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ÇÀ ÆÅÍÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÇÍÀßÒ

È ÍÅ ÇÍÀßÒ ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ

„Човек е велик в нищожеството си
и нищожен във величието си. 
Човек е само човек, тоест годен 
за малко и за много, за всичко и 
за нищо: нито ангел, нито звяр, 
а човек. Той е средина.“

Блез Паскал

цитат на броя
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Б
ездетните жени, прибли-
жаващи се със стъпки
бързи към вододелните за
продължението на рода 40

години, се оправдават много.
Предимно опяват и обвиняват
живота, мъжете, обстоятел-
ствата и космоса. Разбирам ги.
Правят го от страх. От много
страхове. От чувство за вина,
че не са изпълнили биологичната
си мисия и че не са изживели жи-
вота си „както трябва“. Нищо
че иначе се бият в гърдите: „И
така ми е добре!“ 

Но не им е все едно
Наслушала съм се на фалшиво

примиренческото: „Какво да
направя. Съдба. На всеки – как-
вото му е писано.“ На фемини-
сткото: „Мъже няма! Истинс-
ки мъже, де! Затова съм самот-
на и бездетна!“ На отчаяно аг-
ресивното „Въобще не искам да
имам деца. За какво да ги раж-
дам?! За да страдат като
мен?!“. И на привидно практич-
ното и разумното: „Първо ще
успея в професията, после ще

мисля за семейство. Нали с пари
се гледат тези деца. Пък и един
ден, като пораснат, ще се гор-
деят, че майка им е нещо пове-
че от статистка в този жи-
вот.“ 

Всички тези „случаи“ БЕЛА
анализира с разбиране и съчув-
ствие в материалите, посвете-
ни в този брой на болната тема
„Закъснелите майки“. 

Най-коварното 
оправдание

Има обаче една чудовищна
причина, която възпира т. нар.
закъснели майки да продължат
рода. Тяхното оправдание зву-
чи крайно суетно и идиотски:
„Майките не са секси. Когато
родя, даже и любимият няма да
ме поглежда. За другите да не
говорим, защото кой мъж би се
прехласвал по крава мутафон-
ка?!“ Това оправдание даже не
звучи, защото обикновено не се
изрича на глас. Шушне се на
ухото на някоя приятелка само
в моменти на крайно отчаяние,
когато истината не може да

бъде премълчавана повече. Но
през цялото време се спотайва
в женската суетна душица, ко-
пае много надълбоко и я дефор-
мира много нашироко. И как
не?! Увисналият от кърмене
бюст, стриите по корема, ле-
кетата от детско пюре по са-
кото и отвратителните обув-
ки с ниски токчета, защото
„краката ми са суперподути“,
са безобразна гледка. Да, майчи-
нството отпечатва промени
върху тялото. Но кой е казал,
че те задължително са убий-
ствени за младостта, свеже-
стта и секси излъчването? А
за хормонално обновяване и
разхубавяване след бременно-
стта да сте чували? Ох, не съм
много убедителна, но съм убе-
дена, че ако не ти е все едно,
все някак ще поправиш неприв-
лекателния си външен вид след
раждането.

Периодът на 
„Все ми е едно“ 

Кое всъщност превръща една
жена в майка? Зачеването?
Раждането? Кърменето? Не.
Това е денят, когато тя за пръв
път отвори гардероба и си ка-
же: „Все ми е едно какво ще об-
лека.“ Качените по време на
бременността килограми не ис-
кат да се топят, пълните с
кърма гърди късат копчетата
на всички блузи, нито една дреха
не е по мярка. В банята майка-
та се поглежда в огледалото и
си казва: „За кого да се глася? Та
нали се срещам само с други
майки кърмачки в детската
консултация и с касиерката в
супермаркета.“ И примирено
обува възшироките дънки и
развлечения пуловер. И от съ-
щество, което някога е било

жена, се преобразява в такова с
трудно определима сексуална
принадлежност. Не е точно же-
на, защото нито една жена не
може да се докара насила до
толкова безформен външен вид
– дори и най-дебелата и немар-
ливата. Не е и мъж, защото мъ-
жете не кърмят. Тогава какво
е? Сигурно същество от трети
пол, на което му е все едно. Ос-
вен това, след като роди, жена-
та престава да излъчва сексуал-
ни сигнали. Има логика – тяло-
то є не иска да забременява пак,
а да се посвети на грижите за
младенеца. Горките мъже... Тях-
ната биологична програма
продължава да настоява: „Оп-
лождай! Оплождай! Оплождай!“
Логично е да се запитат: „Къде
отиде стройното, весело и сек-
суално ненаситното същество,
за което се ожених?“

Завръщане 
към жената

Но точно защото суетата е
толкова мощна спирачка на заб-
ременяването и раждането, тя
може за три месеца да направи
чудеса с телата на младите и
не толкова млади майки. Малко
фитнес, малко гладуване, при-
ческа, изгладена риза и готово –
отново ще си предишната ча-
ровница. 

Стига да не ти е все едно! За-
щото, ако допуснеш безразличие-
то да победи суетата, рискуваш
и на мъжа ти да му стане все ед-
но. Тогава той със сигурност ще
си потърси някоя друга от пле-
мето на стройните, веселите и
сексуално ненаситните, за да я
забремени и за да я превърне за
кратко в същество от третия
пол. Казах „за кратко“!  

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Кратки срещи 
с ТРЕТИЯ ПОЛ
Кратки срещи 
с ТРЕТИЯ ПОЛ
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МОДАМОДА

Буржоазен 
грънджгръндж

Сако от деним, декорирано с парчета кос-
места кожа по ръкавите и реверите, и дълга
рокля от тафта с дълбока цепка отстрани

Ние не сме 
видели грънджа 

от времето 
на Къртни Лав 

и Кърт Кобейн и 
вече дори успя 

да ни доскучае. 
Но в по-облагороден
вариант този стил

на обличане 
дори може да мине

за... празничен.

СМЕСЕНИ ЧУВСТВА

РАЗРЪФАНО
Жилетка от тънка вълна с плетено
жабо, дънки с апликирани разръфани
цветни кръпки, кожен колан от кроко-
дилска кожа и плетени „ръкавели“.

ЕДНО ВЪРХУ
ДРУГО
Топла връзка меж-
ду трикотажа,
косместата и
гладката кожа.
Върху ризата от
трико – кожено
сако, и отгоре –
„рошаво“ манто. 
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ТОПЛИ ОБЯТИЯ

ДО ЛАКЪТ И ДО КОЛЯНО

ОБЕМИ

Я, ПОДАЙ МИ
КОЖЕНО ЕЛЕЧЕ!
Елече от мъхеста ко-
жа, плетено болеро,
пола от копринен му-
селин и, естествено,
неизменните плетени
ръкавели, които са
емблемата на гръндж
стила.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА
БЛУЗОНА
На мода са обемните пу-
ловери с огромни декол-
тета, за да могат да се
носят върху прилепнали
трикотажни блузи. Шап-
ката от изкуствена кожа
е като втора коса.

МЪХЕСТА
ЯКА + КОПРИ-
НЕН ШАЛ
Топла мъхеста
яка върху плете-
на жилетка и
блуза от естест-
вена коприна с ап-
ликации. Плюс
копринен шал за
по-небрежно.

ВЕЛУР 
И ДЕНИМ
Дългото велуре-
но манто в бла-
городно кафяво
се съчетава не-
повторимо с дън-
ки и с равни,
удобни ботуши.
На главата – не-
изменната огром-
на шапка.

ПЛЕТЕНИ
КАЛЦУНИ +
КОПРИНА
Съчетанието
на романтична
копринена рок-
ля с плетени
калцуни и дъл-
га, обемна въл-
нена жилетка
е малко стряс-
кащо. Но как-
во да се прави
– мода.

ЗА ПАРТИ
Рокля от сатен с дълбоко „коктейлно“ деколте и
ръкави „крилца“. Перфектно се съчетава с дълги
кожени ръкавици и лачени ботуши. Чорапогащите
– черни, а не яркоцветни, както е модерно.
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Т
ясно и супершироко, коприна и кос-
места кожа, черно и бяло, релефно
и гладко, грубо и нежно, диво и ро-
мантично, сложно и просто... Съ-

четанията са изненадващи, макар че вече
им свикнахме.  

Непринудената небрежност е дебело под-
чертана от строги елементи. Секси
имиджът се самоопровергава, съжител-
ствайки без проблем с ученическата скром-
ност. 

Пребогат избор 

на тенденции

�
Забелязва се творческо преос-
мисляне на националния и ис-

торическия костюм, неочаква-
но използване на етнически ор-
наменти. 

�
Класическата женстве-
ност и елегантност е

разнообразена от яркоц-
ветни чорапогащи и
екстравагантни по-
агресивни аксесо-
ари. Сезонът ре-
абилитира дъл-
гите кожени ръ-
кавици и едри-
те колиета. 

�
Естествените природни цветове гос-
подстват в модата на връхните дрехи.

Палтата изглеждат благородни и скъпи. 

�
На мода е сивото, но и стряскащото
наситено лилаво. 

�
Актуален е ултраженственият образ.
За неговото извайване работят широ-

ките колани, корсетите и шортите. В съ-
щото време пуловерите и жилетките се
подчиняват на правилото „колкото по-
обемно, толкова по-тренди“. 

�
Бродериите са навсякъде – даже по чан-
тите. 

�
Брич панталони, пристегнати с ман-
шет (силует а ла Людовик), ефирни ри-

зи и блузи с жаба, пелерини, поли-балони (или
фенери, ако така предпочиташ)... Копчета-
та се използват като аксесоари. На тази
натрапчива романтика се противопоста-

вят огромните брошки,
герданите вериги и обемни-
те чанти от естествена ко-
жа с груби катарами. 

�
Поясите и широките колани са много
актуални. 

�
Нестандартните ансамбли потник
върху риза или няколко потника върху

риза са копирани от гръндж модата. 

АКЦЕН
ТИ

Парад

противоположностите
на Парад

противоположностите
Модното е винаги ново, но добре забравено 
старо. Тази зима обаче провокациите към 
закостенелите вкусове са много драстични. 
Господстват контрастите на обеми, цветове 
и материи и еклектиката.
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Талията е подчертана не от един, 
от два колана върху палтото. Това 
вече е прекалено, но пък в полза 
на по-женствения аутфит 

Аз съм само цвят
лилав... Клинът
също се завърна

триумфално в
зимната мода

2006/2007 г. Носи се
предимно с обемни

жилетки и пуловери

Ретрополата на карета кореспон-
дира съвсем спокойно с коженото
яке и рустикалния шал. Цветове-
те са естествени, земни 
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�
Днес не се смята за проява на лош вкус,
ако носиш светли ботуши върху черни

чорапогащи. Ръкавиците не са съобразени
по цвят с цвета на палтото, а обратното
– избират се в контрастен цвят. 

�
Модерни са всички материи, за които
се сетиш – велур, кожа, коприна, таф-

та, органза... 
На мода са и симетрията, и асиметрия-

та, и хармонията, и дисхармонията.

Естествена красота

Коафьорите съобразяват оттенъците на
косата с цветовете на дрехите, които пре-
обладават в гардероба ти.

Според психолозите хората с пригладени
коси се радват повече на симпатиите на
околните, отколкото онези, които са пред-
почели по-рошавия имидж.

Модерните брендове днес са екологията и
здравословният начин на живот. Затова и

естествената красота е на особена почит
– сресана и подредена прическа и дискретен
грим. В очи не бива да се набива самият
грим, а лицето. 

„Модерно“ е относително понятие, как-
то впрочем и всичко в нашия живот. Но до-
ри и да вярваш дълбоко в това твърдение,

опитай се да намериш своя стил, да пречу-
пиш модните тенденции през своята инди-
видуалност. И най-важното – отхвърляй
всичко, което е прекалено експлоатирано
от другите жени. Многообразието на мод-
ни тенденции за този сезон ще ти помогне
да се справиш с тази нелека задача. 

ЗА ПРОЯВА НА ЛОШ ВКУС

СЕ СМЯТАТ:
�къдриците в стил мокър ефект, коси в

яркочервен цвят;

�русото, с неестествен жълт оттенък;

�много дългите и ярко лакирани нокти.

Остави всичко това в миналото и изчакай

момента, когато модата ще го съживи

отново.

Руса, но не жълтеникаво руса. Актуални
са изгладените коси в студени, перлени
нюанси. Гримът трябва да е ненатрапчив

Тигровите щапми върху късокосместа ко-
жа „се понасят“ с дантелата. И то върху
една и съща дреха. Ярък пример за съжи-
телство на противоположности

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Възстановяване 
на косата за секунди
Да, грижите за косата губят вре-
ме. Затова Schwarzkopf&Henkel
разработи и добави 4 нови ултра-
функционални маски за коса към
най-добре продаваните си продук-
тови серии, които буквално за се-
кунди възстановяват увредения
косъм. 

�Новите маски за лес-
но подхранване на
Schauma се втриват

във влажната коса
и гарантират
подхранваща и

и н т е н з и в н а
грижа само за
2 минути,
преди да бъ-

дат отмити.
Предлагат се в два варианта – за
суха и за боядисана коса. Благодаре-
ние на оптималната комбинация
от активни съставки с укрепващи
витамини, които мигновено про-
никват в косата и я подсилват
отвътре, тя става до 80% по-
здрава за отрицателно време. 

�Двата вида флуиди за лесна грижа
на Schauma –

отново във
варианти за

суха и за бояди-
сана коса –

просто се на-
насят върху
косата, за да
я подхранят
за секунди, и
не се отми-
ват! Флуиди-
те за лесна
грижа прида-

ват на прическата осезаема меко-
та, възстановяват увредените
участъци, без да натоварват и
утежняват косъма, и чрез изпита-
ната комбинация от активни със-
тавки правят гривата до 80% по-
силна. 

NIVEA Hair Care – 
за блондинки и брюнетки
NIVEA предлага на българския пазар
пет иновационни продукта за руса
и два за черна коса
�Новата серия Brilliant Blond на
NIVEA Hair Care е разработена за

русокоски, за да направи косата им
здрава, копринено мека и блестя-
ща. Серията съдържа шампоан,
балсам, маска, лак и пяна. Специал-
ната формула с екстракти от
пшеничен зародиш и слънчогледово
масло придава на естествените
или боядисаните руси коси блясък.
UV филтърът и антиоксидантите
осигуряват защита от вредните
влияния на околната среда.

� Ш а м п о -
анът и бал-
самът за
тъмна коса
B r i l l i a n t
Brown на
NIVEA Hair
Care предла-
гат перфе-
ктно реше-
ние за тъм-
нокестеняви
коси – есте-
ствени, боя-

дисани или с кичури. Специалната
формула с UV филтър предпазва от
избледняване на сияйните кестеня-
ви тонове. Екстрактите от кес-
тен и какао правят косъма мек и

лъскав. След употребата на про-
дуктите косата се разресва по-лес-
но и изглежда по-здрава и по-лека.

По-траен обем с
Wellaflex 2nd Day Volume
Новата линия от Wellaflex
2nd Day Volume съдържа
три продукта, които
предоставят всичко не-
обходимо, за да се пос-
тигне и поддържа жела-
ният обем. На първия
ден полагате основата
за обема, който иска-
те, използвайки пяна-
та за обем 2nd Day
Volume или стилизи-
ращия спрей 2nd Day
Volume за изключите-
лен обем, за да създадете
повдигане още в основата, при ко-
рените, докато изсушавате коса-
та. А на втория ден просто опра-
вяте прическата си, за да възвърне-
те отново вече постигнатия обем,
използвайки спрея за изключителен
обем. С колекцията Wellaflex 2nd Day
Volume няма да страдате, че коса-
та ви е сплескана и безжизнена.
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ИМ
ИДЖ

З
амисляла ли си се някога какво впе-
чатление прави на околните
стилът ти на обличане? Понякога
дрехата говори много повече за

теб, отколкото резултатите от някой
психологически тест. Необмисленият
имидж неволно се набива в очите на други-
те и много лесно се превръща в стереотип.
А на теб не ти се иска да те вкарват в рам-
ки, нали? Тогава обърни по-специално внима-
ние на нашите съвети.

�
АКО ТВОЯТ ГАРДЕРОБ
СЕ СЪСТОИ САМО 
ОТ СПОРТНИ ДРЕХИ

ориентирани към удобството, едва ли ти
достига прагматизъм, за да направиш ус-
пешна кариера.

�
АКО СИ СВИКНАЛА 
ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ
ДА НОСИШ СТРОГ, 
ДЕЛОВИ КОСТЮМ 

който добре подчертава твоето социално
положение, не се учудвай, че при цялата бе-
зупречност на външния ти вид ти чуваш
прекалено малко комплименти по свой ад-
рес.

�
АКО СИ РАЗКРЕПОСТЕ-
НА ЖЕНА, ПОЧИТАТЕЛКА 

НА МИНИПОЛИТЕ, 
БЛУЗИТЕ С ДЪЛБОКИ 
ДЕКОЛТЕТА, ТЕСНИТЕ
РОКЛИ И УЛТРАВИСОКИ-
ТЕ ОБУВКИ 

помни, че този начин на обличане не е умес-
тен навсякъде. Защото ненавсякъде има
мъже, които чакат да бъдат съблазнени.

�
АКО ОБИЧАШ ДА 
ДЕМОНСТРИРАШ 
УНИКАЛНОСТТА СИ 
С АРТДРЕХИ 

не забравяй да подмениш оръфаните джин-
си, дори и да са от котюр, със строг кос-
тюм, в случай че ти предстои делова среща.

�
АКО СЪУЧЕНИЦИТЕ ТИ
СА ТЕ ПОКАНИЛИ НА 
НЕФОРМАЛНА СБИРКА, 
ТО, МОЛЯ ТЕ, НЕ ИМ 
НАТРАПВАЙ СТАТУСА СИ 
СЪС СКЪПИ ЧАСОВНИ-
ЦИ И МАРКОВИ ДРЕХИ 

Дори и материалното ти положение да е
по-добро от това на останалите, все пак
тези, останалите, са те ценили досега и те
ценят не само заради дебелия ти портфейл.

�
НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ДА НОСИШ БЕЗФОРМЕ-
НИ ПУЛОВЕРИ, ВЪЛНЕНИ 
ПОЛИ НА КАРЕ И 
ДЕМОДЕ РОКЛИ 

ако материалните ценности въобще не те
интересуват, и преимуществено си заета с
интелектуални, изискани занимания,  за да
защитиш имиджа си на интелектуалка. Те-
зи дрехи могат дори да накарат другите да

СТЕРЕОТИПИТЕ
За да не паднеш жертва наЗа да не паднеш жертва на

СТЕРЕОТИПИТЕ

За да не изглеждаш като паднала
от Марс, съобразявай облеклото си
с обстановката, хората, с които
се срещаш, и повода за срещата 

Неуместно е да се качиш на влака 
от София за Перник, обута с яркоцветни
чорапогащи, колкото и модерни да са те



Д
омът на модата заприли-
ча напоследък на... рудник,
а гардеробите на елитни-

те дами – на ювелирни магазин-
чета. Очаква ни блестящо бъ-
деще.

Златото не е новост по мод-
ните подиуми. Но досега то
присъстваше само в хомеопа-
тични дози – пайети, аксесоа-
ри, люрекс. Днес то направо
преобладава. Ретрофутуриз-
мът е още една модна тенден-
ция, която заяви за себе си
именно чрез златистите и пла-
тинените одежди.  

Да носиш гламурна златиста
рокля, след около шест месеца
ще бъде абсолютен хит. Тя да-
же ще е необходимост, ако по-
водът е празничен!

Правилата за носенето є оба-
че са две. 

–
Първото – трябва да при-
тежаваш чувство за ху-

мор и самоирония. Защото, за
да се докараш досущ като злат-
на статуя, трябва или да си
малко луда, или безупречно кра-
сива. И второто – не забравяй,
че шегите са смешни, когато не
се повтарят твърде често. 

Ако искаш да блестиш по-чо-
вешки, всичко става много по-
лесно. 

–
Колкото по-малко злато
по теб, толкова по-добре.

Не се налага да обличаш златис-
то манто. Пък и ще умреш от
студ с него. Такива дрехи са съз-
дадени за дами, които могат да
ги облекат ей така, без да се
притесняват и без да смятат,
че правят нещо необичайно. 

–
Нямаш сили да заявиш за
себе си толкова високо и

демонстративно? Тогава
се ограничи до златисти
или сребристи обувки.
В краен случай –
само до чантич-
ка и златно ко-
лие. Ако и това
ти се струва
твърде смело,
тогава избери
обувки със зла-
тисти ефекти, а
не изцяло златни. 

Що се отнася до
златните вериж-
ки, за тях няма
нужда да те поуча-
ваме как да ги носиш.
Можеш да се окичиш
даже с три наведнъж.
На никого няма да
направиш впе-
чатление.
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Ваше сиятелствоВаше сиятелство
БЛЯСЪКЪТ – ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

се усъмнят в нивото на твоя интелект.

�
АКО ДРЕХАТА ЗА ТЕБ Е
ИДОЛ И МНОГО ДЪР-
ЖИШ НА ВЪЗХИЩЕНИЕ-
ТО, С КОЕТО ВСИЧКИТЕ 
ТИ ПРИЯТЕЛКИ ОБСЪЖ-
ДАТ УМОПОМРАЧИТЕЛ-
НИТЕ ТИ ТОАЛЕТИ

не е зле да се замислиш дали те обсъждат
със същото вдъхновение и твоите лични и
професионални успехи.

�
АКО ПО ДУША СИ 
НЕПОПРАВИМА РОМАН-
ТИЧКА И ТОВА СЕ ЧЕТЕ 
ПО ВСЕКИ ДЕТАЙЛ 
ОТ ДРЕХИТЕ ТИ 

не забравяй, че ефирната рокля на цветя с
много къдри, бродираната жилетка и полу-
детските ти ботушки няма да убедят ше-
фа ти, че в действителност си сериозен,
отговорен и делови сътрудник.

�
АКО ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖ-
ДАШ СИЛНА, САМОСТО-

ЯТЕЛНА И УВЕРЕНА В 
СЕБЕ СИ, ВЪОБЩЕ НЕ Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА 
КРАДЕШ ДРЕХИ ОТ 
МЪЖКИЯ ГАРДЕРОБ 

Те, както и късата подстрижка са знаци за
подражание на силния пол, а не демонстра-
ция на превъзходство над него.

�
АКО РЕВНОСТНО 
СЛЕДИШ ЗА КАПРИЗИТЕ 
НА МОДАТА И ВИНАГИ 
СИ С ЕДНИ ГЪРДИ ПРЕД 
ДРУГИТЕ 

имай предвид, че в неформална обстановка
прекалено елегантният костюм е също
толкова неуместен, както и най-модерни-
те плажни дрехи в офиса.

И последно, но много важно: ако навън е
влажно, мокро, мразовито и сиво и в живо-
та ти отдавна не е имало светли моменти,
това съвсем не означава, че трябва да се
опаковаш от горе до долу в сиви, непромо-
каеми за вятъра и снега дрехи. Защото оно-
ва, което обличаш, влияе на собственото
ти настроение. 

Златното е много шик 
в момента,  но не обличай 
това манто и тези обувки, 
ако ще ходиш на среща на випуска
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А
нита е на 41 години. Доскоро бе-
бетата не са били нито в мисли-
те є, нито в притесненията є,
нито даже тема за разговор. На

тази възраст Анита възнамерявала да нап-
рави качествен скок в кариерата си. За  та-
зи цел тя даже планирала да емигрира в Ка-
нада. Но едно-две питиета, изпити в един
пиано-бар, обърнали живота є с хастара на-
горе. 

„Влюбих се до уши от пръв пог-
лед в един мъж. И до ден дне-
шен не знам дали за това не е
било виновно уискито. Отноше-
нията ни се развиха много бър-
зо и ето ме днес с дете на ръ-
це, както се казва.“

Мъжът обаче е разбран, с ценз и много
мил, което не е маловажно. Но в защита на
Анита ще кажем, че тя разбира за всички
тези негови достойнства чак на сутринта.
Три месеца по-късно разбира и че е бремен-
на, а още няколко месеца след това – че бе-
бето е момиче. 

„Имах усещането, че Ния, така
се казва дъщеря ми, риташе
настойчиво корема ми, сякаш
искаше да каже: „Искам сега! И
искам точно при вас!“ Днес Ния
е на една годинка.“ 

Преди няколко десетилетия хората от-
писваха като майки жени на възрастта на
Анита. Но днес за тях има повече от един
последен влак и повече от една последна на-
дежда. Затова и самите те стават все по-
вече.

Първо работата, 

после бебето

Преобладаващо те са от групата на висо-
коквалифицираните жени, които дълго са
отлагали темата „дете“ за сметка на те-
мата „кариера“. След като завършат след-
ването си, тези дами се амбицират веднага
да се реализират професионално, за да не се
обвиняват после, че напразно са търкали
стълбите на университетите. Освен това
интелектуалките са програмирани да мис-
лят, че ако не се развият интелектуално и
ако не се докажат професионално, никой
ерудиран и интелигентен мъж няма да им
обърне внимание. Излиза, че те се само-
усъвършенстват и от страх, че няма да на-
мерят подходящия за тях партньор. Но по-
меродавната истина е, че от много работа
те нямат време да го търсят. Докато ти-
чат насам-натам, си мечтаят за Мистър
Идеален баща на децата им. 

„Исках да се събера с някой разу-
мен и добър мъж, с когото да
вземем съзнателно решение да
имаме дете. И да си поделим
отговорностите по отглеждане-
то му – призна пред БЕЛА Ани-
та. – Но такъв все не срещах и
все не срещах. Накрая, когато се
бях отказала да го търся, го
познах от пръв поглед във въп-
росния пиано-бар.“

Като узрея 

да стана майка...

Най-голямата грешка на тези жени обаче
е, че превръщат темата за раждането на
дете във философски диспут. И че чакат да
се „почувствам зряла, за да стана майка“. А
такова чакане е безсмислено и обречено.
Психолозите чуват това оправдание по-
често от устата на биологично зрели жени.
Другото дежурно оправдание е, че „срещам
само мъже, които не искат да имат деца“.

Вярно е, че много от нас срещат мъжа,
от когото действително искат да имат
дете, твърде късно. Като Габриела, която
в момента е на 48 години и заради бебето
си се е отказала от работата си като шеф-
асистент в компютърна фирма: 

„Зад гърба си имах поне пет не-
ангажиращи връзки. Казвам „не-
ангажиращи“, защото, като от-
ворех дума за семейство и деца
пред мъжете, с които ходех, те
ме напускаха. Някои – веднага,
други – малко по-късно. Как да
не се разочароваш от цялото
мъжко войнство!“ 

Но изневиделица Габи се запознава с мъж,
който също работи като шеф в компютър-
на фирма и получава доста добра заплата.
Животът, за който цял живот е мечтала,
започва на 40 години. 

Днес Габриела е само домакиня. Не рабо-
ти. Мъжът є не є позволява. Синовете є
Петър и Иван са на 5 и 6 години. 

„Понякога имам чувството, че
трябва да се извинявам пред
всички, че така ми е провървя-
ло. Около мен – все самотни же-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

Закъснелите
майки
Закъснелите

майки
Да родиш за първи път
на или около 40 години, 
е геройство. И луд 
късмет. Лошото е, че си
чакала до този момент.
А защо си го правила?
Това го разбираш едва
когато родиш. БЕЛА
потърси  причините 
за късното забременява-
не и попита специалис-
тите какви са рискове-
те от късното раждане.
За теб и за детето.
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ни на възраст, без деца... – спо-
деля с горчивина Габи. – Не знам
как стана, но като видях мъжа
си, вътре в мен един глас се
обади: „Този ще е!“ Е, този е. Ня-
колко месеца по-късно го заведох
на обяд и му съобщих, че съм
бременна. И той ме покани да
се пренеса у тях.“ 

Габриела се отказва да ходи на работа в
името на майчинството, но не отстъпва
нито милиметър от личното си простран-
ство. Още докато децата са малки, редов-
но се среща с приятелки или пък посещава
роднините и приятелите си в провинция-
та. 

„Всъщност жените, населяващи
по-малки градчета, се сдобиват
много по-бързо с бебе, отколко-
то градските работещи моми-
чета“ – сподели тя наблюдения-
та си с БЕЛА. 

Колко е страшно 

да си бременна на 40?

Не чак толкова – медицината все пак е
доста напреднала.

Фактът обаче, че много жени на 40 годи-
ни днес физически изглеждат по-млади и са
много по-здрави, отколкото техните май-
ки са били на същата възраст, не е дос-
татъчен, за да отсечем, че да се забременя-
ва на тази възраст, е абсолютно нормално.
Защото още на 35-годишна възраст крива-
та на плодовитостта спада рязко надолу, а
от 40 насетне шансовете да имаш дете на-
маляват космически. Също факт! 40-го-
дишните много по-често преживяват
спонтанен аборт, отколкото 30-годишни-
те. Според гинеколозите много жени подце-
няват това, защото смятат, че раждане-
то на дете може да се отлага като купува-
нето на къща. Ако обаче бременността
протече нормално, тогава шансът на бял
свят да се появи здраво бебе е голям. Което
се дължи на напредъка на диагностичните и
терапевтичните възможности на медици-
ната. А в някои случаи и на самите жени.
Защото съвременничките ни се грижат
много повече за себе си, отколкото жените
в миналото. Те се хранят здравословно,
спортуват и поддържат външния си вид. 

Ех, този 

биологичен часовник!

„Като ги гледам как си играят
в градинката пред блока, се чу-
дя на акъла си как съм могла
да не ги пожелая по-рано – пи-

та се 44-годишната Силвия, наб-
людавайки своите близнаци Ан-
жела и Петър от пейката. –
Живях дълго време с приятеля
си под един покрив, обичахме се,
но и през ум не ни минаваше
да правим бебе. Бяхме си идеал-
ната бездетна двойка. Докато
не навърших 39 години и ужасе-
на чух как отчетливо тиктака
биологичният ми часовник.“ 

Тогава свободният живот губи абсолют-
но всякаква привлекателност за Силвия. И
без да му мисли много-много, тя решава, че
трябва да продължи рода. Напуска работа-
та си като редактор в женско списание, за
да може изцяло да се посвети на опитите
си да зачене. 

„Едва ли щях да забременея, ако
бях останала на работа.
Стресът щеше да ме демотиви-
ра“ – признава тя. 

Силвия всеки ден ходи на хормонални ин-
жекции. Следва разочарование от първия
неуспех, напрегнато очакване след втория
опит... 

„Когато най-накрая разбрах, че
съм бременна с близнаци, се
разплаках“ – разказва тя. 

Все пак Силвия е щастливка, защото ус-
пява да забременее в рамките на една годи-
на. На такъв късмет се радват далеч не
всички жени. Нищо че напредналата меди-

цина теоретично може да помогне на всяка
втора бездетна двойка. Но са нужни много
усилия. Все пак правилото, че колкото по-
възрастна е една жена, толкова по-малки са
шансовете є да забременее, продължава да е
валидно.

Бебето като бреме

Как може едно такова малко бебе да е
толкова... напрягащо? А ако са две, както в
случая със Силвия? Когато детето се роди,
животът ти дерайлира. 

„Бях много щастлива с Ния, но
все пак ми беше много по-труд-
но, отколкото си представях“ –
спомня си Анита. 

Хронична умора, необичайно голямо нато-
варване за тялото заради постоянното но-
сене на бебето, чувство за безпомощност
през първите седмици на мълчанието му –
все симптоми, типични за по-възрастните
родилки. Преди бебето животът им е про-
тичал планово. След раждането плановост-
та е немислима. Затова те започват да се
чувстват несигурни. На Анита є се нало-
жило да се прости с изморителната предс-
тава за супермайката, за да се почувства
по-облекчена: 

„Без помощта на родителите и
приятелите си щях да полудея.
Ако си мислите, че е много лес-
но една жена сама да се справи
с отглеждането на бебето, лъ-
жете се. Това е къртовско изто-
щение. Започнах да спя, когато
Ния спи, и оставих кухнята си
да заприлича на кухня, а не на
музей...“

По-възрастните майки страдат от липса
на енергия точно поради напредналата си
възраст. Резервите им са изчерпани. Зато-
ва пък психически те са подготвени много
по-добре от младите майки да отглеждат
бебе. Защото, да си заета, за едно работе-
що момиче не е чак такъв голям проблем.
Обикновено жените на тази възраст знаят
какво искат от живота. Това е научно до-
казано. Това дава основание на учените да
твърдят, че по-възрастните майки по-лес-
но се справят с промените в своя живот,
отколкото по-младите. Те вярват повече в
себе си, което влияе позитивно и на разви-
тието на бебето. Статистиката пък со-
чи, че повечето късни майки раждат деца-
та си от финансово стабилни бащи. Което
пак е свързано с избистрените им предста-
ви и очаквания от живота. Щастливки!

Екип на БЕЛА

Ако бременната е навършила 31 годи-
ни, вероятността детето да се разбо-
лее от синдрома на Даун е голяма, но
ако тя е навършила 40 години – изклю-
чително голяма. Повечето от съвре-
менните жени, които забременяват
късно по една или друга причина, са ос-
ведомени точно за този риск и затова
се страхуват по време на бременност-
та. За жалост опасенията им са осно-
вателни. Но за щастие още на 12-ата
седмица от бременността с помощта
на ултразвук и кръвен тест лекарите
могат да оценят действителния риск,
а между 15-ата и 20-ата – да го
потвърдят със сигурност чрез изслед-
ване на околоплодните води. Лошото е,
че „диагнозата“ е окончателна и неп-
роменима. Когато майката със сигур-
ност знае, че детето има подобно гене-
тично отклонение, тя се изправя пред
неудобството да абортира ли, или не.

Синдром на Даун
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– Д-р Хъртарски, коя бременност е
закъсняла? 
– Смята се, че детеродната възраст на же-
ната е между 20 и 35 години. Под 20 бре-
менността не се приема за патология, но
над 35 – да.
– Какъв е процентът на родилките
след 35-годишна възраст в България?
– Ще ви представя статистика за 2006 г.
за нашата болница, но смятам, че с малки
отклонения тя е представителна за цяла-
та страна. От общо 3900 раждания 337 са
на жени, навършили 35 години (или
10–12%). От тях 142 (или около половина-
та) са първескини (жени, които раждат за
първи път). През последните 1–2 години
обаче се забелязва увеличаване броя на же-
ните, които раждат над 35- и под 20-го-
дишна възраст. Все пак късните бремен-
ности не са притеснително много. Те се
обясняват с ангажираността на жената в
професионалния є живот. Ако се занимава
с бизнес например, тя отлага сключването
на брак и раждането за по-късно. Сигурно
затова жените, които раждат след навъ-
ршване на 35 години, са по-интелигенти и
по-образовани.
– Имат ли връзка противозачатъч-
ните с тази тенденция?
– Не. Контрацепцията в България е позна-
та повече от 50 години. Единственото
обяснение, което дават и самите жени, ко-
ито идват при нас, е ангажираността им с
професионалния живот, кариерата.

– Битува мнението, че жените над
35-годишна възраст е по-добре да
раждат със секцио. Така ли е?
– Да. Почти 100% от тях раждат със сек-
цио за по-голяма сигурност, по свое жела-
ние. Защото им е за първи път, защото не
се знае дали ще имат втори шанс да родят
пак. От 3900 раждания за тази година 35%
са със секцио. А от 337 раждания на жени,
надхвърлили 35-годишна възраст, 203 са със
секцио, което е един доста висок процент.
Когато говорим за една нормална бремен-
ност обаче, ние, лекарите, не смятаме, че
40-годишната възраст е причина за раждане
със секцио. Макар че, пак повтарям, то е
по-сигурно.
– Правят ли се по-специални изслед-
вания на родилките, навършили 35
години?
– Да, прави се генетично изследване за боле-
стта на Даун (цитогенетичен анализ под
микроскоп на изолирани от кръвните клет-
ки хромозоми). То е задължително, ако же-
ната е навършила 35 години. Защото при
бременна на възраст 24 години рискът за
раждане на дете с болестта на Даун е
1:1400, но при бременна на възраст 36 го-
дини той е 1:275. За съжаление не може да
се обясни защо над 35-годишна възраст
рискът от синдрома на Даун е по-голям.
Под хромозомни болести разбираме вроде-
ните аномалии, при които могат да се отк-
рият под микроскоп промени в броя или
структурата на хромозомите. При
40–50% от спонтанните аборти до вто-
рия месец на бременността се откриват
хромозомни аномалии. С хромозомни болес-
ти у нас се раждат около 420 деца годишно.
Независимо че броят на хромозомните бо-
лести е над 400 вида, 5 от тях се появяват
при 90–95% от случаите. При 50% от бол-
ните се открива болест на Даун (тризомия
21, или три 21-ви хромозоми). Останалите

45% от болните са с тризомия 13 и тризо-
мия 18. Оптимистичното е, че при 95% от
случаите рискът за повторение е сравни-
телно нисък – около 1%.
– На всички жени ли се предлага да си
направят такова генетично изслед-
ване?
– Във всички женски консултации в България
се предлага такова изследване на бременни в
15–16-ата седмица (или към края на 4-тия
месец). Но те не са задължени да го правят.
Ако се открие тризомия, бременността се
прекъсва по медицински причини, но жената
в крайна сметка е тази, която решава дали
да си направи това изследване. Защото
здравната каса в България не го поема.
– Има ли случаи, при които се уста-
новява тризомия 21 и майката не
желае да прекъсне бременността?
– Да, но рядко. Случаите са единични. Кога-
то например родителите дълго време са ча-
кали своето бебе и най-накрая жената заб-
ременява, тя отказва да повярва, че пло-
дът, който носи в утробата, е със синдром
на Даун. Нито един лекар не може да я убе-
ди, че е по-добре да направи аборт. Защото
тя се надява, че все пак тестът може да
бърка.
– А възможно ли е генетичното изс-
ледване да покаже наличие на забо-
ляване у плода, жената да не е
прекратила бременността и след
раждане да се окаже, че няма забо-
ляване?
– Не, изследването показва със 100% сигур-
ност дали има хромозомно заболяване, или не.
– Какви са рисковете за майката,
ако е от т. нар. късни родилки?
– Ако жената е здрава и забременее нормал-
но, тази бременност не е свързана с кой знае
какви сериозни проблеми. Но вероятността
една 35–40-годишна жена въобще да забреме-
нее е много по-малка в сравнение с шансове-

Интелектът 
бебе не ражда

Какви са трудностите по пътя на една желана, но късна
първа бременност? Има ли разочарования? Колко жени 
излизат разплакани от лекарския кабинет, разбирайки, 
че вече е твърде късно да имат дете? Тези въпроси ни 
провокираха да потърсим мнението на специалист. Обърнах-
ме се към д-р Януш Хъртарски – акушер-гинеколог в Първа АГ
болница „Св. София“ в София, с 37-годишен стаж зад гърба 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. 

Преди Сега

CMYK-15



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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те, които има една 20-годишна жена. Зато-
ва и т. нар. късни майки често опитват да
забременеят ин витро. Но и при ин витрото
процентът на успеваемост също намалява с
възрастта. До 35 години той е 30–35%, а при
жени над 35 години е около 20%.
– По-голям ли е броят на преждевре-
менните раждания при „закъснели-
те“ бременни?
– Да. Заради напредване на възрастта хор-
моналната картина на тези жени е малко
по-различна и това провокира преждевре-
менните раждания. Но тук думата си казва
и начинът на живот на жената. Доказано е,
че дългогодишните пушачки раждат много
често недоносени деца.
– Когато жената и мъжът са здра-
ви, но жената не може да забреме-
нее, колко време трябва да се изча-
ка, преди да се направи консултация
със специалист?
– При жени над 35-годишна възраст е добре
това да стане до 1 година след неуспешни-
те опити за забременяване. В по-ранна въз-
раст жената може да опитва да забременя-
ва и две години. След това е добре да се за-
почнат изследвания и да се предприеме лече-
ние, ако е необходимо. Пробва се и ин вит-
ро. Колкото по-дълго време се чака, толко-
ва по-малка е вероятността за забременя-
ване. Но при нас за ин витро са кандидат-
ствали и жени на 48-годишна възраст. Дори
си спомням, че дойде веднъж една жена, ко-
ято искаше да забременее ин витро, а няма-
ше месечен цикъл от 1 година.
– По различен начин ли се следи бре-
менността на една 20-годишна и на
една 35-годишна жена?
– По принцип една първескиня над 35-годиш-
на възраст е с по-интензивно наблюдение в
женската консултация. Тя се води към ин-
тензивна женска консултация – идва по-
често, правят є се повече изследвания. Ос-
вен за синдрома на Даун на 25–28-ата сед-
мица тя се изследва и за вродени сърдечни
малформации на бебето чрез ехография на
бебешкото сърце.
– Както знаем, всяка наука се разви-
ва и усъвършенства непрекъснато.
Какви са новостите в акушеро-гине-
кологията?
– Относно самото раждане напоследък на
Запад има тенденция то да става по абсо-
лютно нормален начин, без никаква намеса
от страна на лекарите. Този тенденция
постепенно се налага и у нас. Има жени
(предимно интелигенти), които идват при
нас и казват: „Искам да родя естествено,
без никакви лекарства, системи...“ Разбира
се, ако възникне някакво усложнение, като
влошаване на тонове или нещо друго, ние
веднага се намесваме. Обяснението е, че
природата си знае работата. В тази връзка
искам да разкажа и за един съвсем нов ме-
тод на раждане в нашата болница – ражда-

не под водата. То също се прави с цел жена-
та да роди по естествен начин, без услож-
нения и без никакви разкъсвания. Когато
тялото на жената е във вода, има пълно
отпускане и раждането е без болка. Родил-
ката не усеща контракциите във водата.
Още в началото на контракциите жената
влиза в една голяма вана, пълна с вода с те-
лесна температура (36 °С). След раждане-
то бебето се задържа няколко минути под
водата. Но за него няма опасност, защото
във вода то се чувства така, сякаш е в ко-
рема на майка си. 
– А как се възстановява след ражда-
нето една 40-годишна жена – по-
бързо или по-бавно?
– Една жена на 20 години, независимо дали е
родила по нормален път, или с операция, се
възстановява по-бързо от една 40-годишна
родилка.
– Какви са вашите препоръки относ-
но продължителността на кърме-
нето?
– Едно бебе трябва да се кърми колкото мо-
же по-дълго и това се препоръчва независи-
мо от възрастта на родилката. Знам за
опасенията на много майки, че днес храна-
та, която ядем, е по-замърсена, въздухът –
също, и не се знае коя от отровите ще по-
падне в кърмата. Но на тях искам да кажа,
че кърмата при всички случаи е по-здравос-
ловна от всичко друго. Има вероятност
обаче, ако кърмачката е над 35-годишна въз-
раст, кърмата є да спре по-бързо, което е
хормонално обусловено.
– Може ли след 35 години жената да
роди две и повече деца?
– Разбира се. Но едно след друго, защото все
пак тази жена напредва във възрастта.
Иначе няма никакви медицински пречки то-
ва да стане.
– Досега говорихме за връзката
между възрастта на жената и заб-
ременяването. А какво влияние
оказва възрастта на мъжа в случая?
– Един мъж може да стане баща и на 60-, и
дори на 70-годишна възраст. Единствено-
то, което трябва да се направи, ако мъжът
е над 40-годишна възраст, е генетичното
изследване за болестта на Даун.
– Какво ще пожелаете на нашите
читателки?
– Нека тези, които искат деца, да родят
поне първото си дете до 35-годишна въз-
раст. Ние, лекарите, сме насреща обаче да
удовлетворим желанието за раждане на де-
те и на по-закъснелите. А онези, които се
опасяват, че трудно ще се върнат на ста-
рата си работа след раждането, и затова
отлагат забременяването си, бих успокоил
с напомнянето, че в България все пак има за-
кон за защита на бременните. Една жена ни-
кога не може да бъде уволнена по време на
бременност!

Интервю на Анастасия ЯНКОВА
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Н
а страниците на „Бебе-
то“ авторката умилено и
трезво, а на места сар-
кастично разсъждава за

майчинството. Какво става,
когато се появи негово величе-
ство Бебето, след като до то-
зи момент животът ни е бил
изпълнен със случайности, с ху-
бави напитки и с цигарен дим?
Какво е бебе? Защо раждат же-
ните, а не мъжете? Може ли
всяка жена да е добра майка? 

На тези и на много други въп-
роси французойката успява да
изненада читателите си с непо-
дозирани отговори в книгата
„Бебето“. 

А специално за читателките
на БЕЛА тя се съгласи да отго-
вори и на няколко допълнителни
въпроса.  

