за-

почване на нова работа, спортуване и пъ-

тешествия.

22-ри ЛД – 11.01 (от 0.23 ч.) Ден на

мъдростта. Предайте на другиго своите

знания. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 12.01 (от 1.26 ч.) Този

ден е символ на саможертвата – просте-

те на другите, разкайте се. Добре е да се

пости. Не правете секс. Почистете дома

си.

24-ти ЛД – 13.01 (от 2.29 ч.) Акти-

вен, творчески ден. Използвайте го за ук-

репване на духа и тялото. Ден за нов

строеж.

25-и ЛД –  14.01 (от 3.36 ч.) Всичко на

този ден става с лекота, с вътрешен по-

рив. Спонтанно могат да се появят теле-

патия и ясновидство. Днес не бързайте!

26-и ЛД – 15.01 (от 4.44 ч.) Въздър-

жайте се от активна дейност и посте-

те. Пестете си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 16.01 (от 5.50 ч.) Ден за

прекратяване на контакти с лоши хора.

Почивайте и медитирайте. Ще имате

прозрения. 

28-и ЛД – 17.01 (от 6.50 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 18.01 (от 7.42 ч.) Опасен,

сатанински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започ-

вайте нищо ново. Запалете свещ вкъщи и

окадете навсякъде.

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ
Лунните дни са с променлива дължина, която е различна
от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден
започва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден
започва от новолуние и завършва с първия изгрев на

Луната. Лунният месец може да бъде от 29 или от 30 дни.
Понякога разликата в продължителността на първия и
последния лунен ден варира от по няколко минути до цяло
денонощие. 

Стайните растения също са много чувствителни към лунните

ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в опреде-

лени дни от месеца, когато Луната минава през водните знаци.

Ако ги полеете в неподходящо време, само ще им навредите.

А и хранителните вещества няма да стигнат до растението.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 2 (след 17.15 ч.), 3, 4,

12 , 13, 14 (до 20.12 ч.), 21 (след 10.49 ч.), 22 и 23 (до 12.53 ч.) януари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1, 9 (след 20.16

ч.), 10, 11, 19, 20, 21 (до 10.49 ч.) и 27 (след 19.11 ч.) януари. На

тези дни с поливането има опасност да провокирате появата

на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 12, 13 и 14 януари.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и вен-
ците, както и поставянето на коронки и мостове могат да се
окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходящия „лу-
нен“ момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ
Ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си изберете

датата, най-добре посетете зъболекаря в периода от 4 до 18
януари. 
ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ:
през периода от 23 до 27 януари. И в никакъв случай не хо-
дете на зъболекар на 3 януари (пълнолуние) и на 19 яну-
ари (новолуние). Много ще ви боли

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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ЕЗОТЕРИЧНО

П
рез следващите 12 месеца
ще разгледам най-подроб-
но всички зодиакални
превъплъщения на Луната

– по едно във всеки „Астронави-
гатор“.

НАЙ-ВАЖНОТО,
КОЕТО ТРЯБВА

ДА ЗНАЕТЕ

Независимо от това, какъв е
вашият характер, коя зодия
сте и в кой знак се намира ва-
шата рождена Луна, действи-
ята ви и ежедневието ви ще
се влияят и ще се „оцветя-
ват“ от качествата на мина-
ващата през съответния зо-
диакален знак Луна (в съот-
ветния ден от календара, раз-
бира се). Луната се задър-
жа в един зодиакален знак
средно по 2–2 1/2 дни.

Най-емоционалната
планета

„Чувствената“ Луна действа
като енергиен канал, който ак-
тивира нашето поведение и на-
шите възприятия. Тя определя
ежедневието ни, храненето
ни, емоциите ни и не на пос-
ледно място – интуицията
ни. Луната се грижи за нашето
приспособяване към материал-
ния свят. Тя е образът на май-
ката във фундаменталния
смисъл на тази дума (разбирай
както рождената майка, така и
майката природа). Затова е от
голямо значение къде точно се

намира транзитно преминава-
щата по небосвода Луна в даден
момент. Защото чрез нея се
фокусират и изявяват актуал-
ните теми и събития за деня.
Да започнем с

ЛЛУУННААТТАА  

ВВ  ООВВЕЕНН

През януари 2007 г. Луната 
се намира в Овен на датите 
на 23-ти (след 12.53 ч.), 
24-ти и 25-и (до 15.30 ч.).

Какво провокира 
тя у нас

В  дните, когато тя минава
през Овен, лесно ще приемате
новите идеи и предизвикател-
ства. Сега имате пълна въз-
можност за самореализация.

Ще бъдете изпълнени с дух на
ентусиазъм и  желание за импул-
сивни действия. Ще сте иници-
ативни и напористи повече от
друг път. Но погледнато от
друга страна, ще бъдете и мно-
го своенравни, сприхави и избух-
ливи, особено ако рождената ви
Луна е в Овен*, зодията ви е
Овен  или пък имате много „ог-
нени“ планети (под знака на огъ-
ня), струпани в хороскопа си. 