Попитах я коя според нея е
най-подходящата възраст в жи-
вота на жената за планиране на
появата на бебе. Дали е по-доб-
ре да родиш на 19 години, кога-
то си влюбена до уши и един-
ствената ти мечта е да се омъ-
жиш, а бебето идва някак есте-
ствено? Или пък е за предпочи-

тане да родиш
за първи път на
40 години – мъд-
ро и осъзнато? 
М.Д.: Честно каза-
но, не знам, всяка жена
избира сама. Във Франция
средната възраст за първо раж-
дане е 30 години. Жените от
поколението на моята майка са
раждали за пръв път на 22 годи-
ни. Аз съм изключително щаст-
лива и доволна, че родих първо-
то си дете на 32-годишна въз-
раст. Защото, ако сега реша, че
искам и трето, все още имам
време пред себе си. Да родиш на
19 години, също е чудесно! За-
щото ще бъдеш млада майка. А
освен това, ако си сбъркала с
таткото, имаш много време
пред себе си да поправиш греш-
ката. И то няколко пъти. (Смее
се.) Смятам обаче, че е най-доб-
ре една жена да роди на 30 годи-
ни, защото към този момент
тя вече има ясна представа с
какъв мъж иска да остане по-
дълго. 
– Ако една 30-годишна жена
направи своя избор в полза на

кариерата си
и реши, че не

желае дете,
това егоизъм ли

е? Пречи ли карие-
ризмът на размно-

жаването?
– Аз вярвам в свободата! Всяка
жена трябва да прави онова, ко-
ето иска. Не е егоизъм да не ис-
каш деца. Но е необходимо едно
общество да остави избор на
жената, като є предложи вари-
ант, в който тя хем може да
работи и да се развива, хем да
гледа деца. Във Франция има
много добре развита мрежа от
детски ясли, която улеснява
80% от работещите майки.  
– Кога една жена се усеща май-
ка? Вярно ли е, че щом вземеш
бебето в ръце, и майчинският
ти инстинкт проговаря на се-
кундата? Или това е мит? 
– Лично аз станах майка, кога-
то бебето се размърда в корема
ми и когато го видях на ехограф
и чух биенето на сърчицето му.
Беше невероятен момент за
мене. Второто си дете обаче
родих с цезарово сечение и всич-

Мари 
Дарийосек:
Мари 
Дарийосек:

“
„Да не искаш 

деца, не е 
егоистично

Мари Дарийосек (1969 г.) 
е едно от най-талантливите
пера сред по-младото поко-
ление френски писатели.
Казва за себе си, че е атеист-
ка, феминистка и европейка.
Първият є роман „Свинщини“,
който тя написва на 26-го-
дишна възраст, є донася све-
товна слава. Преведен е на 37
езика, в това число и на бъл-
гарски. Французойката е ав-
торка и на други пет романа. 
Извън литературата Мари
има слабост към музиката,
любовта, пътешествията,
науката и семейството.
Синът є се ражда през 2001
г., а дъщеря є – през 2004 г.
Заедно с появата на първото
є дете се появява на бял
свят и последната є книга
„Бебето“, преведена също на
много езици. В България кни-
гата е издадена от ИК „Ко-
либри“, а Мари Дарийосек
уважи читателите и издате-
лите си с личното си присъ-
ствие за премиерата на кни-
гата.

„Щастие да пиша, 

щастие да съм с бебето:

два вида щастие, които 

не се противопоставят. 

Все още отеква в мен 

подмолно: „Не можеш да

си едновременно интелек-

туалка и добра майка, не

можеш да мислиш и да

дундуркаш бебе.“ 

(Сент Бьов)
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ко беше много по-раз-
лично. Трябваха ми
повече от два ме-
сеца, за да осъз-
ная, че тя е
тук, че тя е
моята дъщеря.
Всяка история
е различна. 
– Кой кого избира:
децата – родители-
те си, или родителите –
децата си? 
– Сякаш сте чели книгата ми...
(Смее се.) Защото това е въп-
росът, чийто отговор търся в
текста, който съм написала.
Впрочем това, че децата изби-
рат родителите си, е будистка
теория. И въпреки че аз не изпо-
вядвам някаква религия, тя ми
допада. Детето е някъде на не-
бето и чака да види от горе кой
родител ще си хареса. И в един
прекрасен ден – хоп! – слиза при
родителите си. Много ми ха-
ресва тази идея. И е много удоб-
на, защото, ако децата нещо не-
доволстват – ами, те са ни изб-
рали и толкова. (Смее се.) 
– С какво появата на бебето
промени вашия живот?  
– С умора... Много неща се про-
мениха след появата на първо-
то ми дете. Изпитвала съм и
радост, и изтощение, и безси-
лие пред проблемите... Сега си
давам сметка, че преди това
наистина съм била по-свобод-

на, но и съм скучаела
повече. В моя слу-

чай появата на
бебето органи-
зира по-добре
деня ми. Тряб-
ваше да се нау-
ча да ставам

рано, да си под-
реждам деня по

часове, да си лягам
по-рано, отколкото бях

свикнала, да пия по-малко...
(Смее се.) Бебето ме направи
по-разумна. 
– „Разумният“ период време-
нен ли е?
– За мъдростта ли говорите?
От нея се остарява. (Смее се.)
Моите деца са малки, но отсега
си мечтая да пораснат, за да
мога да правя всичко онова, кое-
то съм правила и което сега не
мога. Да попътувам с мъжа си
например. И куп други неща. По-
явата на дете прави живота
по-високоскоростен. Имаш
чувството, че той започва да
тече по-бързо. 
– Осмисля ли раждането на де-
те живота на една жена? 
– Това е най-лошата причина,
поради която една жена решава
да роди. Има и една още по-ло-
ша – някои двойки планират де-
тето като евентуална въз-
можност за укрепване на връз-
ката. Това не бива да се прави.
Трябва да желаеш детето зара-

ди самото него. Всъщност и
това не е съвсем вярно... (Смее
се.) Не мога да си изкривя душа-
та – жената иска детето пре-
ди всичко за и заради себе си.
Това е егоистично желание, кое-
то обаче много бързо се опро-
вергава от самия живот. Дос-
та бързо откриваш, че детето
не принадлежи на теб, а на са-
мото себе си. Бебето не е плю-
шено мече и не бива да играе ро-

лята на залъгалка и утешение в
живота. 
– Когато разбрахте, че ваши-
те деца не са ваши деца, а деца
на самия живот, имаше ли мо-
мент на разочарование?
– По-скоро това откритие ме
очарова. Намирам за невероят-
но, че едно свободно съзнание се
е родило в моя корем! 

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

Една нощ в родилното слязох да видя бебе-
то, то беше – нека сметна – приблизи-
телно на шестдесет часа; когато слънце-
то изгрееше, щеше да е живяло три дни.
Профилактично дежурната детегледачка
го беше сложила да легне по гръб: заради
таза или пък, на три дни и родено два ме-
сеца преждевременно, за да не прихване
лоши навици.
То, преобърната костенурка, риташе във
въздуха с четирите си крайника, търсейки
загубените предели на матката; и се де-
реше: патетично звънче зад плексигласа.
Отидох да го търся, беше през почивката,
бях в ролята на разтревожената досадни-
ца майката: не спадаше ли нивото на кис-
лорода? Не звънеше ли алармата на апа-

рата за следене на сърдечния ритъм?
Знаех, че трябва да се съвземе. Знаех, че трябва да спи по корем, да
се сгуши и да се успокои. То пък знаеше, че ще окуцее, ако лежи в та-
зи жабешка поза, знаеше, че след няколко седмици, когато се върне у
дома, ще трябва да спи по гръб, ако ли не – хръц! – внезапна кърма-
ческа смърт!
Върнах се при кувьоза. Отворих вратичката и влажната топлина
облъхна ръкава ми. Подпъхнах ръка под гръбчето му и без да ме е
грижа за жиците, за тръбичките, за електродите, с един замах го
обърнах като палачинка. Заспа на секундата. Устройствата млъкна-
ха. Онази нощ разбрах, че аз съм майката на бебето.

Откъс от „Бебето“ на Мари Дарийосек , ИК „Колибри“

„Ролята на бащата е 

да направи майката 

щастлива, така че тя да не

подлуди децата“ – сеща се

Мари Дарийосек за култо-

вата фраза, изречена от

Джон Траволта във филма

„Виж кой говори“.
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Бебе на годината 2007
За осма поредна година сп. „9 месе-
ца“ организира национална кампа-
ния „Бебе на годината“. В деня на
родилната помощ 21 януари, пос-
ледното бебе, родено през 2006 г. –
бебе Ангел от Стара Загора, и пър-
вото, родено през 2007 – бебе Дени-
ца от Кюстендил, получиха купища
подаръци, съпроводени от благопо-
желанията на орисниците – ми-
нистър Емилия Масларова и евро-
комисар Меглена Кунева. 
Семействата на всички бебета,
участвали в кампанията, получиха
едногодишен абонамент за сп. „9
месеца“, а първите 27 бебета, ро-
дени в България на 1 януари 2007 г.,
получиха сребърни монети от спе-
циалната емисия на БНБ по повод

влизането на България в ЕС. Ини-
циативата е на независимия наро-
ден представител Мария Капон
под егидата на европейската на-
родна партия „Европейски демок-
рати“, най-голямата политическа
група в Европарламента.
За втора поредна година основните
цели на  традиционната национална
кампания „Бебе на годината“ бяха
свързани с подобряване на социал-
ния статус и здравната култура на
майката. 

GinkoPrim – за топли
крака и остър ум
Проблемите със студени ръце и
крака и отслабналата памет може-
те да решите с много лекарствени
продукти, но ако искате да постиг-

нете сигурен и пълноценен ефект,
ви препоръчваме GinkoPrim, разра-
ботен от чешката фирма Wallmark.
Това, което отличава този препа-
рат от останалите, е изключител-
на комбинация от гинко билоба и
магнезий. Екстрактът от листата
на гинко билоба съдържа вещества,
които цялостно подобряват със-

тоянието на организма. Като мо-
щен антиоксидант гинко билоба ни
предпазва от свободните радикали.
Но най-важната му функция е, че
подобрява кръвообращението на
мозъка и крайниците. Биологично
активните вещества гинколиди и
терпенолактони съдействат за на-
маляване на тромбообразуването и
отлагането на холестеролови плаки
по стените на съдовете. Така и са-
мите съдове се запазват еластични
и здрави.
Можете да приемате GinkoPrim
месеци наред – препаратът няма
странични действия. С една таб-
летка дневно ще се чувствате по-
работоспособни,  с по-добра па-
мет, с по-силна концентрация, с
по-топли ръце и крака.
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Д
ори и да не си фенка на зимата,
добрата новина е, че валежите
(независимо от сняг или от
дъжд) повишават влажността

на въздуха и го прочистват. Което означа-
ва, че поне мръсотията върху кожата ще
се трупа на по-тънък слой. Стига да няма
мъгла. 

Но понеже студът ни кара по-често да из-
лагаме лицето и косата на резки темпера-
турни промени (от затоплената стая – на
студа, и обратно), стресът за кожата и ко-
сата е неизбежен. Освен това в студовете
енергията от обмяната на веществата се
изразходва най-вече за запазване на телесна-
та топлина, от което страда кръвоорося-
ването на кожата. Пряка последица от не-
достатъчното оросяване е, че до клетки-
те стигат много по-малко хранителни ве-
щества. Затова по кожата се образуват
същите лишеи, които се провокират през
лятото от слънцето. Кожата изтънява и
става много чувствителна. Положението
се влошава, ако тя е склонна към пукане на
капиляри и купероза. При минусови темпе-
ратури производството на себум (мазнина)
също намалява, от което кожата се изсу-
шава. Сухата става хиперсуха, а чувстви-
телната – хиперчувствителна! 

СВЕЖ ЗИМЕН ТЕН
За да остане кожата нежна, розова и с ед-

нороден цвят, тя се нуждае най-вече от
допълнително омазняване. На дневен и на
нощен ред идват силно подхранващите кре-

мове, които почти не съдържат вода, но за-
това пък са богати на липидни съставки
(например успокояващо масло от ший или
изглаждащо бадемово масло). 

ВАЖНО! В големите студове е
добре да избягваш пилинга или
да го правиш много рядко, за-
щото той ще раздразни и без
това чувствителния епидермис.

�Ако кожата ти е суха, задължително заме-
ни почистващите измиващи гелове и съдър-
жащите алкохол тоници с меки почистващи
кремове с екстракт от успокояващ овес или
изглаждащи екстракти от гъба шийтаке.
�Ако не се гримираш и не употребяваш фон
дьо тен, въобще няма да имаш нужда от пре-
калено почистване през февруари – хладката
вода под душа е напълно достатъчна, за да
поддържа кожата чиста. �Зимната блед-
ност можеш да избегнеш с помощта на ав-
тобронзанти. �Срещу изсушаването мо-
жеш да се бориш 1 път седмично с подхран-
ващи маски. Или пък нанасяй много дебел
слой от дневния подхранващ крем и изчаквай
в легнало положение до пълното му попиване.
Остатъците отстранявай с мека салфетка.

СТУДЕНИ КРАКА, 
НАПУКАНИ РЪЦЕ

Организмът буквално „изсмук-
ва“ топлината от крайниците,
за да я използва за затопляне
на вътрешните органи.
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

ССттуудд  
ппоо  ккоожжааттаа,,

ккооссааттаа  ии
ддуушшааттаа

ССттуудд  
ппоо  ккоожжааттаа,,

ккооссааттаа  ии
ддуушшааттаа

ОТ СУХА – ХИПЕРСУХА, И ОТ ЧУВСТВИТЕЛНА – 
ХИПЕРЧУВСТВИТЕЛНА

ТТааззии  „„ффооррммууллаа““  
ее  ввааллииддннаа  ккааккттоо  
ззаа  ккоожжааттаа,,  ттааккаа  ии  
ззаа  ккооссааттаа  вв  ззииммннии  
ууссллооввиияя..  ККооггааттоо  
ннааввъънн  ззааввееее  ллееддеенн  
ввяяттъърр  ии  ззааввааллии  сснняягг,,  
ссее  ннааллааггаа  ддаа  ппррееввккллююччиимм
ннаа  ппоо--ссппееццииффииччнноо  
ккооззммееттииччнноо  ооббггрриижжввааннее..
АА  ии  ннаассттррооееннииееттоо  
ннии  ссее  ннуужжддааее  оотт  
ппоо--ммоощщеенн  аассааннссььоорр  
ззааррааддии  ллииппссааттаа  
ннаа  ссввееттллииннаа..  



@

CMYK-21

Бела, брой 2 (108), 2007
21

�Против студени крака помага баня със
загряваща съставка преди заспиване. След
това краката се намазват с подхранващ
крем, който ще направи кожата на петите
невероятно гладка. Ако така се грижиш за
тях през цялата зима, когато дойде време
за сандалите, няма да е нужно да полагаш
много усилия, за да приведеш ходилата във
„форма, удобна за показване“. �След всяко
измиване те съветваме да намазваш ръце-
те с крем за ръце, съдържащ пантенол, ня-
каква мастна киселина или успокояващ
екстракт от папая. �Когато излизаш
навън, винаги си слагай ръкавици. �От
екстра порция грижи през студените месе-
ци се нуждаят също и устните – кожата в
този участък не е снабдена нито с мастни,
нито с потни жлези, а роговият им слой е
изключително тънък – само 0,05 мм. Подх-
ранващите съставки като екстракт от
захарна тръстика и невен предпазват ус-
пешно устните от напукване.

СВЕТЛИНА, 
ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА

Когато дните станат по-къси, много хо-
ра започват да страдат от т. нар. сезонно
обусловена депресия. И по-голям процент
от тях са жени. 

Учените обясняват лошото
настроение през зимата с лип-
сата на естествена дневна
светлина. Южняците не позна-
ват зимната депресия. 

Типичните є симптоми са загуба на рабо-
тоспособност и постоянна сънливост. 

Затова през зимата се обличай колкото е
възможно по-топло и поне по 20 минути
прекарвай в разходки на открито – най-доб-
ре през обедната почивка, когато вероят-

За много хора в края на годината започва мъчителното очакване на пролетта. Те-
зи хора не могат да понасят тъмнината, студовете, дъждовете и снега – тези
климатични „капризи“ убиват желанието им за живот. 
ЗАЩО ЛИПСАТА НА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА ВОДИ ДО ЗИМНА ДЕПРЕСИЯ
Липсата на достатъчно естествена светлина през зимата принуждава тялото да
произвежда повече мелатонин (хормона, от който ни се доспива) и много по-малко
серотонин и ендорфини (вещества, които благоприятстват доброто настроение).
КОИ СА СИМПТОМИТЕ
БЕЗПРИЧИННА ТЪГА Някои жени даже ги спохождат мисли за самоубийство.
Ако в продължение на няколко седмици ти се плаче безпричинно, задължително по-
сети личния си лекар.
НЕЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА Случва се и през лятото да нямаш желание да работиш
и да спортуваш. Но когато вече и баналните домакински задължения започнат да
ти тежат, положението е по-сериозно. Не само не ти се работи, но и нищо не те
вдъхновява и впечатлява.
ОТЧУЖДЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ИЗОЛАЦИЯ Не можеш да понасяш общуването
с хора. Дори и с най-близките си приятели. Все по-често се затваряш сама вкъщи.
Излизаш от дома си само в краен случай. И дори изключваш телефоните си през
уикенда. Ясно – зимната депресия те е сграбчила.
ПРОБЛЕМИ СЪС СЪНЯ Лягаш си все по-рано и се събуждаш все по-късно. И въп-
реки това не си се наспала. Чувстваш се като смазана от парен чук. Отиваш на
работа, сядаш пред компютъра и очите ти пак се затварят. Цял ден си мечтаеш
само как ще се сгушиш под топлата завивка. Лошо, много лошо! Липсва ти енер-
гия.
ТРУДНО СЕ КОНЦЕНТРИРАШ Докато си на работа, все по-често се улавяш как
зяпаш през прозореца. Не можеш да възприемаш написан текст, защото не можеш
да се задълбочиш в смисъла. Плъзгаш се по повърхността на книгата или на доку-
мента. Участват само очите ти, но не и мозъкът ти. На работа в продължение
на седмици правиш едни и същи грешки. Внимавай, защото в това състояние мо-
жеш да пресечеш неправилно и да те блъсне кола.
При тежка форма на зимна депресия лекарите предписват антидепресанти,
светлинна терапия и психотерапевтично лечение. 
При лека форма на зимна депресия помагат всекидневните разходки на чист въз-
дух и редовните посещения на йога. 

Дарин НИКОЛОВ

Помощ! 
Зимна депресия!



С грижа за уморената кожа

D E R M A C O L

Регенериращ дневен крем
Multi-regeneration DAY CREAM
Дневен регенериращ

крем с ретинол и морски

водорасли за моментал-

но възстановяване жиз-

неността и блясъка на

вашата кожа. Кремът

съдържа защитни UV

филтри.

Фактори като стрес, умора и замърсяване се

отразяват неминуемо върху вашата кожа. В

резултат на това тя е бледа и изглежда умо-

рена. 

Кожата ви се нуждае от подмладяване чрез ак-

тивно регенериране и подхранване с витамини.

Серията за интензивно регенериране с изразе-

но моментално въздействие подсилва изтоще-

ната кожа. Продуктите за уморена кожа са
подходящи за нормална и комбинирана кожа.
Достатъчните количества витамини и други

съставки предизвикват дълбоко регенериране

и кожата възвръща своята енергия, жизненост

и блясък. Вашата кожа засиява отново!

Стягаща маска 'Дермавитал'
DERMAVITAL MASK 

Стягаща маска с глина,

обогатена с успокояващи

билки и тонизиращо

действие за идеално почи-

стване и успокояване на

кожата.

Регенериращ нощен крем
Multi-regeneration NIGHT CREAM
Нощен регенериращ

крем с масло от афри-

канското дърво ший за

подхранване, възстано-

вяване и стягане на ко-

жата по време на сън.

НОВО!

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

Лек фон дьо тен с пудра 
EASY Matt 
Лек фон дьо тен със съдържание на

пудра, витамин Е, екстракт жожо-

ба и UV филтри, който придава на

лицето ви естествен матов

завършек.

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.
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ността слънцето да грее е по-голяма.
Светлината провокира производството на
хормона на щастието серотонин. 

ОСТАНИ В ДВИЖЕНИЕ

Производството на серотонин се стиму-

лира също и от бягане, плуване и каране

на колело. Три пъти по 30 минути спорту-

ване седмично ще прогонят депресията

далеч. 

НЕЖНО ОБГРИЖЕНА 
ОТВСЯКЪДЕ

В студеното време и кожата на тялото
се нуждае от по-особени грижи. Тя не е ди-
ректно изложена на суровите климатични
условия, но пък съдържа седем пъти по-мал-
ко мастни жлези от кожата на лицето.
Под дебелите пуловери и вълнените чорапи
тя диша изключително трудно. Те топлят
добре, но дразнят кожата – единодушни са
дерматолозите.  �През студените месеци
е препоръчително да използваш подхранващ
крем за тяло (например такъв, който
съдържа екстракт от явор, задържащата
влагата в кожата съставка уреа или успо-
кояващ екстракт от маслини). �Не се зас-
тоявай твърде дълго под горещия душ, кол-
кото и да ти е приятно. Горещата вода из-
мива и естествения мазен филм върху ко-
жата.

ШАПКАТА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
40% от телесната топлина се губят през

главата. �Стане ли студено навън, веднага

слагай шапката. И най-добре е да не я купу-
ваш твърде тясна, за да не се смачква коса-
та под нея. Алтернатива за тънката коса
е лента през челото – за предпочитане от
памук, за да не се наелектризира косата.
�Ако тя все пак се разхвърчи на всички

страни, използвай антистатичен спрей, за
да я усмириш. Или антистатичен крем –
разтрий малко количество от него между
дланите си и внимателно го разнеси по дъл-
жините. �Ако косата ти е склонна да се
накъдря нежелано от влагата, купи си
спрей, който ще я направи непромокаема.
Тези стилизиращи продукти съдържат
отблъскващи водата полимери. �Не само
кожата, но и косата става по-суха през
зимните месеци. И цъфти. Наблегни на за-
щитните продукти, които съдържат изг-
лаждащо масло от жожоба, подхранващи
аминокиселини или екстракт от перли за
блясък. 

ПРАВИЛНОТО СТОПЛЯНЕ
Спомняш ли си как баба ти слагаше топла

тухла в леглото, за да се сгрее? Ти пък изпо-

лзвай за тази цел пластмасова бутилка,
пълна с гореща вода. Но я пъхни в платнена
торбичка, за да не отдава твърде бързо
топлината си. Вземи в ръце една увлека-
телна книжка и просто си почивай. А нека
навън снегът си вали...

ТОПЪЛ ШОКОЛАД

Една чаша топло какао ще те направи със

сигурност по-щастлива. Какаото е чудес-

но на вкус. От него стомахът ти се сгря-

ва за секунди и глътка след глътка произ-

водството на серотонин се забързва. И

още една полза: какаото съдържа полифе-

ноли – растителни „прихващачи“ на сво-

бодни радикали. Така че, освен че ще си

сгрята и щастлива, ще се избавиш и от

дребните бръчици, ако го пиеш редовно

през зимата. 

Без значение дали зимата ти е любим се-
зон, или не, полагай повече грижи за кожата,
косата и душата. Улисана в тях, няма да
усетиш как февруари си е отишъл и първи-
те кокичета – предвестници на пролетта –
са пробили снега. 
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Най-точният тест за
бременност у нас,
Surecheck, е разрабо-

тен на базата на технологи-
ята Gold Gel Reagent, благо-
дарение на която тестът
гарантира надежден резул-
тат по всяко време на де-
нонощието.
Тестът отчита резултат
на първия ден от цикъла и

може да бъде направен как-
то сутрин, така и по-късно
през деня, за разлика от по-
вечето тестове, при които
се препоръчва използване на
сутрешна урина. 
С едно преместване на спе-
циалното капаче на теста
вие ще знаете със сигур-
ност дали сте бременна,
или не. 

Ако търсите точност, на
вас ви трябва точно
Surecheck.

ТЕСТЪТ ЗА БРЕМЕННОСТ SURECHECK
ГАРАНТИРА НАД 99% ТОЧНОСТ НА РЕЗУЛТАТА

БЛАГОДАРЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ
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Н
ие по навик обичаме да
ругаем зимата и особено
Малък Сечко. И като че
ли той ни чува и ни

отмъщава за обидите със студ и
мраз. Но всъщност зимата може
да се превърне в безкраен праз-
ник. Стига да се захванеш с под-
ходящите активности. Спри да
се оплакваш от цените на парно-
то и от дефицита на топлина,
светлина и витамини. БЕЛА ще
ти помогне да заобичаш студа.

Отслабване 
от нищото

За да поддържа температура
36,6 градуса по Целзий през зима-
та, организмът изразходва енер-
гия (т. е. изгаря калории) прос-
то така, без особени усилия от
твоя страна. Затова, дори и ни-
що да не промениш в своя дневен
режим на хранене, малко ще
отслабнеш. Стига да не прека-
ляваш с пържолите, пържените
картофи и тортите. От време
на време обаче можеш да си хап-
ваш шоколад безнаказано. Най-
важното е да не злоупотребя-
ваш!

Обяви рибен ден
Харесваш ли суши? През зима-

та е препоръчително да ядеш в
неограничени количества и су-
ши, и сашими, и пъстърва, и
сельодка… Защо? Защото в
студеното време щитовидната
жлеза увеличава производство-
то на хормона тироксин и да я
зареждаш с йод, е не просто не-
обходимо, а наложително. Кате-

ТО
НУС

Във вихъра на белоВъв вихъра на бело
ДА ИЗВЛЕЧЕМ УДОВОЛСТВИЕ ОТ НАЙ-СТУДЕНИЯ СЕЗОН В ГОДИНАТА

Нека вятърът щипе 
бузките и нослето ти! 
Нали знаеш, че той обича 
да се закача. Но ако прекали 
с грубостите и стане зъл, 
тогава го замеряй със 
снежни топки.

Японската кухня е 
нискокалорична и полезна. 
Старай се поне веднъж 
седмично да хапваш 
суши или пък печена 
на фурна риба
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горично не обичаш риба? Тогава
непременно включи в менюто
си морски дарове, пий минерална
вода със завишено съдържание
на йод, изяждай минимум по 1
ябълка със семките на ден. 5–6
ябълкови семки съдържат необ-
ходимата за организма дневна
доза йод.

Всички нюанси 
на бялото

Знаеш ли, че в езика на ескимо-
сите има 180 думи за сняг? Как-
во ти пречи и на теб да разпоз-
наеш поне 20 нюанса на снежно-
бялото по преспите, покрили
полета, долини и планини? Ня-
маш възможност да напуснеш
града? Тогава медитирай пет
минути, разглеждайки фигурки-
те от скреж, образували се по
стъклата на офиса. Всеки ден!

Сезонни процедури
Време е за козметичен „ре-

монт“. Сега е най-подходящото
време да изпробваш ефективно-
стта на лазера върху спуканите
капиляри. Или пък електроепи-
лацията. Мрачните зимни дни
са изключително подходящи и
за микродермабразио – шлифов-
ка на кожата. Защото слънце-
то е противопоказано за нежна-
та и уязвима нова кожа. 

Но това не е всичко. Студът
лекува! Лечебният метод е из-

вестен като криотерапия.
Практикували са го още наши-
те предци, взимайки ледени ва-
ни с цел подмладяване. Днес
криотерапията помага при съ-
дови заболявания и за отстра-
няване на брадавици. Освен то-
ва сеансите с лечебен студ ук-
репват имунната система. Мо-
жеш да се възползваш от студа
и в домашни условия – ледените
компреси намаляват болката
при травми, а кубчетата лед на
слепоочията облекчават главо-
болието.

Медитация с куки
Пухкавите атрибути на зима-

та – шапки, дълги шалове, дебе-
ли чорапи, ръкавици и плътни
пуловери – са приятни не само
за носене, но и за… плетене. Не
си мисли, че времето на куките
е безвъзвратно отминало и че
плетенето е приоритет на ба-
бите и безработните съседки.
Днес много холивудски звезди се
занимават с ръкоделие и в един
глас твърдят, че то успокоява
нервите по-добре от медита-
цията. С две куки в ръцете ти
неусетно ще забравиш за непри-
ятностите и дребните пробле-
ми. Така че, научи се да плетеш
за здраве, ако все още не умееш.
При това ръчно изплетените
неща са чудесни подаръци за
роднините и приятелите. Не си
губи времето с гледане на теле-
визия, а го запълни с плетене. 

Да вземем пример
от зелето

Отдъхни си с облекчение!

Многослойната гръндж мода
отново е актуална! Затова до
пролетта можеш да сключиш
примирие с тялото си, скривай-
ки несъвършенствата му под
няколко ката дрехи. 

Още една причина да избираш
по-свободни дрехи за през зима-
та е и това, че те не възпрепя-
тстват и без това забавеното
кръвообращение. И съответно
ще зъзнеш по-малко в тях. 

Топлите обятия 
на любовта

Студът сближава хората! За
да се сгрееш, ти обикновено или
взимаш вана, или се завиваш с ня-
колко одеяла, или… правиш секс. 

Студеното време ни кара и
по-често да се срещаме с прия-
телите на по чаша чай или вино
в някое заведение с камина. А в
приятелска компания зимата
отлита по-бързо.

Спортни 
постижения

Не се заблуждавай, че зимата е
време за зимен сън. Именно сега
твоят организъм се нуждае от
повече движение. Затова при
всеки удобен случай излизай от
вкъщи, прекарвай времето си на
пързалката или на пистата през
уикенда – карай ски, сноуборд
или зимни кънки. Ако не умееш
нито един зимен спорт, просто
се разхождай по отрупаните с
чист сняг алеи в парка. Във все-
ки случай ползата е огромна, за-
щото въздухът през зимата е в
пъти по-богат на кислород, от-
колкото през лятото. Той
съдържа и повече отрицателно
заредени йони, които оказват
благотворно влияние на нервна-
та система. Най-важното е да
се накараш да излезеш навън!
После е приятно. 

снежните дниснежните дни

ПУНШ, МОЛЯ!
КЛУБЕН

За 1 чаша

50 мл кафеен ликьор, 20 мл кафе

еспресо, 20 мл топло мяко. На-

лей течностите поред на номе-

рата във висока чаша. Украси с

разбита сметана, и готово!

ГРОЗДОВО-ПОРТОКАЛОВ
За 1 чаша
100 мл сок от червено грозде,
10 мл портокалов сок, 15 мл ко-

няк. Всичко се смесва и се загря-
ва на котлона. Чашата се укра-
сява с парче портокал.
ШОКОЛАДОВО-ОРЕХОВ
За 1 чаша
50 мл ром, 2 ч. л. течен шоко-
лад, 100 мл горещо турско ка-
фе. Течният шоколад се смесва
с кафето и рома и се загрява за
кратко на котлона. Налива се в
чашата. Напитката се украсява
с разбита сметана и смлени
орехи.

Изплети по една шапка и 
по един шал на най-добрите си
приятелки. Те ще останат 
доволни, а ти ще медитираш 
с куките

В приятелска компания
зимата отлита 

по-бързо

Бела, брой 2 (108), 2007
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Н
аред с идивидуалната
конституция на тяло-
то и различната чув-
ствителност към студ,

която изпитват различните
хора, има и психологическа при-
чина за треперенето. Тя важи и
за мъжете, и за жените. Толе-
рансът на температурата, с
която тялото се чувства най-
добре, се колебае само в рамки-
те на 0,7 градуса. Което ще ре-
че, че телесната топлина в сър-
цевината на човешкото тяло
варира между 36,8 и 37,5 граду-
са по Целзий. Ако спадне под
36,8 градуса, кръвоносните съ-
дове се стесняват – първо тези
на ръцете и краката, естестве-
но, за да се губи по-малко топ-
лина от вътре навън. 

Мускулите 
срещу сланинките
Колкото повече мускули има

един човек, толкова по-ефек-
тивно функционира неговата
обмяна на веществата и толко-
ва повече топлина може да про-

изведе тялото му. 

Тялото на мъжа се 
състои от 40% мускули
и 15% мазнини, а на
жената – само от 25%
мускули, но 25% мазни-
ни. Което не е чак 
толкова лошо, защото
пък сланинките са 
идеален изолатор 
на топлината.

Проблемът е, че днес на мода е
слабото до кльощаво тяло. Ко-
ето означава, че модерната же-
на трепери повече. Тъй като по
природа на нея, освен че няма
достатъчно мускули за произво-
дство на топлина, є липсва и
„изолация“ от мазнина, която
да задържа топлината. 

Дамите, които постоянно се
подлагат на изтощителни дие-
ти, също треперят повече. Ло-
гично – липсват им хранителни
вещества за производство на
топлина. За тях треперенето
се явява „операция“ за спестя-

ване на топлината. Телесната
температура на кльощавите
хора е по-ниска спрямо тези с
нормално тегло. Затова слабо-
ватите по-трудно се адапти-
рат към суровите климатични
условия през зимата.

Дебелокожи
Едно друго природно „оръжие“

предпазва мъжете от студа –
тяхната кожа. Тя е с 15% по-де-
бела от женската.

Заради студа кожата
се кръвооросява по-сла-
бо (топлата кръв обли-
ва приоритетно жиз-
неноважните вътреш-
ни органи). И това се
случва по-бързо при хо-
рата с тънки, откол-
кото при хората с де-
бели кожи. Значи при
жените – по-бързо, от-
колкото при мъжете.

Повърхността на женската
кожа може да изстине с 3 граду-

са повече от мъжката за един и
същ период на престой на сту-
да. Затова не изпитвай угризе-
ния, когато той сваля сакото
си, за да те наметне.

Причини 
за треперенето

Ако постоянно трепериш, до-
като работиш, сигурно и
стресът си казва думата. 

Учените са единодуш-
ни, че психогенните
фактори също рабо-
тят в полза на пови-
шената чувствител-
ност към студа. 

Свръхпроизводството на
стрес хормоните адреналин и
кортизол води до стесняване на
кръвоносните съдове. 

За постоянното и силно тре-
перене може да се окаже винов-
на и хипофункцията на щито-
видната жлеза. Принципно хор-
монът Т3, отделян от нея,
стимулира енергообмена. Кога-
то той не се произвежда в дос-
татъчно количество, на тяло-
то не му достига топлина.

Срещу 
настръхналата 

кожа
Какво да предприемеш срещу

треперенето? Здравословното
хранене, пиенето на много теч-
ности, честото посещение на
сауна, взимането на вана и топ-
лото облекло създават бариери
пред зиморничавостта. 

Изборът на по-свободни
дрехи позволява образу-
ването на спасителен
термоизолационен слой
въздух. А въздухът,
както знаеш, е перфек-
тен изолатор! 

ЗАЩО 
ЖЕНИТЕ 
СА ПО-
ЗИМОРНИЧАВИ 
ОТ МЪЖЕТЕ

И справедливо ли е
представителите 
на мъжкия пол да 
могат да се разхож-
дат по една тениска
вкъщи през зимните
месеци?! А ние, 
горките, да ходим
опаковани в няколко
пуловера, като 
че ли навън е 
сибирска зима?

Голямото Е
ТРЕПЕРЕНЕ
ТРЕПЕРЕН
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Добре е да знаеш, че няколко-
то ката по-тънки дрехи топ-
лят повече от един дебел пуло-
вер. Когато излизаш навън, об-
лечи ветроустойчива връхна
дреха. 40% от температурата
на тялото отлитат през... гла-
вата. Да носиш шапка, те пре-
дупредихме още в предишния
материал на БЕЛА. Внимател-
но подбирай и ботушите – те
трябва да са с един номер по-го-
леми. Не бива да убиват на
пръстите – тесните обувки
възпрепятстват и без това
затрудненото от студа кръво-
обращение. Купувай ги с един
номер по-големи, за да можеш
да ги обуваш с дебели чорапи.

Сгряване отвътре
Най-важните хранителни ве-

щества, които доставят енер-
гия на организма, се съдържат в
хляба, макароните, ориза, кар-
тофите и, естествено, във въг-
лехидратните храни. 

Въглехидратите пови-
шават нивото на кръв-
ната захар, а оттам и
производството на по-
вече топлина.

От кафето и цигарите тряб-
ва да се откажеш, ако си зимор-
ничава. Те възпрепятстват
нормалното кръвообращение и
също водят до стесняване на
кръвоносните съдове. 

Алкохолът може и да
сгрява гърлото, но вре-
менно. Ако прекаляваш
с него, с течение на
времето той разширя-
ва капилярите, през ко-
ито се губи голямо ко-
личество топлина.

Минералната вода, супите и
чайовете в голямо количество
(до 2 л дневно) задържат така
ценната влага в организма през
зимата. Ценна, защото посто-
янното вдишване на изсушения
от парното въздух води до
обезводняване на организма.
Студът пък не те кара да из-
питваш жажда, както жегата.
Организмът се опитва да спес-
ти вода, като редуцира ек-

стремно циркулацията на кръв.
Следствие от това са леденос-
тудените крака и ръце.  

Един по-слънчев
февруари

Опитай се да си създадеш по-
лятно настроение в най-студе-
ния месец от годината. И не
мисли за мъглите, простудите
и хремата...

�
Да сънуваш цветни съни-
ща Това, което през зима-

та със сигурност не ти дости-
га, са зеленината и цветовете.
Да запълниш тези дефицити,
можеш чрез отглеждането на
декоративни цветя вкъщи. Пос-
тарай се до самия край на зима-
та във вазата ти също да има
цветя – бели рози например. Под
възглавницата сложи торбичка
от плат, пълна с лавандула – ще
сънуваш цветни сънища!

�
Вкусни коктейли В студо-
вете много ти се дояжда

сладичко, мазничко и нещо...
мокро. Ако обаче си на подобна
„диета“, до края на зимата ще
започнеш да се търкаляш. Вър-
ни позабравения вкус на лятото
с плодови коктейли – хем са
сладки, хем са диетични и здра-
вословни. Смело използвай зам-
разени плодове или пък цитру-
сови. Най-важното е да запом-
ниш, че не бива да смесваш пло-
довете в един и същ коктейл –
поотделно те се усвояват по-
лесно от организма.

�
Пикник на килима Закуска
на тревата можеш да орга-

низираш по всяко време на годи-
ната. Но понеже зимата налага
все пак някакви ограничения, не
пречи да направиш пикника вкъ-
щи. Трябват ти пухкав зелен
килим, сандвичи, плодове, бу-
тилка хубаво вино и салфетки
на цветя за настроение. Парно-
то – на шест. Обличай банския
и се изтягай на... тревата.

�
Градски плаж Разбира се,
през февруари той не рабо-

ти, но има нелоша алтернатива
– солариумът и закритият ба-
сейн. Тъгата си по морето мо-
жеш да разтушиш в басейна на
някой спортен комплекс. Пък и

ще поддържаш мускулите по-
стегнати и няма да ти е толко-
ва студено...

�
Силата на красотата До-
ри и тялото ти да е скри-

то под няколко ката дрехи,
продължавай да се грижиш за
него, както през лятото – пе-
дикюр, епилация и подхранване
на кожата... И нека ваната ти
се превърне в малко SPA прост-
ранство през зимата. Ползите
от ароматната пенлива благо-
дат са неизброими.

�
Дрехи в
я р к и

цветове Не
носи посто-
янно сиво и
кафяво, кол-
кото и мо-
дерни да са
тази зи-
ма. В най-
м р а ч н и -
те дни
сложи поне един цикла-
мен или яркочервен шал. Ще ви-
диш как настроението ти ще
се повиши безпричинно. 
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AN
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Т
и си на 40? Няма лошо. Това е твоят
житейски час пик. И все още можеш
да изглеждаш като на 30. Обещаваме
ти. 

ТТЪЪННККАА  

ТТААЛЛИИЯЯ

Все още се чувстваш лекомислена и млада,
но мускулите ти започват да се отпускат
(губиш мускулна маса) и не си толкова
издръжлива. Организмът започва да се гот-
ви за менопауза и  претърпява сериозни хор-
монални изменения. Как да задържиш мла-
достта и да запазиш стройната си фигура?
Коригирай програмата си за отслабване
всеки път, когато организмът ти влезе в
нова възрастова фаза.

Ако си на 40 и...

УлУловка 1овка 1

ИЗГАРЯШ ПО-МАЛКО 
КАЛОРИИ

Точно така. Сега на твоето тяло му е не-
обходима по-малко енергия. Лекарите дори
препоръчват да приемаш със 100–200 кало-
рии по-малко на всяко хранене или да се от-

кажеш от едно от храненията през деня.
Това ще бъде достатъчно, за да задържиш
теглото в норма. Другото решение е да из-
гаряш редовно излишните калории в спорт-
ната зала. Но внимателно избери какъв
спорт да практикуваш – правенето на си-
лови упражнения крие рискове за ставите
ти. Подходящите спортни активности за
твоята възраст са каланетика, пилатес и
плуване. 
РЕШЕНИЕТО Бъди упорита в борбата с
излишните килограми. Както и в периода
на 30 + години, тялото ти продължава да
губи мускулна маса и да натрупва тегло.
Когато мускулната маса намалее, скорост-
та на метаболизма също се забавя. Защото,
колкото по-малко е мускулната маса, тол-
кова по-малко енергия изразходваш и съот-
ветно изгаряш по-малко калории. И ако не
можеш да свикнеш да пресмяташ калори-
ите, когато сядаш на масата, трябва да
свикнеш поне 3 пъти седмично да се появя-
ваш в спортната зала. 

УлУловка 2овка 2

ВСЕ ПО-ТРУДНО 
ПРИЕМАШ ПРОМЕНИТЕ

В младостта ти се струваше, че така ще

бъде вечно – ядеш и не пълнееш. И дори все
още не си успяла да си изградиш правилни
хранителни навици. Уви, вече е време да се
научиш да пресмяташ калориите на всичко,
което мирише вкусно. Както и да убедиш
себе си, че човек, за да живее, са му дос-
татъчни дори само зеленчуци, плодове, ри-
ба, нетлъсти меса и пълнозърнест хляб. 

РЕШЕНИЕТО Изчисли оптималния брой
калории, необходими на организма ти, за да
функционира нормално. Ето как – умножи
килограмите, в които смяташ, че ще изг-
леждаш добре (няма значение колко килогра-
ма си в момента!) по 28, ако се движиш
малко, или по 35, ако си спортна натура.
Получената цифра определя колко калории
са ти необходими максимум на ден, за да си
хем стройна, хем жизнена. 

Например ако не спортуваш, тежиш 60
килограма, но се чувстваш добре в 56, ум-
ножи 56 по 28. На ден трябва да приемаш
1568 калории, за да се чувстваш перфект-
но.

Води си диетичен дневник: през първата
седмица записвай в него всичко, което си
изяла. След това сметни изяденото в кало-
рии и си направи извод, кои храни и какво ко-
личество от тях се налага да „отрежеш“
от дневното си меню. Забрави за газирани-

(Продължение 
от брой 1/2007 г.)



CMYK-29

Бела, брой 2 (108), 2007
29

те напитки и не прекалявай с алкохола!

УлУловка 3овка 3

ХОРМОНИТЕ ТИ 
ВЪРТЯТ НОМЕРА

Производството на хормони в организма
има отношение към апетита и чувството
на глад. Във възрастта след 40 години же-
ните ги застигат битови грижи и пробле-
ми, свързани с израстването в кариерата.
Поотрасналите деца евентуално искат да
учат в университет, възрастните родите-
ли имат нужда от повече внимание... Резул-
татът е стрес и респективно хормонален
дисбаланс. Хормоналният дисбаланс може
да настъпи и заради подранилата менопау-
за. Доста жени на тази възраст търсят ус-
покоение и изход от житейските кризи в
храната. 
РЕШЕНИЕТО Все по-често мисълта ти
кръжи около лакомствата, които си оста-
вила в хладилника за децата. Но преди да по-
сегнеш към тях, си задай въпроса „Защо
ям?“. Ползата е, че ще разбереш дали наис-
тина си гладна, или искаш просто да се уте-
шиш с парче торта. Бъди честна със себе си.
За разлика от времето, когато беше на 20
години, сега по-лесно можеш да управляваш и
укротяваш емоциите и желанията си. 

УлУловка 4овка 4

ПОЧТИ НЕ СЕ ДВИЖИШ
Животът ти в момента е сравнително

подреден. Спонтанните ти активности са
сведени до минимум – всичко е предвари-
телно планирано и подсигурено. По-малко
се разхождаш, отвикнала си да ходиш пеша
от работата да вкъщи, въпреки че доскоро
с лекота минаваше това разстояние само
за да избегнеш бутаницата в градския
транспорт. Не забравяй, че най-много коли-
чество калории се изгаря не стихийно в
спортната зала, а търпеливо и постепенно
с всекидневни разходки. Или пък с качване
на стълби. Същото е и ако решиш да похо-
диш пеша, докато откриеш адреса на някой
бутик, защото предпочиташ да си похар-
чиш парите не за такси, а за някоя модна
дрешка. 
РЕШЕНИЕТО Откажи се от асансьора и
взимай разстоянието между етажите пе-
ша, дори и да живееш на петнадесетия
етаж. Ако трябва да отидеш някъде набли-
зо (разстояние, което можеш да извървиш
пеша за около половин час), не се качвай в
колата. Вместо да повикаш подчинените
(колегите) си по вътрешния телефон или да
им пращаш имейли, по-добре се разходи до
бюрата им. Избери активния отдих – рабо-
та в градината например. Е, сега е зима и
няма как, но планирай занимания с градина-
рство за лятото. Проучвания сочат, че
жени, които прекарват свободното си вре-
ме на открито (градинарстват, разхождат
се в парка, организират пикници), не тру-
пат излишни килограми. 

ККООЗЗММЕЕТТИИЧЧННОО

ППООДДММЛЛААДДЯЯВВААННЕЕ

Да изглеждаш млада във всяка възраст?
Звучи неправдоподобно. Но това е напълно
възможно, ако знаеш как и защо старее ко-
жата и всеки ден най-дисциплинирано
следваш антиейдж програмата, която
сме подбрали за жените на 40 +. 

На 40 години деструктивните изменения
на кожата са по-интензивни. Производ-
ството на колаген и еластин намалява, ко-
личеството на междуклетъчната течност
– също. Бузите увисват и билабиалните
бръчки стават по-дълбоки. Ъгълчетата на
устните се извиват някак надолу. Мими-
ческите бръчки около очите вече не се под-
дават на третиране с крем за околоочен
контур. Това е така, защото нивото на
женския хормон естроген, отговорен за на-
шата хубост, необратимо спада.

ANTI-AGE ПРОГРАМА ЗА 40 +

Във възрастта 
на Сара Джесика Паркър

ВТОРА КОЖА

1Включи в арсенала за борба с бръчките
козметични средства с хиларуонова

киселина Тя е мощен антиоксидант, а също
и ексфолиант (ускоряват процеса на излющ-
ване на мъртвите клетки от епидермиса).
Благодарение на нея пигментните петна
изсветляват, а тенът засиява. 

2Използвай 2 вида крем за околоочен
контур Първият продукт – дневен ов-

лажняващ крем със SPF, а вторият – подх-
ранващ нощен крем без SPF. 

3Редовно прави пилинг Можеш да изби-
раш между дълбок химически пилинг,

който се прави обикновено с гликолова ки-
селина във висока концентрация, и микро-
дермабразио – механична ексфолиация на
най-горния кожен слой. 

4Овлажняващи червила Предпочитай
такива, които са обогатени с растите-

лен колаген и морски екстракти. Те частич-
но ще компенсират загубения с напредване-
то на годините обем на устните. И задъл-
жително използвай молив за устни за очер-
таване на контура. 

ТРИ УНИВЕРСАЛНИ ПРАВИЛА

НА КРАСОТАТА

АКО ЯДЕШ БАВНО, 
ДАЛЕЧЕ ЩЕ СТИГНЕШ!
По време на хранене се концентрирай

само върху храната, дъвчи бавно и се
наслаждавай на вкуса є. Намалявай посте-
пенно количествата, които поглъщаш, и
ще установиш как само за седмица си сва-
лила половин килограм. Логиката е прос-
та. Колкото по-бавно топиш сланинките,
толкова по-бавно възвръщаш обратно за-
губените килограми. 

РЕЛАКС!
Почивай си поне по 15 минути на ден
– време, което да прекараш в усамо-

тение, тишина и спокойствие. Хро-
ничната тревога повишава съдържанието
на хормона кортизол в организма. А той
от своя страна провокира вълчи глад! 

ЗДРАВ И ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН
СЪН – СЛАБА ТАЛИЯ
Учените смятат, че неспокойният и

кратък сън също води до напълняване.
Според изследователите връзката между
съня и затлъстяването може да се обясни
с колебания в нивото на хормоните. Не-
достигът на сън води до намаляване на
нивото на лептина – хормона, който сти-
мулира обмяната на веществата и който
намалява чувството на глад. А по-кратки-
ят нощен сън повишава концентрацията
на хормона грелин, който пък засилва
чувството за глад. 

1

2

3
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П
оддържането на добра хигиена е га-
ранция за здравето на кожата. Кога-
то обаче тя липсва, се отваря врата-
та за различни инфекции, кожни болес-

ти и други усложнения. Хигиенните навици
също са претърпели доста промени във вре-
мето. През 50-те години на миналия век
например „по един душ на седмица“ е бил
достатъчен, за да се каже, че си от порода-
та на чистофайниците. И до днес много хо-
ра от по-възрастното поколение смятат
взимането на вана или душ за нещо много
специално. Но това е съвсем нормално, като
се има предвид колко са еволюирали баните
и колко удобства са създадени, а повечето
хора трудно свикват с новостите. 

Но за радост непрекаляването с водата и
сапуна е за добро. Защото малцина знаят,
че поддържането на „прекомерна“ хигиена в
по-напреднала възраст може да предизвика
куп проблеми, като силни сърбежи по кожа-
та например. 

С течение на времето кожата става все
по-суха и по-чувствителна и даже започва
да се лющи. За да бъде поддържането на хи-
гиената в златната среда, е необходимо да
се спазват няколко прости, но ключови пра-
вила при правене на тоалета.

1.Душът е за предпочи-
тане пред ваната

�
Душът е абсолютно задължителен,
тъй като отстранява цялата полеп-

нала по кожата мръсотия и потта. Често-
то къпане, както и „дългата“ вана обаче
предизвикват изсушаване на кожата. 

Затова – не повече от един душ на ден,
но и не по-малко от един на седмица

�
Най-подходящите сапуни за кожата
на възраст на 50 години са тези, раз-

работени за бебета!

�
Дамите, прехвърлили 50-атата година,
се потят по-малко, но пък имат гръб-

начни проблеми в изобилие. За тях взимане-
то на вана е по-скоро терапевтична, откол-
кото козметична процедура. Защото и деца-
та знаят, че ваната действа отпускащо. 

�
След къпането е много важно кожата
да се подсуши добре. Трябва да се

обръща специално внимание на онези зони

от тялото, където се образуват повече
гънки – подмишници, под бюста, под дупе-
то и около гениталиите. Водата между
пръстите на краката също трябва да се
попива добре, за да се намали рискът от ми-
коза (възпаление, предизвикано от гъбички). 

�
Козметичните продукти за обгриж-
ване на тялото трябва да са меки и

да не предизвикват зачервяване и обриви по
кожата. Освен традиционните успокоява-
щи и подхранващи съставки те задължи-
телно трябва да съдържат и регенериращи.

�
Кожата на лактите, коленете, слаби-
ните и петите се нуждае от специал-

ни грижи, защото е предразположена повече
към напукване и нацепване.

�
Ако кожата се лющи, трябва да се из-
ползва медицинска козметика за от-

страняване на този проблем.

2.Забравете 
лошите навици

�
Много дами си мислят, че като нама-
жат обилно тялото си с лосион и го

напръскат като за световно с тоалетна
вода или дезодорант, могат съвсем спокой-
но да пропуснат душа. Но така те само
замърсяват повърхностния є слой още по-
вече. Дезодорантите, които съдържат ал-
кохол или талк, изсушават кожата допъл-
нително. Затова за предпочитане са роло-
ните. Но задължително на чисто тяло!

НЕН
АУЧЕН

И

УРО
ЦИ

Чисти и
прости

старини

Чисти и
прости

старини
ГРИЖИТЕ ЗА КРАСОТАТА 

ПРОДЪЛЖАВАТ И НА 50 + ГОДИНИ

С напредване на възрастта 
кожата става по-уязвима към 

атмосферните и всякакви други
вредни влияния, което налага и 
по-специфичното є обгрижване. 

КОГАТО БЕЗ ПОМОЩНИК

НЕ МОЖЕ!
За жалост в живота на възрастните хора
идва момент, когато те вече не могат са-
ми да се грижат за чистотата и красота-
та си. Този момент е деликатен, защото
те изпитват неудобство да признаят, че
имат нужда от помощник. Която и 80-го-
дишна жена да попитате, ще ви отговори,
че се притеснява да се съблече гола дори и
пред най-близките си хора, а камо ли ако
те са от противоположния пол. Истината
обаче е, че тя не може дори душ да си взе-
ме без помощ отвън. Единственото, кое-
то можем да кажем в случая, е, че когато
помощта се предлага дискретно, всички ще
останат доволни от резултатите.
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Оплакване

„Тялото ми се подува, лицето ми подпухва.
Чувствам се като балон. Сигурна съм, че тези
мои оплаквания не са свързани с някакво сери-
озно заболяване, защото съм се изследвала. Как-
во да направя?“

Ирина Златарева (44 г.)

Решението

Отоците се провокират от задържане на течност в тъканите, за което има безброй
причини. Но основната е нарушение на кръвообращението като резултат от стрес, не-
доспиване, напрегнат ритъм на живот и задръстване на организма с токсини. 

В този случай козметолозите съветват да се подбират такива препарати, които
регулират циркулацията на кръвта и подпомагат по-бързото елиминиране на от-

ровите от организма. Така например за спадане на отоците под очите (т. нар. торбич-
ки) може да се използват кремове за околоочен контур с дрениращ ефект. Нанасят се с
леки потупващи движения в посока от външния към вътрешния ъгъл на окото. Много
добър ефект се постига и с компреси от хладък черен чай или с кубчета лед. 

Етеричните масла са незаменими в борбата с отоците по тялото. Благодарение
на това, че проникват надълбоко в кожата, те подобряват кръвообращението и

помагат на клетките да дишат и функционират по-добре. Така че вместо обикновен ло-
сион за тяло предпочитай етерични масла (например от жожоба, алое вера, житен заро-
диш). Нанасяй ги с масажни движения. 
Отоците по краката намаляват по-бързо, ако използваш охлаждащи гелове за крака. Те
също се нанасят с масажни движения.

Чудесно се справят с отоците и подправката къри (прибавяй я по-често към яс-
тията), и джинджифилът. Джинджифил на прах можеш да добавяш и към водата

във ваната. Освен че ще ти помогне да се справиш с отоците, той ще изглади и бръчки-
те ти, защото е силен антиоксидант. 

Сигурно ще ти е приятна новината, че обичайната чаша сутрешно кафе също е
първа помощ против отоците. 

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА

�

�

�

�

�
Не трябва да се пренебрегва никоя зо-
на от тялото.

УСТАТА Ако движенията на ръцете ти са
затруднени и страдаш от неприятни рев-
матични болки, със сигурност ще изпит-
ваш неприятно чувство при ежедневното
миене на зъбите. Защото те трябва да се
четкат поне четири минути, за да се по-
чистят добре. Решението е електрическа
четка за зъби, а не системно пропускане на
миенето на зъбите. Ако решиш в полза на
второто, много скоро ще ти се наложи да
посетиш зъболекаря си по неприятен повод.
УШИТЕ Добре е на всеки 15 дни ушите да
се мият по-целенасочено с вода и сапун. На
тази възраст не се препоръчва честото из-
ползване на клечки за почистване на ушна
кал, защото част от ушната кал може да
се натика неволно навътре в ухото и там
да се образува нещо като тапа. Поне
веднъж годишно е добре да ходиш на ушен
лекар. Защото, нали знаеш – ухо и зъб болят
ужасно силно!
ОЧИТЕ Няма да те изненадаме, ако ти ка-
жем, че кожата на околоочния контур е по-
суха от тази на лицето. За да забавиш про-

цеса на сбръчкване, почиствай всеки ден
тази зона с тампон, напоен с физиологичен
разтвор. И винаги в посока от външния
към вътрешния ъгъл на окото, с леки по-
тупвания.
НОКТИТЕ Ако са се втвърдили прекалено,
използвай нокторезачка или остра ножица,
за да ги оформиш. Ако са чупливи – само фи-
на пила. Ноктите на краката е по-добре да
поддържаш при педикюрист. Припомняме
ти, че лошото кръвообращение и диабетът
изискват поддържането на безупречна хи-
гиена на краката. 

3.Повече комфорт и
удобство в банята

С напредване на възрастта тялото вече не
е толкова лесно подвижно и гъвкаво, появя-
ват се болки в кръста, краката, гърба или
ръцете. Затова трябва да си създадеш пове-
че удобства в банята. На първо време подре-
ди всички тоалетни принадлежности на по-
леснодостъпно място, така че винаги да са
ти подръка, когато ти потрябват. И задъл-
жително постели гумени подложки на риско-
вите за подхлъзване места в банята. 
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ГР
ИМ

Групата на 
МЕТАЛИТЕ

Групата на 
МЕТАЛИТЕ
МЕТАЛИЗИРАНИТЕ СЕНКИ 
ЗА ОЧИ СА ИДЕАЛНО СРЕДСТВО
ЗА МОМЕНТНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ. 
И СТОЯТ МНОГО СЕКСИ... 

Те се нанасят много лесно дори и от непрофесионалисти, защото заради блестящите частици, кои-
то отразяват светлината, грешките на ръката почти не личат. Комбинирай ги с лак за нокти от
същата гама, за да постигнеш повече празничност, блясък и да изглеждаш някак по-скъпа. 

МИНИМА-
ЛИСТИчНО

Дори и да не прекалиш
с тях, ефектът пак
ще е поразителен. С
бледолилави метализи-
рани сенки, нанесени
под долните клепачи,
очите ти ще са озаре-
ни от загадъчно, едва
доловимо сияние. Ком-
бинирай ги със слой
златисти върху клепа-
чите. На устните –
само безцветен гланц. 

ЗЛАТНОТО МОМИчЕ

Най-благородният от всички метални оттенъци
безспорно е златният. Неговите разновидности ва-
рират от цвят на шампанско до мръсно златно (ся-
каш злато, смесено със сажди). Впрочем старото
(мръсното) злато е любим оттенък на Пол Готие.
В зависимост от интензивността на златния от-
тенък можеш да го използваш както за дневен, та-
ка и за тежък вечерен грим. 
Блестящите карамелени нюанси пасват идеално на
смугла или загоряла кожа, на която техните среб-
ристи аналози биха изглеждали сиви. А за да пос-
тигнеш разкошен вечерен образ, най-добре комбини-
рай златото с шоколад.

ШИРОКОМАЩАБНА

ФЕЕРИЯ

За постигане на максимална изрази-
телност визажистите препоръчват
избора на наситено синьо. И синьото
да е метализирано за повече разкош! 
Ако си с бледа кожа, тъмнолилавите
метализирани сенки са твоят прави-
лен избор. Но не ги разнасяй с аплика-
тор по клепача, а ги „набий“ в кожата
с помощта на възглавничките на
пръстите. Използвай мека салфетка,
за да отстраниш излишъците. Ако
ти се струва, че тъмните ти очи ще
останат незабелязани от толкова
напластен грим около тях, нанеси по
контура на окото сребристи сенки.
Устните в този случай трябва да са
по-незабележими.
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Êàêâî å IPL Photorejuvenation

IPL Photorejuvenation e íåèíâàíçèâíà ïðîöåäóðà, êîÿòî
èçïîëçâà èíòåíçèâíà ïóëñîâà ñâåòëèíà, çà äà ïðåìàõíå ñëå-
äèòå îò ñòàðååíå íà ëèöåòî, øèÿòà, ãúðäèòå è ðúöåòå. Òîâà å
åäíà ïðîöåäóðà, êîÿòî ñå èçâúðøâà îò ëåêàð. Ïðîãðàìàòà
íà ëå÷åíèåòî îáèêíîâåíî âêëþ÷âà îò ÷åòèðè äî øåñò ïðîöå-
äóðè, êàòî âñÿêà åäíà îòíåìà îêîëî 20 ìèíóòè è ñå èçïúë-
íÿâà íà èíòåðâàëè îò òðè ñåäìèöè.

Çà êàêâî å ïîäõîäÿù IPL Photorejuvenation

IPL Photorejuvenation ïðèòåæàâà óíèêàëíàòà âúçìîæ-
íîñò äà òðåòèðà ìíîæåñòâî ñèìïòîìè, ïîðîäåíè îò ñòàðååíå-
òî íà êîæàòà íà öÿëîòî ëèöå. Ñðåä òÿõ ñà ôèíè áðú÷êè, çà-
÷åðâÿâàíèÿ, íåðàâíîìåðåí òåí, òðàéíî ðàçøèðåíè êàïèëÿ-
ðè, ðàçëè÷íè âèäîâå ïèãìåíòàöèè, êàòî íàïðèìåð ëóíè÷êè,
âúçðàñòîâè ïåòíà, ðàçøèðåíè ïîðè è çàãðóáÿëà êîæà, êîæà
ñ íàìàëåí òîíóñ è åëàñòè÷íîñò, ðàçëè÷íè êîæíè óâðåæäà-
íèÿ, ïðè÷èíåíè îò ñëúíöåòî. Ðåçóëòàòèòå ñà çàáåëåæèòåë-
íè: ïîäìëàäåíà, ãëàäêà è îñâåæåíà êîæà íà ëèöåòî, îäóõîò-
âîðåíî èçëú÷âàíå è ïîâèøåíî ñàìî÷óâñòâèå. IPL ñúùî òàêà
ìîæå äà òðåòèðà ïðîáëåìíè ìåñòà ïî øèÿòà, ãúðäèòå è ðú-
öåòå – èçäàéíèöèòå íà íàøàòà âúçðàñò.

Çàùî IPL Photorejuvenation å ïî-äîáðà îò äðóãèòå
ïðîöåäóðè

Â äîáàâêà êúì òðåòèðàíåòî íà ìíîæåñòâîòî ñèìïòîìè è
ïðîáëåìíè ìåñòà ïî âðåìå íà âñÿêà ïðîöåäóðà IPL å ìåòîä,
êîéòî íåæíî è áåçîïàñíî âúçäåéñòâà âúðõó êîæàòà. Ìåòîäúò
å íåàáðàçèâåí, êîåòî íå ïðå÷è íà èçáðàëèòå ãî êëèåíòè äà
èçïúëíÿâàò åæåäíåâíèòå ñè çàäúëæåíèÿ. Òå ìîãàò äà ñå
âúðíàò êúì åæåäíåâèåòî ñè âåäíàãà ñëåä ïðîâåæäàíå íà
ïðîöåäóðàòà. Âñúùíîñò ìíîãî êëèåíòè ïëàíèðàò ïðîöåäó-
ðèòå â ñâîÿòà îáåäíà ïî÷èâêà. Îñâåí òîâà ïðîöåäóðèòå ñå
íàçíà÷àâàò è èçïúëíÿâàò îò ëåêàð, êàòî èíäèâèäóàëíî ñà
ñúîáðàçåíè ñ êîíêðåòíèÿ òèï êîæà è òåí. Âñè÷êî òîâà ïîçâî-
ëÿâà ïîñòèãàíåòî íà îòëè÷íè ðåçóëòàòè.

Êîé ìîæå äà ñå ïîäëîæè íà IPL Photorejuvenation
ïðîöåäóðàòà

Áåç çíà÷åíèå äàëè ñòå  ìúæ, èëè æåíà, àêî îòêðèåòå ñëå-
äèòå îò ñòàðååíå è âúçäåéñòâèå íà ñëúíöåòî âúðõó âàøàòà
êîæà, IPL Photorejuvenation å ïîäõîäÿùàòà ïðîöåäóðà çà
âàñ. Êðàòêà êîíñóëòàöèÿ ñ äåðìàòîëîã å íà÷èíúò äà îòêðèå-
òå òîâà. 

IPL Photorejuvenation

Ñîôèÿ
óë. “Äàìÿí Ãðóåâ” 13,
òåë.: +359 899 130 555, 

+359 2 852 48 00, 
+359 2 852 48 01

www.dermaproclinics.com
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МЕКО СИЯНИЕ

Ако все още не си решила да изпробваш тази ярка тенденция
в макиажа – метализираните сенки, – ще ти подскажем как
да се сдобиеш с модерно изражение, без да изпадаш в крайнос-
ти. Един от вариантите е да подчертаеш веждите със зла-
тист молив за вежди. Нанеси перлени сенки във вътрешните
ъгли на очите – това мигновено ще освети физиономията
ти. Поклонничките на матовите сенки за очи могат да доба-
вят блясък, като изтеглят по средата на клепачите линия
със сребрист молив за очи. При примигване тя ще проблясва
загадъчно. Гланц за устни в прасковен или розов оттенък за
секси излъчване...

УСТНИ В ПЪЛЕН БЛЯСЪК

Метализе червилата обикновено правят устните да
изглеждат брутално. Но този ефект можеш да избег-
неш, ако след нанасяне на любимия си цвят червило до-
бавиш малко метален блясък в центъра на долната
устна. Този трик работи за по-съблазнителна усмивка. 
Избягвай сребристо-белите нюанси, които карат ко-
жата да изглежда болнава. По-добре отдай предпочи-
тание на блестящите розови или на нежните златис-
то-бежови тонове.

ЛЪСКАВИ РАМЕНЕ

Пудрата с блестящи частици е задължителна, ако си облякла рок-
ля с разголено деколте или с презрамки. Същата работа ще ти
свърши и „диско“ спрей с блестящ ефект. 
Блясък в косите ще постигнеш със спрей, който съдържа брокат.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Хранителни добавки 
за здраве и красота
�SupraVit L-Carnitine изгаря мазни-
ните По-точно ги превръща в енер-
гия, подпомагайки процеса на отс-
лабване. L карнитинът, използван в
SupraVit L-Carnitine, е със запазена
марка L-Carnipure на швейцарския
производител Lonza. Той е един-
ственият доставчик на 100% био-
технологично произведен L-Car-
nipure с 0% D-Carnitine. Поради
своите качества той е един-
ствен в света, притежаващ GRAS
статус (Generally Recognized as
Safe) на FDA, и единственият кар-
нитин, който е разрешен за упот-
реба в храни в САЩ.
SupraVit L-Carnitine повишава физи-
ческата издръжливост на организ-
ма при спортни и други натоварва-
ния, заздравява имунната система
и редуцира чувството за умора.
�SupraVit Beauty – за красива коса,
сияйна кожа и здрави нокти – се
прилага и при проблеми с растежа
на косата от различен произход:
третирана и изтощена коса, чуп-
ливост, косопад; при разслояващи

се, меки и чупливи нокти и за под-
държане на свежа и еластична ко-
жа. Една от тайните на SupraVit
Beauty е подбраният оптимален ви-
таминен комплекс плюс минерали,
аминокиселини и натурални расти-
телни екстракти.

Deborah Life – сенки за
очи в джобен формат

Перфектни-
ят подарък
за нея по
случай Све-

ти Вален-
тин
Съдържание-
то на ку-

тийката е
различно в за-
висимост от
големината є.
Това бижу се

предлага в три
размера и три

нюанса (жълто,
оранжево и зелено): 1. Small – 17 сен-
ки за очи, 1 руж, 3 компактни пуд-
ри, 2 двойни апликатора и една чет-
ка; 2. Baby – 14 сенки за очи, 1 руж,

3 компактни пудри, 2 двойни апли-
катора и 1 четка; 3. Baby Baby – 11
сенки за очи и двоен апликатор.

С Jingle Carrots 
приключи кампанията
„Морковче“

На 15 януари завърши дейността
си започналата през март 2006 г.
информационно-промоционална
кампания „Морковче“. Кампания-
та, финансирана с подкрепата на
ЕС и Република Полша, донесе пове-

че знания за ценните качества на
нектарите и соковете от моркови
и увеличи консумацията на тези
продукти в България. Като част
от празничния подарък организа-
торите є подготвиха специално
„морковено“ изпълнение на извест-
ната коледна песен Jingle Bells. Пе-
сента Jingle Carrots се изпълнява
от Мариана Попова, победителка в
конкурса за участник в „Еврови-
зия“ за 2006 г. 

„Рийдърс дайджест“
връчи чек за 60 000 лева
на големия печеливш в първата
ежегодна томбола на издател-
ството. Павлин Руменов Петров
от Добрич спечели голямата сума
плюс бонус за бърз отговор на
стойност 6000 лева. Още 129 ду-
ши получиха различни атрактивни
награди, включително и един нов
автомобил „Опел Корса“, 100 ча-
совника Tissot, цифрови фотоапа-
рати и др. Чекът за 60 000 лева бе
връчен на победителя лично от во-
дещия на „Стани богат“ Ники
Кънчев. 
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Ж
ивеем в замърсена
околна среда – ди-
шаме градски смог,
все по-малко време

прекарваме на открито, далеч
от газовете, които излизат от
ауспусите на автомобилите.
Храним се с полуфабрикати,
изобилстващи със сол, захар,
мазнини и консерванти. Пушим
много. Често, за да избягаме от
стреса, посягаме към алкохола.
С продължителното приемане
на лекарства се опитваме да
заглушим вика на нашето тяло
срещу различните болестни
симптоми. Така ден след ден
трупаме в себе си вредни веще-
ства (токсини). Чрез кръвта
те се разпространяват по ця-
лото тяло и поразяват всички
органи и системи. 

В резултат се 
появяват редица 

неприятни симптоми и заболя-

вания – проблеми с храносмила-
нето, нередовна дефекация,
безсъние, умора, изтощение,
депресия, понижен имунитет,
лош дъх, неприятна миризма,
повяхнал тен. Как да се спра-
вим с всички тях? Как да пре-
чистим тялото си от натрупа-
лите се отровни вещества?  В
човешкия организъм естестве-
ният пречистващ процес, из-

вестен като детоксикация, се
извършва основно от черния
дроб, бъбреците и червата. 

Когато в резултат на нездра-
вословен начин на живот коли-
чеството на токсичните веще-
ства в организма се увеличи, де-
токсикиращите органи се
„задъхват“ и, естествено, се
увреждат, тъй като тяхната
функция се нарушава и оттам
процесите на пречистване на
организма значително се заба-
вят.

„Деноксинал“ – 
помощ отвън

Можем ли да подпомогнем
процеса на пречистване отвън?

Специалистите от междуна-
родната фармацевтична ком-
пания „Валмарк“ единодушно
дават утвърдителен отговор.
И предлагат като ефективно

средство препарата за пречи-
стване на организма „Денокси-
нал“. Той е балансирана комби-
нация от специално избрани
билки и субстанции, които се
грижат за цялостния процес на
детоксикация в човешкия орга-
низъм. 

„Деноксинал“ предпазва
черния дроб и спомага за
възстановяване на функ-
циите му, стимулира
дейността на бъбреците,
подобрява храносмилане-
то, съдейства за поддър-
жане на нормална мик-
рофлора в червата, регу-
лира перисталтиката им
и понижава нивото на
холестерола.

По този начин „Деноксинал“
елиминира токсичните веще-
ства от организма и ограничава
по-нататъшното им отлагане
в тялото. Това, естествено,
отключва доброто ни настрое-
ние, повишава жизнения ни то-
нус и прави кожата ни сияйна. 

Пречистването на тялото с
„Деноксинал“ е добре да се прави
4 пъти в годината, като про-
летта е най-подходящото вре-
ме за стартиране на този про-
цес. За да е ефективен резул-
татът, е препоръчително да се
приема по 1 таблетка „Денок-
синал“ в продължение на 1 или 2
месеца.

ДЕНОКСИНАЛ СЪДЪРЖА

САМО НАТУРАЛНИ СЪСТАВКИ

БЯЛ ТРЪН Той предпазва и възстановява черния дроб. 
ХЛОРЕЛА Тя подпомага изхвърлянето на тежките ме-
тали, пестицидите и другите отровни вещества от
организма. 
РЕПЕЯТ, ЗЪРНАСТЕЦЪТ, ГЛУХАРЧЕТО, ДЕТЕЛИНА-
ТА, ЧЕСЪНЪТ, ПЕКТИНЪТ И ВИТАМИН С като със-
тавки на „Деноксинал“ също подпомагат процесите на
пречистване на организма.

Бял трън

В НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТТА
Да пречистим тялото си 
В НАЧАЛОТО НА ПРОЛЕТТА



За нормална кожа

За да изглежда по-млада, 
по-свежа и с по-сияен тен

1.С ПРЕСЕН СОК ОТ МОР-
КОВИ се поддържа най-лес-

но и бързо. Лицето се намазва и
престоява до изсъхване. След
това се изплаква с хладка вода.

2.ЛОСИОН ОТ МОРКОВИ,
КРАСТАВИЦИ И МАГДА-

НОЗ Сок от моркови, сок от
краставица и сок от магданоз
се разбъркват добре. Лицето се
освежава с получения лосион,
изчаква се да изсъхне и след то-
ва се измива с хладка вода. При
по-често прилагане на лосиона
кожата добива леко бронзов
оттенък. Зимната бледност
изчезва.

3.МЛЕЧНО-МОРКОВЕНА
МАСКА Ситно настърган

морков се намачква с вилица и
се обърква с малко сметана или
кисело мляко. Лицето, шията и
ръцете се намазват с получена-
та кашица. Престояват 30
мин. Маската се отстранява с
памучен тампон. Кожата се
изплаква с хладка вода.

За бяла, нежна 

или чувствителна

кожа

За да е по-здрава

1.КОМПРЕСИ Лицето се
намазва с морковен сок (по

възможност няколко пъти на
ден). Оставя се да изсъхне, след
което се налага с марля, напоена
със сок от моркови. Компресът
престоява 30–40 мин, след кое-
то кожата се изплаква с хладка
вода. Лицето добива естест-
вен, леко матов тен. Но тези

компреси го правят и по-
издръжливо на зимния студ.

2.ЗАЩИТНА МАСКА През
зимата чувствителната

кожа става още по-чувстви-
телна заради неблагоприятни-
те атмосферни влияния. 40-ми-
нутен престой с маска от фино
настърган морков и 1 ч. л. зех-
тин „импрегнира“ кожата. През
лятото същата маска защита-
ва пък от слънчево изгаряне.
Маската се оставя до пълното
попиване от кожата. Отстра-
нява се с памук, а лицето се изп-
лаква с хладка вода.

За суха кожа

Тя се нуждае от хидратация,
подхранване, омекотяване

1.ЯЙЧЕНО-МОРКОВЕНА
МАСКА Смес от 1 нарязан

на ситно морков, разбит на пя-

на яйчен жълтък и 1 равна супе-
на лъжица мед се намазва на рав-
номерен слой по лицето и шия-
та. Престоява 30 мин, след кое-
то се отстранява чрез обилно
изплакване с хладка вода. 

2.ПОДХРАНВАЩА МАСКА
Кожата се намазва със

смес от ситно настъргани
моркови, 1 с. л. зехтин, 2–3 с. л.
каймак от сварено прясно мля-
ко, сок от мандарина (киви) и
малко нишесте, покрива се с
кърпа и престоява 25–30 мин.
Маската се отстранява с па-
мук, след което кожата се изп-
лаква първо с топла, а след то-
ва с хладка вода.

НАМАЗВАНИЯ

С МИНЕРАЛНА ВОДА

Понеже изсушеният от пар-

ното въздух пресушава кожа-

та, е добре от време на вре-

ме тя да се намазва с обикно-

вена минерална вода. Особе-

но ако е суха по рождение.

Минералната вода доставя

на кожата ценни соли и я

хидратира.

За мазна кожа 

с разширени пори

За да се редуцира 
производството на себум

ИДЕАЛНОТО

ПОчИСТВАНЕ

Преди третирането на лице-
то с каквито и да е маски се
прави задължително парна ба-
ня. Към водата се прибавя со-
да бикарбонат!

1.БЕЛТЪЧНО-МОРКОВЕ-
НА, С МУШМУЛИ Избира

се голям морков и се настъргва
на ситно. Смесва се с разбит на
пяна яйчен белтък, месестата
част на 3 узрели мушмули и с 1
ч. л. мед. Маската се нанася
върху лицето и престоява 30
мин. Избърсва се с памук и след
това кожата се измива първо с

CMYK-36

36
Бела, брой 2 (108), 2007

САМ
А Н

А

СЕБ
Е 

СИ

КОЗМ
ЕТ

ИЧКА

Моркови за хубостМоркови за хубост

И през зимата можеш да се възползваш 
от козметичните свойства на природните продукти.

Например от морковите. 
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топла, а след това със студена
вода.

2.МАСКА С МОРКОВ ОТ
ТУРШИЯ Морковът се из-

мива от саламурата на течаща
вода, настъргва се на ситно
ренде и кашичката се разпреде-
ля върху лицето на равномерен
слой. Може да се нареже и на
тънки кръгчета, с които да се
покрие лицето. Лежи се 20 мин,
без да се правят мимики, след
което кожата се изплаква със
студена вода. Маската се прави
2–3 пъти седмично, ако кожата
е много мазна.

3.ЛОСИОНИ ЗА „ИМПРЕГ-
НИРАНЕ“ – �Лицето се

намазва със смес от морковен и
цитрусов сок (например от
грейпфрут, лимон или киви) и се
изчаква до пълното изсъхване на
течността. Кожата се изплак-
ва първо с топла, а след това
със студена вода. �Особено
ефикасно за обезмазняването
действа натриването със сме-
сен сок от морков и дюля. Той
почиства и едновременно с то-
ва стяга кожата. �Същото
действие има смесеният сок
от морков и кисела ябълка.

4.МАСКА СЪС САЛВИЯ
(градински чай) В 100 мл

морковен сок се разбъркват 2 с.
л. суха билка и течността се

загрява на котлона. Салвията се
оставя да кисне в сока до омек-
ване. Течността се прецежда и
се нанася върху лицето с по-
мощта на памучен тампон. Из-

чаква се 15 мин, след което ко-
жата се изплаква с топла вода.

5.МАСКА ОТ МОРКОВ И
БИЛКИ Смесват се равни

части липов цвят, бъзов цвят и
цветове от лайка. Билковата
смес се обърква с 1 настърган
морков. 1 с. л. от тази смес се
разбърква в 1 ч. ч. гореща вода и
се оставя да ври 10 мин. Пре-
цежда се и в още топлата отва-
ра се разбъркват по 1/2 ч. л. мед
и овесено брашно, за да се полу-
чи рядка кашица. Кашата се на-
нася топла на лицето и се оста-
вя да подейства за 30 мин. Мас-
ката се измива първо с топла, а
накрая със студена вода.

За застаряваща 

кожа с бръчки

За активизиране на кръвооб-
ращението и подобряване на

еластичността на тъканите

1.ПЮРЕ ОТ МОРКОВИ,
КАРТОФИ И ЛИМОНОВ

СОК Смесват се 2 с. л. настър-
ган морков, 1 с. л. картофено
брашно, 1 ч. л. мед и 1 с. л. лимо-
нов сок. Кашата се разпределя
върху лицето и се оставя да
действа 30 мин. Изплаква се със
студена вода.

2.СТЯГАЩА МАСКА Очеби-
ен ефект се постига със

смес от 3 с. л. настърган мор-
ков, 2 с. л. сок от грейпфрут, 1
с. л. кисело мляко, 1 с. л. ябълков
сок и 2 с. л. оризово брашно. С
получената маска се лежи в по-
кой до пълното є изсъхване.
Накрая тя се отстранява с
хладка вода. Порите се стягат,
бръчките се заглаждат, кожата
се опъва и явно се подмладява.

3.МАСКА ОТ МОРКОВИ И
МУШМУЛИ Прави се каша

от 2 части запарени с вряла во-
да и настъргани моркови и 3
части от меката част на добре
узрели мушмули. Сместа се на-
нася върху лицето и шията. Ле-
жи се неподвижно 30 мин с мас-
ката. Тя се отстранява чрез из-
миване със студена вода. Пори-
те се стягат, а кожата се
подхранва в дълбочина и видимо
изглежда по-подмладена.

Д-р Неделка МИТРЕВА

ЗА КОЖА С ПЪПКИ И АКНЕ                     
Първо пъпките се намазват със салицилов спирт (1%). След
изсъхването му неразранените пъпки се лекуват със следния ло-
сион: в 50 г смесен сок от морков и картоф се разбъркват 2
щипки медицинска сяра за пиене (продава се в аптеките). Лице-
то се намазва с получената течност и се изчаква да изсъхне.
След това се измива с хладка вода и пъпките отново се дезин-
фекцират със салицилов спирт. 
Желателно е все пак кожата да се наблюдава от дерматолог,
ако е осеяна с много пъпки. Защото прилагането единствено на
този лосион едва ли ще помогне, ако проблемът е хормонален.

Телефонът фотоапарат
KG920 на LG
За първи път в България верига ма-

газини „Германос“
предлага мобилен те-
лефон с 5 МР камера
– модела KG920 на
LG. Освен с висока
резолюция (снимки
с размер до 2592 х
1944) камерата на
KG920 се отлича-
ва и с 4х цифрово
приближение, ав-

тофокус и свет-
кавица Xenon, които гарантират
незабравимо фотографско изживя-
ване, високо качество и детайл-
ност на изображенията при вся-
какви условия на снимане. С цел да
бъде повишена функционалността
и максимално улеснена употребата
на LG KG920 телефонът е проек-

тиран с уникален „двойствен“ ди-
зайн. От едната страна – с бутони
за лесен достъп до менюта и орга-
найзер за бързо преглеждане и уп-
равление на файлове, снимки и виде-
оклипове. С едно завъртане обаче
устройството придобива изглед на
високотехнологичен дигитален фо-
тоапарат. 

УНИЦЕФ в защита на
детските права
Победителят от Star Academy Ма-
рин Йончев заедно с представители
на УНИЦЕФ представи пред учени-
ците от три училища в Стара За-
гора (5-о ОУ „Митьо Станев“,
ПГПЧЕ „Ромен Ролан“ и СОУ „Ва-
сил Левски“) информационната
кампания на УНИЦЕФ в България
„Всички деца имат права. Всеки
може да помогне“, която старти-
ра на 20 ноември миналата година.

Символична дата – на 20 ноември е
подписана Конвенцията на ООН за
правата на детето. По време на
събитието младият талант дис-
кутира с учениците темата за
правата на детето и заедно с тях
звъня със специални звънчета, сим-
волизиращи детските гласове, обе-
динени за „пробуждане“ на общест-
вото. 
Кампанията на УНИЦЕФ цели да
подтикне хората да мислят за
правата на децата като за нещо,
изискващо специално внимание и
действия, да убеди всеки един, че
има отговорност към българчета-
та. Инициативата ще продължи с
поредица от събития в училища в
цялата страна за периода ноември
2006 – март 2007 г., по време на
която всяко дете ще получи малка
книжка с адаптиран текст,
включващ всички 40 члена от кон-

венцията. Освен Марин от Star
Academy и посланиците на добра
воля за УНИЦЕФ в България Ди-
митър Бербатов и Ани Салич ре-
дица други известни български
личности също се присъединиха
към кампанията – актьорите от
Народния театър Владимир Кара-
мазов, Ана Пападопулу, Юлиан Вер-
гов, Деян Донков; Иван и Андрей
от „Сблъсък“, Румънеца и Енчев,
бате Енчо, група „Остава“ и Ка-
мен Воденичаров.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   



Д
ългата коса е мечта на
почти всяка жена. Сигур-
но защото изглежда секси
и женствена. Макар че

ние, фризьорите, предпочитаме
да играем с ножиците... Но кой
се съобразява с нас, коафьори-
те. Важно е как се носят фолк-
дивите, които повсеместно на-
последък прибягват до екс-
теншъни в косите.  

Добре че фризьорството е
напреднало дотолкова, че днес,
когато жената си науми да има
дълга коса, това е възможно да
се „сбъдне“ само в рамките на
2–3 часа в зависимост от ме-
тода, който съответният
beauty салон предлага за изкуст-
вено удължаване. А методите,
както и салоните, които пред-
лагат услугата „удължаване и
сгъстяване на коса“, днес са в
изобилие. Поне в София. Ако не
вярвате, разходете се в центъ-
ра на столицата и се загледайте
по-внимателно в рекламните
табла на фризьорските салони.

Дори и дами с 2-сантиметрова
коса могат да се възползват от
някои от многобройните тех-
ники за удължаване (които са
около 10–12) – например връзва-
не в основата на косата; приба-
вяне на т. нар. треси (редове),
които пък от своя страна мо-
гат да се шият, лепят или да се
закрепват с капси; кичури, зак-
репени с капси или пък залепени.
Най-голямата новост е поста-
вяне на коса с ултразвук, който
минава през лепилото на кичура,
без да го нагрява, като по този
начин се щади косъмът. 

Най-разпростране-
ната техника

обаче си остава удължаването
„на редове“. Всеки ред нова коса
се зашива на 4–5 места към ес-
тествената. За да се постигне
естетичен резултат, е пре-
поръчително да се сложат поне
4 нови реда – при това естест-
вена! Защото изкуствената се
заплита, трудно се мие и като

CMYK-38

38
Бела, брой 2 (108), 2007

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

„За“ и „против“ 
удължаването на косата
„За“ и „против“ 
удължаването на косата
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цяло поддръжката є е по-тру-
доемка.

Косата, която можете да си
купите, обикновено е боядисана
и дълга до 60 см. След като
опитни професионалисти я за-
шият към естествената, се
прави и подстрижка по желание

на клиентката. Казвам „клие-
нтката“ доста условно, защо-
то от методите за удължаване
и сгъстяване на косата се обла-
годетелстват и доста мъже. 

След около два месеца е жела-
телно отново да посетите са-
лона за т. нар. поддръжка – ко-
сата се разшива и се зашива от-
ново в близост до корените на
израсналата естествена коса. 

Ако все пак искате да махате
от време на време новите кичу-
ри, изберете метода с капси
(или по-популярен като „на
щипки“). 

Преди да се подложите на то-
зи метод за удължаване на коса
чрез зашиване, трябва да сте
запознати и с неговите недос-
татъци.

Четири 
неудобства

1.И най-красивата дълга коса
в някакъв момент омръзва,

защото вкъщи ще ви е трудно
да я „накарате“ да стои по друг,
по-различен начин. Честото по-
сещение във фризьорския салон
е повече от наложително за лю-
бителките на промените и раз-
нообразието.

2.Имайте предвид, че трябва
да решите изкуствено удъл-

жената коса много по-често,
отколкото сте ресали естест-
вената си. За предпочитане е да
използвате за целта четка с ес-
тествен косъм, за да избегнете
неприятното заплитане.

3.Настройте се психически,
че при сваляне на допълни-

телната коса ще падне огромно
количество от естествената
ви, т. е. онези косми, които не
са успели да паднат, докато са
били зашити с другата коса. Но
не се притеснявайте прекалено
от този факт, защото при нор-
мални обстоятелства (т. е. ко-
гато косата ви не е удължена) е
съвсем нормално на ден да па-
дат от главата ви до 80 косъма. 

4.И последният кусур, който
всъщност е и най-неприя-

тен, е, че естественият кичур,
към който е бил зашит екс-
теншънът, има опасност да из-
расне склерозирал, защото дъл-
го време е трябвало да носи те-
жестта и на изкуствено при-
шитата коса. 

Симеон ВЕДЕВ

� ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó � Ï‡ÌËÍ˛

� ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ

� ÍÓÁÏÂÚËÍ‡ Á‡ ÍÓÒ‡

� Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ ÙËÁ¸ÓÒÚ‚Ó

—ÓÙËˇ, ÛÎ.  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ »Â˜ÂÍ 11,

ÚÂÎ.: 02/ 953 11 82, ÏÓ·. 0888 419 775

—‚Ë˘Ó‚, ÛÎ. ÷‡ ŒÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎ 23,

ÂÚ. 2, ÚÂÎ. 0631/ 6 08 36

Как да се грижим 
за удължената

Новата коса може да се моделира с гел,
пяна и лак за коса, но не бива да се подлага
на студено къдрене. 

Боядисването е разрешено, но все пак
трябва да се обърнете за по-специфични
съвети към фризьора си, за да не повреди-
те удължената коса. Както споменах по-
горе, допълнителните кичури се предла-
гат предварително боядисани в нюанс, съ-
образен с цвета на естествената ви коса.

Миенето на удължената коса по нищо
не се различава от миенето на нормална-
та. Без притеснения можете да използва-
те и сешоар.

Най-специфично е ресането. Както
споменах, то трябва да се прави по-често
и в никакъв случай с обикновен гребен, за
да не се накъса допълнителната коса. Из-
ползвайте четка с естествен косъм!

Приносителят 
на този талон 

получава 5% отстъпка
при закупуване 

на продукт 

в магазините 

�



С
оята спада към бобо-
вите растения и е една
от първите храни, из-
ползвани от човека.

Направени са редица проучвания
и изследвания за полезността є и
всички те доказват, че редовна-
та консумация на този продукт
(15–30 г соя дневно) подпомага
намаляването на излишните те-
лесни мазнини, нормализира ни-
вата на холестерола и понижава
кръвното налягане (в случай че
то е високо). Най-хубавото на
соята е, че може да се включва
във всякакви ястия, да се консу-
мира както на зърна, така и на
брашно, като мляко или на куб-
чета (т. нар. сирене тофу). 

Важни предимства

�4 пълни супени лъжици соеви
зърна (60 г) съдържат 12 г въгле-
хидрати. Соята съдържа малко
калории и много протеини. �Тя
е евтина и полезна. Богата е на
витамини от група В, минерали
(калий) и микроелементи (желя-
зо, магнезий, фосфор и цинк).
�Освен това – на голямо коли-
чество фибри и растителната
мастна киселина омега-3. �Ос-
вен сърдечносъдови заболявания
соята профилактира рак и ос-
теопороза. �За жените тя е
незаменима храна, защото об-
лекчава характерните за мено-
паузата неприятни симптоми
(топли вълни и нощно изпотя-
ване). �Соевото зърно е една
от най-богатите на протеини
храна и сред растенията, и сред
животните – около 40% от
теглото му са белтъчини. Про-
теините на соята приличат
много на тези в яйцето. �В
състава є влизат 8  ценни ами-
нокиселини, които човешкият
организъм не може да произвеж-
да и които задължително тряб-

ва да си наба-
вя отвън
чрез храна-
та. �Соеви-
те фибри са
лесно усвоими.
Те се съдържат
не само в трудно
смилаемата обвивка, която
обикновено се обелва, а и вътре
в зърната, които приличат
много на нахут.

Омега-3, витамини

и минерали

Липидите в състава на соята
подпомагат нормалното функ-
циониране на сърдечносъдовата
система, тъй като са богати на
основни полиненаситени мастни
киселини (като омега-3) и бедни
на наситени мастни киселини,
които са причина за натрупване
на лош холестерол в кръвта. Со-
ята е единствената протеи-
нова храна, която спомага за
намаляване на холестерола в
организма, както и за стаби-
лизиране на нивата му. Тя е
много важен „доставчик“ на ви-
тамини B9 и Е, както и на мине-
рали (желязо, калий) за човека.