По времето, когато Луната е
в Овен, мислите остават на
втори план. ��Чувствата и
емоциите се изразяват момен-
тално и са подчертано демон-
стративни. Настроенията бър-
зо се променят. Хората около
вас започват да проявяват голя-
ма физическа активност, но и
агресията в обществото и в
междуличностните отношения

започва да нараства. ��Борбата
за лидерство е движеща сила в
партньорските отношения. Ще
изпитвате желание да разчупи-
те съществуващите догми и да
се разграничи от мнението на
обществото. ��Не избързвай-
те и бъдете по-търпеливи, за-
щото ще влизате в конфликти
повече, отколкото друг път. Не
се препоръчват започването и
воденето на спорове. ��Здраве
Препоръчително е да избягвате
операциите на главата, зъбите
и очите. Възможни са неврал-
гични болки в зъбите. На този
ден сте склонни към мигрена и
силно главоболие. Повишен е и
рискът от травми на главата.
Не вадете зъби на тези дати
(само ако случаят е спешен). Не
се подлагайте също така на
пластични операции и хирургич-

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯКАК НИ ВЛИЯЕ

ЛУНАТА, 
МИНАВАЙКИ 

ПРЕЗ 
РАЗЛИЧНИТЕ 

ЗОДИАКАЛНИ
ЗНАЦИ
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ни манипулации на лицето. Дни-
те са добри само за профилак-
тични и лечебни процедури на
бъбреците. Тъканите в човеш-
кия организъм сега изпитват
нужда от кислород, затова са
препоръчителни излетите на
чист въздух и практикуването
на по-динамични спортове.
��Тенденциите за издигане в
работата са много изявени, ко-
гато Луната минава през Овен.
Стига да сте достатъчно амби-
циозни, желанията ви ще се реа-
лизират веднага. ��Въображе-
нието ви ще работи на макси-
мални обороти. Мисълта ви ще
лети напред и нагоре. Но ако в
живота си се ръководите от
прекалено много задръжки или
пък работите като подчинен на
двама-трима началници, има
риск да ви споходи главоболие.
��През тези дни емоционално
ще домиинирате над другите и
всичките ви реакции ще мина-
ват през сърцето. При Луна в
Овен е нужно обаче егоизмът да
бъде контролиран съвсем съзна-
телно. Много внимавайте да не
избухвате безпричинно. ��Дни-
те са подходящи за стартира-
не на нови дейности, за работи,
които трябва да бъдат свърше-
ни бързо и са свързани с индуст-
рията, техниката, огъня, желя-
зото, инструменти и химикали.
��Дните НЕ са подходящи за
встъпване в брак, защото рис-
кувате бъдещите ви взаимоот-
ношения да бъдат много прибър-
зани и конфликтни. Не е добре
да започвате и нова любовна
връзка сега, нито да сключвате
нови договори. Паричните опе-
рации и дългосрочните капита-
ловложения също не са препоръ-
чителни.
��Моментът е благоприятен

за общуване с началници, пла-
ниране на пътувания, покупки
на текстилни изделия, украше-
ния и предмети за бита. 

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ООВВЕЕНН

�Ако в личния ви хороскоп Лу-
ната ви е в Овен, вие сте много
искрен и ентусиазиран човек.
Вашата Луна се управлява от
планетата Марс. Към живота
подхождате авантюристично.
Винаги сте отворени за нови
идеи и начинания. С вашия ес-
тествен и откровен стремеж
за изява на всяка цена често изг-
леждате като „ураган“ в очите
на околните. Това, от което
много се нуждаете, е да пора-
ботите в посока на търпели-
востта си. Тоест да я култи-
вирате.
�Имате непостоянен нрав, из-
бухвате бързо, като почти вед-
нага след това забравяте причи-
ната за тази ваша реакция.
Проявявате голяма агресив-
ност в емоциите – това е най-
характерното за Луна в Овен. 

Вследствие на тази ваша
експанзивност много често
си навличате и главоболия – в
прекия и в преносния смисъл! 
� Не обичате подробностите,
детайлите и никога не се вслуш-
вате в съветите на околните.
Вие сте добър ръководител, но
не и последовател. Търпението
и последователността са ед-
ни от най-дефицитните ви
качества. Много ще е трудно,
но и необходимо да възпитате в
себе си упорство и търпение. 
�Непрекъснато имате желание
да отстоявате потребността
си да сте първи във всичко. Не-
зависимата ви природа ви прави
смели до безразсъдство. Впе-
чатленията и реакциите ви са
много бързи, действате неза-
бавно, без да разсъждавате. Вед-
нага се впускате в действие,
водени от чувствата, а не от

разума. За хора като вас се каз-
ва, че първо стрелят, а после
гледат кого са улучили. 
�Дори и чувството си на неси-
гурност умеете да прикриете
под нeпокорство и нападател-
ност. Всички са впечатлени от
вашата самоувереност и от ди-
намичния ви характер. Вие
възприемате себе си като не-
зависим, умен, интелигентен,
смел и физически издръжлив
човек. Това е така, разбира се!
Всъщност сте много лъчезарни и
умеете да увличате околните с
вашия динамичен темперамент. 

Ако общувате 
с човек с Луна 

в Овен
вие винаги ще сте „будни“ и мо-
билизирани. Непременно трябва
да забравите обаче обидчивост-
та и докачливостта си, защото
толкова често ще бъдете подла-
гани на неволни избухвания, скан-
дали и забележки, че ще се изто-
щите от страдания, ако се
чувствате постоянно засегна-
ти и наранени. Хубавото на те-
зи хора им е, че не са злопаметни
и злонамерени. Как да не им
прости човек?! За целия този
ентусиазъм и ведрост, които
получавате от Луната в Овен,
си заслужават да направите
жеста да не се обиждате въоб-
ще. Така всичко ще върви гладко.

Притежaтелите на такава
Луна имат убедеността, а и
често силите да управляват
околните, независимо дали са
представители на силния или на
нежния пол.

Ако сте мъж 
с Луна в Овен

често ще привличате властни
партньорки. Външно може да
сте много любезен, мил и дори
да изглеждате спокоен. Но кога-
те сте вдъхновен или провоки-
ран, проявявате вашата напо-
ристост и решителност. 

Ако сте жена 
с Луна в Овен

дори да изглеждате кротка и
смирена, ще умеете да управля-
вате безкопромисно и делово до-
ма си. Често жените с такава
Луна са много ревниви и се опит-
ват да доминират над партньо-
ра си. А дали успяват? Е, често
именно поради тови тяхно каче-
ство около тях се завихрят
конфликти и борби за надмощие. 

Начин на хранене
Луната в Овен „налага“ да се

храните със силни и питателни
храни. Добре е да консумирате
топли, дори горещи блюда. Про-
дуктите трябва да са добре
приготвени (сготвени) – най-
добре сварени или печени. Вие ве-
роятно обичате месо, и то чер-
вено (говеждо, телешко, свинс-
ко). Харесвате и пикантните
колбаси. Шунката ви е фаворит.
Рядко се срещат вегетарианци с
Луна в Овен. Харесвате и ти-
пично Марсовите подправки –
лют червен пипер, черен пипер,
джинджифил, чили и други подп-
равки с подчертано лют и загря-
ващ ефект. От напитките из-
бирате винаги червено вино. 

Ако искате да туширате оба-
че своята експанзивност и
Марсова устременост, трябва
да се стремите да избягвате
всички гореизброени и ваши лю-
бими храни. Или да ги консуми-
рате по-умерено, защото те ще
„разпалват“ още повече тези
качества у вас. Надявам се, не е
нужно да ви убеждавам, че съ-
ществува реална и доказана
връзка между храненето и чо-
вешкия темперамент. С пра-
вилно подбрана и балансирана
храна вие можете да туширате
тези изявени качества на Луна-
та ви. Стига да искате, разбира
се.  Плодовете ще се отразят
много благоприятно на здраве-
то ви. Както и прясно изцеде-
ните плодови сокове.

* Ако не знаете в кой знак се намира вашата рождена Луна, изпратете името, датата и часа си на раждане (по възможност да е то-
чен до минути) и точния си имейл (или стационарния си телефон) на имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net. Или пък напише-
те всичко това в писмо до БЕЛА (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2). Ще ви отговоря колкото е възможно по-бързо. Можете да оста-
вите и номера на мобилния си телефон, за да ви пусна есемес. Става по-бързо ☺. 

Ваша МИШЕЛ
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОЛОВИЦАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
ВОДОРАВНО: „Ледена буря“. Руанда. Лилия. Педал. Воал. Гавот. Шопов (Наум). Арама. Сит. Роне (Морис). Аснар (Хосе Мария). Газ. Бис. Ресто.
Еко. „Изабел“. Лиана. ЛС. Паянта. Рамка. Аир. Бард. Холмс (Шерлок). Траки. Суета. Араб. Ити. АЛ. Ри. Ета. Ози. Ауд. Ар. Бланка. Игра. Мраз.
Тахан. Ешафод. Налеп. Рангун. Бижу. „Колела“. Аерон. Дал. Бъз. Лимон. Еничари. Лекар. Сап. Емисия.
ОТВЕСНО: Меласа. Апостол. Акъл. Дивизия. „Луиза“. Лозе. Белот. Знаме. Интел. Нит. Батиста. Капела. Мая. Рибар. Аллах. Лир. Шосе. Арам.
Купон. ИНА. Ос. Репер. „Нана“. Дядо. „Ел“. Реге. Аваси. Ашуре. Арл. Старт. Ара. Аноне. Анона. Триумф. „Ним“. Гавра. Амбра. Дроб. Чи. Ноаре
(Филип). Каабе. „Адидас“. Адам. Кларк (Артър). Таз. Жари (Алфред). Алатос. Динар. Гулия. 
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