Много нисък 

гликемичен индекс

Гликемичният индекс измерва
до каква степен кръвната глю-
коза се покачва след прием на
богата на въглехидрати храна.
Почти всички соеви храни
имат много нисък гликемичен
индекс, т. е. нивото на захарта
в кръвта почти не се повишава
след консумацията им.

Още любопитни

факти

�Рискът от образуване на рак
на гърдата е много по-малък
при жените, които често кон-

сумират соя и соеви продукти.
За доказателство, в Азия, къде-
то соята е важна част от хра-
нителните навици на население-
то, жените боледуват сравни-
телно по-рядко от рак на гърда-
та в сравнение със западноевро-
пейките. 
�В сравнение с животинските
белтъчини соевите са много по-
полезни за хора с бъбречни забо-
лявания.
�Изследвания на американски
учени доказват благотворното
влияние на соята за лечение на
рак на дебелото черво. Научни
разработки подсказват и за
„топлата“ връзка между бога-
тото на соя меню и ниската за-
болеваемост от рак на белия
дроб. Твърди се, че соята сти-
мулира даже разрушаването на
раковите клетки при мъже, за-
сегнати от рак на простатата.
�Учени твърдят, че при нали-

чие на остеопороза соята сти-
мулира частичното възстано-
вяване на костната тъкан.
�Китайките значително по-
леко преживяват менопаузата.
Сигурно защото ядат много
соя.

Защо е ефективна

соевата диета

Тъй като е богата на протеи-
ни и бедна на мазнини, соята се
смята за диетична храна. Добре
е на вечеря да се яде соя, защо-
то тя не натоварва храносми-
лането. За нормалния био-
ритъм на човешкия организъм е
важно да се консумират месо и
сирене, но не е препоръчително
те да се сервират на масата ве-
чер. Соята, както и рибата, е
лека, пълноценна и много балан-
сирана храна, която осигурява
спокоен сън, тъй като прера-
ботването на нейните протеи-
ни е изключително лесно (за раз-
лика от протеините, които се
съдържат в месото и са трудно
смилаеми).
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да се разделиш 

с 3 кг 

за 12 дни

ще ти помогнеще ти помогнеÑîÿòàÑîÿòà

НЕЙНИТЕ ТАЛАНТИ

�засища много
�подобрява сърдеч-
носъдовата дей-
ност
�редуцира (може да
се каже даже „то-
пи“) мазнините
Соята е една от
най-подходящите
храни за отслабване. Богата е
на протеини и фибри, благода-
рение на които регулира нива-
та на холестерола в организма.

да се разделиш 

с 3 кг 

за 12 дни
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При балансираното хранене се
препоръчва прием на разнооб-
разни протеини – 50% от живо-
тински произход и 50% от рас-
тителен. Включването на соя в
менюто улеснява това разпре-
деление. Достатъчно е човек да
консумира 30 г соеви протеини
дневно, за да си набави необходи-
мата доза от белтъчини с рас-
тителен произход. Те се съдър-
жат например в 2 кофички сое-
во кисело мляко, 1 чаша соева
напитка или в един соев стек.

Соята, както и рибата иг-
раят важна роля за потуша-
ване на чувството на глад. Ре-
дица проучвания в азиатските
страни, където консумацията
на тези два продукта е много
голяма, доказват, че индексът
на телесна маса, кръвното на-
лягане и нивата на холестерола
на населението в тези страни
са много по-ниски в сравнение с
тези на населението в страни-
те, в които тези продукти не
са толкова популярни. Според
японски учени соевите изофла-
вони притежават свойството
да притъпяват апетита, с кое-
то също може да се обясни и
ниският индекс на телесна маса
на азиатците.

Соя + допълнително

калций

За хората, които не могат да
консумират краве мляко, соева-
та напитка е добра алтернати-

ва. Но тя съдържа много малко
калций. Затова напоследък про-
изводителите я обогатяват с
калций. Соевите десерти – съ-
що. Как да сме сигурни обаче, че
приемаме достатъчно количе-
ство калций дневно? Със 150
мл соева напитка, обогатена
с калций, 2 кофички соево ки-
село мляко или соев стек орга-
низмът си набавя 2/3 от пре-
поръчителното дневно коли-
чество. Тези приеми могат да
се допълнят и от парче сирене

на обяд или на закуска. Не тряб-
ва да се изключват от менюто
богатите на калций зеленчуци,
някои риби, скариди, раци, баде-
ми и лешници, които също изо-
билстват с този микроеле-
мент. Вече и на българския па-
зар могат да се намерят всички
соеви продукти – дори соево
мляко, обогатено с калций.

12-дневно 

диетично меню

Много е важно да се баланси-
рат растителните и животи-
нските протеини в менюто. За-
това се препоръчва консумира-
не 2 пъти седмично (за предпо-
читане на обяд) на червено месо
за набавяне на желязо, 2 пъти
седмично – на мазна риба, за на-
бавяне на мастна киселина оме-
га-3, 1 път седмично – на те-
лешки или птичи черен дроб, за
набавяне на витамини от група
В. Не трябва да се забравя и си-
ренето на закуска (но може и на
обяд). Диетата включва 3–4
хранения. По време на спазване-
то є може да се пие зелен чай и
да се ядат соево кисело мляко,
бадеми.

Соевото мляко се получава,
като соевите семена се сме-
лят и полученото брашно се
смеси с вода. Течността се
сварява и прецежда. Получено-
то мляко има сходно съдържа-
ние на въглехидрати и протеи-
ни като това на кравето мля-

ко. 1 чаша от него съдържа 12 г
въглехидрати. От него може да
се приготвят кисело мляко, си-
рене и дори масло. Затова об-
разно можем да наречем соята
„зелената крава“.

Когато към смлени соеви зър-
на, от които са извлечени маз-
нините, се прибави пшеничено
брашно, може да се приготви не
само вкусен соев хляб, но и мно-
го други тестени изделия.

Ако соевите зърна се опекат и
смелят, от тях може да се по-
лучи „кафе“ или да се пригот-
вят най-различни видове шоко-
лади и захарни изделия. Ако се
сварят и смелят, се получава
кайма, от която се правят чу-
десни кюфтета, които на вкус
по нищо не отстъпват от вку-
са на месните кюфтета от
свинско или телешко месо.

ЗАКУСКИ ПО ИЗБОР

�2 филии пълнозърнест хляб с
по 1 плочка сирене, поръсени с
босилек; зелен чай; плодова са-
лата с плодове по избор
�Мюсли с пресни плодове и
чаша соево мляко; парче бяло
сирене; чаша зелен чай
�2 филии пълнозърнест хляб,
намазани с масло; чаша зелен
чай; 1 чаша млечен шейк от со-
ево мляко с калций и плодове
според сезона 

ОБЯД 1 малка купа зелена салата със зехтин и портока-
лови резенчета; телешки стек с гарнитура (пюре от
пресни картофи – за разлика от старите картофи прес-
ните са с много нисък гликемичен индекс) 
Забележка Понеже през зимата трудно се намират пресни
картофи, по-добре е стекът да се консумира без гарнитура.

ВЕЧЕРЯ Настъргани моркови със соеви кълнове, залети с
портокалов сок; соев стек с гарнитура (огретен от тик-
вички със сос бешамел, приготвен със соево мляко); 1 ябълка

ОБЯД Зелена салата; сьомга с джинджи-

фил, изпечена във фолио с гарнитура (пюре

от прясна целина, с подправки); 1 чаша зам-

разени ягоди, залети със соево мляко

ВЕЧЕРЯ Зелена салата, пълнени чушки

(виж рецептата); 1 портокал и 1 малко сое-

во шоколадче

ОБЯД Броколи на пара; телешки
дроб с гарнитура от зелена сала-
та, полята с балсамов оцет; 1 фи-
лия пълнозърнест хляб; кофичка
соево кисело мляко, разбъркано с
шепа замразени малини
ВЕЧЕРЯ Зелена салата с парчета
ябълка и няколко орехови ядки; киш
с тофу (виж рецептата); 1 готов
соево-млечен десерт (продават се
в магазините за диетични храни)

ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     
ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     ДИЕТАТА     

3-ТИ ДЕН2-РИ ДЕН1-ВИ ДЕН

КИШ С ТОФУ

Към 100 г брашно се добавят
постепенно 3 яйца, 500 мл нату-
рална соева напитка и 250 г то-
фу на парчета, предварително
оваляни в зехтин и брашно.
Всичко се разбърква добре и се
пече 40 мин в предварително
загрята до 200 °С фурна.

ПЪЛНЕНИ чУШКИ ЗА 4-МА

100 г соеви протеини се накисват във во-
да. Намачкват се, докато се получи „кай-
ма“. Нарязват се на ситно 2 скилидки
чесън и 2 малки глави лук и се объркват с
каймата. Подправят се с 1 с. л. соева пас-
та, 1 с. л. брашно, 2 к. л. ситно нарязан
пресен джинджифил (или 2 к. л. червен пи-
пер) и 1 разбито яйце. Чушките се пълнят
с тази смес, поливат се с малко зехтин и
се пекат около 50 мин върху канапе от 4
глави лук, нарязани на тънки филийки.

ДЕСЕРТ С МАЛИНИ ЗА ДВАМА

Смесва се 1 ванилия с 1 пакетче ва-
нилова захар. Добавят се 250 мл сое-
ва сметана и сместа се слага да кип-
не. В купички за крем карамел се на-
реждат по няколко малини (може и
замразени) и върху тях се изсипва
сместа. Съхранява се 6 часа в хладил-
ника преди консумиране. Украсява се
с малини и ментови листенца.



ПОДРОБНОСТИ 
ЗА СОЕВИТЕ ПРОДУКТИ
�Соевите зърна не бива да се бъркат със
соевите кълнове, които всъщност са съв-
сем различно растение – вид китайско бобе-
но растение, което съдържа 95% вода, вита-
мини, но много малко протеини.
�Соевата напитка се получава от стрити
соеви зърна и вода. Тя е дълготрайна и може
да се ароматизира с ванилия и какао и да се
обогати с калций, витамини и минерали.
�Тофу е пресен продукт, вид сирене, което

се получава, след като „соевото мляко“ се
остави да се изцеди и коагулира (да се
втвърди). Можеш да го откриеш в магазини-
те за диетични храни или на екощандовете. 
�Соевата паста се приготвя от ферменти-
рали соеви зърна. В Япония и Корея тази тех-
нология е използвана още през VII в. При пос-
тепенното є усъвършенстване се получава со-
евият сос – гъста течност, приготвена от
соеви зърна и сол или от ферментирало соево
брашно. Добавя се към бульони и сосове.
�Соевите протеини се предлагат и във

вид на гранули като заместители на мляно-
то месо. Също така се срещат и соеви сте-
кове като полуфабрикат, подправени и го-
тови за готвене.
�Десерти от ферментирала соя или со-
ев йогурт – правят се със закваска по схо-
ден начин като кравето кисело мляко. Сое-
вите десерти са кремообразни – пресни или
дълготрайни, без консерванти и др.
�Соева сметана – тя може напълно да за-
мести истинската течна сметана в готве-
нето.
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ОБЯД Зелена салата; филе от бяла риба на пара с
гарнитура от печени тиквички с чесън и магданоз
и сварен ориз басмати на пара; соево кисело мляко
ВЕЧЕРЯ Соева лазаня (виж рецептата); зелена са-
лата; 1 портокал

ОБЯД Салата от суров спанак; те-
лешко с червен боб на котлон; обик-
новено кисело мляко с малко стафи-
ди
ВЕЧЕРЯ Салата с тофу (виж рецеп-
тата); чаша соево кисело мляко с
парченца портокал за десерт

ОБЯД Зелена салата; варено пиле с гарнитура
от задушени зеленчуци; соево кисело мляко
ВЕЧЕРЯ Солен кейк с тофу, чушки и маслини
(виж рецептата); соево кисело мляко, в което е
разбъркана шепа замразени ягоди

4-ТИ ДЕН

7-И ДЕН

8-И ДЕН

9-И ДЕН

5-И ДЕН

6-И ДЕН

СОЕВА ЛАЗАНЯ ЗА чЕТИРИМА

100 г соеви протеини се накисват във вода.
Разбъркват се до получаване на кайма. 2 скилид-
ки чесън и 2 глави лук се пасират с малко зех-
тин. Разбъркват се в каймата заедно с 1 с. л. со-
ева паста и 1 буркан стерилизирани домати, 2
настъргани моркова и 2 предварително нарязани
и запържени за кратко в зехтин тиквички. При-
готвя се сос бешамел, но със соева напитка. В
тава се подреждат ред зеленчукова кайма, ред
кори за лазаня. Всичко се залива с бешамела и
отгоре се настъргва кашкавал. Пече се 40 мин
на 200 °С.

САЛАТА С ТОФУ

ЗА чЕТИРИМА

125 г тофу се нарязват на кубчета,

които се мариноват за 1 час в 1 с. л.

соева паста. Добавят се 200 г грах и

100 г зелен боб, сварени на пара, 1

малка консерва нахут, 1 голям до-

мат, нарязан на кубчета, и 1 връзка

пресен босилек. Салатата се подп-

равя със зехтин и балсамов оцет.

СОЛЕН КЕЙК С ТОФУ,
чУШКИ И МАСЛИНИ

Рецептата е за 6 души 
2 чушки (1 зелена и 1 червена) се почистват и
нарязват на кубчета. Запържват се за кратко
в 1 с. л. зехтин. Към 200 г брашно се добавят
постепенно 3 яйца, 1 пакетче бакпулвер, 100
мл студено соево мляко, 100 мл зехтин, 100 г
намачкано тофу, малко босилек, щипка кими-
он, чушките и 100 г маслини, нарязани на пар-
ченца. Всичко се поръсва със сол и черен пи-
пер, изсипва се в тефлонова форма за кейк и
се пече 40 мин на 180 °С.

ОБЯД Салата от зеле и моркови, подправена
със зехтин и балсамов оцет; варено пиле с гарни-
тура от задушени зеленчуци; соево кисело мляко
(менюто е почти същото като на 6-ия ден)
ВЕЧЕРЯ Хрупкави зеленчуци с тофу (виж ре-
цептата); плод по избор, според сезона ОБЯД Салата

от соеви кълнове
с мариновани гъби
и магданоз; прясна
риба тон, марино-
вана в лимон и
зехтин, с гарни-
тура (нахут от
консерва, може и
консервиран зелен
боб); соево кисело мляко, в което е
разбъркан 1 нарязан на парчета ба-
нан
ВЕЧЕРЯ Салата от краставици и
домати; тофу върху филия пъл-
нозърнест хляб; соева мусака (гот-
ви се като обикновената, но вмес-
то свинска кайма се слага соева)

ОБЯД Салата от зеле и моркови, залята със соева
сметана; филе от бяла риба на пара с гарнитура от
задушен грах; грис със соево мляко за десерт (виж ре-
цептата)

ВЕЧЕРЯ Салата от консервиран зелен боб и чесън;
соев стек; плод по избор (според сезона)

ХРУПКАВИ ЗЕЛЕНчУЦИ С ТОФУ

125 г тофу се нарязват
на кубчета, които се
мариноват за 1 нощ в 2
с. л. соев сос, 2 намач-
кани скилидки чесън, 1
с. л. соева паста, 2 к. л.
настърган джинджифил
и 2 с. л. зехтин. В 1 с. л. зехтин се запъ-
ржват 3 настъргани на едро моркова, 1 тик-
вичка, 1 червена чушка, нарязана на лентички,
и 1 глава кромид лук, нарязан на едро. Накрая
се добавят и парчетата тофу заедно с ма-
ринатата и всичко се пържи още 2 мин. Сер-
вира се топло.

ГРИС СЪС СОЕВО МЛЯКО

Половин литър соево мляко се
слага да заври с 1 ванилия. В не-
го постепенно се разбъркват
100 г грис. Бърка се енергично и
сместа се оставя да ври на слаб
огън 15 мин. Когато се сгъсти,
се отстранява от котлона и
към нея се прибавят 2 с. л мед.
Разпределя се в купички и се поръсва с канела. 

10-И ДЕН 11-И ДЕН

12-И ДЕН

ОБЯД Печени чуш-

ки с чесън; кюфтета

от телешка кайма с

къри, соев шоколад

ВЕЧЕРЯ Салата от

суров спанак със су-

сам; пълнени домати

със соя и ориз басма-

ти; шейк от соево

мляко и плодове по

избор

ОБЯД Салата от суров спанак; филе от мерлуза с гарнитура от печени чушки
ВЕЧЕРЯ Гъста крем супа от тиквички и домати; шишче от соя по провансалски
(виж рецептата); кисело мляко с ягоди

ОБЯД Домати с моцарела и

зехтин; печено пуешко бяло ме-

со с гарнитура (варен карфиол,

полят със соев сос бешамел);

кисело мляко, в което е разбър-

кана шепа замразени боровинки

ВЕЧЕРЯ Киш със зеленчуци,

приготвен със соево мляко;

плодова салата (от ананас и

портокали); соево кисело

мляко

ШИШчЕ ОТ СОЯ ПО ПРОВАНСАЛСКИ

2 соеви стека се нарязват на големи кубчета. Запържват се до златисто в ти-
ган и се поръсват с 1 к. л. червен пипер и малко къри. 1 зелена чушка, нарязана на
едри ленти, също се запържва за кратко. Посолява се. Парчетата стек се наниз-
ват на предварително намазан с олио шиш, като се редуват с чушка и чери до-
мати. Шишчето се пече в силно загрята фурна 6–7 мин, като по средата на пе-
ченето се обръща.
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Ã ного жени с триста мъки успяват да отслабнат, но веднага
след това си наваксват стопените килограми, защото се

връщат към стария си режим на хранене. По време на диетата ор-
ганизмът вече е свикнал с подаването на по-малко калории. Използ-
вай този момент и генерално промени хранителните си навици. Та-
ка няма да ти се налага отново да пазиш диета!

M
”‚ÂÎË˜‡‚‡È ·‡‚ÌÓ Í‡ÎÓËËÚÂ През първата седмица
след диетата ги увеличи само със 100–200 на ден. И задължи-

телно контролирай теглото си всеки ден. Ако забележиш, че започ-
ваш отново да пълнееш, намали пак калориите на приеманата хра-
на със 100–200 и опитай отново да ги прибавиш към режима си на
хранене през следващата седмица.

M
»Á·ˇ„‚‡È Ï‡ÁÌËÚÂ Ò‡Î‡ÏË, ÒÓÒÓ‚ÂÚÂ Ë ˜ËÔÒ‡ По-
добре наблегни на пълнозърнести продукти като хляб, мака-

рони и ориз. Те зареждат организма с полезни бързи въглехидрати,
стимулират храносмилането и засищат задълго. Не заливай сала-
тите със сосове и се въздържай все още от лелеяното пакетче
чипс. Колбасите по принцип са вредни – не само за фигурата.

M
»ÁÔËÚ‚‡¯ „Î‡‰? Тогава яж зеленчуци, колкото ти душа
иска. Не е нужно винаги да са сурови. Приготвяй си вкусни са-

лати, задушавай ги на пара или в малко зехтин, с много подправки.
А какво ще кажеш за богатата зеленчукова супа?! Зима е – орга-
низмът ще ти бъде благодарен за нея.

M
¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÔËÂ¯ ÏÌÓ„Ó ÚÂ˜ÌÓÒÚË! Пиенето на мине-
рална вода и чайове подпомага транспортирането на храни-

телните вещества и тяхното по-оптимално усвояване. От време
на време можеш да си позволяваш и фрешове. Но винаги сутрин, не
вечер, защото и от плодовата захар се пълнее.

M
≈‰ËÌ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡˘ ‰ÂÌ Ако не си доволна от показате-
лите на кантара, определи си един разтоварващ ден през сед-

мицата. Най-добре е това да са понеделник (след пира през уикен-
да) или пък четвъртък (преди петъчно-съботния хранителен мара-
тон). Изяждай по 1,5 кг плодове, разпределени на порции. Ябълките
са подходящи, защото са богати на пектин (облекчава храносмила-
нето) и са нискокалорични. Ананасът и грейпфрутът също са
„отслабващи“ плодове. Предимството им е, че активират хранос-
милането на белтъчини и оздравяват тъканите.

M
ÕÂ Á‡·‡‚ˇÈ ‰‡ ÒÂ ‰‚ËÊË¯! ÃÌÓ„Ó! Поне един път през
седмицата посещавай спортната зала. Плуването също е по-

лезен спорт. И тъй като сега е студено и не можеш да тичаш в
парка, ти предлагаме поне да караш велоергометър. В залата или
вкъщи – ти избери.

Дария АЛЕКСАНДРОВА

СЛЕД ДИЕТАТА

¡ÂÁ ÈÓ-ÈÓ ÂÙÂÍÚ¡ÂÁ ÈÓ-ÈÓ ÂÙÂÍÚ

Greenline интимен лосион „Ин-Кеър“ е създаден преди 20
години по древна китайска рецепта. Продуктът е сух
екстракт от 14 билки с доказан ефект. Той поддържа
балансирано pH и лекува вагинални инфекции, причинени от
гъбички и бактерии. В Китай масово се използва за лечение на
гинекологични и кожни заболявания. Greenline Интимният
лосион „Ин-Кеър“ е изцяло натурален и затова не унищожава
полезните бактерии и няма странични ефекти. Безопасен е
при употреба и от бременни жени.
Кога се препоръчва лосионът „Ин-Кеър“

�
При вагинален дискомфорт, при възпаление, причинено
от гъбички и бактерии, засилено течение, както и

профилактично.

�
Използва се за третиране на trichomonas vaginalis и не
специфични вагинити.

�
Ефикасен е и при остра екзема, контактен дерматит,
акне, изгаряне и трихофития на тялото.

Как действа
Действието му е антибиотично. Изследванията показват,
че той разрушава стените на клетките на кожните и на
вагиналните гъбички, в резултат от което гъбичките
умират. Лосионът няма бактериостатична активност за
лактобацилите, които са нормална флора за влагалището на
жената. Освен това притежава и противовъзпалителни
свойства, повишава имунитета на клетките в организма и
усилва бактерицидната функция на левкоцитите.
Състав: Greenline интимен лосион „Ин-Кеър“ е концентрат
от 14 билки, някои от които растат само във
високопланинската провинция Сечуан. Shechuangzi (Fructus
Cnidii) е основна билка с антигъбично действие. Jinyinhua (Flos
Lonicerae), Zhi zi (Fructus Gardeniae ), Huangbo (Coretex phelloden-
dri), Ku shen (Radix Sophorae Flavescentis) са със силно
антимикробно действие, а Di fu zi (Fructus Kochiae) облекчава
сърбежите и дискомфорта.
Как се използва: 1. При вагинални инфекции и възпаления
областта на половите органи се третира с 10% разтвор,
получен от разтварянето на 10 мл лосион в 90 мл вода. Или
влагалището се промива 2 пъти дневно с дамския душ в
продължение на 7 дни с разтвора. 2. При ежедневна
профилактика областта се третира с 3–5% разтвор. При
остра екзема и контактен дерматит инфектираните
области се налагат с компреси, напоени с разтвор с различна
концентрация – от 30 до 50% – 4 пъти дневно в продължение
на 7 дни. 3. При изгаряне засегнатият участък се маже 3 пъти
дневно с 5% разтвор. 4. При трихофития на тялото и на
хълбоците засегнатите места се налагат  3 пъти дневно в
продължение на 3 седмици с мокър компрес, напоен с 50%
разтвор. 5. Може да се разтваря и във водата във ваната
(по половин бутилка лосион) при профилактика на кожни
проблеми. 6. Препоръчва се за ежедневна профилактика при
бременност, след раждане, за третиране на външните
полови органи, както и за промивки преди и след сексуален
контакт.

Търсете продуктите на Yin Care в аптеките 
За повече информация: www.greenlinebg.com, tel: 0885/881199

Нещо повече 
от pH балансиращ лосион
ЕФИКАСЕН ПРИ ВАГИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ



Н
е можеш да тичаш
при чичо доктор за
всяка настинка. Но в
същото време не мо-

жеш и да си самоназначиш капки
и спрейове от аптеката на
собствена глава – има риск да
си навлечеш лекарствен ринит.
Запомни, че съдоразширяващи-
те препарати, каквито са кап-
ките за нос, трябва да се прила-
гат не повече от 3–5 дни. После
стават безполезни! Но съгласи
се, че и народните лекове про-
тив хрема са доста ефикасни.
Спомни си само как баба ти го-
реше захар на котлона и те ка-
раше да вдишваш дима. Нали ти
се отпушваше носът? 

Ако се почувстваш уморена,

ако гърлото започне да „дращи“,
ако преглъщането изведнъж
стане болезнено и носът ти
прокапе, веднага се възползвай
от нашите ценни рецепти за
бърза помощ.

„ОТМИВАНЕ“ 
НА ИНФЕКЦИЯТА

Два пъти на ден прави про-
мивки на носа и устата с
разтвор от 1/2 ч. ч. гореща во-
да, 1/2 ч. л. морска сол и 3 капки
йод (5%). Ако не понасяш ми-
ризмата на йод, замени го с ня-
колко чаени лъжички отвара от
лайка или жиловлек. 

За да дишаш по-свободно, мо-
жеш да промиваш носа и с топ-
ла минерална вода, в която
предварително си разтворила
малко сода бикарбонат (в 1 ч. ч.
вода се разтваря 1 ч. л. сода).
Промивките можеш да правиш
с обикновена спринцовка.

ЛЕКАРСТВА 
ОТ ХЛАДИЛНИКА

ЧЕСЪНЪТ много бързо ще се
справи с хремата. Почисти ед-
на скилидка, срежи я по дължина
на две и пъхни по едно парче в
ноздрите. Не забравяй преди
това да намажеш ноздрите от
външната страна с растително
масло, за да не разрани и зачерви

чесновият сок кожата. Използ-
вай този метод преди лягане, за
да не миришеш на чесън на коле-
гите. 

Не по-малко ефективно е и
смъркането на ЛИМОНОВО
ЕТЕРИЧНО МАСЛО (продава
се в аптеките). Но можеш да си
приготвиш в домашни условия
и специална лимонова паста.
Смели един лимон заедно с кора-
та с кухненския комбайн (за
предпочитане е да е лайм – зе-
лен лимон). Към получената ка-
ша добави 50 г МАСЛО ОТ
ПРАСКОВА и 1 с. л. МЕД и
разбъркай до получаване на ед-
нородна смес. С тази смес на-
мазвай ноздрите и вътрешната
част на носа сутрин, вечер и
преди да излезеш навън, на сту-
да. Съхранявай лимоновата ка-
ша в хладилника.

В борбата с току-що започна-
лата простуда ще ти помогнат
и „зеленчуковите“ капки за нос.
Смеси пресен МОРКОВЕН

СОК със същото количество
гореща вода и във всяка ноздра
капни по 3 капки. Тази процеду-
ра прилагай 5 пъти на ден.
Сокът от ЧЕРВЕНО ЦВЕК-
ЛО също облекчава хремата –
капвай по 5–6 капки от него във
всяка ноздра.

При заболяване на горните ди-
хателни пътища пий горещ (но
не изгарящ!) ПИЛЕШКИ
БУЛЬОН, подправен с черен пи-
пер и пресни зелени подправки.
Благодарение на съдържащата
се в него аминокиселина цисте-
ин той намалява отделянето на
слуз и облекчава отоците на
слизестата обвивка на носа.

Ако разполагаш с повече вре-
ме, забъркай „лекарство“, кое-
то ще активизира работата
на имунната ти система и тя
по-лесно ще се справи с вируси-
те, размножили се на пълчища
в носната кухина. Смели в кух-
ненския робот 200 г бял
ГРЕЙПФРУТ (без кожата и
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НАСТИ
НКИ

Причината 
за подсмърчането или
ринита е възпаление
на слизестата 
обвивка на носа

ССТТООПП  
на подсмърчането
ВВ  ссааммооттоо  ннааччааллоо  ннаа  ппррооссттууддааттаа,,  ккооггааттоо  

ссааммоо  ттии  ее  ззааппуушшеенн  ннооссъътт,,  ммоожжеешш  ддаа  ссее  

ссппррааввиишш  ссааммооссттоояяттееллнноо  сс  ппррооббллееммаа..  

ППррии  ттоовваа  ббеезз  ххааппччееттаа..

Много помагат 
горещи вани на краката

ССТТООПП  
на подсмърчането



семките) и 100 г замразен КА-
СИС. Към получената смес до-
бави 200 г МАЛИНИ от ком-
пот и разбъркай добре. Остави
„лекарството“ да престои ня-
колко часа в плътно затворен
съд на стайна температура.
Приемай от него по 1 с. л. 3 пъ-
ти на ден, половин час преди
хранене. Съхранявай го в хла-
дилника в стъклен буркан с ка-
пачка на винт. 

Много полезни при хрема са го-
рещите бани на краката. Налей
в леген гореща вода. Разтвори в
нея 1–2 с. л. СУХА ГОРЧИЦА,

натопи крака в легена и се от-
пусни. Продължителността на
процедурата трябва да е не по-
вече от 15 мин. След това хуба-
вичко попий краката с хавлиена
кърпа, обуй вълнени чорапи и –
веднага под юргана.

ВДИШВАНЕ НА 
ЦЕЛЕБНИ АРОМАТИ

�
От лайка, жиловлек, ли-
пов цвят и салвия се при-

готвя отвара (на литър вода
се слага по 1 с. л. от всяка бил-
ка). Прелей отварата в термос.
От време на време отделяй по
10–15 мин от ценното си време
да подишаш билковите изпаре-
ния.

�
Налей вода в малка купа и
я кипни на котлона. До-

бави 1 ч. л. сол, 1 с. л. сухи лис-
та от евкалипт и 1 с. л. расти-
телно масло. Отстрани отва-
рата от огъня и внимателно се
наведи над нея – вдишвай дълбо-
ко ароматните пари през носа в
продължение на 5–10 мин. Прави
си инхалации с тази течност
преди сън. След процедурата на-
мажи ноздрите с подхранващ
крем.

�
Много ефективен в борба-
та с хремата е пчелният

мед. В чайник кипни малко вода
и добави към нея 1 с. л. мед.
Вдишвай изпаренията през
сламка, пъхната в чучура на
чайника. Продължителността
на медените инхалации не бива

да надвишава 10–15 мин.

ОВЛАЖНЯВАЙ 
ВЪЗДУХА 

В СПАЛНЯТА
Старай се „климатът“ в спал-

нята ти да е влажен, а не сух.
Защото сухият въздух допъл-
нително дразни слизестата об-

вивка на носоглътката. Сложи
тасче с вода на парното и чес-
то пръскай въздуха с пулвериза-
тор, пълен с вода. Особено важ-
но е да овлажниш въздуха в ста-
ята, преди да си легнеш, защо-
то симптомите на настинка-
та най-отчетливо се усещат на
сутринта след ставане. 
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Кога без лекар 
НЕ МОЖЕ
Ако хремата продължи по-
дълго от седмица, това ве-
че е сериозен повод да се
обърнеш към оторинола-
ринголог или алерголог. Оби-
чайният остър ринит ми-
нава за няколко дни. Но ако
в продължение на седем дни
дишаш трудно, чувстваш
отпадналост и от време на
време те измъчват силно
главоболие, сълзотечение и
парене в очите, има опас-
ност да си развила някое
друго, по-сериозно заболява-
не, с което само чичо док-
тор може да се справи.

ВПРОЧЕМ...

Медът е средство

номер едно 

за борба с хремата

Инхалациите с 

различни билки ще 

облекчат значително

дишането ти

Горещият бульон ще 

намали отделянето 

на слуз от носа

Пий чай с лимон и 

включи в менюто си

цитрусови плодове, 

ако си настинала
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В
своята родина Китай
чаят е известен от
незапомнени времена.
Сведенията за стиму-

лиращата напитка датират от
около 500 г. пр. н. е., но в теч-
ност от национално значение за
китайците тя се превръща чак
през X в. В Китайската древна
енциклопедия от ІV в. чаят се
споменава и като лекарствено
растение. В Япония чаят започ-
ва да се пие масово през ХVІІ в.,
но е известен много векове по-
рано. В Европа е пренесен за
първи път през 1517 г. от пор-
тугалците. През 1664 г. анг-
лийският крал получава подарък
два фунта чай от Източноин-
дийската компания. Оттогава
той става традиционна тони-
зираща напитка в Англия.

СПЕЦИАЛНА 
ОБРАБОТКА

Чаеното растение се отглеж-
да за получаване на зелени лето-
расли и листа. От тях се при-
готвят два основни вида чай –
байхов, получен от най-нежна-
та връхна част на летораслите
(пъпка и 2–3 листа), наричан
флеши, и пресован, приготвен
от загрубелите леторасли и
листа по време на есенната бе-
ритба. Набраният чай се обра-
ботва чрез изсушаване, фермен-
тация и сортиране. За да се по-
добрят вкусовите и ароматни-
те му качества, дегустатори
смесват няколко сорта, т. е.
правят купаж. Съществуват
няколко основни вида обрабо-

тен чай – черен, зелен, червен и
жълт. Последните два са разп-
ространени само в Китай. Зеле-
ният чай се произвежда без фер-
ментация, червеният и жълти-
ят – с непълна ферментация.

ТАНИНИТЕ – 
НАЙ-ЦЕННИ

В състава на чая влизат около
120–130 различни сложни химич-
ни вещества, които са взаи-
мосвързани и образуват биоло-
гичноактивен комплекс. По вре-
ме на беритбата – от май до
октомври – флешите съдържат
2,5–5% кофеин, 0,15% етерични
масла, 14,3–35,4% танини и поч-
ти целия комплекс витамини –
С, Д, А, В, Р, и минерални соли –
калий, фосфор, калций и магне-
зий. Около половината от веще-
ствата, които влизат в съста-
ва на чая, е разтворима, а пове-
че от 1/3 от сухото вещество
преминава в настойката. Уста-
новено е, че 80–90% от вита-
мин С също преминават в нас-
тойката. От многобройните
вещества, които се съдържат в
чая, най-голямо значение имат
танините, катехините, поли-
фенолите и техните производ-
ни с висока биологична актив-
ност.

ЗА СТИМУЛ, 
ЗА ТОНУС 

И ЗА КОМПРЕСИ
Лечебните свойства на чая са

ивестни отдавна. Той стимули-
ра жизнената дейност, регулира
храносмилането, има бактери-

цидни свойства, полезен е при
стомашно-чревни разстрой-
ства. Установена е и важната
роля на чая за регулиране на об-
мяната на веществата. На-
питката оказва благоприятно
въздействие върху бъбреците и
отделителната система. Сти-
мулиращите є свойства се оп-
ределят главно от кофеина. Ед-
на чаена чаша силен чай съдържа
0,02–0,1 г кофеин в зависимост
от вида и начина на запарване.
Силният чай е много полезен
при физическо и умствено из-
тощение. Но не бива да се злоу-
потребява със силната запарка,
защото тя може да провокира
болестни състояния, като нап-
ример ускорено сърцебиене и по-
ява на чувство за страх. 

Не се препоръчва 
да се пие силен чай при
безсъние, органични 
заболявания на сърдеч-
носъдовата система,
атеросклероза и 
хипертонична болест.

Силният чай се използва и
външно. Например преди излиза-

не на слънце се препоръчва изми-
ване с чай. А компресите, напо-
ени с чай, отнемат високата
температура и намаляват бол-
ките при слънчево изгаряне. За-
ради високото си съдържание на
танини чаят се препоръчва на
болни от остри стомашни
разстройства.

БЪРЗА ПОМОЩ
�Също както препаратите,
съдържащи кофеин, чаят е под-
ходящ за оказване на първа по-
мощ при отравяне, което по-
тиска централната нервна сис-
тема, отслабва сърдечната
дейност и дишането.
�Японски учени са установи-
ли, че чаят, особено зеленият,
намалява вредното влияние на
радиоактивните вещества вър-
ху организма. Катеините, кои-
то придават цвета и вкуса на
черния чай (при ферментация
катехините се окисляват и
потъмняват), се свързват с
изотопа на стронций 90. 
�Експериментално е устано-
вено, че влизащите в състава на
дъбилните вещества на чая ка-

АКО НЕ ПИЕШ ЧАЙ,
ОТКЪДЕ ЩЕ ВЗЕМЕШ
СИЛА?

Руска поговорка

ЧЧаашшаа  ччаайй,,
ммоолляя!!

ЧЧаашшаа  ччаайй,,
ммоолляя!!

“
„
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техини, които са близки по
строеж до витамин Р, повиша-
ват усвояването на аскорбино-
вата киселина и заздравяват ка-
пилярите.

�Доказано е, че запарката от
зелен чай помага да се намалят
артериалното налягане и ниво-
то на холестерола в кръвта в
началото на заболяването и по-

добрява самочувствието на
болните от атеросклероза, а
също така блоготворно повлия-
ва ревматизъм и хроничен хепа-
тит. 

�Поради силните бактери-
цидни  свойства на зеления чай
той се ползва и за лечение на ди-
зентерия. Но терапията с него
трябва да се провежда само по
лекарско предписание, защото
от полезен може да стане вре-
ден.
�Китайците и японците, ко-
ито пият много чай, се славят
със здрави нерви, издръжливост
и сила.

ОСОБЕНОСТИ 
НА НАЦИОНАЛНОТО

ЧАЕПИЕНЕ
Всички народи, за които чаят

е традиционна национална на-
питка, го приготвят по свои
рецепти. Известни са китайс-
ки, монголски, тибетски, анг-
лийски и руски начин на запарва-
не на чая. Китайците и японци-
те го пият чист. Според тях
добавките развалят вкуса на
напитката. Някои източни на-
роди прибавят изсушени листа
от жасмин към чая. С лимон го
пият в Иран и Турция, като го
сервират в „компанията“ на
стафиди, смокини и бадеми.
Руснаците поднасят чая със
сладко или с тестени изделия.

Лили НАЙДЕНОВА

�
ЧАЙ ОТ МАЩЕРКА В 1 ч. ч.
вода се сваряват 3 ч. л.

билка за 3 мин. Киснат още 3
мин. Чаят се пие топъл 3 пъти
дневно. Успокоява кашлица,
отхрачване, намалява темпе-
ратурата и действа противо-
вирусно. Не се препоръчва на
бременни, на деца и на пациен-
ти с чернодробни и сърдечни
заболявания.

�
КРОМИД ЛУК Той прите-
жава фитонцидно, про-

тивокашлечно и отхрачващо
действие. Приема се счукан с
малко мед, сварен в прясно
мляко или изпържен в краве
масло – по няколко лъжички
дневно. При хрема в носа се сла-
гат тампони, напоени със сок
от кромид, или се капят капки
от разреден сок.

�
ЧЕСЪН При епидемия от
грип с бронхит преди

всяко хранене се приемат по
10–15 капки чеснов сок или счу-
кан чесън с мед (по 1 ч. л. на 2
часа). При хрема в ноздрите 3
пъти дневно се капят по 3–4
капки чеснов сок.

�
ЕВКАЛИПТ Евкалиптовите
листа (и маслото, доби-

вано от тях) притежават про-
тивовъзпалително действие и
затова са много подходящи за
лечение на инфекции на диха-
телните пътища, грип, прос-
туда, бронхити и астма. 1 с. л.
сухи листа се запарва в 500 мл
вряла вода. Пие се по 1 винена
чаша охладена и прецедена теч-
ност преди всяко хранене. При-
лагат се и инхалации с евкалипт
– в 100–150 мл кипяща вода се

капват 20 капки етерично мас-
ло от евкалипт (аптечно) и из-
паренията се вдишват веднага. 

�
СМЕСЕН ЧАЙ ЗА ГРИП С БРОН-
ХИТ Смесват се по 20 г

чубрица и цвят черен бъз и по
30 г цветове от лопен и листа
от подбел. 1 с. л. от билковата
смес се запарва за 10 мин в 1 ч.
ч. вряла вода. Течността се
прецежда. Чаят се пие топъл.

�
ЧАЙ ОТ МЕДУНИЦА, ЛИПОВ
ЦВЯТ И ЧЕРЕН БЪЗ Смесват

се по равни части от билките.
1 кафейна лъжица от сместа се
запарва за 10 мин в 1 ч. ч. вряла
вода. Пие се по 1/2 ч. ч. 4 пъти
дневно. Влияе изпотяващо и
температуропонижаващо.
Към всички чайове при грип и
възпаления е желателно да се
прибавят и други лечебни ви-

дове и плодове: шипки, касис,
трънки, листа боровинки, лис-
та от горска ягода, зърна ана-
сон, лайка, дива ябълка, джинд-
жифил, накиснат в лимонов
сок, сокове от цитрусови пло-
дове, лавандулов цвят, ябълко-
ви обелки, сушени портокало-
ви кори и др.

Д-р Неделка МИТРЕВА
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Ако ви е „нагазил“ грипът

Независимо от многобройните рецепти за приготвянето на чая има няколко прости правила, кои-
то, ако не се спазват, може да се похаби и най-висококачественият чай.

Важно е как се съхранява чаят. В домашни условия той трябва да се държи в стъклени или
порцеланови съдове, които се затварят плътно, за да не прониква никаква друга миризма

през тях. Чаят попива много бързо другите аромати.
Вкусът на чая зависи и от водата, с която той е приготвен. Не е подходяща нито много
твърдата, нито много меката вода. За всяка запарка трябва да се използва прясна вода.
В запарката преминава значителна част от биологичноактивните съставки на чая, в това
число и витамини. Танините придават на напитката червено-кафяв цвят, а етеричните

масла – аромат. При варенето или при претоплянето на чая етеричните масла се изпаряват. За-
това прясната запарка е много по-ароматна от престоялата няколко часа.

Чаят се характеризира със сила, цвят, вкус и аромат. Под сила се разбира концентрация-
та на разтворимите вещества в настойката. Силна запарка става на четвъртата-пета-

та минута след заливането на чая с вряла вода. Установено е обаче, че зеленият чай е най-конце-
нтриран на петата-осмата минута след запарването.
След това силата на запарката започва да намалява поради бързото изпаряване на етеричните
масла. В разтвора обаче преминават фракциите с горчив вкус, за които много хора се заблужда-
ват, че определят силата на запарката. В действителност силен е чаят с тръпчив вкус. Тъмни-
ят цвят на течността невинаги е показател за силен чай. Висококачествените зелени и жълти
чайове, които са богати на много разтворими вещества, са слабо оцветени.

Продаваният в насипно състояние зелен байхов чай може да се запарва също както черния
байхов чай. Но зеленият съдържа значително повече танин и кофеин. Затова, за разлика от

черния, от зеления се запарва два пъти по-малко количество. Добрата запарка от зелен чай има
кехлибареножълт цвят.
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Н
е е лесно да се отговори на този въпрос. Тъй като често
пъти се колебаем дали нещо е полезно, или вредно, това е
достатъчна причина да разгледаме под лупа най-често сре-
щаните ежедневни здравословни прегрешения.

Един кроасан на закуска или 
никаква закуска?

По принцип не трябва да пропускаме закуската, защото тя снаб-
дява организма с енергията, която той е изгубил през нощта. Ос-
вен това многобройни изследвания сочат, че навикът да се закус-
ва с течение на времето води до... отслабване.
Но все пак зависи какво точно ядеш на закуска. Един кроасан при
всички случаи е много по-вреден, отколкото никаква закуска. За-
щото сладкият му пълнеж покачва нивото на кръвната захар, ко-
ето пък задължително ще провокира атака на вълчи глад най-мно-
го след два часа. Да не говорим за това, че един кроасан съдържа
около 13 г мазнини, което е смърт за фигурата. 
По-добре започни деня с лека въглехидратна закуска, състояща се
от пълнозърнест хляб и парче шунка, мюсли с кисело мляко или
един плод.

По-добре спортуваща, но дебела, 
отколкото мързелива, но слаба?

Отпуснатостта и мързелът вредят с течение на времето много
повече на организма ти, дори и да си стройна и слаба. Това сочи ед-
но американско изследване, проведено с 900 жени с различно тегло,
които въобще не спортуват. Оказало се, че всички те са изключи-
телно застрашени от сърдечен инфаркт. Нищо чудно. Все пак ре-
довните тренировки подобряват кръвообращението и работата
на сърцето, пък дори и да не отслабваш от тях. 

Да изпушиш няколко цигари, 
по-вредно ли е, отколкото 

да стоиш два часа в задимен бар, 
без да пушиш?
Ясно е, че пушенето сериозно вреди на твоето здраве. Повече,
отколкото пасивното пушене. Тъй като инхалирането на цигаре-
ния дим уврежда трайно съдовете и сърцето. Активната консу-
мация на цигари има и още по-тежки негативни последици – пове-
че от 1/3 от пациентите с ракови заболявания в индустриалните
държави са пушачи! При пасивното пушене се увеличава „само“
рискът от рак на белия дроб – ориентировъчно с около 40%.

Не е ли по-здравословно 
да ходиш на солариум, вместо 

да правиш слънчеви бани?
Посещението на солариум е най-лошата алтернатива по пътя за
придобиване на златист загар. Нищо че повечето модерни солариу-
ми работят с UVA лъчи (онези, по-дългите, които не провокират
рак на кожата). По-вредните (UVB лъчите, които са виновни за
слънчевите изгаряния) се филтрират в солариумите. Но все пак, за
да се постигне така жадуваният загар, тялото се облъчва с лъчи с
голяма концентрация, което, естествено, увеличава риска от хро-
нични кожни увреждания и не на последно място от рак на кожата.
Затова, солариум – от време на време, слънчеви бани – разумно!

Изцяло здравословно меню 
или fast food плюс витамини 

на таблети?
Не стъпвай в заведения за бързо хранене, ако искаш да се храниш
здравословно и да поддържаш фигурата си във форма. Витамини-
те на таблети въобще не са в състояние да компенсират вреди-
те, които ще ти нанесат дюнерите и мазните сандвичи с майо-
неза. Хранителните добавки могат само да подпомогнат благот-
ворното влияние на витамините, които постъпват в тялото от
здравословните храни (от плодовете, зеленчуците, рибата и пъл-
нозърнестия хляб например). 
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Кое вреди
ПОВЕЧЕ
Кое вреди
ПОВЕЧЕ

Една мазна закуска е враг на талията. 
Но по-здравословно ли е сутрин 

да не сложиш и троха в устата?

?

?

?

?
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УПРАЖНЕНИЕ 2
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни по гръб на пода, със съб-
рани крака. Повдигни торса и се подпри на лакти. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Вдишай и повдигни двата крака нагоре,
перпендикулярно на пода. След това издишай и ги сгъни в
коленете, като ги придърпаш максимално към гърдите.
Упражнението се изпълнява 5–6 пъти.
ЕФЕКТИ Масажира вътрешните органи, стяга коремната
мускулатура и подобрява перисталтиката на червата.

CMYK-49

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.

Неотдавна Боби за втори път

демонстрира, че е ненадминат

във владеенето на най-сложни-

те и най-трудни за изпълнение

асани. Макар че по образование

е математик, призванието на

Боби е йогата. „Интегралните

и диференциалните уравнения

ми помагат да я практикувам,

тъй като те развиват конце-

нтрацията и контрола на ума.

А идеята на йога е именно та-

зи“ – твърди двойникът на

Сергей Станишев. Ако Боби

ти се струва вглъбен на сним-

ките, то е само заради упраж-

ненията, които изискват сери-

озно отношение. Иначе е ус-

михнат 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, 969-22-50.

КУРС

ПО Й
ОГА

Асани за 
ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ

Асани за 
ДОБРО ХРАНОСМИЛАНЕ

След новогодишното угояване и „хроничните“ януарски преяждания организмът ти
има нужда от профилактика. Ако не я направиш със специален хранителен режим,

възползвай се от упражненията на Боби за подобряване на храносмилането. 

УПРАЖНЕНИЕ 1
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни по
гръб на пода, със събрани крака и с ръ-
це, отпуснати край тялото. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Вдишай дълбоко и
сгъни десния крак. Опитай се да оп-
реш чело в него. Ръ-
цете са изпънати
напред, успоредни на
пода. Задръж напре-
жението 10 секунди и
издишай. Отпусни се на по-
да и придърпай с ръце сгънатия крак
към тялото. Повтори същото и с ле-
вия крак. Упражнението се изпълнява
по 5 пъти за крак. 
ЕФЕКТИ Подобрява храносмилането
и перисталтиката, масажира вътреш-
ните органи, действа газогонно.
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Изпълняват се 26 бързи упражнения от
хата йога в определена последовател-

ност. Особеното на бикрам йога обаче е
мястото – температурата в помещени-
ето трябва да е 38 °С.

Тя именно осигурява по-интензивна рабо-
та на мускулите, сухожилията и другите
връзки. Освен това се постига изпотяване,
чрез което тялото по-бързо се освобожда-
ва от токсините. Бикрам йога работи и в
полза на укрепване на имунитета, което е
много важно през месеците на грипа и нас-
тинките.

За кого е предназначена
За да играеш бикрам, не се изискват кой

знае какви предварително отработени уме-
ния. Практически всеки може да изпълнява
упражненията. Хората със сърдечносъдови
проблеми или пък прекалено ниско кръвно
налягане трябва обаче да се посъветват с
лекаря, преди да се запишат на тренировка
по бикрам йога.

Целите за постигане
С редовни тренировки – 3–4 пъти седмич-

но – се постига подобряване на работата
на щитовидната жлеза и се облекчават
артритните болки. Чрез упражненията по
бикрам йога постепенно се огъвкавява ця-
лото тяло, което пък води до усещане за
вътрешна хармония и комфорт. 

ЙОГА ЗА ХОДИЛАТА
Краката се обуват в леки и лесни за
изпиране пантофки. Специалните за
тази цел оригинални цвички без пети
позволяват по-точни движения с ходи-
лата

ТОПЛО НА ТЯЛОТО И НА ДУШАТАТТооззии  ссттиилл  ее  ппооппуулляярреенн
оощщее  ии  ккааттоо  ииззппооттяявваащщаа
ййооггаа..  ТТоойй  ее  ррааззррааббооттеенн
ппррееддии  3300  ггооддииннии  оотт  
ИИннддеерр  ББииккрраамм  ЧЧооууннддууррии..

УПРАЖНЕНИЕ 3
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни на
пода върху подбедриците. Гърбът е
изправен, тялото е отпуснато мак-
симално. Дланите, поставени една
върху друга, притискат долната
част на корема. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Наведи тялото
напред, докато стане успоредно на
пода, така че дланите да притиснат
корема още по-силно. Задръж напре-
жението 30–40 секунди. Изправи
тялото и релаксирай. Упражнение-
то се изпълнява 5–6 пъти.
ЕФЕКТИ Стимулира перисталти-
ката, подобрява храносмилането.
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ПСИХО-

ФИЗИ
ОТЕ

РА
ПИЯ

акво мислиш за себе си, за други-
те, за света, в който живеем, за ситуация-
та, в която се намираш? Как се чувстваш
във всеки конкретен момент? Как усещаш
себе си на фона на останалите? Това са не-
ща, които си мислиш, че можеш да скриеш,
ако не говориш. Но дали е така?

През последните години хората се образо-
ваха много от книгите по популярна психо-
логия. Темата за езика на тялото не е нова,
нито непозната. Почти няма човек, който
да не знае христоматийното правило, че
скръстените ръце и крака издават затво-
реност и необщителеност. Дори статис-
тиката, че когато човек комуникира, окол-

ните възприемат 10% от онова, което го-
вори, 20% от интонацията и цели 70% от
това, което говорят мимиките и жесто-
вете му, не е тайна.

Но все пак дори и ние, по-просветените
по тази тема, понякога пропускаме нещо
много важно. Взираме се в по-дребните де-
тайли – как жестикулираме или къде гледа-
ме, но ни убягва най-основното – цялостна-
та позиция на тялото, стойката. 

Какво издава СТОЙКАТА

Изправената                         

Изправената и спокойна осанка, съчетана

с усмивка и добронамерено отношение,
подсказва на околните, че притежателят є
е стабилен и уравновесен човек, който знае
как да живее пълноценно. Подсъзнателно
тази позиция на тялото внушава, че на въп-
росния човек може да се разчита, и също
толкова подсъзнателно другите хора разби-
рат, че могат да му се доверят, да потър-
сят помощта му. Такъв човек несъмнено
буди желание за подражание и има много и
качествени приятели. 

Изкривената                         

Всеки ден срещаме, а сигурно и самите
ние сме хора, чиято естествена стойка е...
крива. Като дългогодишен спортист и нас-
тоящ инструктор по социални танци не
мога да не спомена някои факти от моята
лична статистика:

�
14 от всеки 15 души, които идват да
танцуват в моето студио, имат

прегърбена, приведена, разкривена стойка и
почти винаги са с трайни гръбначни увреж-
дания. 

�
9 от всеки 10 души, които срещам по
улиците, имат същия проблем.

Свикваме да възприемаме другите и себе
си такива, каквито сме, и затова не обръ-
щаме подобаващо внимание на проблема
„крива стойка“. Приемаме я за даденост. 

В опитите си да стимулирам хората да се
изправят най-често срещам съпротива от
сорта: „Неестествено ми е да стоя изпра-
вена – ако ходя така, това просто вече ня-
ма да съм аз.“ Или:

Ïðàâ ëè ñúì, 
èëè ñúì... êðèâ?

Ïðàâ ëè ñúì, 
èëè ñúì... êðèâ?

НА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО СИ

И КАК ДРУГИТЕ ГО РАЗБИРАТ

КАКВО КАЗВАШ

ПРОБА Заоблете раменете напред.
Какво усещате, какво изразява тази
поза според вас? Дали не започвате да
се чувствате леко притеснени?
ПСИХОЛОГИЧЕСКА НАГЛАСА
Превит напред, със свити рамене
стои човек, който крие нещо, сраму-
ва се, опитва се да заключи себе си за
външния свят, да се предпази от по-
дигравки и нараняване. 
ПРИМЕРИ Често момичетата в
тийнейджърска възраст придобиват
такава стойка, когато бюстът им за-
почне да расте. Особено ако се опася-
ват, че той е твърде голям, твърде
малък, или ако се срамуват, че при тях
това се случва твърде рано или пък по-
късно, отколкото при другите моми-
чета. Когато обясних на една жена, ко-
ято бе дошла на танци при мен, че има
проблем с раменете, и я насърчих да
потърси причините за него, тя ми спо-
дели, че преди години е била оперирана
и е загубила едната си гърда. 

1-âà ïîçà 

ÑÂÈÒÈ ÐÀÌÅÍÅ
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„Така не изглеждам ли
твърде надута?!“

Парадоксално е, че дори и естетическите
ни ценности вече са изкривени като стой-
ките ни и не можем да видим кое е по-кра-
сиво. А може би сме познавали хора, които
възприемат себе си като красиви и умни, но
са били надути, и това ни е отблъснало та-
ка силно, та чак сме минали в другата край-
ност.

Досега проблемът с гръбначните изкривя-
вания, или по-просто казано, прегърбване-
то, се разглеждаше като чисто физиологи-
чен. Отиваш на лекар, той те праща на
рентген, с чиято помощ се установява ди-
агнозата. След което лекарят раздава ба-
нални съвети: „Седи изправен, носи раница-
та на двете си рамене, дръж дамската си
чанта в ръка...“ На по-тежките случаи се
препоръчват масажи, физио- и мануална те-
рапия. 

Знаете ли, че при изкривяване на
гръбнака проблемът е не толкова
в костната система, колкото в
мускулатурата и в нервите, кои-
то го обграждат и поддържат в
желаната от нас поза?!

Когато дадена стойка се повтаря твърде
често, тогава мускулите около гръбнака
свикват да го държат в нея. Нервните
окончания, които са засегнати в тази поза,
реагират и оттам идва острата, понякога
непоносима болка. Тези окончания се адап-
тират най-бавно.  

Криво тяло – крив ум
Истината обаче е, че преди проблемът да

премине на физическо ниво и да се превърне
в здравословен (кифоза, сколиоза, ошипяване
и др.), той е бил дългогодишен психологичес-
ки проблем, който ние, съвсем без да се за-
мисляме, сме изразявали непосредствено на
езика на своето тяло. Изненадах ли ви? 

Ето малко информация, чиято достовер-
ност можете да проверите веднага.

Имайте предвид, че както вът-
решните ни мисли, чувства, съзна-
телни и подсъзнателни убеждения
биват изразявани несъзнателно
чрез езика на тялото, така и об-
ратно – умишленото променяне
на позата на тялото може да
предизвика у нас такива мисли,
чувства и настроения, каквито са-
мата поза изразява.

Така че опитайте се да „изпробвате“ вся-
ка от по-долу изброените причинно-след-
ствени връзки и вече няма да имате нужда
някой да ви убеждава в истинността на
това твърдение. 

Свобода за психиката
Описаните в карета пози ясно отразяват

отношението ни към конкретните ситуа-
ции, в които попадаме всеки ден, както и
към живота въобще. При някои хора се сре-
щат комбинации от две или и от трите по-
зи. Както вече казахме, гръбначно изкривя-
ване се получава, когато дадена поза се пов-
таря многократно, почти постоянно. В да-
ден период от своя живот човек е имал
нужда да стои така. А после тялото се е
адаптирало. Психиката, в опитите да се
справи с проблемите, ги е пратила някъде
дълбоко в нас – толкова дълбоко, че вече до-
ри отказваме да се сетим за тях. Но ако по-
ровим и сме честни пред себе си, ще успеем.

Важно е да знаем, че когато сме прегърбе-
ни по какъвто и да е начин, околните съзна-
телно или подсъзнателно усещат, че нещо
ни притеснява, макар и невинаги да могат
да преценят веднага какво е то.

По-важното обаче е не толкова
как ни възприемат другите, а как
се чувстваме ние самите. Прегър-
беният човек много по-рядко се
усеща щастлив, приет, обичан,
спокоен и свободен.

Най-лошото е, че ако се опитаме да се по-
изправим и стоим така дори само 15 минути,
ще изпитаме силна физическа болка (аз я на-
ричам абстиненция), която е нормална, имай-
ки предвид колко години сме стояли иначе и
гърбът ни е свикнал с изкривяванията. Зато-
ва човекът, който търси промяна, трябва да
е със силна воля и да е добре мотивиран. 

Но това, с което най-много му предстои
да се бори, не е физическата болка, а онази,
която „призраците от миналото му причи-
няват“. Затова е по-добре първо да се обър-
нем навътре към себе си и да потърсим дъл-
боките причини за настоящия си телесен и
психологически дискомфорт, а после и към
други хора, които могат да ни помогнат
отстрани. За предпочитане е да не са
аматьори (приятели и близки), които мо-
гат да влошат нещата с натрапчиви и неу-
местни критики и съвети. Още по-опасно е,
ако тези хора са част от нашето минало
или настояще. Най-добре е да се потърси
професионалист, но не просто психолог,
който дава консултации, а психотерапевт
(има разлика!), който е учил как се провеж-
дат индивидуални или групови терапии. Тук
не става въпрос за едно-две посещения, а за

ПРОБА Вдигнете рамене нагоре и
леко ги извийте напред. Какво е усе-
щането? Не чувствате ли напреже-
ние?
ПСИХОЛОГИЧЕСКА НАГЛАСА
Със скован гръб и издигнати рамене
стои човек, който изпитва някакво
напрежение, изпаднал е в стресова
ситуация. Твърде ангажиран е или е
неуверен в общуването. Той обик-
новено изпитва съмнение, дали ще
се справи с някой конкретен проб-
лем, или с проблемите по принцип.
ПРИМЕРИ Често така говорят и
ходят бизнесмени (и бизнесдами),
които са работохолици или са при-
нудени да бъдат, защото гонят
крайни срокове или високи цели. Бо-
рят се с всички сили да оправдаят
собствените си амбиции или тези,
които близките им, но най-често
родителите или шефовете им
имат към тях. Тази поза е харак-
терна и за някои ученици. Най-чес-

то те са отличници, но не по желание, а защото вкъщи са им дали ясно да разберат:
друга опция няма! 
Понякога заставаме така и когато сме в непозната среда или сме обкръжени от ня-
кого или от група хора, от които искаме да бъдем приети, но не сме уверени, че ще
бъдем. А също и когато се боим от тях. Тази стойка често се наблюдава и при хора,
които говорят или пеят пред публика. 

2-ðà ïîçà 
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Òàíöóâàé è ñåÒàíöóâàé è ñå
çàáàâëÿâàéçàáàâëÿâàé

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ, ×Å...

...ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÊÓÐÑ 
ÏÎ ÒÀÍÖÈ Å ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒ 
ÇÀ ÍÎÂÈ ÇÀÏÎÇÍÀÍÑÒÂÀ
Èäåòå íà äèñêîòåêà èëè íà ëàòèíîïàðòè
è ùå ñå óâåðèòå â òîâà. Íà äàíñèíãà èëè
îêîëî íåãî ÷îâåê çàâúðçâà ìíîãî çàïîç-
íàíñòâà ñ äðóãè òåìïåðàìåíòíè è èíòå-
ðåñíè ëè÷íîñòè. 
Àêî òàíöóâàòå ëàòèíîòàíöè, íå å èçêëþ-
÷åíî íÿêîé ñèìïàòè÷åí êàâàëåð äà âè
ïîêàíè íà òàíö, çàùîòî å âèäÿë, ÷å óìå-
åòå äà ñå äâèæèòå êðàñèâî ïî äàíñèíãà.
À êàêâî ùå ñå ñëó÷è ïî-íàòàòúê ìåæäó
âàñ, íèêîãà íå ñå çíàå.

��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

сериозна работа. Ако не можете да си поз-
волите индивидуални часове, запишете се на
групова терапия, например на психодрама.

Свобода за тялото
ИЛИ ЗАЩО НЕ ТАНЦИ

След като започнете да работите върху
вътрешното си „аз“, почнете да правите и
всекидневни упражнения за изправяне на гър-
ба. Едва когато започнете да изпълнявате и
двете условия, ще пожънете реални резул-
тати. Посещавайте физиотерапия или курс
по танци. Танцьорът не може да танцува
прегърбен. Стойката е много съществена
част от танца. А научите ли се да танцува-
те изправени, по-лесно ще пренесете това
умение и в останалата част от живота си.
И не забравяйте – ако решите да направите
промяната, няма значение на колко години
сте. Не се опитвайте да оправдавате свое-
то малодушие пред себе си и пред околните

с репликата „Вече е късно за мен“, защото,
колкото по-късно става, толкова по-късно
става и така, докато стане никога!

От личен опит
След 15 години усилен спортен живот, за-

почнал в ранното ми детство (художест-
вена гимнастика, спортни танци и др.), се
оказах със сколиоза и кифоза едновременно.
Изправих гърба си едва когато станах на 29
години. Работих две години – почти всеки
ден правех физически упражнения и упраж-
нения по позитивно мислене. Успях. Не бе-
ше лесно, но не беше и кой знае колко труд-
но. Познавам жени на 40 и на 50 години, ко-
ито вече правят упражнения и са безкрайно
щастливи от резултатите. Когато има
желание, има и начини! 

Цвети БЛАГОЕВА,
танцово студио Sangre Caliente

Фотограф Ива СТАНЕВА

ПРОБА Наведете гърба напред. Го-
ре-долу така ще изглеждате, ако
носите 30-килограмова раница на
гърба си. Ух, че тежко стана из-
веднъж! 
ПСИХОЛОГИЧЕСКА НАГЛАСА
„Какво да се прави – тежък е жи-
вотът...“ Но дали?! Гърбът им зап-
риличва на бастун. Често и пог-
ледът е... сведен. Хората, които за-
емат тази стойка, през по-голяма
част от времето усещат живота
като 30-килограмова раница на гър-
ба си. По този начин те изразяват
примирението си към условията, в
които живеят, и чувството, че не-
щата са такива, каквито са.
Прегърбените хора не очакват про-
мяна или помощ. 
ПРИМЕРИ Това е стойката на
онези, които усещат, че носят
тежко бреме – претрупани са с ан-
гажименти, с негативни емоции, с
физическа умора или пък с хора, кои-
то не харесват, но чиято компания
не могат да избегнат. Животът

им е борба за оцеляване в едно или друго отношение: професионално, финансово, емо-
ционално, социално. Чувството, че ни липсва подкрепа от финансов, емоционален или
морален характер, също може да ни прегърби. Физическо изтощение само по себе си
води до навеждане напред, защото тогава човек няма сила „да си носи арматурата“.
Обърнете внимание, че така стоите най-вече след тежък работен ден или скандал с
майка си например. 
Прегърбената стойка е най-опасна, защото води най-често до ошипяване или предраз-
положеност към ошипяване на гръбначния стълб. Може би защото един от най-теж-
ките товари, които човек може да носи на гърба си, е чувството за вина, а вината
винаги търси наказание – тя причинява болка. Тялото на своя език и по своя система
ни осигурява онова, което сме свикнали да получаваме и мислим, че заслужаваме. Оши-
пяването е нещо много болезнено, повярвайте, зная от собствен опит. 

3-òà ïîçà 

ÈÇÃÚÐÁÂÀÍÅ



О
ставаха още 10 минути до 18.00 ч. и
мислено започнах да се подготвям за
следващата си клиентка. Все още не се
познавахме. Това щеше да е първата ни

среща. Опитвах се да си припомня заявката
и първия ни разговор по телефона. Когато се
обади, за да си запише час, тя каза, че проб-
лемът є е „много специфичен“ и че най-доб-
ре е нищо да не ми казва предварително. Но
обясни, че доста е размишлявала и е сигурна,
че є е необходим психотерапевт. 
Нямаше нищо особено в това. Често се случ-
ва клиентът да преценява своя проблем като
„много специфичен“ или уникален и това е аб-
солютно така. В известен смисъл... 
От друга страна, клиентът има безусловно
право да реши дали да се довери точно на
този терапевт едва след като се запознае с
него. Зад тази професионална позиция стои
конкретна личност, конкретен човек, кой-
то или имаш чувството, че спечелва дове-
рието ти, или не. Това е! Както в живота. 
Наистина всеки човешки проблем е уника-
лен, защото и всеки човек е уникален. Тези
мисли се щураха из главата ми, но, изглежда,
настойчивото подчертаване на особеност-
та на проблема е оставило по-силна следа в
съзнанието ми и аз започнах да „гадая“.

Най-често такива „много специфични“
проблеми се оказваха свързани със секса. То-
ва е нещо, за което хората много обичат да
четат съвети в списанията или да ги полу-
чават анонимно по e-mail, но имат задръж-
ки към открит контакт със специалист.
Разбираемо.
Друго „много специфично“ нещо можеше да
бъде например някаква съкровена „тайна“.
Или пък може би е замесена някоя публична
личност и въпросът е деликатен... Тук на
помощ идва професионалноетичният ко-
декс на психотерапевтите в България (и по
света), и по-точно, принципът на конфи-
денциалността. 
Размишлявах какво друго може да бъде „мно-
го специфичен“ проблем и се сетих поне за
още пет неща, но изведнъж си дадох сметка,
че чисто по човешки допускам грешка. Въоб-
разявайки си, че добросъвестно се подгот-
вям, аз търсех нещо познато, някаква пред-
варителна нагласа, с която да подходя, за да
съм по-уверена в себе си и в професионализма
си. И в тези си усилия аз пренебрегнах жела-
нието на своята клиентка да подходя непре-
дубедено. Това нейно желание може да не е
без значение за работата ни по-нататък. Но
защо се е появило и какво означава, предстои

да разберем заедно с нея. В края на краищата
то може да означава, че просто не е можела
да говори по телефона. С това прекратих
непродуктивните си мисли и в този момент
на вратата се почука.
Влезе дама на възраст около 35 години. Об-
лечена безупречно. С фигура на манекен. С
елегантна чанта за лаптоп в ръка. Въпреки
изискания си вид тя извади от чантата мо-
билния си телефон, превключи го на вибра-
ция и го сложи на масата, като любезно се
извини, че това се налага, но ще отговоря
само на повиквания от офиса. Жалко, по-
мислих си аз, офисът ще присъства на раз-
говора ни, макар и символично. 
Представихме се една на друга. Казах свои-
те задължителни въвеждащи и обясняващи
думи. Оказа се, че тя е наясно и дори изрази
леко нетърпение да преминем към същно-
стта. Жената имаше вид на самоуверен,
добре организиран, самодисциплиниран и це-
леустремен човек. Попитах деликатно как-
во я е накарало да ми се обади. 
– Искам да бъда щастлива! Нищо повече! –
каза тя.
Мисля, че ако стоях права, щях да имам
нужда да седна. Нищо повече?! А какво по-
вече може да се поиска? Толкова кратко,
точно и ясно! Ясно?!
– Да – казах аз утвърдително, с интона-
ция, която подканяше към продължение.
– Не ви разбрах.
– И аз не ви разбрах, затова очаквам да
продължите. Хората се чувстват щаст-
ливи от различни неща... 
– Не искам конкретни неща. Аз имам всичко,
което ми трябва. Искам да изпитвам
чувството на щастие. Това е.
– Изпитвали ли сте го досега?
– Мисля, че да, но рядко. И доста отдавна. 
– Спомняте ли си добре това чувство?
– Да, мисля, че да.
– Спомнете си кога и  при какви обстоя-
телства то ви е споходило. Кое ви е пра-
вело щастлива?
– Аз никога не съм била щастлив човек.
Просто съм имала няколко щастливи мо-
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Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, но най-
често ужасно прозаични. Толкова прозаични, колкото и самият живот.

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт

„Искам да бъда 
щастлива! Нищо повече!“
„Искам да бъда 
щастлива! Нищо повече!“
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Ако в горните редове разпознавате елементи от собственото си поведение, ако си
задавате тревожни въпроси, когато четете историите, които разказвам, ако с вас
се случва същото или нещо подобно на онова, което се случва с моите „герои“, съ-

берете сили да поговорим и да потърсим заедно решение. Можете да се обадите на
0898/464-770 или да ми пишете на е-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да
потърсите директно мен, обадете се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да
ни събере.

�
@

мента. Но само моменти. Дори не мисля, че
са били периоди. Нищо специално като съ-
битие не си спомням обаче да се е случило,
когато съм била щастлива.  
– Знаете ли какво ви пречи сега да се
чувствате така?
– О, не мога да кажа. Ако знаех, защо ще пла-
щам на вас?
– Добре. Какво работите?
– Мениджър съм в търговска фирма.
– Чудесно! Нека си позволим за малко да бъ-
дем деца и да поиграем на една игра. Нари-
ча се „Магически магазин“. Аз ще бъда про-
давачът, а вие – купувачът. Вие ще искате
да си купите щастие, а аз ще трябва да го
продам на изгодна за магазина цена. Мага-
зинът обаче не работи с пари. Това, с кое-
то ще платите, ще е нематериално. Ще
видим какво ще мога да взема от вас. Вие
искате да се чувствате щастлива, а в ма-
газина има достатъчно щастие. Борете
се за него, преговаряйте с мен. Но аз не мо-
га да ви го продам на загуба за магазина. 
– Малко ми е странно. Не съм играла от де-
те. Не знам дали ще се справя.
– Това е доста по-близо до вашата профе-
сия, а не до моята. Просто водете прего-
вори с мен и не се отказвайте, докато не
получите това, което искате.
– Добре – усмихна се тя. 
– Такааа, аз съм един белобрад, мъдър и
малко опърничав старец. Вие искате
щастие. Колко?
– Всичкото, което имате!
– Добре! Какво давате?
– Амиии... Не знам какво мога да дам. Аз ня-
мам нищо. 
– Тогава не мога да ви дам щастието.
– Не знам какво точно се иска от мен. 
– Нещо, от което можете да се лишите.
Може би нещо, от което имате в повече.
Да речем, някакво качество... 
– Ами, може би инат. Да, ината си бих ви го
дала. 
– Добре! Колко? Целия?
– Може и целия.
– Добре, но не е изгодно за мен. Инат
много не се търси в магазина. Ще засто-
ява, ще пречи по рафтовете. Трудно вър-
ви такава стока...
– Какво върви при вас?
– Любов много се търси. Воля – също. Во-
лята по върви от ината.
– Любов не мога да ви дам, аз имам нужда да
си купя.

– Добре, може да си купите и любов, но да
оправим първо другата сметка.
– Какво друго казахте? Воля? Добре, воля
мога да ви дам. Ако си оставя малко от ина-
та, ще мога да продам малко от волята.
Става ли?
– Да, може. Обаче щастието е като бла-
городна сплав. То е доста пречистено и
доста концентрирано, има доста компо-
ненти. Трудно се добива, така че цената
му е много висока. Малко воля и много
инат съвсем не са достатъчни. Трябва
нещо по-ценно. Кое е най-ценното за вас в
сегашния ви живот? Помислете!
– Ами, амбициозност...
– Давате ли я?
– Е, не! Тя може би е най-ценното ми качество. 
– По-ценно ли е от щастието, за което
говорите?
– Не знам. Но ми трябва. Иначе не бих била
това, което съм сега. Даже още малко ако
имаше, но няма... 
– Какво сте постигнали? 
– Ами, всичко: позиция в работата, уваже-
нието на колегите, материално благополу-
чие. Не е малко. 
– Да, не всеки може да постигне тези не-
ща. Но това не ви прави щастлива.
– Май е така. Не съм и подозирала, че е та-
ка. Мислех си, че колкото по-добре се реали-
зирам и получа по-добър статут, ще съм по-
щастлива. Но аз постигнах повече, откол-
кото бях се осмелила да мечтая. А не съм
щастлива от това. 
– Дайте ми амбицията си тогава, тя не
ви върши работа, за да сте щастлива.
– Не! Ако ви я дам, няма да остане нищо, за-
ради което да се уважавам.
– Добре, дайте ми част от нея. Така хем
ще се уважавате, хем ще добавите още
малко за скъпото щастие.
– Ох, нека да спрем!
– Защо? Омръзна ли ви?
– Не, просто разни мисли ми се набъркаха в
главата и се разконцентрирах... Извинете!
В този момент телефонът се разтресе и се
затътри смешно по масата, вибрирайки.
На екрана се изписа OFFICE. Тя се беше за-
мислила и дори грубият стържещ звук не
можа да я извади веднага от мислите є. Тя
се пресегна бавно, взе го, пое си въздух, от-
метна с глава косата си и с делови, но мек
тембър каза: „Ще ви се обадя след половин
час. През това време почивайте!“

П очти няма жена, която да не се е сблъсквала с

проблема „бяло течение“. То води до всекидневен

дискомфорт и до притеснения по време на секс. Проуч-

вания сочат, че по лигавицата на влагалището се раз-

виват лактобацили, които поддържат кисела среда,

чрез която предпазват самата лигавица от развитието

на патогенни зародиши.

Киселинността на влагалищната лигавица се нарушава

след лечение с антибиотици, от хормонални смущения,

захарен диабет, чести влагалищни промивки, неправилно

и често използване на обикновени антибактериални кър-

пички, влагалищни тампони, посещения на фитнесзали и

басейни и др. Стресът също влияе неблагоприятно в та-

зи посока. Всичко това налага и ежедневно използване на

качествени продукти за интимна хигиена.

Серията „Флоражин“ (Floragyn) предлага богата гама

от продукти, подпомагащи лечението и профилактиката

на влагалищните възпаления.

�Интимният течен сапун „Флоражин“ е за ежеднев-

на хигиена и съдържа лактобацили и млечна киселина.

Продуктът е мек, с антибактериални свойства. Перфе-

ктно профилактира възпаления. Използването му се пре-

поръчва по време на менструален цикъл и в послеродов

период. � „Флоражин“ за вагинална промивка с хлорхек-

сидин и лактобацили е с антибактериално, противови-

русно и противогъбично действие. Използването му поз-

волява дълбоко почистване. Подходящ е за използване

след антимикотично лечение, след цикъл и след полов

контакт. �Вагиналният гел „Флоражин“ с лактобаци-

ли осигурява влажност на влагалищната лигавица. Глице-

ринът и силбионът в състава му хидратират и омеко-

тяват. Продуктът е ефективен срещу някои видове

бактериални, вирусни и микотични причинители. Удобна-

та опаковка от 6 еднократни дози решава мъчителния

проблем със сухотата и дискомфорта на влагалището.

�Вагиналните овули „Флоражин“ поддържат и възста-

новяват нормалната бактериална флора на влагалищна-

та лигавица. Съдържат лизати на лактобацили, подър-

жащи физиологично рH (4–4,5); глицериди на пшеничени

кълнове с епителизиращо действие; стабилизиран вита-

мин С и млечната киселина, която определя киселото pН

във влагалището. Екстрактът от морски водорасли

действа успокояващо и противосърбежно. � „Флоражин“

сребро съдържа колоидално сребро, хиалуронова киселина

и екстракт от житни зародиши. Препаратът е подхо-

дящ за влагалищно приложение след гинекологични мани-

пулации, водещи до нарушаване целостта на лигавицата

на влагалището.

„Флоражин“„Флоражин“
усещане за здраве и комфорт



П
реди раздаването на по-
редните „Оскари“ Бинош
е отново сред потенциал-
ните кандидатки за ста-

туетката заради ролята на са-
мотна майка във филма
„Взлом“. Режисьор на филма е не
кой да е, а Антъни Мингела. Съ-
щият, който режисира „Анг-
лийският пациент“, отнесъл це-
ли девет „Оскара“ през 1997 г.
Тогава един отиде и при самата
Жулиет. Тя обаче, както и пове-
чето присъстващи, въобще не
вярваше, че ще го получи. Защо-
то голямата фаворитка в кате-
горията за поддържаща женска
роля бе легендата Лорън Бакол.
Вдовицата на Хъмфри Богарт
почти бе готова да тръгне към
подиума, за да получи своя първи
„Оскар“, когато чу, че

името на 
победителката е...

Жулиет Бинош. Французойката
бе адски притеснена от реше-
нието на академията. Един-
ственото, което успя да каже,
бе: „Не съм си подготвила реч.
Мислех, че Лорън ще получи
наградата. Всичко това е като
една сбъдната мечта. Това

трябва да е френската меч-
та!“ Вълнението на Бинош е
напълно обяснимо, но и „Ос-
карът“ є е напълно заслужен.
Последната френска актриса,
която е печелила тази мечтана
награда, е Симон Синьоре, и то
преди цели 37 години! Така Жу-
лиет се превръща в национална
героиня и е посрещната в роди-
ната си като истинска кралица.
„Наистина се почувствах ка-
то кралска особа или поне като
футболен герой“, усмихва се
актрисата. Оттогава за
френските журналисти

тя е просто 
Ла Бинош

Красива и популярна по цял
свят, Жулиет минава за типич-
на французойка. Може би заради
войнстващия феминизъм, който
изповядва (в едно скорошно ин-
тервю тя сподели, че мястото
на мъжете е до печката!). Но си-
гурно и заради това, че в живота
често сменя любовниците си и
проявява див, неподатлив на опи-
томяване характер. Лична фран-
цузойка! Всъщност малцина зна-
ят, че френската звезда е с полс-
ки корени. Родителите на майка

є са родом от полския град Чеса-
точова, известен най-вече с ико-
ната на Черната Мадона. Бинош
все още поддържа здрави връзки
с този град. Наскоро тя предс-
тави в Чесаточова изложба на
собствени произведения (28
портрета, изобразяващи нейна-
та баба, и няколко автопортре-
та). За Жулиет, която признава,
че от време на време сериозно
мисли да се откаже от актьор-
ството, изложбата бе повод да
заяви: „Ако някога наистина се
откажа, най-много ще ме радва
фактът, че ще имам повече вре-
ме да рисувам.“ 

Разбира се, никой не смее да си
представи, че тя говори сериоз-
но. Единствените случаи, кога-
то Бинош е напускала снимачна-
та площадка за дълги периоди
от време, са двете є раждания. 

Открита за киното
от Жан-Люк Годар

тя става звезда на 20-годишна
възраст, след като печели наг-
рада на фестивала в Кан за фил-
ма „Среща“. Съдбоносна за мла-
дата актриса е срещата є с ре-
жисьора Лео Каракс, който е

нещо като Пигмалион за карие-
рата є. Едва при него Бинош
изучава тънкостите на актьо-
рската професия. Каракс е абсо-
лютен маниак и я подлага на ре-
дица изпитания за филма си
„Лоша кръв“. Тя трябва да сва-
ли доста килограми, да се научи
да пее и да танцува, дори да ска-
ча с парашут. За другия им общ
филм „Любовниците от Пон
Ньоф“ Жулиет се научава пък
да кара водни ски. Ролята є на
сляпата скитница в този филм
е призната за едно от върхови-
те є постижения. Още повече
слава, макар и с доста скандален
оттенък, є носи участието във
филма „Вреда“. Определен от
критиката като европейския
отговор на „Първичен инс-
тинкт“ заради откровените
еротични сцени между героиня-
та на Бинош и нейния бъдещ
тъст (Джереми Айрънс), тази
провокативна любовна история
превръща младата актриса в
международна звезда. 

Дори Стивън
Спилбърг е 

очарован от нея
и є предлага главната роля в своя
бъдещ хит „Джурасик парк“.
Жулиет обаче има наглостта да
му откаже и да пропусне своя
шанс за кариера в Холивуд и чек
от няколко милиона долара.
„Парите и славата никога не
са ме блазнили – признава тя. –
Мисля, че е лудост да правиш
филми за пари. Ако се съглася
да участвам в даден филм, то е,
защото искам да играя в него.“ 

Явно такъв е и случаят с
шедьовъра „Синьо“ – първият
филм от „цветната трилогия“
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Жулиет Бинош
специалистка 

по млади мъже

Жулиет Бинош
специалистка 

по млади мъже

Франция безспорно има своите 
кинолегенди, но голямата звезда 

на френското кино за последните 20
години също толкова безспорно е 

Жулиет Бинош. Холивуд постоянно я
кани за различни роли, които тя често

отказва, а жълтата преса жлъчно
обсъжда страстта є към по-младите

мъже... Живот на звезда.



на Кшищоф Кешловски предиз-
виква буря от възторг през
1993 г. Бинош е определена за
най-добра актриса на фестива-
ла във Венеция и печели „Сезар“.
Тя признава, че в основата на
успеха є е една... малка лъжа.
„Не бях чувала нищо за Кешло-
вски, нито бях гледала филми-
те му. Но толкова харесах сце-
нария, че исках задължително
да се снимам в „Синьо“. Зато-
ва излъгах Кшищоф, че позна-
вам цялото му творчество.
Преди началото на снимките
все пак успях да изгледам ня-
колко негови филма, за да не
лъсне лъжата ми“, разказва
актрисата. Жулиет просто
взривява екрана, въплъщавайки
се в образа на жена, загубила
съпруга си и дъщеря си в авто-
мобилна катастрофа. Само за-
ради сцената, в която наблюда-
ва от болничното легло погре-
бението на най-близките си хо-
ра, Бинош печели критиците за
вечни времена. Явно наистина
най-успешните є роли са свърза-
ни с много тъга. Такъв е случа-
ят с „Любовниците от Пон Нь-
оф“, със „Синьо“ и с „Английски-
ят пациент“. 

Като медицинска-
та сестра Хана

която след поредица от траге-
дии се посвещава на своя овъг-
лен до неузнаваемост пациент,
Жулиет изкачва своя актьорс-
ки връх с участието си в „Анг-
лийският пациент“. 

Ето че десет години по-късно
Бинош отново работи с Минге-
ла. За нея изживяването е неопи-
суемо: „Спомням си, че трепе-
рех през целия първи месец от
снимките на „Пациента“. Бях
като лист хартия, чувствах се
толкова крехка. Най-вече зара-
ди доверието, което Антъни
ми гласува. Преди снимките на
всяка сцена той се навеждаше и
ми прошепваше в ухото: „Поле-
ти!“ И аз разбирах какво има
предвид той. Беше като да се
хвърлиш в неизвестното.“ 

За да изглежда убедително в
ролята  си на босненска емигра-
нтка в Лондон в най-новия филм
на Мингела „Взлом“, Бинош не

слага никакъв грим и научава
босненски. Тя признава, че за
приемането на ролята надделял
и фактът, че героинята є е ши-
вачка. „Моята полска прабаба
също е била шивачка и това
значи много за мен“, обяснява
Жулиет. Но скрива нещо друго...

Във филма героинята на Би-
нош преживява една необикно-
вена любовна история със зна-
чително по-млад от нея мъж (в
ролята е Джуд Лоу). Но всъщ-
ност Жулиет и в живота си па-
да по по-млади мъже. Сигурно
това също я е накарало да се
снима във „Взлом“.

Правилото 
„По-млад от мен“
Единственото изключение от

това правило е първата є голя-
ма любов Лео Каракс, който е
по-възрастен от актрисата с
цели четири години. След бурна-
та им раздяла Бинош изживява
кратък романс с професионал-
ния гмуркач Андре Хал. Резул-
тат от него е раждането на си-
на є Рафаел. По време на сним-
ките на „Хусар на покрива“
актрисата става много близка
с партньора си Оливие Марти-
нес. Връзката им продължава
четири години и е раздухана до
небесата от френската преса.
Мартинес обаче заменя своята
любима за значително по-млада-
та Кайли Миноуг. Наранена,
Жулиет си набелязва нова
„жертва“. Това е отново неин
колега, Беноа Мажимел, с кого-
то участва във филма „Децата
на века“. Скандалното в случая
е, че той е с десет години по-
млад от нея. Изглежда обаче, че
това няма да попречи на любов-
та им, увенчана с раждането на

дъщеричката им Хана през 2000
г. Три години по-късно обаче
двамата се разделят. Жулиет
се впуска в кратка връзка с
актьора Матийо Амалрик, а
през последните две години не-
ин партньор е режисьорът Сан-
тяго Амигорена. „Не съжаля-
вам за любовта, която съм да-
ла – признава Бинош. – С някои
мъже се милваме и целуваме, с
други си ръмжим. Трябва да
призная, че ми харесва да си

общувам с различни по възраст
и интелект мъже. От всеки
има какво да взема за себе си.“  

В момента Бинош е

най-сниманата
френска актриса

Тя отдавна не работи само в
родината си. Сред последните є
ангажименти са филм на ки-
тайския режисьор Хоу Сяосен,
на израелеца Амос Гитай и аме-
риканска романтична комедия
със Стив Карел („40-годишният
девственик“). В същото време
тя приема напълно спокойно
факта, че напоследък получава
повече роли на майки, отколко-
то на любовници. Преход, който
не всяка актриса приема спо-
койно. „Нямам проблем с роли-
те на майки. Все пак е ужасно
да си на 20 през целия си жи-
вот“, убедителна е 42-годишна-
та франзузойка особнячка. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Съни филмс
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Жулиет и Джуд Лоу – двама души,
оплетени в мрежата на страстта и
болката във „Взлом“



– Дайте дефиниция за любов
от гледна точка на науката
психология.

– Висша форма на емпатия
между двама души, свързана с
генералните човешки цели –
репродукция и оцеляване. Но
това е много сухо определение.
Човешкият елемент в любовта
не може да се дефинира. Всъщ-
ност той се свежда до това да
пренебрегнеш себе си, да поже-
ртваш егото си заради другия.

– Това ли е висшата форма на
любов?

– Определено. Да преодолееш

инстинкта си за самосъхране-
ние, на пръв поглед изглежда
алогично и срещу човешката
природа. Но в крайна сметка е
възможно. 

– Да уточним понятията.
Какви са приликата и разлика-
та между любов, обич и влюб-
ване?

– Разликата между любов и
обич е в интензивността и
продължителността на чув-
ствата. Адресатите на обич-
та може да са страшно много,
докато любовта не може да я
раздадем на 100 души едновре-

менно, защото ще се превърне в
проституция. Обичта има ог-
ромен диапазон. Тя е по-скоро
грижа за другите. Любовта е
специфично чувство между два-
ма души, което ги изолира от
другия свят и ги моделира като
една отделно съществуваща
емоция. Влюбването е първона-
чалното моментно състояние,
когато забелязваш обекта на
чувствата си и абсолютно заб-
равяш за себе си в желанието си
да се доближиш до него. То е на-
чалото на любовта, но за да
прерасне в любов, е нужно много
повече от първичния стимул за
постигане на близост с някого.
Влюбвания – много, но любови –
малко. Казват, че за един жи-
вот човек може да преживее не
повече от 3–4 любови.

– А възможно ли е в любовта
да са трима?

– Според мен това с тримата
е преходният период от една лю-
бов към друга. Рядко може да
отрежем като с ножица една
връзка и да започнем следващата
на чисто. Много често двойка-
та минава през различни фази на
любов. В някакъв момент тем-
повете на развитие на личност-
та, нейните стремежи и очаква-
ния се променят и тогава тя за-
почва да изпитва нужда от дру-
ги обекти на друга любов. Много
често жените казват: „Ами, аз
обичам и единия, и другия.“ Ис-
тината е, че тези жени се стра-
хуват да не наранят онзи, с кого-
то вече мислено са се разделили,
и не могат да спрат да искат да
са с новопоявилия се. Това по-
ражда объркването, че човек мо-
же да обича двама души едновре-
менно. А обяснението е по-прос-
то – една връзка залязва, а друга

изгрява. Е, има хора, които в
търсене на половинката нами-
рат парченца от очакванията и
надеждите си в повече от един
човек. Но дали те живеят в мир
със себе си и са пълноценни? То
двама души е трудно да устано-
вят мир и хармония помежду си,
а какво остава за трима... Да не
говорим за четирима.  

– А когато тези двамата са
от един и същ пол?

– Емоционалната и физическа-
та близост не могат да бъдат
ограничени в рамките на пола.
Те са в душите на хората. Не
виждам нищо скандално двама
души от един и същ пол да ис-
кат да са заедно. Има различни
периоди в живота на човека.
Някои хора са имали дълъг хете-
росексуален живот и след това
у тях изведнъж се появява хо-
мосексуална потребност. Как
да ги вкараш в някаква рамка? 

– Може ли да се каже, че лю-
бовта е болест?

– Абсолютно. Мъчно ми е за
моите тежко влюбени клиен-
ти. (Смее се.) Това е най-зверс-
ката болест на света! Аз лично
не желая повече да се влюбвам,
защото смятам влюбването за
най-страшното нещо на света.
(Смее се.) Разбира се, казвам го
на шега. Но действително лю-
бовта до такава степен обсеб-
ва съзнанието ти, че то става
негодно да роди конструктивна
мисъл. Парадоксалното е, че
хем трябва изцяло да се отка-
жеш от себе си, за да можеш да
обичаш, хем събирането с друго
същество рязко покачва шансо-
вете ти за оцеляване. И точно
от тая парадоксалност идва и
усещането за болест. 

– Но казват също, че любов-
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ИНТЕРВЮИНТЕРВЮ

Àíè Âëàäèìèðîâà:
Влюбвания – много,

но любови – малко

Àíè Âëàäèìèðîâà:

Тя повече от 10 години се занимава с психология – детска,
фирмена и психология на променящата се човешка личност.

От дълго време Ани изучава и междуличностните отношения в
контекста на общуването в интернет. Тя прави и първия сайт
за терапия on line. В него са се консултирали повече от 3000 ду-
ши. Иначе, освен да дава наставления в мрежата, може да бъде
видяна на живо в клиника „Торакс“ и в предаването „Секс, игри,
ах“, където е чест гост.
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та и лекува.
– Да, лекува. Под нейно дири-

гентство преоценяваш всички-
те си възгледи. Изведнъж всич-
ко рухва и трябва да го изгра-
диш наново. Любовта ти позво-
лява да се обновиш като човек,
да влезеш в кожата на другия,
да погледнеш през неговите очи,
да почувстваш онова, което
чувства той, да изживееш него-
вия живот... А това те прави
два пъти човек. 

– Мъжете или жените изри-
чат по-трудно „Обичам те“?

– Жените обичат повече с
ушите си. Това е доказано. Кол-
кото пъти да направиш компли-
мент на една жена, тя все ще ис-
ка още. Жените търсят доказа-
телства, че са харесвани, защо-
то в природата те са полът,
който се избира. Мъжът прави
избора. А жената се издокарва и
понякога застава в героична по-
за, за да бъде избрана. Макар че
времената се промениха и напос-
ледък жените също избират и
първи казват „Обичам те“.

– Казват, че любовта и омра-
зата са на един косъм разсто-
яние. Истина ли е това?

– Така е, защото са много сил-
ни чувства. В психологията е
доказано, че ако една любов е
дошла след период на омраза
между двама души, тя е много
по-силна от любовта, дошла
спонтанно. 

– Защо хората се притесня-
ват да говорят за любов? Като
че ли за секс говорят по-лесно. 

– Младите говорят все по-
смело за чувствата си. Само че

се страхуват казаното от тях
да не се обърне срещу тях. За
мен основен проблем на съвре-
менното общество е недовери-
ето. Все по-рафинирани стават
защитите ни и това ни прави
все по-мнителни. Колкото пе-
риодът на опипване в отноше-
нията се удължава, толкова по-
малък става шансът ни да разх-
лабим защитите си, да се от-
пуснем. Затова и любовните
връзки в днешно време стават

все по-трудни. 
– По какво се познава влюбе-

ният мъж?
– По зениците. Тяхната реак-

ция е неконтролируема. Когато
забележим нещо красиво или не-
що, което ни привлича, ние не
можем да скрием промяната в
погледа си. Миганията се раз-
реждат, а самото мигане става
по-забавено. Всяка жена разпоз-
нава влюбения мъжки поглед,
онова особено взиране. 

– Това важи ли и за жените?
– Да, но влюбената жена се поз-

нава още и по това, че всички мъ-
же изведнъж започват да я харес-
ват. Защото тя излъчва щастие. 

– Вие кога за последно излъч-
вахте такова щастие?

– Много отдавна. Животът
ми напоследък е много натова-
рен. За да се влюбиш, трябва да
си безгрижен и интересът ти
към живота да е безусловен. За-
това и младите хора се влюб-
ват по-бързо и по-лесно. За да се
влюбиш, трябва да си предста-
вяш щастливата развръзка, да
идеализираш другия човек. Това
е характерно за младия човек,

който има много по-малко
опит и затова не калкулира ло-
шите страни на любовните
отношения в сметката. Рабо-
тейки повече от 15 години вър-
ху любовните проблеми на хора-
та, се научих много бързо да де-
шифрирам фалша и да разгада-
вам различните видове защити.
Затова с всеки изминал ден
ставам все по-неспособна да
фантазирам и да идеализирам. А
сигурно и да се влюбвам.

– Срещала ли ви е практиката
на психотерапевт с хора, кои-
то никога не са се влюбвали?

– Да. Те страдат от базово
разстройство на доверието и
на способността да се отварят
към другия. Обикновено тези
хора са преживели тежки трав-
ми в ранното си детство. Има
и доста сред тях с инцестни
преживявания. В зрелия живот
те се развиват в двете край-
ности – или придобиват про-
мискуитетно поведение (сме-
нят безразборно партньорите
си и дори стигат до проститу-
ция), или се затварят в себе си
и не допускат никого в своя
свят. Човек, който няма дове-
рие на другите, не може и да
обича. Егоцентриците са друг
случай. Те в някаква степен са
жертва на неправилно възпита-
ние, което също ги е направило
недоверчиви към света. 

– Възможно ли е такива хора
да се научат да обичат?

– Да. Чрез терапия. Ние, пси-
хотерапевтите, ровим в тех-
ния живот и търсим положи-
телни примери. Но е много
трудно на фона на нещастието
да изровиш зрънца щастие, чрез
които да научиш човек да бъде
щастлив. Оказва се, че в страха
си да не бъдем наранени ние все
по-рядко си позволяваме да сме
щастливи. Усещането за нещас-
тие и трудности е много по-
удобно, защото не ни оголва. 

– Може ли човек да се влюби
отново в бивш партньор?

– Ако се базирам на експери-
ментите от полевата теория
на Курт Левин, колкото по-не-
изживени моменти имаш с един
човек, толкова по-голяма е по-
тенциалната възможност при
повторно съвпадане на едно и

Психиката на хората е повлияна от новото анонимно общуване
в интернет, от това символно възприятие на света. Виртуал-
ното общуване доскоро ме притесняваше. Чудех се накъде ще
избие то. Обаче, както се случва с всяко ново нещо, в началото
хората се хвърлиха презглава да се представят в простран-
ството, където защитите падат, където могат да не се
преструват или пък да бъдат, каквито си пожелаят. Този тип
свобода компенсира ограниченията, които реалният живот на-
лага. Затова аз я наричам компенсаторна свобода. Тя е резултат
от липсата на пронстранство и време, в което да реализираме
нормални контакти, и скрити в дома си, и уж защитени, си поз-
воляваме да излеем фантазията си в интернет. Принудени сме
да реагираме по този патологичен начин. От там нататък за-
почваме да трупаме опит в общуването и да го пренасяме в ре-
ална обстановка. Макар че нещата са много различни. В живота
не можеш да се рестартираш, когато удариш човек с бутилка
по главата, но в компютърната игра даже можеш да убиеш съ-
щия този човек анонимно и безнаказано. 
Но аз съм на мнение, че хората се възпитават сами. Те постоян-
но са в разни форуми и чатове, в които отработват агресията
си. Влизат, за да мразят и да обиждат безнаказано, смятайки, че
по този начин облекчават душевното си състояние. Само че
омразата мъчи повече този, който я изпитва, и в някакъв мо-
мент тези хора усещат, че това не е начинът. И, естествено,
започват да търсят други отдушници. Аз мисля, че нещата ще
се променят с времето. В момента се намираме в етапа на
детските болести на интернет общуването. 
А през февруари нашият сайт www.e-therapybg.com ще има
свободни часове, които са абсолютно безплатни за регистра-
ция на хора, които искат да се консултират по различни любов-
ни проблеми.

Ани за on linе омразата

Психоложката в действие – Ани разяснява поведението 
на героите в „Big Brother 3“ 
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също място тези дефицити да
се запълнят отново чрез нова
връзка. Ако двама души са има-
ли дълга любовна история с го-
лям регистър от преживявания,
те нямат дефицити, които да
запълват и които да ги съберат
отново. Обаче ако тази връзка е
едва започнала и по някакви при-
чини е била бързо унищожена,
по-късно същите тези хора, но
като нови, увеличили потенциа-
ла си личности, имат шанс да
бъдат отново заедно. 

– А може ли човек да се влюби
след любовно разочарование?

– Ако човек е имал адекватно
поведение в една връзка, той не
може да се разочарова от нея. За-
щото адекватното поведение
предполага една адекватна раздя-
ла. За да има драма, значи тази
връзка не е била стъпила на нор-
мална основа. Съответно някой
от участниците в нея е бил с
разстроени възприятия. Най-
често срещаната грешка е, че
очакваме от партньора да сбъд-
не всичките ни желания и мечти,
правим го отговорен за нашето
щастие. Ако ситуацията е та-
кава, раздялата е неизбежна. 

– Ревността проява на любов
ли е?

– Ревността е проява на зави-
симост. 

– Автоматична ли е любовта
на майката към бебето? Дос-
та жени се страхуват, че няма
да бъдат добри майки. Основа-
телни ли са страховете им? 

– Много майки имат основа-

ния за подобни притеснения. Да
гледаш кукли, когато си малко
момиченце, е доста забавно и
приятно. Но все пак е игра. Гер-
мански психолози провели един
експеримент – дали кукли бебе-
та на момичета, които посто-
янно повтаряли, че искат да
станат майки, и наблюдавали
как децата се отнасят към
куклите в продължение на сед-
мица. Повечето от момиченца-
та захвърлили своята кукла
още на третия ден. Да си добра
майка, не е аксиоматично зало-
жено. Майката притежава инс-
тинкт да предпазва децата си
от опасности, но тя не може да
ги гледа за отличен, докато не
положи конкретни усилия в та-
зи посока. А иначе майчината
любов е по-скоро инстинкт за
опазване и съхраняване на плода.
Налага се обаче да потиснеш
собствените си потребности,
за да отгледаш едно дете. Гри-
жовността не е даденост, тя
се култивира. 

– А какво е мнението ви за
късното майчинство? 

– Моят син е много щастлив,
че има толкова млада майка.
(Смее се.) Затова с него сме си
толкова близки. Голяма част от
неговите приятели споделя с
мен, че се чувства некомфорт-
но в компанията на възрастни-
те си родители. Природата по-
велява жената да има дете в оп-
ределен период от своя житейс-
ки път. Съвременните жени
обаче придобиват все повече

възможности да удължават то-
зи период и да решават еднолич-
но кога да станат майки. Плани-
рат раждането на дете така,
както планират развитието си
в бизнеса. И искат да отгледат
това дете по свой образ и подо-
бие. Но натовари ли една майка
детето си с безкрайните си
очаквания, тя го обрича на теж-
ки страдания. Сещам се за зако-
на на добрия родител: добрият
родител дава на детето си тол-
кова свобода, за колкото се е
преборило и колкото може да
употреби. Тоест той дава на де-
тето си възможност да воюва
за живота си и да се развива. А
възрастният и осигурен роди-
тел дава на детето си коловоз,
който той е избрал. 

– Принцът от приказките
положителен образ ли е? Какво
бихте препоръчали на 35-го-
дишните неомъжени жени – да
продължат да го чакат или...

– Принцът е много подходящ
за времето, в което са създадени
приказките, защото булката е
седяла и го е чакала да мине. Днес
с пасивност и инертност не мо-
же да оцелее никой, камо ли да си
намери партньор. Една жена
трябва да излъчва щастие и да
общува с много хора, за да почу-
вства кой е нейният принц. А не
да седи на балкона и да го чака да
мине със скъп джип. (Смее се.)

– Кое е по-важно – да обичаш

или да бъдеш обичан?
– Еднакво важни са. Никой ня-

ма да те обича, ако ти не мо-
жеш да обичаш. Можеш да до-
караш някого до зависимост,
ако си чудна хубавица, може да
го побъркаш, но това не означа-
ва все още, че си обичана от не-
го. Означава само, че доказваш
на себе си, че имаш стойност
според собствените си крите-
рии. Важното е ти да дадеш
любов, защото тя задължител-
но ще ти се върне, независимо
кога, къде, как и от кого. 

– Много хора не са привърже-
ници на празнуването на Све-
ти Валентин. Какво е вашето
отношение към този новоиз-
люпил се празник?

– Не съм скептично настроена
към нищо, което води до пози-
тивни преживявания. След ка-
то този празник кара жените
да изпадат в умиление и да гле-
зят мъжете си, а мъжете от
своя страна се замислят как
биха могли да направят своите
избраници щастливи, аз съм
„за“. Да, празникът може и да е
инфантилен, но има много по-
смешни неща от него. 

– Довършете изречението
„Любовта е...“.

– ...Болест, но много хубава. 
Интервю на

Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Личен архив

Със сина си Александър 
на екскурзия в Бачковския
манастир

Със своя внук Владимир
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– Защо вино, а не ракия нап-
ример?

– Аз си имам моя теория, коя-
то се събира в едно изречение:
„Виното изглажда и движения-
та, и отношенията.“ След тре-
тата-петата чаша винопиещи-
ят започва да се носи леко, с
изящни движения като фигу-
рист, като лебед... Движения-
та на феновете на ракията са
някак насечени, резки и нервни.
Ракиджиите са нервни и в общу-
ването, често избухват. Дока-
то виното изглажда и движени-
ята, и отношенията. Теорията
ми я потвърждава и самият
Ортега-и-Гасет, който казва,
че виното е най-изисканият и
най-божествен опиат, който
ражда безумни танци. 

– Защо се захвана с винопро-
изводство?

– Още като журналист в
„селска“ редакция обикалях
всички винени райони в страна-
та, без да имам представа, че с
това ще се занимавам професи-
онално. Всичко започна с фести-
вала „Култура на виното“, чрез
който търсех форма за популя-
ризиране на българските вина.
Навремето много хора от бран-
ша бяха скептично настроени
към моето начинание, имаха по-
закостенели възгледи за виното
и залагаха на други икономичес-
ки и рекламни технологии, кои-
то считаха за по-плодотворни.

– Казват, че българските
вина са вина с традиции... 

– Ние сме народ с „накъсани“
традиции в производството на
вино. От времето на траките
до Възраждането винопроизво-
дството по нашите земи вина-
ги е съществувало, но в прими-
тивни условия. То се е развива-
ло по същия начин, както са се
развивали религията и езикът –
потиснато. Църквите ни едва
са се подавали от земята... Ко-
ранът изрично не забранява ви-
ното, но раята е била по-лесна
за управляване, като е била ли-
шавана от тези икономически
лостове и традиции. Вино оба-
че винаги се е пиело и се е про-
извеждало при домашни усло-
вия. Сега домашните вина за-
това са на такава почит. От
една страна, е престиж за то-
зи, който го произвежда – да се
похвали. Освен това виното е
било и начин на общуване – из-
викваш първо цялата фамилия,
после цялото село... Чак в нача-
лото на миналия век се слага
началото на модерното виноп-
роизводство. 

– А днес как стоят нещата?
Колко винопроизводителя
има в България?

– През 90-те години имаше из-
вестен напредък във винопроиз-
водството, последван от стра-
хотен спад. Това е индустрия,
която най-бързо стана изцяло

частна. Отдавна няма държав-
на българска изба. Лозарството
доби разпокъсан вид. Върнати-
те от реституцията лозя по-
паднаха в ръцете на „вратове-
те“, които ги експлоатираха,
докато имаше животец в тях.
Постепенно лозовите масиви
изчезваха, лозята бяха силно за-
немарени. Това беше тежък мо-
мент за българското винар-
ство. Да се бориш със земята, е
трудно. Постепенно започнаха
да се раждат нови изби и в мо-
мента има над 200 винопроизво-
дителя. Не са много. В Италия
са хиляди. 

– Има ли мода във виното?
– Да, при това висша мода.

(Смее се.) Хората имат нужда
от нови усещания и от нови
„познанства“. Вече внасяме ло-
зички от Франция, Италия и
дори Германия, инвестира се в
лозя. Учим се да работим и
отглеждаме чужди сортове.
Затова съм убеден, че много
скоро ще се сравняваме с
Франция и Австралия напри-
мер, и с другите големи винени
държави. 

Реколта 2006 е първата, с ко-
ято българските производите-
ли ще излязат с поне петнаде-
сет-двадесет истински марко-
ви вина на пазара, вина без комп-
ромис, с много качества и коре-
ктност. Това е една гаранция,
че българското винопроизвод-

ство излиза от кризата. Ние
сме един заспал винен гигант!
Който, като се събуди, няма
веднага да тръгне с великански
крачки напред, а първо доста ще
се заклати. Но ние сме малка
страна и това е нормално. Не
можем да излезем на световни-
те пазари, като Австралия нап-
ример, но и няма нужда да бъдем
световна сила. Достатъчно е да
се чува и да се знае, че сме вина-
рска страна. Другото ще го
свършат маркетингът и рекла-
мата. 

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

Снимка BULPHOTO Agency
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Пламен Димитров:
България е заспал
винен гигант!

Пламен Димитров:
България е заспал
винен гигант!
И любовта, и виното са бягства от
действителността. В навечерието на
двойния празник Свети Валентин и
Трифон Зарезан наш гост е Пламен
Димитров – поет по душа и винопро-
изводител по призвание и занимание. Преди да навлезе във винарския

бранш, Пламен Димитров е
дългогодишен журналист (ра-
ботил е в БНР, във вестници-
те „Кооперативно село“, „Де-
мокрация“, създател е на вест-
ник „Екогласност“ и на всекид-
невника „Телеграф“). От 1998 г.
е основател и организатор на
Международен фестивал „Кул-
тура на виното“. Под мотото
„Пияната метафора“ вече 9 го-
дини фестивалът рекламира
вино чрез култура, като събира
поети, писатели и художници
от много страни. От 7 години
Пламен се е посветил изцяло
на виното. Заедно с дългого-
дишния винопроизводител Ан-
тим Драгиев създава избата
„Тракия естейт“ в село Гранит
край Пловдив. Вината им се
продават в Русия, Германия,
Швейцария и Америка. Тяхната
фирма е единствената, която
има лиценз за продажба и в Тур-
ция.

ВИЗИТКА
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К
акво є е толкова особено-
то на Лили? Аз, естест-
вено, я намирам за чудес-
на. Нали ми е приятелка.

Но, обективно погледнато, тя
не блести с нищо интересно и
различно. Изглежда добре, има
две деца, мил и добър мъж и жи-
вее под наем в двустаен апар-
тамент в „Младост-3“. Жили-
щето є не е нищо особено. 

Лили е напълно нормална сред-
ностатистическа жена. Но
според мен е постигнала нещо,
за което много хора, включи-
телно и аз, само могат да меч-
таят. 

Тя е доволна
Никога не критикарства и не

се оплаква. Не съм я чула да
плюе злостно другите. Изглеж-
да така, сякаш общуването ви-
наги я забавлява. 

Впрочем и работата є е най-
обикновена – щатен лаборант.
Но тя хич не се кани да прави
кариера. Откакто я познавам,
никога не е била целеустремена
„нагоре по стълбата, която во-
ди надолу“. И точно защото е
оперирана от амбициозност,

много мои приятели сноби не я
харесват.

Да, в живота има 
и хора, които нямат 
желание да се издигат
нависоко, да скачат 
надалеко и да бягат 
по-бързо.

Те не се суетят всяка сво-
бодна секунда пред огледалото,
радват се искрено на успехите
на своите приятели, без да
пускат дяволчето на завистта
в душите си. Сигурно защото
искрено вярват, че другият на-
истина е бил достатъчно
добър, за да напредне в карие-
рата или да си хване супергад-
же. Тези хора не очакват да
станат щастливи чак след ка-
то: 1) направят ремонт на къ-
щата; 2) превземат следващо-
то по височина стъпало в про-
фесията; 3) купят си „Мерце-
дес“ последен модел. Подози-
рам, че всяка сутрин, когато
се погледнат в огледалото, те
се харесват такива, каквито
са. Харесват и живота си
такъв, какъвто е – средноста-
тистически.

Добър 4!
Днес средната оценка и сред-

ното качество имат много ло-
ша слава. Нали всичко трябва да
е изключително, специално,
извънредно, уникално. Повечето
хора се обиждат, когато сами-
те те или тяхната работа е
оценена с „Добър 4!“. 

Но светът не може да
бъде населяван само от
отличници. Иначе за как-
во генно разнообразие
става дума? Мнозинство-
то от хората са средна
хубост – не са гении, но
не са и глупаци, не са
красиви, но не са и отв-
ратителни, не са бедни,
но не са и богати.

Не всички можем да бъдем
спортни икони, мегаспособни
мениджъри или супермодели.
Последните са екстремна ряд-
кост, но как бихме могли да
оценим виртуозността им, ако
го нямаше фона на статисти-
те? Тогава особеното нямаше
да е особено, а просто средна
величина. 

Спомням си щастливата ус-
мивка на Лили, когато тя за пър-
ви път хвана дипломата си за ла-
борант в ръка. Оценката „4“ не
я притесни хич. Напротив,
ощастливи я. „Супер, завършвам
с четворка!“ – извика тя побе-
доносно. Лили не е глупава, нито
мързелива. Тя обаче не държи да
усложнява и утежнява живота
си с отровни амбиции. „Никога

не съм разбирала защо хората ис-
кат да се утрепят от работа
само и само да засенчат някого
другиго“ – каза ми веднъж тя.

Приоритетите на Лили са
съвсем други. Нейните деца
например. И нейните приятели.
„Като за половин ден работа си
докарвам добри пари. Но пък
имам време за себе си, за люби-
мите си хора, за малките... Ве-
чер обичам да съм свободна, да
се забавлявам...“ – призна ми
тя, когато един ден є се опла-
ках, че се налага да работя и
през съботата и неделята. 

Хм, и аз обичам да съм свобод-
на вечер, но се трепя като всич-
ки останали, отровени от ам-
бицията. 

Релето 
на щастието

Според психолозите болшин-
ството от хората имат изкри-
вена представа за себе си – или
се смятат за нещо повече, или
за нещо по-малко, отколкото са
в действителност. Казано на
езика на психологията, всеки от
нас страда поравно от чувство
за превъзходство и нищожест-
во едновременно. Някои искат
да напреднат в музикалния биз-
нес, други – в спорта. Нормално
– всеки си има приоритет. 

Но докато едни се нужда-
ят от успехите, за да
втвърдят самочувствие-
то си, други до такава
степен се самоуспокояват,
че нито едно житейско
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Особени белези –
ÍÈÊÀÊÂÈ

Особени белези –
ÍÈÊÀÊÂÈ

НЕ Е ПОРОК
ПОСРЕДСТВЕНОСТТА 

Една посредствена сервитьорка
може да се окаже по-гъвкава от
една треторазрядна гимнастичка
по художествена гимнастика. Но
на нея просто є харесва да разнася
чаши, а не да играе с бухалки
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поражение не приемат ка-
то края на света. Те прос-
то си казват: „ОК, борих
се, дотук ми стигат сили-
те и толкова.“ 

Защо някои могат да се
чувстват щастливи и като
средностатистически величи-
ни, а други са вечно недоволни
от съдбата си и твърдо вяр-
ват, че не са успели, защото ня-
кой просто ги е подценил? Си-
гурно във всеки човек има нещо
като вградено реле, което при
определени условия се включва
на режим „щастие“. Оптимис-
тите и щастливците като мо-
ята приятелка по рождение са
си настроени да се чувстват
щастливи от малко. Тяхното
реле се включва много лесно, от
незначителни промени в околна-
та среда. На нас, целеустреме-
ните, амбициозните и наказани-
те да се борим за постигане на
съвършенството, съдбата ни е
дала по-малко шансове да се
чувстваме щастливи и доволни.
Все нещо не ни достига. Такова
ни е релето. Но нищо не е тол-
кова просто, колкото изглежда. 

Реалистична 
самооценка

Наистина, някои са надарени с
таланта да гледат позитивно, а
не заучено позитивно на живо-
та. Но все пак житейските
обстоятелства и волята на
всеки отделен индивид не са
фактори за подценяване дори и
когато говорим за нещо толко-
ва абстрактно като щастие-
то. Но забелязали ли сте, че
който не е наясно със себе си,
винаги мрънка – независимо да-
ли е концерт-майстор или слу-
жител на гише. 

Повече от потупване по
рамото заслужават хора-
та, които са се научили
да се оценяват реалис-
тично.

Май само реалистичната са-
мооценка може да роди довол-
ство от живота.

Пазарът на труда
И до утре да философстваме

за оценки, самооценки, щастие,

доволтсво, оптимизъм и амби-
ции, все пак животрептящият
въпрос е „Имат ли средноста-
тистическите хора шанс на
трудовата борса?“. Да, разбира
се. Както в един филм има и
главни, и второстепенни роли,
така и едно предприятие, ус-
ловно казано, не се нуждае само
от ръководни кадри. „Какво ме
грее мен, че това нахакано мо-
миче знае два езика и е с богат
опит в бранша – възмути се
веднъж пред мен един мой прия-
тел, който, простете, работи
като директор. – Направо ме
смрази, като ме погледна, кога-
то я интервюирах за вакантна-
та длъжност. В амбициозното
є погледче прочетох, че вместо
на работата тя ще се посвети
на интригите и подмолните
действия, за да седне един ден
на моя стол.“     

Естествено, нито едно предп-
риятие не би искало да работи
само със средностатистически
изпълнители. 

В обявите, които се пус-
кат за вакантни длъж-
ности, винаги се търсят

хора над средното равни-
ще, с изключителни каче-
ства и активности. Но
това е, защото работо-
дателите се застраховат
на принципа: „Искай (раз-
бирай, изисквай) много,
за да получиш малко.“

Ако обаче сте приятел на
шефа и го попитате какъв
точно човек търси за място-
то, най-вероятно е да чуете:
„Нормален, неконфликтен, чи-
стоплътен...“  Въобще тър-
сят се хора, които не плямпат
големи приказки, а вършат ра-
бота тихо и методично. Как-
то искате, така ги наричайте.
Може и средностатистичес-
ки. Лошото обаче е, че някои
се маскират като такива в на-
чалото, а после вадят от джо-
ба болезнените амбиции без
покритие. Тогава за работода-
теля и за колегите става
страшно... Хората, които се
надценяват, са по-опасни от
онези, които се подценяват.
Макар че и двете крайности
не са „здравословни“.

Амбициозните 
се женят за Лили

Всеки ден рекламите ни нат-
рапват, че само продуктите и
хората с марка the best са ценни.
Другото е недостойно. Ако взе-
меш, че се почувстваш доволен
от нещо постигнато, веднага
те етикетират като примире-
нец. Постигнатата цел трябва
да бъде следвана от още по-ви-
сока и трудно постижима! Ина-
че за какво живееш, охлюв
такъв?!

Само че доволството е
щастие, а не примирение.
Шапки долу пред всички,
които са успели да игно-
рират манипулативния
натиск на повсеместния
стремеж към все по-висо-
ки и по-високи постиже-
ния.

В живота амбициозните мъже
често избират за своя съпруга
някоя средностатистическа
жена и обратно. Доказано е, че
тези бракове са най-устойчиви.
Парадоксално е, че приятелите
ми мъже, които са категорични,
че не харесват Лили, и които с
предвзето високомерие твър-
дят, че никога не биха я забеля-
зали на улицата, до един са жене-
ни за „двойнички“ на Лили. И
твърдят, че са щастливи в бра-
ка. Шарен свят. Но все пак той
би бил по-хубав, ако беше пълен с
повече усмихнати физиономии
като Лилината, с повече довол-
ни „средни величини“. Среднос-
татистиците не са откривате-
ли нито на електрическата
крушка, нито на телефона, те
не композират музика, не пишат
сърцераздирателни стихове, ни-
то театрални пиеси. Те по-ско-
ро тлеят като въглени, а не го-
рят с високи и парливи пламъци.
Но винаги излъчват мека топли-
на, на която можеш да сгрееш
премръзналата си и изхабена от
„високите скокове“ душа. 

„Виж – подхвърли ми веднъж
Лили, – май би било прекрасно
всички да са като мен. Тогава
със сигурност ще въведат че-
тиричасовият работен ден.“ 

Мариана ЯНЕВА

Как би успял великият маг 
да демонстрира великия си
номер без своята асистент-
ка?! Без своята средноста-
тистическа асистентка...
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Магията 

на чистотата

Още в древността хората
разбрали, че къпането им носи
много повече ползи от едната
хигиена. Сценарият на този ри-
туал е бил отработен до най-
малкия детайл. В японската ба-
ня самураят от ваната с дърве-
ни трици е отивал във вана с го-
рещи камъни, а чак след това се
е препотявал в дъбова бъчва
(нещо като сауна). А турският
хамам е бил истински клуб по
интереси. В Русия първоначално
банята е била обща – посещава-
ли са я цели семейства. Едва
през XVIII в. Екатерина Велика
слага край на това извращение и
разделя обществената баня на
мъжка и на женска. Именно то-
гава къпането придобива и нов
смисъл, свързан не само с обнов-
ление и хигиенизиране на тяло-
то, но и на душата. 

Какъв е смисълът? 

Традицията на душевното об-
новление е актуална и сега. То-
ва, което се случва с нас сред
облаците пара, е само по себе си
магия. Ние не просто се мием,
но отмиваме от себе си и отри-
цателната енергия. И ако вода-
та не е достатъчна, за да от-
мие негативната енергия от
теб, довери се на масажиста си. 

Нашият съвет 

Понякога къпането по двама
действа терапевтично. Само
че вторият трябва да е някой
любим човек – например мъжът
ти или гаджето ти. Но ако в
този момент няма с кого да
влезеш в банята, приеми го ка-
то чудесна възможност да ос-
танеш насаме със себе си. Не
вкарвай в това интимно поме-
щение първия срещнат.

Корпоративен дух

Корпоративният дух се проя-
вява във всяко организирано об-

щество – да си припомним ма-
настирите, чиито утвърдени
правила не позволяват на никого
да се появи със собствен устав.
Корпоративният дух, който
сега цари в много фирми, е
дошъл от Изтока. Родината на
корпоративните ритуали е
Япония, откъдето вирусът на
корпоративната лудост е пре-
летял към страните от Европа
и Америка. 

Какъв е смисълът? 

Груповият живот и колектив-
ният дух са залог за успешно
развитие на всяка компания.
Всичко, което обединява колек-
тива – от създаването на пра-
вилник за вътрешния ред, та
чак до „химн“ на фирмата, – е
магически ритуал. А нахъсване-
то с думи – суетящи се наоколо
сътрудници, които сипят лю-
бовни излияния по повод на фир-
мата, в която работят, и руга-
ят конкуренцията – е своего
рода магическо заклинание.
Всички съпътстващи дейс-
твия, гримаси и жестикулации
допринасят за свещенодей-
ствието. И в резултат от
всичко това – висок ръст на пе-
чалба и увеличение на продажби-
те на фирмата. Затова всички-
те тези корпоративни тренин-
ги (тийм билдинги), планьорки и
банкети са нужни, за да работи
колективът още по-усърдно. 

Нашият съвет 

Преди да се установиш на но-
ва работа, проучи специфични-
те корпоративни ритуали на
новото работно място. Ако ти
се сторят съвсем безумни,
потърси си друга работа. 

В труден момент...

Ритуалите по време на криза
съществуват, откакто свят
светува и откакто човекът е
започнал да се сблъсква с разни
проблеми. Тоест винаги. Под
криза не трябва да се разбира
само глобална за човечеството
катастрофа, но и всички незна-
чителни неприятности и глупа-
ви страхове, които ни тормо-
зят всеки ден.

Какъв е смисълът? 

Да се успокоят и мобилизират
всички вътрешни сили на човека
за изход от кризисните ситуа-
ции. В трудни моменти цялото
семейство се събира и сплотя-
ва. Някои отиват да се помо-
лят в църква (където не стъп-
ват, когато всичко е наред).
Много жени, когато се почув-
стват стресирани, се отпра-
вят към фризьорския салон, усе-
щайки интуитивно, че се нуж-
даят не само от вътрешна про-
мяна, но и от външна. Други пък
се успокояват от хвърляне на
боб или карти или пък от гледа-
не на кафе... Магическият ри-

Ритуали, ритуали...Ритуали, ритуали...
Защо следим сериалите 

по телевизията и получаваме 

подаръци на рождените си дни? 

Защо древните са превърнали 

къпането от хигиенен акт в ритуал и 

защо в кризисни моменти 

гледането на кафе успокоява и ни помага

да вземем правилното решение? 
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туал гадаене помага да вземем
правилното решение. Изглежда,
че то сякаш е изплувало в глава-
та ни.

Нашият съвет 

Ако в кризисна ситуация е не-
обходимо бързо да вземеш ре-
шение, помогни си с монета –
хвърляй ези-тура. Ако резул-
татът не провокира твоя вът-
решен протест, вземи това ре-
шение, което те е „посъветва-
ла“ да вземеш монетата. И
помни: всъщност решението
взимаш ти, а монетата е само
ключът към него. 

Само веднъж 

в годината

За пръв път рождените дни
започват да се празнуват през
средновековието. Но с тази
чест са били удостоявани само
кралете, императорите и още
някои високопоставени особи.
До средата на ХIХ в. простолю-
дието отбелязва само именни-
те дни. 

Какъв е смисълът? 

Ритуалът да се празнува рож-
ден ден отбелязва значимостта
на прехода – да кажем, 18 години
е възрастта, когато детето

официално се прегрупира в све-
та на възрастните. Затова и
подаръците на 18-ата годишни-
на са статусни: бижута, кре-
дитни карти, автомобили (по
западен маниер). Пожеланията
също са ритуални и приличат на
заклинания: „Ставаш жена и
скоро ти пожелавам да се оже-
ниш и да имаш деца.“ Или пък:
„Ставаш мъж и ти пожелавам
да се справяш по-успешно с
трудностите в живота.“

Нашият съвет 

Ако не обичаш да си празнуваш
рождения ден, отбелязвай по-
специално поне именния си ден
(особено ако си кръстена на ня-
кой светия). Първо, ще имаш
още една възможност да си
устроиш празник, да се почув-
стваш важна и специална и да се
видиш с приятели. И второ, ще
получиш подаръци. 

Страст 

по сериали

Първият сериал „Първите
сто години“ се появява на аме-
риканския телевизионен екран
през 1950 г., но не просъществу-
ва дълго. През 1952 г. в телеви-
зионен сериал се превръща попу-
лярното дотогава радиошоу

„Пътеводна светлина“. Най-
удивителното е, че този сериал
се снима и досега и е най-стара-
та сапунка в света. Самото
название „сапунен сериал“ се по-
явява още по-рано – през 30-те
години на миналия век, когато
по американското радио стар-
тира „Нарисувани мечти“ (за
живота на една вдовица и ней-
ната неомъжена дъщеря). Спон-
сор на излъчването е била ком-
пания, произвеждаща сапуни и
шампоани. Затова към думата
„опера“, с която журналистите
нарекли новия жанр с насмешка
заради предвзетия драматизъм,
залепнало и определението „са-
пунена“. 

Какъв е смисълът? 

Гледането на сериали е риту-
ално действие, почти медита-
ция. Месеци наред по едно и съ-
що време познати герои те във-
личат в нереален свят, където
твоите грижи и тревоги не те
угрижват и не те тревожат и
където доброто винаги побеж-
дава. Неизкоренимата популяр-

ност на сериалите се обяснява
и с това, че благодарение на 45-
минутното присядане пред те-
левизора всяка домакиня за се-
кунди се превръща в бизнесдама,
а пък изморената от общуване
и от работа в офиса бизнесдама
се превръща в любяща съпруга и
грижовна домакиня. 

Нашият съвет 

Ако ти се струва, че следене-
то на любимите сериали ти
„изяжда“ времето, така както
интернетът и телефонът нап-
ример, опитай се да сведеш ри-
туалното гледане на сериали до
минимум. Съзнателно пропус-
кай серии и се опитвай да
възстановяваш сама сценария.
След това, когато се върнеш
към сериала, сравни твоя въоб-
ражаем сценарий с действител-
ния. Много е забавно. Постепен-
но увеличавай количеството на
пропуснатите серии – така, ос-
вен че ще имаш повече свободно
време, ще имаш и интересно за-
нимание, което ще развива въоб-
ражението ти.  



„И
мам всичко –
прекрасно дете,
мъж, който ме
обича и се грижи

за нас, свой собствен бизнес, но
не изпитвам никаква радост.
Не знам защо. Отначало поже-
лавам нещо много силно, но след
като го постигна, ме обзема до-
сада. Трябва да започна веднага
нещо ново, за да се почувствам
добре“ – сподели неотдавна ед-
на моя клиентка.

Да се чувстваш винаги неудов-
летворен, е отказ от самоопре-
деляне. Изборът на една въз-
можност – на професия или на
партньор например – ни при-
нуждава да се откажем от дру-
ги възможности. Само че това
не важи за хроничните недовол-
ници. Те отказват всякакви ог-
раничения. Егцентрични, в тър-
сене на драмата и абсолютно-
то, те не могат да постигнат
удовлетворение никъде и с ни-
кого. Нещо повече – без да си
признават, те започват да из-
питват ревност към постиже-
нията на близките си и да
възприемат себе си като

жертви на съдбата
Всяка една ситуация поражда

у тях чувството на неудовлет-
вореност, която те изразяват
с мрънкане и роптаене. Когато
са сами, мечтаят за семейство,

когато го създадат, съжаляват
за изгубената си независимост.
Такова едно поведение е свърза-
но с неосъзнато чувство за ви-
на, датиращо от най-ранно
детство. Дори и пораснали, не-
доволниците не могат да се
отърват от него и постепенно
и неусетно се превръщат в кри-
тици на другите и на себе си.
Нито едно постижение не може

да ги зарадва. Щастието винаги
тича по-бързо от тях, а вкусът
на живота е горчив поради от-
каза на околните непрекъснато
да откриват изключителните
им качества.

Често хронично недо-

волните са продукти

на неправилно родите-

лско възпитание. Деца

крале, чиито желания

са били задоволявани

на мига.

Като възрастни

те вдигат 
летвата още 

по-високо
и си поставят почти неизпълни-
ми изисквания. Това е техният
начин да кажат на другите: „Не
ме задоволявате напълно. Не ми
давате това, което искам.“ 

Тази нарцистична перверзия,
при която интересът е насочен
единствено към скъпоценното
„аз“, изисква незабавно изпълне-
ние на всичките им желания и
нужди. 

Парадоксът е, че 
колкото повече 
животът им дава, 
толкова повече 
причини имат да се
оплакват.

Да се изпитва радост от жи-
вота, означава да се проумее, че
всяко удоволствие има своята
цена. Изборът на определен на-
чин на живот предполага отказ
от много други неща и начини
на живот. 

Но щастието понякога е в
умението ни да живеем с липси-
те, които сме избрали да ни
липсват.
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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“.

�
@

Вечните недоволнициВечните недоволници
Те са сред нас – интелигентни, преуспели, обичани. 
Сами са избрали начина си на живот, професията, човека, 
с когото правят любов, приятелите си. Но нищо не може да им 
достави удоволствие. Нещо повече – всеки ден фабрикуват 
сами своето нещастие.
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З
ащо, да речем, Мария и Илиян се за-
белязват и влюбват един в друг ед-
ва след 3 години съвместна работа
бюро до бюро? Какво тласка Елена в

обятията на Мишо, след като всички разум-
ни доводи са против това: разлика във възра-
стта, в образователния ценз, в социалното
положение? Според френския психолог Жан-
Клод Кауфман всеки човек прилича на рак
отшелник. Човешката личност е пригодена
за вечно затворничество в тъмната ракови-
на и единственият є шанс да излезе от нея е
да се довери на любимо същество! 

СРЕЩАМЕ ТОЗИ, 
КОГОТО  ВЕЧЕ „ПОЗНАВАМЕ“

Не трябва да си социолог, за да установиш,
че шансовете на двама души да се срещнат
и да заживеят заедно са много по-големи, ако
те учат в един факултет, работят в един и
същ колектив, живеят в един и същ квартал
и посещават един и същ фитнесклуб... Това
съвсем не означава, че ние познаваме само хо-
ра от нашето обкръжение. 

Фройд пръв стига до заключението, че се
срещаме само с онези, които вече съществу-

ват в нашето подсъзнание. Намираме този,
когото вече познаваме. Да намериш обект на
любовта си, в конкретния смисъл означава да
го намериш отново. Именно така се обясня-
ва необяснимото взаимно привличане между
двама души. Марсел Пруст е имал същото
предвид, като е казал, че първоначално ние
рисуваме любимия във въображението си и
чак след това го срещаме в реалния живот.

Партньорът ни привлича, защото негови-
ят образ още от детството живее вътре
в нас. Следователно прекрасният принц или
принцеса – това е човекът, когото сме
очаквали и „познавали“ отдавна.

БЯГСТВО ОТ САМОТАТА
Емоционалната връзка с майката оставя

трайна следа – през целия си съзнателен жи-
вот ние неизменно повтаряме ранния си
опит. За малкото дете отношенията с
майката са еквивалентни на живота. Ни-
какви други отношения по-късно няма да
бъдат толкова значими. Детският ирацио-
нален страх от самота и изоставяне по-
ражда по-късно потребността от близост
с друг човек, който ще ни е опора през целия
живот. Когато човек се свързва с някого,
вярва, без да иска, в „Ако аз някой ден ста-
на слаб и безпомощен, любимият/любимата
няма да ме изостави“. Именно затова 23-
годишната Юлия избира Борис: „Обожавам
храната, която той с любов готви за мен.
Борис направо ме носи на ръце. Само в него-
вите обятия се чувствам защитена.“

Понякога ни се струва, че отдавна се позна-
ваме с този, в когото сме се влюбили съвсем
скоро. „Сякаш винаги сме се познавали“, удив-
ляват се влюбените. Желанието да сме раз-
бирани също е свързано с отношенията май-
ка–дете. Животът на бебето зависи от то-
ва, дали майката усеща безпогрешно негови-
те желания и дали го разбира без думи. И ако
майката не се е справила добре с разбиране-
то, тогава детето є цял живот отчаяно се
мъчи да намери човека, който да го разбира.
Ако родителите са лишили детето от топ-
лина и ласки, в зряла възраст то може да из-
падне в емоционална зависимост от партнь-
ора си. „Страх ме е да не остана сама, зато-
ва не мога да напусна Емил, макар че той е не-
поправим пияница“, признава 30-годишната
Нина. Дефицитът на любов в детството се
явява „кукичката“, от която много трудно
после можем да се откачим. Често чувства-
та на такива хора са „слепи“. В желанието си
да обсебят другия техните чувства се под-
чиняват на правилото: „Толкова ми е нужна
твоята любов, че изобщо не искам да знам
дали на тебе ти е нужна моята.“

НЯКОЙ, КОЙТО МЕ ДОПЪЛВА
На любовните отношения ние възлагаме
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

ННее  ссее  
ччииффттооссввааммее
ссллууччааййнноо

ННее  ссее  
ччииффттооссввааммее
ссллууччааййнноо

ВЯРНА ЛИ Е ТЕОРИЯТА ЗА ПОЛОВИНКИТЕ
ЗЗаащщоо  ссрреедд  ммооррееттоо  оотт  ххоорраа,,  сс  ккооииттоо  ссее  ссрреещщааммее,,  

ннииее  ииззббииррааммее  ееддиинн,,  ккооггооттоо  ддаа  ооббииччааммее??  

ССллууччааййнноосстт  ллии  ее  ттоовваа??  РРааззббиирраа  ссее,,  ччее  ннее..  

ДДооррии  ии  ввссяяккоо  ззааппооззннааннссттввоо  ддаа  ннии  ииззггллеежжддаа  

ккааттоо  ррееззууллттаатт  оотт  ррееддииццаа  ннееппррееддввииддееннии  

ссъъввппааддеенниияя,,  ииззббоорръътт  ннии  ее  ппррееддооппррееддееллеенн..  



CMYK-71

Бела, брой 2 (108), 2007
71

твърде много надежди, искаме те да бъдат
безупречни и идеални. Затова обикновено
търсим партньор, който притежава всички
онези качества, които пожелаваме за себе
си. С други думи, търсим огледало, което да
отразява позитивния наш образ. Точно това
е намерила 27-годишната Вероника, когато
срещнала Александър: „Той беше богат, уве-
рен в себе си, винаги весел. Притежаваше
всичко, което на мен не ми достигаше. Ос-
вен това е израснал в прекрасно семейство –
нещо, за което съм си мечтала цял живот в
дома за сираци. Помислих си, че щом ме е
обикнал такъв забележителен човек, значи
все пак имам някакви качества.“

Търсенето на партньор, който да ни допъл-
ва, до голяма степен е и доста практично за-
нимание. Например ако жената подсъзна-
телно смята себе си за нерешителна, глупа-
ва и наивна, тя се стреми към партньор,
който е мъдър и способен да взима зрели ре-
шения. По този начин тя, която е толкова
безпомощна и беззащитна, стоварва върху
него отговорността за своя живот. 

Понякога обаче търсим партньор, който
да притежава качества, които не харесва-
ме у себе си. В този случай избраникът ни
винаги се оказва човек, който е по-слаб от
нас, който има същите проблеми като нас,
само че още по-силно изразени. В психоана-
лизата това се нарича „обмен на дисоциа-
ции“. Например, за да скрие собствената си
нерешителност, жената се влюбва само в
слаби и депресивни мъже. 

Ако не харесваме собствения си мързел и
разточителност, а най-близкият ни човек
притежава именно тези качества, можем
много лесно да го обвиним в ленивост, за да
скрием своята собствена.

ЗОВЪТ НА ЕДИП
От гледна точка на класическата психоа-

нализа зрелите отношения между партньо-
рите са реминисценция на отношенията на
нашите родители – било то със знак
„плюс“, или със знак „минус“. Този модел
силно ни привлича, без значение дали утвъ-
рждава, или отрича образа на бащата или на
майката. В психоанализата този избор се
нарича „зовът на Едип“. При все че ние съз-
нателно се стремим да избегнем примера
на родителите си и да направим собстве-
ния си избор (жената да не прилича на май-
ка си, а мъжът да не прилича на баща си),
ние сме зависими от тях цял живот. 

Наивно е обаче да се смята, че партньорите
са точно копие на собствените си родители.
Те всъщност развиват отношенията си на ба-
зата на подсъзнателната представа за роди-
телите си, изградена още в детството. 

КОМПЕНСАТОРНИ 
ОЧАКВАНИЯ

В любовта желаем да получим чувства,
свързващи ни с обекта на наша предишна
привързаност, това, което не сме получили
от предишна връзка. Ние искаме отново да
се насладим на радостта (или да заличим
болката), която ни е донесла предишна
връзка. 19-годишният Александър се влюб-
ва в Ирина, която е с 16 години по-възраст-
на от него. Неговите приятели не разбират
тази връзка и се сърдят на неговата люби-
ма, заради която Сашо е престанал да се
среща с тях. Но в отношенията си с Ирина
младият човек търси не само ласки и разби-
ране, но и чувство за сигурност, което не е
получил в детството си. А новата му при-
ятелка щедро му го предлага. 

НА ТОЧНОТО МЯСТО 
И В ТОЧНОТО ВРЕМЕ

В момента на съдбовната среща съвсем
не участват само двама души. В запознан-
ството участват най-малко шестима: от
една страна – аз, мама и татко, от друга –
ти, твоята майка, твоят баща, плюс още
няколко наши предишни любови (даже и та-
зи от детската градина), любимият ни
вуйчо или първи братовчед, който винаги

намираше време да си играе с нас в
детството, и още няколко наши близки. За-
това първоначалното очарование след за-
познанството толкова трудно са превръща
в дълга и трайна любовна връзка. От друга
страна, факторът „време“ също може да
бъде решаващ. Точно в този момент е въз-
можно вътрешно да не сме готови за лю-
бов, защото не сме успели да се освободим
от тегобите на предишната си връзка.
Двама души могат да се разминат за миг
само поради незначителен и неприятен де-
тайл: бримка на чорапогащите или грозна
гримаса. На пръв поглед – нищо особено, но
в този момент магията не може да подей-
ства. Всеки от нас влиза в любовни отно-
шения, носейки в себе си своята собствена
жизнена ситуация. И ако за някои искрата
на новата любов е благо, за други е тъжен
закъснял отзвук от пропуснати възмож-
ности: „Жалко че с теб не се срещнахме
преди няколко години... Сега това, че ми ха-
ресваш, не е най-важно в моя живот.“ 

ПОДОБНОТО СЕ ЛЕКУВА 
С ПОДОБНО

Често хората се събират заедно на прин-
ципа на сходството (понякога пълно).
Именно към него се стреми нарцистична-
та натура, като си избира за партньор чо-
век, който да прилича на нея. Не само вът-
решно, но и външно, а понякога даже и да е
със... същото име! И изисква от другия да
има същите мисли, да споделя същите
чувства и преживявания. От друга стра-
на, на нарциса му се иска да го хвалят пос-
тоянно и да го приемат с всичките му
странности. Когато и двамата изискват
това от другия, взаимните им капризи в
края на краищата разрушават техните
отношения. 

ЛЮБОВ, АРОМАТ И... 
ИМУНИТЕТ

Подсъзнателно ние търсим половинката
си на принципа на взаимното допълване.
Правейки своя избор, ние сляпо следваме ло-
гиката: ако моята имунна система ме за-
щитава от една група вируси, а имунната
система на моя партньор го защитава от
други, то имунната система на нашето об-
що дете ще бъде по-силна от нашите. Осо-
бена роля в този процес играят излъчвани-
те миризми, които предават информация
за състоянието на имунитета на другия. 

Друга вещества, които могат да се поми-
ришат, изпращат сексуалните послания. И
това са феромоните. Анализирайки ги,
мозъкът ни подава сигнали към ендокринна-
та система, а тя изработва полови хормо-
ни и... така започва любовта. 

ТРИ ПРИчИНИ

ЗА НАШИЯ ИЗБОР

�
НЕОСЪЗНАТА ПРИВЪРЗАНОСТ У
всеки от нас от детството живее ар-

хаичен идеал, който ни ръководи в търсе-
нето на нашето алтер его.

�
НАРЦИСТИЧНО ТЪРСЕНЕ Искаме
от партньора си да прилича на човека,

който бихме искали да бъдем ние самите.

�
ЗОВЪТ НА ЕДИП Той/тя ни привли-
ча, защото отговаря на представата

ни за един от нашите родители, или нап-
ротив – рязко се отличава от него.

В РЕЗЮМЕ
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П
ървата любов вдига много високо
летвата на нашите очаквания и
чувства. По-сетнешното сравнение
на всички други любови с нея не е в на-

ша полза обаче. С напредване на възрастта
човек започва да се опасява, че губи способ-
ността си за себераздаване и влюбване. И
че точно това са причините за трудното
намиране на партньор в живота. Други пък
се боят да не изгубят себе си, обвързвайки
се емоционално с друг човек... 

Илюзорният еталон
Първата любов се смята за еталон. Ние

несъзнателно сравняваме всеки нов партнь-
ор с първия, убедени, че никога вече няма да
бъдем така силно емоционално обвързани.
За първата любов винаги си спомняме или с
усмивка (колко прекрасно беше!), или с въз-
дишка (младостта си отиде!), или с гор-
дост (всички ми завиждаха тогава!). 

Понякога и най-прекрасното зряло и мъд-
ро чувство, което изпитваме, веднага се
обезценява, когато го сравним с пламъците
на първата любов. Тогава всичко е било по-
ярко, по-екстремно. Въобще – Шекспирови
страсти.... Но най-важното – двадесетго-
дишните влюбени са безкомпромисни един
към друг. Те искат или всичко, или нищо. 

Факторът първа любов е дългосвиреща
плоча. На младите влюбени им се струва, че
са като сиамски близнаци – всеки отъжде-
ствява собственото си „аз“ с „аза“ на дру-
гия, идентифицира се емоционално с
партньора си, а после, когато първата връз-
ка се разпадне, започват да изискват в нови-
те отношения същата прекрасна и съвър-
шена илюзия за сливане. 

„По-възрастните“ влюбени приемат жи-
вота с премерен оптимизъм и преценяват
избраника/избраницата си с изпитателен

поглед. „Опитват“ всяка нова връзка, как-
то се пробва монета – със зъби. И тази мо-
нета може да се окаже фалшива само зара-
ди увереността, че истинска е била само
онази, първата, която на майтап са подмя-
тали между пръстите си, докато тя не се
е запиляла някъде. 

Противоположен 
не значи опасен

Често несъзнателният страх от проти-
воположния пол се оказва причина за разва-
ляне на отношенията или дори за отказва-
не доброволно от продължаването им. Този
страх може да бъде породен от различни
проблеми, в това число и от сексуални –
най-често от  фригидност при жените и
от еректилна дисфункция при мъжете.

Фройд твърди, че страхът от противо-
положния пол е свързан подсъзнателно със
стремежа към инцеста (кръвосмешение).
Малкото момиченце копнее да бъде жена на
баща си, но изпитва смътно безпокойство,
че не е подходящо за него. А момчето иска
да се ожени за мама, но се тревожи, че е
малко за нея, и освен това се бои от наказа-
нието на баща си. Майката – първата жена
в живота на момчето, бащата – първият
съперник. Ако отношенията в този първи
любовен триъгълник са натоварени с борба
за самоутвърждаване, с унижения и безпо-

койства, по-нататък те могат да прерас-
нат в страх от близост с представители
на противоположния пол.  

Това, което ние квалифицираме като
страх и нерешителност в любовта, всъщ-
ност може да бъде проява на желание за
отмъщение, което също има своите корени
в детството. Възможно е жената без по-
вод да иска да обижда и наранява своя
партньор. Това нейно деструктивно пове-
дение е най-вероятно да се корени в
детството є. Например баща є често я е
наказвал да не излиза с приятелите си на
дискотека. И като подсъзнателно възмез-
дие за детските си неволи тя днес отхвър-
ля всеки мъж, който търси близост.

Вот на доверие
Когато Михаил навършва 8 години, баща

му решава да му направи изненада: завързва
очите му и го насърчава с думи да върви
заднишком: „Не се бой, ако се спънеш, аз ще
те хвана.“ Момчето се спъва и пада върху
предварително подложени от баща му
възглавници на пода. Когато уплашеният
Мишо, който очаква да бъде поет от си-
гурните бащини ръце, сваля превръзката
от очите си, баща му казва: „Ето, това е
твоят подарък за рождения ден! Запомни –
никога и на никого не бива да се доверяваш.“ 

„Всички мъже са еднакви! Не заслужават
доверие.“ Момичетата често чуват тези

Страх от ëþáîâòàСтрах от ëþáîâòà

Ì
Æåíàòà ìîæå äà èçïèòâà

ñòðàõ îò ëþáèìèÿ ìúæ, 

êàêòî è îáðàòíîòî. ×åñòî 

êîðåíèòå íà òîçè ñòðàõ ñå

êðèÿò äúëáîêî â äåòñòâîòî. 
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думи от разочарованите си майки и ги за-
помнят за цял живот. Мама винаги казва
истината! Да преодолееш такава карма, не
е много лесно. Подрастващото момиче е
уверено: колкото и да е предан партньорът
ти, в някакъв момент винаги те предава и
разочарова. И когато очакваното се сбъдне,
младата жена си казва „Знаех си, че ще ста-
не така“ – т. е. представата є за света,
формирана още в детството, остава зас-
тинала, непроменена. 

Любовна диалектика
Щастлив е онзи, който е изпитвал любов

и е разбрал, че тя дава усещането за пълно-
та на битието. Но за съвременния човек
това е недостатъчно. На него му се иска
най-вече да се отличи в професията, да нап-
рави пари, да си купи жилище...

Парадокс е, че силно желаем да срещнем

любовта, но също толкова силно се стре-
мим едновременно с това да запазим сво-
бодата си. Боим се да не загубим себе си,
да не се обезличим. Опасяваме се, че люби-
мият човек ще ни отнеме времето и
енергията, заради което няма да можем
нито да напреднем в кариерата, нито да
направим пари, нито да си купим новото
жилище... 

Свикнали да поставяме на първо място
професионалните си интереси, ние се ста-
раем да „построим“ своите отношения
така, както собствената си кариера: об-
мисляме рисковете, които крие съвметни-
ят живот, предвиждаме лъжи и предател-
ства, пресмятаме предварително дали си
струва да влагаме емоциите и енергията си
в точно тази връзка. И ставаме невероят-
но взискателни към партньора си, който
трябва постоянно да доказва, че ние не сме

сбъркали, като сме жертвали свободата и
комфорта си заради него. 

Прагматичният подход към интимната
връзка говори за страх от загуба на лична-
та свобода. А този страх наистина пречи
на сближаването. Заетите със себе си же-
ни и мъже недоумяват как така в техния
дом ще се появи друг човек. Даже и във въ-
ображението си трудно допускат, че
чужд човек може да им стане роднина. А
най-големият враг на любовта е деспо-
тичното „аз“, което пречи на някои от
нас да се разкрият пред другия. Романът
„Сам/а със себе си“ за тези някои е увлека-
телен. Увереността в собствените сили е
чувство полезно, но дотолкова, доколко-
то позволява на един човек да се самоува-
жава. В случай обаче че се премине грани-
цата, страхът от обвързване е неизбежна
последица. 

Х
арактерното за влю-
бените поведение се е
формирало в течение
на милиони години

еволюция. Нашите далечни
предци не са имали време за ро-
мантика. Главните им задачи са
били да оцеляват и да продължа-
ват рода. Именно тези потреб-
ности ги заставяли и да се съби-
рат по двойки. За майката е би-
ло невъзможно да отгледа сама
децата си – да се грижи за изх-
ранването им и едновременно с

това да ги пази от хищниците.
Така че е било необходимо „не-
що“, което да обедини и да зас-
тави жената и мъжа да живеят
заедно. Именно така в процеса
на еволюцията възникнало…
влюбването. 

Благодарение на това чувство
двама възрастни индивиди от

мъжки и женски пол са били спо-
собни да се възхищават един на
друг дотолкова, че да поискат
да заживеят заедно и да стра-
дат, когато се разделят. Хими-
ческите процеси, които проти-
чат в мозъка, като че ги засле-
пяват: те не забелязват недос-
татъците на другия и един-

ствено с него се чувстват хар-
монично и завършено до степен
на емоционална зависимост от
партньора. Силата на това
чувство позволява на двойката
да просъществува дори и след
раждането на детето. А след 3
години, когато детето поот-
расне и започне да се справя са-
мостоятелно с много неща от
живота, чувството на влюбе-
ност угасва. Ама, съвсем. Зада-
чата за продължаване на рода е
изпълнена! За оцеляването на
детето вече може да се грижи
един родител. 

Във властта 

на хормоните

Както и в далечни времена,
любовното чувство и на съвре-
менния човек се управлява от
мозъка. И всичко е в името на
това да се съхрани човешкият
ген. За да продължим рода си,
мозъкът ни заставя да се дър-
жим така, че да постигнем цел-
та си. 

Хелън Фишер, професор по
антропология в университета

Защо тя трае Защо тя трае 
33  ããîîääèèííèè33  ããîîääèèííèèЛогиката на 

отношенията в
двойката са 
генетично програ-
мирани. Химичес-
ките процеси, 
които протичат
в мозъка, 
диктуват 
емоционалната
зависимост от
партньора. 
Трудно ти е да 
повярваш? Тогава
прочети това.
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„Рутгерс“ (САЩ), в продълже-
ние на 30 години прави изслед-
ване на тема „Същност и хи-
мия на любовта“. Тя доказва,
че различните стадии – роман-
тичната любов, устойчивите
отношения и продължителна-
та привързаност – по биохи-
мични признаци се отличават
един от друг, но всеки се съп-
ровожда от повишен хормона-
лен фон. Чувството на влюбе-
ност е свързано с хормоните
андроген и естроген. Устойчи-
вите любовни отношения се
поддържат от хормоните до-
памин, норадреналин и серото-
нин, а чувството на привърза-
ност (принадлежност) зависи
от хормоните окситоцин и ва-
зопресин. Когато работата на
мозъка се върне към своя нор-
мален ритъм (т. е. когато
липсва любовно чувство), хор-
моните престават да стиму-
лират емоционалната зависи-
мост на партньорите един от
друг. В този момент особено
значение играе хормонът окси-
тоцин, който помага на двой-
ката да преодолее възникналия
кризисен момент в отношени-
ята. Неговото ниво в кръвта
се повишава, когато двама ду-
ши се милват, целуват, пра-
вят любов и даже когато
кротко разговарят, докато
гледат телевизия. Оксито-
цинът забавя сърцебиенето и
работи в полза на отпускане-
то на тялото, в резултат на
което ние усещаме дълбоко
чувство на единение и привър-
заност. Възможно е от този
момент да се сложи началото

на една по-дълготрайна любов.
Партньорите започват да се
гледат с други очи, преоткри-
ват се и се стремят да се
опознаят – започват да се раз-
бират по-добре и да се обичат
такива, каквито са. 

Неизбежна ли е 

раздялата

На влюбените им е трудно да
си представят, че възбудата и
силната емоционална зависи-
мост един от друг отминават
след 3 години. Но практиката
сочи, че именно след този пери-
од в отношенията настъпва
първата сериозна криза. „Сякаш
ми се отвориха очите – разказ-
ва 25-годишната Лили. – Из-
веднъж разбрах, че мъжът ми
съвършено не ми подхожда. Та
ние сме толкова различни. Усе-
тих, че и той охладня към мен,
започна да ме поучава, да предя-
вява претенции. Разбрах, че е
престанал да ме харесва.“

Учени от медицинския колеж
на Лондонския университет
сканирали мозъците на влюбе-
ни студенти и въз основа на
получените данни установили,
че любовта включва в
действие механизъм, аналоги-
чен на този, който поражда
състоянието на еуфория след
прием на наркотици. Освен
това любовната привързаност
се формира по същия алго-
ритъм, както и наркотичната
зависимост. Влюбените вина-
ги имат приповдигнато наст-
роение, не им се спи, не им се
яде. Провокиращите еуфория
химически вещества могат да
предизвикат зависимост. За-
почвайки нов любовен романс,
някои от нас с всички сили се
стремят да си спомнят за
предишните си подобни опия-
няващи състояния и да възпро-
изведат поведението, което
са имали преди при подобни
обстоятелства. Те обаче мно-

го бързо си изработват имуни-
тет към „наркотика“ на лю-
бовта, затова и техните връз-
ки са много краткотрайни.
Физическото увлечение, непо-
дкрепено от чувства, също во-
ди до изработване на „еуфо-
рични“ вещества, но за много
по-кратък срок и не толкова
интензивно. 

Повече от химия

Мозъкът и протичащите в
него химични процеси безуслов-
но влияят на нашето поведе-
ние, но любовта никога не може
да бъде напълно програмирана.
Разбира се, ние сме зависими от
„хормоналните компоненти“ на
любовното привличане, но ус-
пехът или неуспехът на отно-
шенията между двама души не
могат да се обясняват само с
химия. Силата на хормоните е
велика, но също толкова велика
е и силата на личния и социал-
ния опит. В реалния живот
всички тези фактори действат
едновременно. Не може да се ка-
же кой от тях взима връх. 

Когато попитали Хелън Фи-
шер дали резултатите от
собственото є изследване са
променили нейното лично отно-
шение към любовта, тя отго-
ворила: „Това, че изучих меха-
низмите на любовта, въобще не
промени нейното очарование за
мен. Вие нали винаги с удовол-
ствие изяждате любимия си де-
серт, дори и да знаете колко
вредни за фигурата съставки
съдържа?“

Теодора СТАНКОВА

Корените на мита
Френският писател Фредерик Бегбеде също помогна доста

за популяризацията на мита за изначалната обреченост на

любовното привързване. Героят от известния му роман

„Любовта трае три години“ Марк Марони след третата

година от брака си страстно се влюбва в друга жена. Схва-

щането на героя, че вечна любов не съществува, го принуж-

дава да се отнася към всяка своя следваща връзка скептич-

но. Едва влязъл в нови отношения, той вече очаква бързата

им развръзка. В края на романа обаче Марк Марони е прину-

ден да се откаже от кредото си. Животът го опровергава

и му доказва, че след състоянието на влюбеност идва… дъл-

госрочното привързване. Тоест любовта.

Националната камара
за мода даде старт 
на тържествата 
за членството 
на България в ЕС
В моден спектакъл във фоайето на
хотел „Хилтън“ – София, бяха
представени колекциите прет-а-
порте и висша мода на утвърдени и
млади български дизайнери. Иници-
ативата се организира от Нацио-
налната камара за мода на Републи-

ка България с подкрепата на Герма-
нското дружество за техническо
сътрудничество (GTZ) към Феде-
ралното министерство за иконо-
мическо развитие на Германия.
Моделите в колекциите бяха на во-
дещите марки „Астела ателие“ с
дизайнер Александра Милушева,
„Франц Мари“ с дизайнер Мария
Инджова, „Фани фешън“ с дизайнер
Фани Пападопулу, „Лита“ с дизай-
нер Мариана Макавеева, „Нюел“ с
дизайнер Елизабет Михайлова,

„Дрийм нет“с дизайнер Мирослава
Бонева и др. 
Топмоделите, които представиха
колекциите, бяха от елитните
агенции „Хай левъл“, „Ексграунд“,
„Ню вижън“ и „БГ моделс“. Годиш-
ното дефиле, посветено на влизане-
то на България в ЕС, бе уважено от
личното присъствие на представи-
тели на политическия и бизнеселит
на страната. 

Модел на 
Фани Пападопулу 
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„Днес, както и 
по-рано, аз живея 

без мъж, но вече се
чувствам по-свободна,

защото не съм 
пленница на секса.“

Ò
е са на възраст между 30
и 40 години. Те са спокой-
ни, независими, привлека-
телни и успешни. Но не

правят секс! Какво е да оцеля-
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бедител!   
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ИНТИМНОИНТИМНО

„На следващия мъж 
в живота ми реших да
отдам не само тялото

си, а и тялото, и 
душата си. Или 

всичко, или нищо. 
И вече десета година

– нищо...“

ÁÅÇ ÑÅÊÑ?ÁÅÇ ÑÅÊÑ?
Може ли да се живее
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да достави удоволствие на дру-
гия и да намери начин да се при-
годи и приспособи към ритъма и
особеностите на другия.

Според френския психоанали-
тик Жан-Давид Назьо сексуал-
ността е удоволствие, което
ние получаваме от собствено-
то си тяло или от контакта с
тялото на друг човек. Тя може
да бъде хетеросексуална или
хомосексуална, може да бъде и
в резултат на самозадоволява-
не, но е необходима на всички.
Според него е вярно и това, че
от нея ние се нуждаем в раз-
лична степен, като на нашето
сексуално влечение влияят раз-
лични фактори: начин на хране-
не, възраст, общо състояние
на организма. Едни се възбуж-
дат често, а при други потреб-
ността от сексуален живот е
много по-малка. Мъжете в ня-
кои южноафрикански племена
след полов акт имат нужда да
се възстановяват и да съби-

рат сили за следващия цели
три месеца. Само в продълже-
ние на този период от време у
тях отново се възвръща жела-
нието да правят секс. И тех-
ните жени се отнасят съвсем
спокойно към този факт. 

Не позволявай 
на желанието 

да изстине
Правенето на любов не е от

решаваща жизнена важност ка-
то, да речем, храненето или ди-
шането, но именно сексуално-
стта ни помага да усещаме пъл-
нотата на живота. Един от
най-важните фактори за
възстановяване на сексуалния
живот (в случай или на добро-
волно, или на принудително пре-
установяване на половите кон-
такти) е нашата собствена во-
ля да го направим. Връщането
към секса често става под въз-
действие на силни чувства. Ка-
то в приказката за Спящата
красавица – животът започва
отначало благодарение на лю-
бовта. 

39-годишната Марияна среща
съпруга си след 6-годишно
въздържание. „Очаквах този
момент със страх, но моето
тяло само намери всички тези
движения, които се оказа, че
изобщо не съм забравила. Лю-
бовта прогони страха.“  

ДОБРОВОЛЕН ОБЕТ ЗА БЕЗБРАчИЕ

Монахинята теолог Люси Лишери дълго време е помагала на сестрите
си по съдба, на които им предстояло да дадат обет за безбрачие.
– С какво в монашеския живот се запълва отсъствието на секс?
Л. Л.: Основният въпрос на безбрачието се състои в това сам да
си отговориш на въпроса „В състояние ли съм да преживея въздър-
жанието безболезнено, без мъка и телесни проблеми?“. На избора
за въздържание винаги влияят външни, несъзнателни мотиви. Мо-
же да се окаже, че за човека това не е трудно, но после да възник-
нат проблеми. Понякога този избор е резултат от загуба на вкуса
към живота. Липсата на секс може да бъде компенсирана обаче с
много контакти. Необходимо е да завържеш голям брой познан-
ства – професионални и приятелски, – които могат да заместят
потребността ти от физическа близост. 
– Значи ли това, че доброволното безбрачие е една постоян-
на борба?
Л. Л.: И да, и не. Да – защото с течение на времето ние самите се
променяме, променя се светът около нас и през цялото време ни
се налага да се адаптираме към тези промени. Но не в по-голяма
или по-малка степен, отколкото когато живеем с партньор, към
когото също ни се налага постоянно да се адаптираме. Идва мо-
мент, в който човек се научава да бъде доволен, да се чувства
удовлетворен от това, което има. 

Борбата със собствена-
та ни сексуалност е

изнурителна. В проце-
са на обуздаване 

на своите сексуални
импулси човек губи

страшно много жизне-
на енергия. Освен 
това невинаги е 

победител!

Клиника „Нефертити“ представя най-новата си апаратура за аб-
лативно лазерно подмладяване. Ultrapulse Encore е карбондиоксиден
лазер (CO2), който изпарява повърхностния слой на кожата и момен-
тално заличава фините линии и бръчки, белезите от акне, нерав-
ностите и пигментациите. След процедурата кожата е леко розо-
ва, доста по-стегната, равна и гладка. Всичко това – без хирургич-
на намеса, без кървене и с минимален следоперативен дискомфорт.  

Основните показания за използването му са: �фини линии и
бръчки по лицето (около устата, челото и между веждите) �бръч-
ки тип „пачи крак“ около очите �вертикални бръчки над устата
(тип пушач) �отпусната кожа около клепачите и в средната и дол-
ната част на лицето �пигментации �белези (особено от акне). 

ПРЕДИМСТВАТА

�Изглажда кожата и води до моменталното є стягане. 
�Ликвидира фини линии и редуцира дълбоки бръчки. 
�Значително подобрява тонуса и текстурата на кожата.
�Стимулира формирането на нов колаген, което прави кожата

нежна и стегната. 

Процедурата е еднократна, а резултатите от една лазерна
терапия са дългосрочни и с подходяща защита от слънцето може-
те да им се радвате дълги години. Голяма част от ефектите е ви-
дима с просто око веднага след провеждане на терапията. Но
други, като формирането на нов колаген в кожата, се появяват
след няколко месеца и стават видими чак след време. 

В клиника „Нефертити“ ще
намерите изключително мно-
гобразие от естетични проце-
дури и с малко квалифицирана
помощ ще можете задълго да
се чуствате и изглеждате по
най-добрия възможен начин.

ÕÂÙÂÚËÚËÕÂÙÂÚËÚË

 ÎËÌËÍ‡ ìÕÂÙÂÚËÚËî
—ÓÙËˇ, Ê.Í ì¡ÂÎË ¡ÂÁËî, ÛÎ. ìÕË¯‡‚‡î, ·Î.11
“ÂÎ.: 02/958 56 58; 958 24 18; 0888 45 01 85

www.nefertiti-bg.com

Лазерна технология за подмладяване 
и изглаждане на кожата

Преди След
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В клиника „Нефертити“ ще
намерите изключително мно-
гобразие от естетични проце-
дури и с малко квалифицирана
помощ ще можете задълго да
се чуствате и изглеждате по
най-добрия възможен начин.

ÕÂÙÂÚËÚËÕÂÙÂÚËÚË

 ÎËÌËÍ‡ ìÕÂÙÂÚËÚËî
—ÓÙËˇ, Ê.Í ì¡ÂÎË ¡ÂÁËî, ÛÎ. ìÕË¯‡‚‡î, ·Î.11
“ÂÎ.: 02/958 56 58; 958 24 18; 0888 45 01 85

www.nefertiti-bg.com

Лазерна технология за подмладяване 
и изглаждане на кожата

Преди След
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С
ексолозите твърдят, че
най-дълговечни са двойки-
те, в които единият
партньор е очевидно по-

силен и по-изобретателен от
другия. Ако от теб се иска да
влезеш в ролята на капитан на
интимните ви отношения, не
бързай да казваш „сбогом“ на
мъжа до себе си. Не го преживя-
вай и недей да нервничиш. И
двете не носят ползи. Възмож-
но е твоят донжуан да е обър-
кан и да не знае как да се дър-
жи с теб – такава красива и
сексуална... Изкуши го с... иг-
рички и с бележки. Единстве-
ното условие да постигнеш
мечтаните резултати и пълно-
ценно да се въплътиш в ролята
на изкусителка е вкъщи да няма
никого освен вас двамата. 

Сексуален уикенд
Още в началото на седмицата

го подготви, че в петък вечер
го очаква сексуален сюрприз.
Постарай се да се срещнеш с не-
го още в сряда вечерта, за да го
информираш за изненадата. Но
без да издаваш подробности –
нека да се помъчи в догадки! В
петък вечерта му определи час
за среща, облечи нещо възбужда-
що мъжкия апетит, обуй най-
еротичните си обувки с високи
токчета, изгаси осветлението
и запали свещи. На външната
страна на входната врата зале-
пи бележка с описание, в коя
точно стая се намираш: „Аз
съм еди-къде си.“ Подобни
листчета с указания разхвърляй
из целия апартамент, използ-
вайки принципа на лабиринта.
Колкото повече време той те
търси, толкова по-добре за
вас двамата. Можеш ли да си
представиш как ще се възбу-
ди... Не?! Не се съмнявай. Все-
ки мъж е ловец по природа, а
ти го заставяш да ловува на
сляпо – най-вълнуващото ло-
вуване.

Когато те намери, не бързай

да му се хвърляш на врата с ду-
мите: „А ето ме и мен.“ Нека
ловът да продължи при непосре-
дственото участие на... диве-
ча. Опитай се да му избягаш об-
ратно по същия маршрут, по
който той е вървял, за да те
търси. Ако апартаментът ти
е твърде малък за гоненица,
бързо измисли къде пак да се
скриеш. Колкото по-дълго
продължи гоненицата, толкова
по-добре.

През останалите дни на уи-
кенда се постарай да не допус-
каш банален секс. Включи в сек-
суалното ви меню разбита сме-
тана или промени техниката си

на „обяздване“ например. Проб-
вай без ръце... Тъкмо ще разбе-
реш от какво той изпитва най-
голямо удоволствие, защото
истината се познава в сравне-
нието между вариантите. 

Пламтящи сърца
Още от сутринта му изпрати

любовен есемес, че довечера
точно в 22.00 ч. ще „запалиш ва-
шите сърца“. След половин час
му изпрати друго съобщение:
„Чакам те с факла в ръката.“
Купи свещи с аромат на ванилия,
мускус, рози и ябълки и ги сложи
в спалнята. Тези свещи, естест-
вено, са вкарани в свещници с

формата на сърца. Когато той
влезе, ти ритуално запали всич-
ки свещи, поставени надлежно в
свещниците. Ако твоят възлю-
бен се готви да ходи в команди-
ровка на другия ден, светлинно-
то ти шоу ще се увенчае с двоен
успех. Защото той ще отнесе
със себе си вълнуващия спомен за
срещата ви и с нетърпение ще
чака да се върне. 

Има и една детска игра, която
е много подходяща за прилагане,
особено ако сте решили да от-
бележите само двамата ня-
какъв празник и ти си пригот-
вила за него подарък. Отрано го
попитай какво да му подариш
обаче. Нали знаеш, мъжете са
много предвидими. Най-вероят-
но той ще ти отговори нещо
от сорта: „Подари ми себе си.“
Което си е чудесен повод за ре-
ализацията на тази сексигра.
Когато привършат обичайните
за вас атрибути на празника
(вино, мезета и т. н.), протегни
към него първата си бележка, в
която пише, че подаръкът му е
скрит на място, което другите
9 бележки, скрити някъде из
стаята, ще му посочат. Есте-
ствено, всяка бележка трябва
да съдържа информация и къде
горе-долу е пъхната следващата
поред. Схващаш идеята – тряб-
ва да го направиш нетърпелив.

Облечи и съблечи
Скрий бележките така, че да

не ги намери веднага, но не и да
се мъчи с часове да рови из къ-
щата. Това ще го отегчи. Пос-
ледната бележка трябва да зву-
чи много еротично и, естест-
вено, да указва местонахожде-
нието на подаръка. Самият по-
дарък може да е еротично бельо
в красива опаковка с надпис
„Облечи и съблечи“. 

Подобни игри развинтват въ-
ображението и те карат да из-
мисляш все нови и още по-въл-
нуващи. 

И по-често си припомняй
мъжката поговорка, че идеална-
та жена е „дама в гостната и
проститутка в спалнята“. То-
гава никога няма да пророниш и
сълза, че той не ти предлага
секс. Естествено, ако мъжът
до теб е истински мъж! 

Ти водиш!Ти водиш!

Ако заради неговите задръжки вашите 
отношения не могат да преминат от 
бонбонено-букетния стадий към интимния,
тогава вземи инициативата в свои ръце.

ИГРАТА НА ДОМИНАЦИЯ

Знаеш ли, че помощните средства за сексуална игра са се появили

много отдавна? Още преди 2500 години древните египтяни са из-

ползвали изкуствен пенис. А идеята за вибратора приписват на

мелничарите, които „експериментирали“ с помощта на вибрира-

щите ръчки на машините за мелене на брашно. Нищо ново под

слънцето. Просто в наше време информацията се разпространява

много бързо. И съвременните сексиграчки са много по-съвършени

в сравнение със своите прототипове.

ВПРОчЕМ...



ФИКУСЪТ

П
ознатият нам фикус,
отколе намесен в поли-
тиката, е едно от
малкото на брой веч-

нозелени дръвчета, които жи-
веят почти във всеки дом, без
да изискват от нас да полагаме
кой знае какви усилия за отг-
леждането им. 

Засаждане 
Тъй като хубавите неща ста-

ват бавно, по-нетърпеливите
съветвам да купят малко рас-
тение от цветарския магазин
или да вкоренят клонка-резник,
„открадната“ от приятели.
Продаваните в цветарските
магазини и оранжерии прекалено
гъсти и форсирани чрез допъл-
нително осветление, топлина,
торове и въздушна влажност
екземпляри ще се стресират
бързо в новите си местообита-
ния. Листата им може да опа-
дат. Но това не е болка. Важно-
то е непрекъснато да поникват
нови. Макар че на мен лично
много пъти ми се е случвало да
„съживя“ фикуси и без нито ед-
но листо по тях. 

Видове
Фикусите са неколкостотин

вида и повечето от тях ста-
ват за домашно отглеждане.

�
Той е от многолюдното
семейство Черничеви, ко-

ето наброява над 1600 вида, пре-

димно от тропическите стра-
ни. В България родът му е от
романтичната смокиня Ficus
carica. В Софийската ботани-
ческа градина неколкометров
фикус е отрупан по стъблото и
клоните с едри, но за жалост
неядливи смокини. 

�
Преди много години повсе-
местно се любувахме на ед-

рите лъскави листа на Ficus
еlastika. Той бързо прораства и
се реже, за да се разклони. Лис-
тата му се бършат редовно, за
да не събират прах. Днес много
са ефектни формите с нашарени
в кремаво-черно светлозелени
листа или пък почти черните.

�
Всеобщ любимец днес е
Ficus benjamina от Индия,

който е с десетки разновиднос-
ти (вариетети).

�
В продажба у нас са и
твърде едролистният

Ficus lyrata, пълзящият Ficus
pumila и Ficus binnendijkii – с
издължени ланцентни листа.
Всички те не искат твърде го-
леми саксии и често пресажда-
не. Обичат да се къпят под ду-
ша с хладка вода или често да се
пулверизират. Нуждаят се от
добър дренаж и от най-обикно-
вена почвена смеска, която се
продава в цветарските магази-
ни. Обичат сутрешното слънце
и нашия дом.

Илко СЛАВЧЕВ, 
ландшафтен инженер
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ЦВЕТЯЦВЕТЯ

ФИКУСЪТ
добрият домашен духдобрият домашен дух

НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО МУ
�Важното е през зимата да се полива оскъдно и да се съхраня-
ва при температура 15–20 °С. �Светлината да е обилна, но не
пряка. �Напролет и през лятото (от май до септември) ре-
довно да се подхранва с течни торове. �Фикусът се присажда,
но само при нужда. �Подрязва се, за да се сгъсти или да не
стигне бързо до тавана. �Може да се изнесе на двора или на
балкона – там добива сила, листата му се умножават и ста-
ват по-лъскави.

СЪВЕТИТЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛИСТА
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сихолозите считат, че
e полезно и здравословно
да признаваш собстве-
ните си постижения.

Ако няма за какво сам себе си да
похвалиш, денят ти е минал
напразно. Децата се нуждаят
от похвали повече от възраст-
ните. Хвали ги, обаче разумно,
защото похвалата е като лекар-
ство – предозирането є може да
доведе до обратен ефект.

66  „„ззааппооввееддии““

ккъъмм  ддооббррииттее

ррооддииттееллии

1.ПОХВАЛАТА
ТРЯБВА 

ДА ЗВУЧИ ИСКРЕНО 
Синът ти се е облякъл вместо

за половин час за 10 минути, а
дъщеря ти, след като си е изпи-
ла млякото, си е измила и чаша-
та. Какво от това – мислиш си
ти. Нима това са подвизи?! Не-
дей обаче да съдиш за детските
действия от позицията на въз-
растен – елементарните от на-

ша гледна точка действия за де-
тето не са толкова елементар-
ни. Помисли само какво усилие е
за 3-годишния ти син да обърне
фланелата си налице, да прибере
играчките си в коша или да под-
несе лъжицата към устата си,
без да се окапе. Четенето по
срички, събирането на числа и
подреждането на играчките на
полицата са титаничен труд за
едно 4-годишно дете. 

А ти, като чуеш детето си
как срича погрешно, как бърше
носа си с ръкав или с новото си
плюшено мече, вече си уверена,
че твоят наследник е непоправи-
мо бездарен и невъзпитан. Иска
ти се да му се скараш и даже да
го удариш зад врата за назида-
ние. Но това са неща, които в
никакъв случай не бива да пра-
виш. Препоръчваме ти само да
го хвалиш. И то искрено. За вся-
ка негова крачка напред и даже за
всяка негова полукрачка. Ако го
удариш зад врата, вместо да го
похвалиш за нещо, има опасност
любопитството и интересът
му към знанието и добрите об-
носки да се изпарят завинаги.

Ценен съвет

На мама и татко психолозите
препоръчват да общуват с де-
тето си само когато са в добро
разположение на духа. И никога
когато са ядосани за нещо свое.
Преди да решиш да учиш дете-
то си да чете по срички, зарад-
вай себе си преди урока с разход-
ка по магазините, купи си нов
парфюм, изгледай любимия си
филм или изяж парченце шоко-
лад. Спокойствието е залог за
твоята обективност. 

2.ХВАЛИ ГО САМО
ЗА РЕАЛНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ 
Изглежда ясно – за добре свър-

шената работа се полага пор-
ция похвала. Въпросът е как
точно да разпределиш тази
„порция“ и кога да „нахраниш“ с
нея детето си. Психолозите
смятат, че ако то проявява ня-
какъв талант, трябва внима-
телно и последователно да го
поощряваш. И колкото по-
трудно постига нещо, толкова
по-голяма похвала заслужава.
Защото прехваленият гений
може да се самозабрави и впос-
ледствие ще бъде много трудно
да го свалиш от небето на земя-
та. Прекрасно е, ако детето
има художествени заложби. Но
не е необходимо да се произна-
сяш хвалебствено за всяко него-
во стандартно постижение.
Дай му да разбере, че не всичко
се свежда само до таланта и че
изкуството изисква много уси-
лие, труд и постоянство. 

Ценен съвет

По-често води детето си на из-
ложби, музеи, концерти, за да мо-
же то да осъзнае, че има талан-
ти, с които превъзхожда другите
деца. Пък и ти ще получиш глът-

ка естетическа наслада от това.

3.НЕ ПРИБЯГВАЙ
ДО ПОХВАЛИ-

СРАВНЕНИЯ 
Това е опасна практика. Ако

все пак я използваш, опитай се
да запазиш достойнството на
сравняваното дете. Например
ако имаш две деца и по-голямо-
то се подиграва и унижава по-
малкото, напомни на първород-
ната си рожба, че и тя някога е
имала съвсем същите труднос-
ти и проблеми и даже се е спра-
вяла по-трудно и по-бавно от
брат си/сестра си. Хубаво е да
хвалиш и по-голямото дете
пред по-малкото и по-малкото
– пред по-голямото, за да не про-
вокираш ревност помежду им. 

В случаите, когато детето ти
започне да изтъква прекалено
своите успехи на фона на успехи-
те на своите връстници (или съ-
ученици), не бързай веднага да
взимаш неговата страна. Да
предположим, че синът ти гордо
заявява: „Единствен от класа
имам шестица на контролно-
то!“ Непременно му кажи, че
много се радваш и че се гордееш
с него, защото е внимателен, на-
ходчив и схватлив. Но после му
припомни как предишната вечер
заедно сте се потили два часа
над учебника. Възможно е роди-
телите на другите деца да са би-
ли заети и да не са успели да им
помогнат в подготовката. Кое-
то означава, че неговите успехи
до известна степен са и твои. 

Да речем, че детето ти е по-
бедило на регионалната олимпи-
ада по английски език. Това е по-
вод да си устроите малък семе-
ен празник. Но не е повод дете-
то ти да се надсмива и да драз-
ни Иван, който има само трой-
ки и четворки по английски.
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ДЕЦАДЕЦА

»»ззккууссттввооттоо  ддаа  ггоо  ппооххввааллиишш»»ззккууссттввооттоо  ддаа  ггќќ  ппооххввааллиишш
ЗЗаассллуужжееннааттаа  ппооххввааллаа  ее  ннаайй--ддооббррооттоо  
ллееккааррссттввоо  ии  ззаа  ддуушшааттаа,,  ии  ззаа  ттяяллооттоо..
ССппоорреедд  ппссииххооллооззииттее,,  ааккоо  нняяммаа  ззаа  ккааккввоо
ддаа  ппооттууппаашш  ддееттееттоо  ссии  ппоо  ррааммооттоо,,
ттрряяббвваа  ссааммаа  ддаа  ииззммииссллиишш  ппооввоодд..  
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Иван пък тренира в престижен
футболен отбор, а твоето де-
те е равнодушно към спорта. 

Ценен съвет

Похвалата е абсолютно необ-
ходима, в случай че синът ти
или дъщеря ти смятат, че в не-
що са по-лоши от връстниците
си. Помисли в каква област
твоето дете би могло да се изя-
ви – танци, музика, спорт. Това
ще му помогне да добие вяра и
сигурност в себе си. И не забра-
вяй да го хвалиш за постижени-
ята му и за успешните му опи-
ти да догони връстниците си.
Обясни му, че всички имат раз-
лични способности и няма хора
без таланти. Просто та-
лантът трябва да се „събуди“.
А това е по силите на всекиго. 

4.НЕ ГО 
ПРЕХВАЛВАЙ! 

Всеки родител е убеден, че не-
говото дете е най-хубавото,
най-умното, най-талантливо-
то, най... И въпреки че самата
ти знаеш, че не си обективна,
задушаваш детето си с фалши-
вия си възторг. В похвалите
обаче трябва да имаш мярка.
Иначе те се обезценяват и прес-
тават да се възприемат като
поощрения. И тогава на разполо-
жение ти остава само матери-
алният стимул, а той невинаги
е оправдан и полезен. Освен това
детето може да добие чувство
за превъзходство над останали-
те, което впоследствие да пре-
расне в егоцентризъм.

Ценен съвет

Още по-опасно е, ако наслед-
никът ти стане зависим от
похвалите. Но когато мама и
тате ги няма, за да го потупат
по рамото, той изпада в силен
стрес. Ако родителите обаче
се уплашат от тези странични
ефекти и отидат в другата
крайност, т. е. прекратят пох-
валите съвсем, детето може да
стане подозрително, нервно,
капризно и раздразнително. На-
мери златната среда.

5.НЕДОХВАЛВАНЕ-
ТО СЪЩО Е

ОПАСНО! 
Бъди особено внимателна, ако

детето ти е стеснително и
срамежливо. А също и ако по ня-
каква причина е започнало да
развива комплекс за малоцен-
ност. Оказва се, че тези деца в
една или друга степен са зависи-
ми от мнението на обкръжава-
щите ги: „Не ме хвалят, значи
не съм достатъчно добър и за-
това не ме обичат.“ И малки-
ят/малката започва да прави
неистови усилия да се доказва
пред мама и татко. Такива деца
изпитват морално удовлетво-
рение само в редките случаи, ко-
гато родителите им ги забеле-
жат и поощрят с похвала. 

Ценен съвет

Опасност! Недохвалените де-
ца могат и по-късно в живота
да останат зависими от похва-
лата – на съпруга, на шефа, на
свекървата, на колегата, на съ-
седа... И ще се опитват по вся-
какъв начин да спечелят одобре-
нието на околните само и само
да докажат на себе си своята
собствена стойност. И ако слу-
чайно не последва похвала, ще се
чувстват пренебрегнати и ще
страдат. 

6.ИЗБЕРИ 
ТОЧНАТА ФРАЗА 

На никого не му идва наум да
се обърне към недораслия малчу-
ган с изречение от сорта: „По-
лучавам огромна морална и ес-
тетическа наслада, докато наб-
людавам как рисуваш.“ Но лига-
во говорене, включващо умали-
телните ласкателства „бебче“,
„зайченце“, „чочи“, особено ако
детето вече е поотраснало, съ-
що са вредни. Детето не чува
одобрението ти, на него му е
ясно едно: родителите му все
още не го смятат за пораснало!
Затова се постарай да подби-
раш хвалебствените си думи в
съответствие с възрастта на
детето си. 

Ценен съвет

Няма нищо странно, ако в един
прекрасен ден вместо дежурно-
то „Справил си се чудесно!“ му
кажеш „Супер си!“. И ако вът-
решно се съпротивляваш срещу
младежкия сленг, кажи просто
„Гордея се с теб!“. 
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П
овечето момчета обикновено из-
бягват да си хващат за гаджета
красавиците на класа. Притесня-
ват се, че те няма да им принадле-

жат дълго време, защото са разглезени от
вниманието, с което противоположният
пол ги обсипва. От друга страна обаче, мно-
го обичат да се разхождат с красавица до

лявото си рамо, да се перчат с нея пред
приятелите си (вижте, момчета, с каква
ходя!). Макар че, ако това е тяхното гад-
же, ще се дразнят, естествено, от недвус-
мислените погледи на мъжете по улицата,
които се обръщат и оглеждат нахално
стройните бедра и добре оформения бюст
на тяхната „собственост“.

ТВЪРДЕ МНОГО РЕВНОСТ
Понякога само ти се струва, разбира се,

че твоят избраник е „суперготино гадже“.
Така го виждаш само ти с влюбените си
очи. Но ако приятелките ти се хилят глу-
повато в негово присъствие, ако сервить-
орките не откъсват очи от него и незабе-
лязано пъхват листче с телефона си в ше-
пите му, докато той плаща кафетата, по-
вероятно е наистина да си имаш... проблем
с твърде готино гадже. 

Не е нужно да правя уговорката, че всички
мои обобщения в този материал не са уни-
версални и както можеш да се досетиш,
всичко зависи от човека, но... 

Ако не всички, то поне всички мъже, кои-
то се радват на женско внимание, са егоис-
тични същества, които в никакъв случай не
биха пропуснали да „минат“ всичките ти
приятелки (тук няма да говорим за това
пък, какви приятелки са ти въобще тези
гаднярки), за да не изневерят на имиджа си
на красавци.

Е, може и да има такива, които ще дър-
жат на теб до последно, защото им харес-
ваш дотолкова, че не биха и помислили да си
завъртят главата след някоя случайно ми-
наваща по улицата красавица. Но те са ряд-
кост. Но нека не обвиняваме само момче-
тата. Сигурно те действат толкова
свински заради нашата изтощителна, до-
садна, противна, деградивна и каквито още
там епитети се сетиш ревност. 

В крайна сметка, щом си с някого, идеята
е да се чувстваш спокойно, сигурно и ком-
фортно с него, нали? Иначе просто няма
смисъл. 

Ако търсиш екстремни усещания – моля,
заповядай. Но тогава не бива да имаш нищо
против всеки ден да висиш вкъщи до теле-
фона, да броиш минутите до неговото
обаждане, да ходиш като разярена пантера
назад-напред из апартамента и да си ску-
беш косите, че не се сеща за теб.

КОГАТО СУПЕРГОТИНАТА 
СИ ТИ

Вече казах по-горе, че всяко момче би иска-
ло да има красиво гадже, но не за цял живот.
Че как? Красивото момиче е като балсам за
самочувствието. Ако си щастливка и спа-
даш към тази категория жени, със сигур-
ност си забелязала доволството на гадже-
то си, когато приятелите му го обстрел-
ват със завистливи погледи заради теб. Но
също и недоволството му, когато някое
друго момче те заговори в училищния двор
или на улицата. Тогава твоето гадже идва и
слага ръка на кръста ти, нали? Можеш да се
обзаложиш, че мъжете наоколо са го изгле-
дали като гладиатор победител. Естестве-
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ТИЙНТИЙН

ССУУППЕЕРРГГААДДЖЖЕЕТТОО  ССУУППЕЕРРГГААДДЖЖЕЕТТОО  
като еликсир и отрова

ССллууччввааллоо  ллии  ттии  ссее  ее  ддаа  ххооддиишш  сс  нняяккоойй  ттооллккоовваа  
ггооттиинн,,  ччее  ддаа  ссее  ччууддиишш  ккаакк  ддаа  ооттббллъъсскквваашш  яяррооссттннии--
ттее  ааттааккии  ннаа  ррааззггооннееннииттее  ссааммккии,,  ккооииттоо  ммуу  ннааллииттаатт

ккааттоо  ййооггаа  ннаа  ддъъссккаа  сс  ггввооззддееии??  ЕЕ,,  ааккоо  ттии  ссее  ее  
ссллууччввааллоо,,  ззннааеешш  ккооллккоо  ттррууддннаа  ззааддааччаа  ее  ттааззии..  
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но, това усещане на мъжа го кара да върви
ако не два метра над земята, то поне 50 см
над нея. Обаче донякъде вярна си остава и
старата приказка, че мъжете обичат да
спят с дългокраки красавици, но се женят за
дебели жени, които готвят добре. И наис-
тина, как е възможно горкото момче да
издържи години наред в съревнованието с
другите самци наоколо, които налитат на
неговото момиче като мафиоти на пура?!
Ще се дразни от предложенията, които по-
лучаваш, ще се вбесява от факта, че всички
мъже в ресторанта си те представят го-
ла... Така постепенно от хумус за неговото
самочувствие ти ще се превърнеш в плесен.
Дали самочувствието му ще издържи?

МОМЧЕТАТА, МОМИЧЕТАТА
И ТЯХНОТО САМОЧУВСТВИЕ

Когато ходиш с твърде красива личност,
независимо дали си момче, или момиче,
трябва да имаш и необходимото самочув-
ствие. Ако приятелят ти е изключително
готин, но и ти самата си такава, то тога-
ва проблем няма. Но ако се смяташ за по-

малко привлекателна от него и нещо куца в
самооценката ти, неизбежно ще се нароят
въпроси от сорта на „Дали не го отегча-
вам?“, „Може би той заслужава нещо по-
добро от мен?“, „Дали не ходи с мен от съ-
жаление?“. 

Трябва да проумееш обаче, че когато опре
до интимност в отношенията между два-
ма души, външността минава на по-заден
план. 

В крайна сметка толкова разпростране-
ното напоследък твърдение, че жената из-
бира, не е съвсем вярно. И двата пола изби-
рат, особено в наше време. Щом той те е
избрал, избрал е да бъде с теб измежду всич-
ки останали жени с талии като на оси и
гърди като балони. Значи в неговите очи си
красива и... точка. Сега няма да отрежеш
някой нещастен човек, хлътнал по теб, са-
мо защото е красив, нали? Тази мисъл меж-
ду другото може да ти изглежда смешна, но
именно до подобно отхвърляне на страхот-
ни шансове води ниската самооценка.

Колкото до момчетата, които отхвър-
лят красивите жени като постоянни
партньорки, те явно също си отглеждат
цял куп комплекси. Или робуват на идеята,
че всички красиви жени са развратници. Но
това е толкова вярно, колкото и твърдени-
ята, че всички богаташи са глезльовци,
всички плувци имат готини тела, всички
геймъри имат разплути задни части, всички
жени с котки са стари моми, всички мъже с
шлифери, които вървят зад вас, са убийци и
т. н. Ако си красива и си отхвърлена от ня-
кого именно поради подобна ограниченост,
то изобщо няма за какво да се косиш – в
крайна сметка той ще се прибира всяка ве-
чер при някоя грозница, която не може да
понася, вместо при теб. Ясно е кой не е спе-
челил днес от лотарията на любовта.

А КАКВО ДА ПРАВЯТ 
ТВЪРДЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНИТЕ
Ако си готина и постоянно си отхвърля-

на заради неспособността на мъжете да се
справят с красавици, със сигурност можеш
да си намериш някого на твоето ниво по
красота. В крайна сметка най-добре се раз-
бират хората, които се намират на една и
съща степен по скалата на красотата. Та-
ка че, ако се мислиш за грозна в сравнение в
невероятния си приятел, помисли пак: мо-
же да си страшна мадама и просто ниското
ти самочувствие да ти пречи да го видиш.
Или пък да си красавица и въпреки това мъ-
жете да не се въртят около теб, тъй като
ги отблъскваш със студенината си. Но ако
той ти казва, че си красива, значи наистина
си красива и... толкова по въпроса.

Ирена РАЙЧЕВА

ПАДАТЕ ЛИ СИ ПО

КРАСАВ(И)ЦИ?
„Аз категорично си падам само по краси-

ви момчeта. Той нека да стане мой, пък пос-
ле ще мисля как да го браня.“

Адриана,16 г.

„Като отворихме тема за красотата,
няма как да не сте забелязали, че самата аз
съм красива. Точно затова мисля, че заслужа-
вам да ходя с някое привлекателно момче.
Не, всъщност с някое адски привлекателно
момче ☺.“

Лиляна, 16 г.

„Ако имах готина приятелка, изобщо ня-
маше да ме вълнуват проблемите, за които
говорите. Просто щях да искам да правя
постоянно любов с нея и това е.“

Богомил, 18 г.

„Аз други освен красиви момчета не харес-
вам. Ако и те ме харесат – тогава чудесно.“

Цветомира, 16 г.

„Всъщност моето момиче е невероятно
красиво. Този факт малко ме смущаваше в
началото, но като видях как тя се смущава
по детски от всякакви домогвания и намеци
от страна на другите мъже, мога само да се
радвам, че съм с нея.“

Валентин, 19 г.

„Всяка жаба да си знае гьола! Разбирате
какво имам предвид.“

Боряна, 19 г.

„Искам жената до мен да е красива. Ко-
гато е с мен, тя е красива за мен. Другите є
обожатели не ме интересуват.“

Атанас, 18 г.

МИНИАНКЕТА
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Ìîäåðíà ðîäèëíà çàëà îòâîðè âðàòè â
ñïåöèàëèçèðàíàòà ÀÃ áîëíèöà çà àê-
òèâíî ëå÷åíèå “Ä-ð Ùåðåâ”. Òàêà ïúðâè-
ÿò çà Áúëãàðèÿ öåíòúð ïî èí âòèðî îï-
ëîæäàíå çàòâàðÿ öèêúëà îò ñúçäàâàíå-
òî äî ðàæäàíåòî íà íîâ æèâîò. 

Íà ìîäåðåí ìîíèòîð â ïðåäðîäèëíà
çàëà ùå ñå ñëåäÿò òîíîâåòå íà äåòåòî
è êîíòðàêöèèòå íà ìàéêàòà. Ðîäèë-
íàòà çàëà å îáçàâåäåíà ñúñ ñïåöèàëíî
àíàòîìè÷íî ëåãëî îò Ãåðìàíèÿ. Ðî-
äèëíîòî îòäåëåíèå ðàçïîëàãà è ñ íàé-
íîâî ïîêîëåíèå êóâüîç çà èíòåíçèâíè
ãðèæè íà íåäîíîñåíè äåöà, êàêòî è ñ
òðàíñïîðòåí êóâüîç. Ðîäèëíîòî îòäå-
ëåíèå â èí âèòðî êëèíèêà “Ä-ð Ùåðåâ”
áå îòêðèòî ñ òúðæåñòâåí âîäîñâåò.
Ñëóæèòåëèòå íà êëèíèêàòà çàïàëè-
õà ñâåùè÷êè è ñå ïîìîëèõà çà çäðàâåòî
íà âñè÷êè áúäåùè áåáåòà.
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Може ли да се живее без любов?
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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

„Скъпа Мира, следя всеки брой на „Бела“
само за да прочета твоята рубрика. Най-
накрая се престраших да ти пиша. На 26 го-
дини съм, живея в София. Женена съм от 7
години и имам 3 деца. Със съпруга ми сме за-
едно още от училище. Бяхме в девети клас,
когато се запознахме. Беше първото ми се-
риозно влюбване. Оженихме се малко след
като завършихме училище. Година след
сватбата ни се родиха близнаци, а две годи-
ни по-късно – още една прекрасна дъщерич-
ка. Съпругът ми е невероятен човек. Нико-
га не ме е нагрубявал, винаги е бил кавалер.
Никога не съм работила, винаги съм била
домакиня. Никога не съм се замисляла за жи-
вота извън семейството, не си падам по за-
бави и тържества. Имам няколко приятел-
ки, с които се запознахме покрай отглежда-
нето на децата. Със старите си познати
изгубих връзка след раждането на децата
си. Но не съм се замисляла за това до този
момент. Не съм се замисляла и че със съпру-
га ми вече сме като някакви старци, женени
от векове. Страстта си отиде, отиде си
заедно с любовта, след като се превърнахме
в родители. Струва ли си да разруша семей-
ството си само защото любовта я няма?
Винаги съм била старомодно момиче. Вина-
ги съм вярвала в любовта. „Любовта е сти-
мулът за живеенето“ – така казвах преди. А
сега, когато я няма, има ли смисъл да
продължавам да вегетирам в тази връзка?
Може ли да се живее без любов?

Ивелина Георгиева, София“

Здравей, Ивелина!
Не, не. Без любов не може да се живее. Но

ми се струва, че вашата любов изобщо не
си е отишла и не е свършила. Просто се е
смачкала в джобовете на твоя пеньоар. 

От писмото ти не става ясно как съп-
ругът ти гледа на вашия седемгодишен
брак. Какво мисли той? Сигурна ли си, че и
той се чувства като теб? Може би не.

Не искам да те разочаровам, но е твърде
възможно ти самата да си причина за всич-
ко, което описваш. Разболяла си се от синд-
рома на пеньоара. Това се случва, когато
жената попадне в плен на едно прекалено
дълго майчинство. Започва да си мисли, че
любовта към съпруга є е избеляла или е
станала на петна. Не позволявай майчин-
ството ти да бъде вечно. Дай шанс на
външния свят да налее свежите си сокове
във вашето семейство.

Не може в днешно време жената да бъде
само домакиня. Може, но ти явно имаш и
други потребности. Затова се чувстваш
зле. Позагубила си себе си между три деца и
един съпруг. Ако една толкова млада жена
загуби себе си, няма как да запази брака си.
Как да ти кажа „Бързо се развеждай“, кога-
то ти пишеш: „Съпругът ми е невероятен
човек!“ Не бързай с развалянето на семей-
ството. Не вярвам, че това ще промени не-
що у теб. Нищо не бива да бъде разваляно
без опит да се задържи. А опитът трябва
да бъде твой. 

Започни работа. Изхвърли пеньоара и изп-

разни джобовете. А още по-добре ще бъде,
ако започнеш работа и някакво обучение ед-
новременно. Помисли какво ти харесва. За-
пиши се на някакъв курс, например езиков,
или подхвани задочно обучение. Опитай да
намериш баланса между тези нови неща и
семейството. Ще се запознаеш и ще започ-
неш да пиеш кафе и да обядваш с други же-
ни и мъже, а не с майки. Да ме прощават, но
познавам жени, които превръщат майчин-
ството от най-великото женско осъщест-
вяване в диагноза. Има майки, които са
скучни, смотани и ненормални. Ти очевидно
не си такава. Писмото ти ми показва, че си



„Здравей, Мира,
Коледните празници отминаха, но аз усе-

щам все още вкуса им заради един коледен
подарък. Получих го от мъж, който работи
в съседство с мен. Готвач е в кръчмата, в
която обядвам. В добри отношения сме.
Понякога пушим заедно в почивките. Но
такива са отношенията ми с целия оста-
нал персонал. Виждаме се всеки ден и сме
като едно голямо семейство. Та този пич
неочаквано ми подари козметика за Коледа
– душ-гел и някаква гъба за баня. Зарадвах
се, естествено. На изненадата. Но оттога-
ва се изнервям страшно всеки път, щом го
видя. Непрекъснато очаквам да ми направи
някакъв намек или направо предложение за
секс. Не го е правил досега. На аз го подози-
рам. 

Не го харесвам. Как мога да му го кажа де-
ликатно? Страшно различни сме. Дразня
се, че непрекъснато, когато говори, повта-
ря „р`иаш ли“.

Валя Т., 28 г., София“

Здрасти, Валя!
Това „р`иаш ли“ би трябвало да означава

„разбираш ли“? Е, разбирам. Сигурна съм, че
„р`иаш ли“ не те е дразнело, преди да полу-
чиш подаръка. Но впоследствие си започна-
ла да се вторачваш в горкото момче и да си
доказваш, че той не е от „твоите мъже“.
Странно е, че не споменаваш за косми в
ушите му или пък че е плешив примерно…

Ти сериозно си се уплашила, че можеш да
имаш нещо с този готвач. Но не е измислен
начин да обясниш на някого, че не го харес-
ваш, и това да бъде деликатно, внимателно
и прочие. Остави нещата така и не се без-
покой. Досега не съм чувала любовна исто-
рия да започва с „той ми подари душ-гел и
гъба за баня за Коледа“. Виж, ако беше пар-
фюм или пътешествие…

Чудя се как да озаглавя твоето писмо:
„Коледата невъзможна“ или „Той ме харес-
ва, аз него – не“, 365-и епизод.

Имаш само една възможност. Превърни
случката в забавна романтична комедия. Не
изнервяй ситуацията и не я товари с из-
лишни значения.

Няма доказателства, че твоят човек ис-
ка да стигне докрай. До онзи край, който
очевидно те изнервя. Но пък същият този
край, съгласи се, кара хиляди други жени да
примират от удоволствие. Не усещам ни-
какъв намек за секс. В противен случай ще-
ше да ти подари голяма бяла готварска
шапка и да ти каже, че всяка нощ си те
представя гола, само с нея на главата. Има
мъже, които знаят, че готините взаимо-
отношения с жени не се уреждат непремен-
но в леглото. 

Подаръкът издава обикновено две неща.
Какви са намеренията на този, който пода-
рява, и какъв е той. От този подарък правя
съответно два извода. Намеренията му са
съвсем ежедневни. Разбирам го от душ-гела
и гъбата. Освен това той е много мил чо-
век. Да ти подарят неочакван коледен по-
дарък, е прекрасно. 

Очевидно ти просто не си предвидила наг-
рада за този човек в твоята класация
„Мъж на годината“. Разбирам те. Една же-
на не може да награди всички мъже. Щаст-
ливка си, че точно в края на периода се е по-
явила още една номинация за теб в лицето
на този готвач.

На кого обаче даде жълтата фланелка за
изминалата година? И той какво ти пода-
ри? И изобщо подари ли ти нещо? 

Било е Коледа. Време, в което всички сме
по-снизходителни и по-мъдри. Една коледна
редакция на твоето писмо би звучала така:
„През годината научих най-много не от мъ-
же, в които съм била влюбена, които съм
обичала или които са ме възхищавали. Мъ-
жа, от когото научих много, изобщо не го
харесвам. Готвач е. Работи на улицата, на
която работя и аз. Подправя готвенето си
с „р`иаш ли“. Много сме различни един от
друг. Понякога пушим заедно и мълчим. Той
– в неговата почивка, аз – в моята. Научих,
че жената трябва да се радва, а не да се
отегчава от това, че е харесвана.“

Какво ще кажеш? Така ми харесва повече.
Виж колко е лесно да направиш Коледата
възможна.

Твоя Мира
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Един готвач за анализиране

умна млада жена. 
Звучи абсурдно, но любовта може да се

върне при теб, като започнеш работа.
Шефката ми, която е на 62 години и рабо-

ти много, казва: „За да имаш личен живот,
трябва да работиш.“ По-възрастни и изве-
стни работодателки от нея твърдят, об-
що взето, същото: „Кой ще обядва с теб,

ако не работиш?“ (Хелън Браун) Да рабо-
тиш, е секси. Както и да учиш. После сама
ще разбереш какво да направиш. 

Твоя Мира
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ЧЕЛЕН ОПИТЧЕЛЕН ОПИТ

К
ристиан Хофман е профе-
сор по психопатология в
парижки университет и
ръководител на изследо-

вателска лаборатория, която
изучава проблемите на юношес-
кото насилие и съвременната
десексуалност. Практикуващ
психоаналитик е вече над 30 го-
дини. Пътува много по света
заради професионалните си ан-
гажименти, които го доведоха
преди време и у нас, за да изнесе
лекция в Софийския универси-
тет пред аудитория от сту-
денти, психолози и специалис-
ти, ангажирани с проблемите
на човешката природа.

– За първи път сте в Бълга-
рия и намирате, че у нас, как-
то и във всички демократи-
зиращи се страни, има широ-
ко поле за психоанализата. Но

днес тя е подложена на ожес-
точени критики на Запад...

– Първо, психоанализата вина-
ги е била критикувана. И второ,
аргументите на критиците є
са само привидно рационални.
Новото днес е, че дисциплини-
те, които изучават човешката
неврология (например чрез ске-
нери или ядрено-магнитен резо-
нанс на мозъка), критикуват
малко повече психоанализата
от научна гледна точка. Но по
този начин те откриват и поле
за дебати. И даже в страни ка-
то Германия и САЩ разбраха, че
такива дебати с психоанализа-
та са както възможни, така и
желани. Защото доста съвре-
менни открития не само не
противоречат, а даже потвъ-
рждават някои от фройдистки-
те тези. 

– Някои хомосексуални дви-
жения критикуват психоана-
лизата заради психичните со-
циални норми, които тя нала-
га. Как бихте коментирали
това? 

– Психоанализата въобще не
проповядва норми. Тя не се
застъпва за никаква норматив-
ност в отношенията между
половете. Психоанализата е
атакувана от социалните науки
по въпроса за сексуалната иден-
тичност. Но още Фройд казва,
че ние не можем да отговорим
на въпросите, що е то жената и
що е то мъжът. Тоест психоа-
нализата не дефинира сексуал-
ната идентичност. Тя се инте-
ресува само от това, как едно
малко момиче става жена и как
едно малко момче се превръща в
мъж. И това, което научаваме
от юношите, които консулти-
раме и които са именно в този
период на „ставане“, е, че не е
нито толкова очевидно, нито
така лесно за тях в нашето мо-
дерно общество да изградят
сексуалността си. Това ни спо-
делят самите те. Английският

педиатър Уиникът казва:
„Юношите са барометърът на
социалното.“ Ето защо ние мо-
жем да предадем на общество-
то онова, което те твърдят, а
именно – че им е изключително
трудно да се превърнат в мъж-
ко или в женско човешко съще-
ство. Имаме доста клинични
наблюдения – днес младежите
встъпват във все по-ранни и
преждевременни полови взаимо-
отношения и даже от първия
контакт те експериментират
всичко. Но млади момичета
споделят откровено, че въпре-
ки разюзданата си сексуалност
в ранни години женствеността
ги спохожда много по-късно и ги
поставя пред най-големите из-
питания в живота.

– Напредъкът на генетика-
та, клонирането и транссек-
суалността не са ли нови пре-
дизикателства пред психоа-
нализата? 

– Психоанализата търси де-
бати, тя не е закостеняла
доктрина. И изисква необходи-
мостта да бъде преосмисляна
отново в крак с еволюцията на

Човекът е първо сексуално     Човекът е първо сексуално     
ПРОФЕСОР КРИСТИАН ХОФМАН В АКАДЕМИЧНА ЗАЩИТА 
НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

В резюме                                           
Днес не е толкова лесно за юношите да се превърнат в мъж или в
жена.
Чрез психоанализата всеки открива универсалността зад собстве-
ната си различност.
Психоаналитикът не споделя всички социални страсти, а ги обс-
ледва отстрани. Решил някои от собствените си трудности, той
обаче не диктува какво е добре за останалите.
Психоанализата е от страната на „защото“ на човешкото съще-
ствуване.
Няма прогрес и не може да се случи нищо ново без конфликт. Чо-
вешкото същество е пресечено от конфликти. Конфликтът – то-
ва е демокрацията.
Едно дете може да се отдели от майка си, ако най-напред майката
може да се отдели от него. А тя ще може да го направи само ако
потърси и намери за себе си малко щастие и извън своето дете.
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човечеството, запазвайки оба-
че някои свои фундаментални и
достатъчно солидни ориенти-
ри. Трябва да сме внимателни с
въпросите, отнасящи се до ре-
композирането на семейство-
то, до исканията на хомосексу-
алистите за социално призна-
ване и за осиновяване на деца
от тях, до трансформирането
на мъжете в жени и обратно-
то, до клонирането. Всички те
се появяват в резултат на т.
нар. социална мутация (социал-
на промяна). Аз само мога да
констатирам, че в Испания или
в Белгия например, където за-
конът се произнесе позитивно
за хомосексуалните бракове и
за правото на хомосексуалните
семейства да осиновяват деца,
от това испанското или бел-
гийското общество не са се
сгромолясали. Смятам, че пси-
хоанализата може да акомпани-
ра, да придружава обществена-
та промяна, но не и да участва
в правенето на законодател-
ство. Наистина е интересно да
се обследва това обществено
искане, адресирано към нас,
психоаналитиците – да се про-
изнасяме по въпроса за еволю-
цията на нравите. Виждаме, че
от нас се очаква да дадем ня-
каква сигурност, някакви ми-
нимални гаранции може би,
свръхпротежиращи човешко-
то същество. На това психоа-
нализата отговаря: „Човешко-
то същество е първо, сексуал-
но, и второ, социално.“ Психоа-
налитикът не може да споделя
всички социални страсти, кои-
то бушуват в обществото.
Той е малко дистанциран от
тях. Той е в позиция, която му
позволява да разсъждава върху
тяхната природа, да изследва
различните сексуалности нап-
ример.

– Хората си представят до-

някъде психоаналитика като
свръхчовек, като някого, кой-
то е решил собствените си
проблеми, който не изпитва
житейски трудности. Вярно
ли е това?

– Вярно е, че психоанали-
тикът е решил някои от лич-
ните си проблеми, което му
позволява да не изпада в пози-
ция на емпатия (способност да
се поставиш на мястото на
другия – б. а.) с пациентите си.
Защото, както ние обичаме да
казваме, ако се поставим на
мястото на пациента, то той
къде да се позиционира? Обаче
от това, че психоаналитикът
е решил някои от трудности-
те си, съвсем не следва, че ще
диктува какво е добре за оста-
налите. Той приема всички па-
циенти, които се обръщат към
него със своите специфични
проблеми, и заедно с лекувани-
те от него търси за проблеми-
те и специфични решения.

– И какво точно ни предлага
психоаналитичният метод?

– Той предлага на човека да се
изправи пред въпросите: защо
изпитвам толкова трудности
в моето демократично обще-
ство; защо имам проблеми с
моята сексуалност, в моето
семейство; защо не мога да
създам семейство, да стана
мъж, да стана жена; защо; и
как бих могъл да си помогна.
Тоест психоаналитикът е от
страната на въпроса „защо“.
Но има други науки и други те-
рапевтични техники (като по-
веденческите и когнитивните
дисциплини), които са от
страната на въпроса „как“. Те
предлагат техники за превъз-
питание на човешкото съще-
ство, за реадаптацията му
към социалната норма и към
промененото обкръжение, кое-
то впрочем вече не е естест-

вено, природно, а едно техни-
ческо неокапиталистическо
обкръжение. Мисля, че тук е
разграничението между „как
да бъда максимално в нормата
на днешната социална наслада“
от страна на другите психо-
терапии и едно много по-фун-
даментално запитване от
страна на „защото“ на съще-
ствуването, което е позиция-
та на психоанализата. Човеш-
кото същество има правото
да се пита както защо е болно,
така и как по-бързо да се осво-
боди от своята болест. На
това му се вика демократичен
избор. Има и още едно нещо,
което психоанализата може да
ни даде, за разлика от онова,
което могат да ни кажат ня-
кой философ или социолог. И
то е, че няма прогрес, няма
еволюция, не може да се случи
нищо ново за човека без конф-
ликт. Защото човешкото съ-
щество е пресечено от конф-
ликти. Но конфликтът – това
е демокрацията.

– Какви са предимствата на
психоанализата пред другите
лечебни методи?

– Колкото повече човешкото

същество прониква навътре
към своето най-своеобразно,
най-специфично, най-интимно
„аз“, толкова повече ще откри-
ва универсалното, което е цел-
та на психоаналитичната те-
рапия. Психоанализата следва
естествения непринуден поток
на словото, който отвежда до
най-ранното детство, и по-
скоро до травмите в най-ран-
ното детство. И в тази специ-
фична психична работа, която
е в основата на фройдистката
методика, всеки ще намери
своята различност и зад нея ще
открие универсалното.

– Майчината любов също се
смята за универсална. Някъде
вие я наричате „луда“ и „безг-
ранична“. Можем ли да тъл-
куваме, че майката несъзна-
вано противодейства на де-
тето да се отдели от нея?

– Едно дете може да се отде-
ли от майка си, ако най-напред
майката може да се отдели от
него. А тя ще може да го напра-
ви само ако потърси и намери за
себе си малко щастие и извън
своето дете.

Разговора води 
Розалина ДОЧЕВА
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Т
ази година ДАКС МЕДИЯ АД, БФС
и БНТ съвместно организираха едно
от най-значимите събития в
спортния живот на България –

ФУТБОЛИСТ НА ГОДИНАТА 2006.
Церемонията се състоя на 19 декември 2006 г. в зала „София

гранд“ на „Кемпински хотел Зографски“ и се излъчи пряко по
Канал 1 и тв „България“. Присъстваха най-

популярните наши футболисти, треньори
и други известни лица от спортния свят,
политици, министри, депутати, артисти

и над 100 журналисти. Водещи на церемони-
ята бяха Румънеца и Енчев и журналистите
Камен Алипиев и Антония Близнакова.
Спортните журналисти излъчиха в поредна-

та 46-а анкета победителите в 9 категории за 2006 г.:
Футболист № 1 – МАРТИН ПЕТРОВ; футболист №2 – ДИ-

МИТЪР БЕРБАТОВ; футболист №3 – СТИЛИЯН ПЕТРОВ;
най-добър треньор – СТАНИМИР СТОИЛОВ; най-добър на-
падател – ДИМИТЪР БЕРБАТОВ; най-добър вратар – ГЕОР-
ГИ ПЕТКОВ; най-добър полузащитник – СТАНИСЛАВ АНГЕ-
ЛОВ; най-перспективен млад футболист – ВАЛЕРИ ДОМОВ-
ЧИЙСКИ; награда „Феър плей на годината“ – ТОДОР РАДО-
МИРОВ.

За първи път феновете гласуваха и излъчиха своя ФУТБОЛИСТ
НА ГОДИНАТА НА ФЕНОВЕТЕ – Димитър Бербатов.

Победителите получиха купи, специално изработени за случая от
скулптора Петко Арнаудов по проект на Ива Велева, както и пред-
метни награди. Награди има и за гласувалите фенове. Трима от
тях получават билети за финала на КЕШ в Атина на 23 май 2007 г.
Други 11 ще пътуват с националите ни за квалификацията в Минск
на 2 юни 2007 г., а още 50 получават футболни топки от Adidas.

За настроението на всички присъстващи се погрижиха дует „Ка-
ризма“, „Д2“ и водещите Румънеца и Енчев.
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ФОРУМФОРУМ

Футболист на годината
2006

Футболист на годината
2006

Генерален 
спонсор

Весела Лечева, Манол Велев и
министър Асен Гагаузов минути
преди началото на церемонията

Тодор Радомиров със своята
награда „Феър плей“, връче-
на му от Николай Рангелов

Весела Лечева обяви за
„Най-перспективен
млад футболист“ Вале-
ри Домовчийски

Галя и Ми-
ро от
„Каризма“
във вихъ-
ра на шоу-
то

Стефка
Костадино-
ва обяви
името на
„Най-добър
вратар“ –
Георги 
Петков

Иван Леков
с награди-
те на
„Най-добър
полуза-
щитник“ –
Станислав
Ангелов

Церемонията се организира

с любезното съдействие на:
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Реални мечти

С помняте ли си телевизионната реклама на
GLOBUL, в която най-бързата бяла жена на
света Ивет Лалова подарява своите шпай-

кове на малко момиченце и неговото лице светва
озарено? 

През 2006 г. GLOBUL превърна тази рекламна меч-
та в реалност и подари на хиляди деца вярата, че
могат да са бъдещите шампиони. Ивет бе лице и
посланик на Първата национална ученическа леко-
атлетическа олимпиада GLOBUL START, а мотото
на състезанието бе „Шампионите тръгват от
училище“. Бъдещите български шампиони тръгна-
ха от 217 училища в 11 града на страната през
март 2006, а най-добрите се срещнаха на нацио-
налния финал в София през септември. Ивет бе на
стадиона заедно с малките атлети и те усетиха,
че мечтите им могат да станат реалност, защо-
то някой ги подкрепя и вярва в тях. 

„GLOBUL не е само компания, която продава мо-
билни услуги. Ние се стремим да бъдем приятел,
на когото хората могат да разчитат и да се до-
верят. Именно проекти като GLOBUL START ни по-
магат да градим доверие. Те имат силен заряд, за-
щото дават възможност на младите да покажат,
че могат. Така формираме и имиджа на компания-
та си – ние сме динамични, лидери и все пак оста-
ваме близо до хората“, казва Петя Стоянова, ди-
ректор „Корпоративен маркетинг“ на GLOBUL.  

GLOBUL демонстрира, че вярва в потенциала и
на българския професионален спорт. Новият сло-
ган на компанията е „Най-доброто предстои!“ и
убедеността на компанията в това твърдение
доведе до продължаване на подкрепата є за бълга-
рския национален отбор по футбол. Партньор-
ството с отбора, донесъл най-много емоции на
българите в историята на родния спорт, датира
от 2003 г. и е сред дългосрочните проекти на опе-
ратора. 

През 2006 г. GLOBUL подкрепи награждаването
на победителите в традиционната анкета за
спортист и треньор на годината, както и цере-
монията по награждаването на футболиста на
годината. 

За втора поредна година компанията си партни-
ра с Българската федерация по тенис и организира
професионалната тенисверига за мъже и жени
GLOBUL Tennis Cup. 

„Спортът и бизнесът си приличат. Когато подк-
репяме спорта, зад всеки проект или личност
търсим потенциала и инвестираме в него. Знаем,
че успехите не идват лесно, но и ние не се отказ-
ваме лесно“, обяснява Петя Стоянова. Това е и
причината GLOBUL да продължи да стои зад Ивет
Лалова и зад мечтата на милионите є фенове –
Ивет отново да покаже, че е най-добрата.
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По време на церемонията избраният от фено-
вете Футболист на годината изтегли номе-

рата на следните късметлии:

�
трима от най-активните фенове получават биле-
ти за финала на КЕШ в Атина през 2007 г.: Тодор

Манолов Михайлов от Свиленград; Розита Стойчева
Михайлова от София и Веселин Василев Иванов от
София

�
11 от феновете, познали името на Д. Бербатов
за ,,Футболист на годината на феновете“, ще

пътуват с националния отбор за квалификациата с Беларус в
Минск през 2007 г.: Мануела Ивова Фуренеса от Плевен; Атанас
Николов Георгиев от с. Рилци, Благоевградско; Атанас Йорданов
Каракашев от Петрич; Ивайло Георгиев Минков от София; Лаза-
рин Недев Ранчев от Стара Загора; Николай Владов Смиленов от
Пазарджик; Ангел Петров Керинов от Силистра; Габриела Мано-
лова Великова от Русе; Иван Стайков Христов от Пловдив; Ма-
рия Славчева Ташева от София и Николай Фердинандов Спасов от
София

Честито 
от ДАКС МЕДИЯ АД!

Награди за феновете, гласували за своя ,,Футболист на годината 2006“
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Стефан Орманджиев обявява наг-
радата „Най-добър нападател“ на
Димитър Бербатов

Димитър Бербатов с третата си
награда – „Футболист на годината
№ 2“, връчена от Емил Костадинов

Футболната легенда Луис Суарес се-
кунди преди да връчи поредната награда
на Димитър Бербатов „Футболист на
годината на феновете“

Манол Велев обяви
Футболист №3 –
Стилиян Петров

Борислав Михайлов и министър Асен
Гагаузов връчиха наградите на Фут-
болист №1 Мартин Петров

Мартин Петров получава ключа за
автомобила от управителя на 
МОТО–ПФОЕ Атанас Фурнаджиев

Голямата награда 
„Ленд Роувър Фрилендър“ осигури
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Компактната линия в моделната гама на Land Rover от
началото на тази година има ново попълнение. След дъл-
гогодишна пауза британският производител Land Rover

поднови компактния „мъник“ в отбора на култовата британска
марка. Новият модел – Freelander 2 – съвсем скоро след своята
първа публична изява вдигна високо летвата за конкурентите в
класа на луксозните компактни всъдеходи. Следвайки впечатля-
ващата следа на Range Rover, Land Rover Discovery 3 и Range
Rover Sport, компактният SUV изобщо не отстъпва на „батков-
ците“, които успяха да достигнат рекордни продажби в цял
свят и заслужиха признанието на автомобилните фенове.
Четвъртият нов модел за последните четири години в семей-
ството на Land Rover е изцяло обновен, като основната идея,
вложена в разработването му, е обединяването на „двата свя-
та“ – този на луксозния седан и на енергичния всъдеход. Мисия-
та на екипа на Land Rover определено е успешна, като личи и ак-
центът, поставен върху дизайна. Визуалните прилики между
второто и първото поколение на Freelander (такъв автомобил
получи Мартин Петров – Футболист на 2006 година) са много
малко – запазени са общите форми и идеята на изпълнението, а
всеки детайл е оптимизиран максимално, за да се постигне
страхотното присъствие на изцяло нов модел. Подобни харак-
терни елементи от визията на Freelander 2 са заострената
„муцуна“, агресивната предна решетка, страничните вентила-
ционни отвори и солидната броня – детайли, които карат ком-
пактния всъдеход да изглежда едновременно недостижим за кон-
курентите си и максимално близък до моделите на Land Rover в

по-високите класове. Интериорът на Freelander 2 е подчертано
свеж, но разпознаваем и въплътил в себе си уникалния почерк на
дизайнерите на марката. Както може да се очаква от един дос-
тоен представител на семейството на Land Rover, Freelander 2
предоставя впечатляващо усещане на пътя в комбинация с не-
достижими оф-роуд способности. Моделът се задвижва от ре-
волюционен 3,2-литров шестцилиндров редови двигател, направ-
ляван от нова шест-степенна трансмисия със системата
CommandShift™, която позволява управление и в спортен режим
– още едно предимство на модела пред типичния всъдеход. При
мощност от 230 к.с. Freelander 2 ускорява от 0 до 100 км/ч са-
мо за 8,9 секунди, основание за което дава и олекотената
конструкция на модела. Широкият набор от технологични ино-
вации се допълва от напълно независимото окачване, прецизната
технология Roll Stability Control (RSC®), която предпазва от под-
насяне дори в екстремни условия, и патентованата Gradient
Release Control, осигуряваща отличен контрол на автомобила
при освобождаване на спирачките на наклон или хлъзгав път.

Брилянтен отвън и отвътре, новият Land Rover Freelander гор-
до носи емблемата и духа на легендарната британска марка, а с
атрактивната си визия определено приковава погледите и не ос-
тавя сърцата равнодушни. Бърз, мощен и с неповторима индиви-
дуалност, моделът гарантира удоволствие от най-висша степен
– такова, каквото заслужава всеки зад волана на автомобил, за
който няма граници.

Най-новият Freelander се очаква да пристигне в България в края
на февруари тази година. 

Freelander 2 – 
за шампиони

Freelander 2 – 
за шампиони
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М
ария-Антония, или
побългареното Мария-
Антоанета, е най-мал-
ката дъщеря от общо

16-те деца на великата
австрийска императрица Ма-
рия-Терезия. Тази владетелка би-
ла известна с умението си да
бракосъчетава котилото си от-
роци в изключително изгодни за
австрийската корона съюзи. За
любимата си дъщеря Мария-Ан-
тоанета владетелката избрала
най-престижния трон в Европа –
френския. С този брак Мария-Те-
резия щяла да закрепи новопос-
тигнатото съдружие с Луи XV.

Бракът с Луи
Едва 15-годишна, хубавичката

девойка прекосява австрийско-
френската граница. Веднага
след това я обличат изцяло по
френски маниер. Луи XV е оча-
рован от изящните є закръгле-
ни форми. През 1770 г. Мария-
Антоанета се бракосъчетава с
дофина, бъдещия крал Луи XVI,
в невиждана по великолепието
си церемония.

Но както често се случва в
живота, горчивото и сладко-
то вървят ръка за ръка. Луи и
Мария са коренно различни по
характер. Мария е жизнена и
темпераментна. Луи пък –
флегматичен, тромав и ла-
ком, обича тежкия труд и е в
състояние да прекара часове
в любимата си ковачница.

Освен това поради лек вроден
физически недъг Луи не е в със-
тояние да изпълнява пълноценно

съпружеските си задължения и
през първите седем години
бракът остава неконсумиран.
Едва през 1777 г. братът на Ма-
рия-Антоанета император
Франц Йозеф успява по време на
конфиденциална визита да убе-
ди Луи да се подложи на неслож-
на хирургическа интервенция и
да отстрани проблема си. 

Очевидно тези първи години
от брака са доста трудни за
Мария-Антоанета. Френският
двор се оказва по-церемониален
и скован от австрийския и на
младата кралица є се налага да
участва в множество публични
ритуали, които не са  є по вку-
са. Един психолог фройдист вед-
нага би заключил, че именно то-
зи период на сексуална фрустра-
ция и невъзможност жената да
роди очаквания от всички нас-
ледник се е оказал решаващ за
формиране на характера на Ма-
рия-Антоанета, както и за
екстравагантния и разточите-
лен начин на живот. 

Парфюмирани овце
Мария-Антоанета била много

привлекателна – имала дълга ру-
са коса, светла и нежна кожа,
съразмерна фигура с едър бюст.
Освен това суетната дама не
пестяла, за да подчертава пре-
лестите си – всяка година хар-
чела средства, които далеч над-
вишавали определения  є от Луи
лимит за дрехи. Мария въвела
модата на високи прически, пе-
рата в косите и натруфените
рокли във френския двор. Оби-
чала хазарта и нощния живот.

Харчела разточително и за лю-
бимите си приятели, а доста
от тях устройвала на синекур-
ни длъжности. Богато декори-
рала подарения  є от Луи малък
дворец „Трианон“ и си построи-
ла селце Le Hammeau, в което си
играела на овчарка. Наистина, в
селцето имало в изобилие пар-
фюмирани овце и кози, но рабо-
тата по отглеждането им била
поверена на слугите. 

Аферата 
с диамантената

огърлица
Бурният и разточителен жи-

вот скоро спечелил лоша слава
на Мария-Антоанета. Братът
на краля и братовчед му Орлеа-
нският херцог, както и много
от благородниците завиждали
на Луи за короната и за хубава-
та му съпруга. Дразнели се и от
привилегирования кръг от близ-
ки приятели на кралицата. 

Това дало повод да тръгнат
пошли клюки за морала на
Мария-Антоанета. Тя била об-
винена, че праща държавни

пари в Австрия и още, че ко-
гато ставало дума за развле-
чения, въобще не подбирала
между мъжете и жените.

Сплетниците в двора в жела-
нието си да опетнят името на
кралицата инсценират и афера-
та с диамантената огърлица.
Измамницата г-жа Ламот успя-
ва да отмъкне безбожно скъпо-
то диамантено бижу, предста-
вяйки се за любовница и посред-
ница на кралицата. Скоро изма-
мата е разкрита, а госпожа Ла-
мот – дадена под съд и жигосана.

Да родиш 
пред публика

Дори когато репутацията  є
достига най-ниска долна точка,
Мария е спокойна и в хармония
със себе си. Тя вече може да има
деца и не се поколебава да дари
Луи с цели четири – две моми-
чета и две момчета. 

Първото от тях – принцеса
Мари-Терез – тя ражда пуб-
лично според стара френска
традиция. Унизена от този
обичай, тя го отменя и ражда
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„Като няма хляб, 
яжте пасти“
„Като няма хляб, 
яжте пасти“
Нехайна, разточителна и престъпно безотговорна 

към народа си – такава ли наистина е била 

Мария-Антоанета?



➺

➺

➺

следващите си три деца на
спокойствие – сама.

За съжаление втората  є дъ-
щеря Софи-Беатрис умира още
в люлката. Не след дълго и пър-
вородният є син е покосен от
нелечима наследствена болест.
Мария и Луи преживяват много
тежко двете загуби. След 30-
ата си година Мария започва да
напълнява и се ориентира към
по-тъмни цветове и по-семпли
модели в облеклото си.

Мадам Дефицит
Френската кралица, любезна и

добронамерена жена, често да-
ва суми за благотворителност
и настанява няколко бедства-
щи семейства в своето Le
Hammeau. 

Но обезумялата от глад и ло-
ши реколти тълпа вижда са-
мо разкоша в двора, пищните
є дрехи и облагодетелства-
ните є приятели.

Това е причината и за прозви-
щето є Мадам Дефицит, както
и за вероятно приписаните є
съвети към гладуващите да за-
менят хляба с пасти.

Превземането 
на Бастилията

На 14 юли 1789 г. недоволната
тълпа превзема Бастилията. Го-
ляма част от благородниците
побягва панически. Луи обаче ос-
тава в Париж – едно решение,
което се оказва фатално както
за него, така и за най-близките
му. През следващите две години
революцията се разраства и
взема все повече жертви, зато-
ва през 1791 г. Луи и Мария-Ан-
тоанета се решават на дегизи-
рано бягство с децата си. За съ-
жаление биват разпознати край
гр. Варен и върнати обратно в
Париж. Година по-късно Луи е
арестуван, а семейството му –
задържано в строг тъмничен
затвор в Темпъл Фортрес. 

На 17 януари 1793 г. кралят е
осъден на смърт за държавна
измяна само с един глас „за“
в повече. Последните си часо-
ве Луи прекарва със семей-
ството си. Мария седи сгу-

шена до съпруга си, притис-
нала сина им до себе си, а
малката Мари-Терез ридае
истерично.

Когато на другата сутрин
топовни гърмежи известяват
кончината на съпруга є, Мария
се сгромолясва на земята, нес-
пособна да говори. След
смъртта на краля избухва вълна
гонения на всички роялисти в
Париж. Най-добрата приятелка
на Мария-Антоанета принцеса
Ламбал е убита зверски, а след
като я умъртвили, набучили
главата є на пика и я размахва-
ли пред прозореца на кралицата,
която припаднала от ужас.

Затворничка № 280
Мария-Антоанета понесла

тежко загубата на Луи – отс-
лабнала от мъка, страдала от
конвулсии и припадъци. С това
нещастието є не свършило –
революционерите отнели и сина
є дофина Луи Капе. След тази
раздяла майка и син никога пове-
че не се срещнали. На 2 август
1793 г. кралицата е хвърлена в
затвора „Консиержри“. От тук
насетне тя не е вече Мария-Ан-
тоанета, а вдовицата Капе или
затворник № 280. 

На 14 октомври Мария е изп-
равена пред съда. Всички са
шокирани от крайно изтоще-
ния є и състарен вид. Обвине-
на е в най-различни престъп-
ления, включително и в блуд-
ство със собствения си син.

В крайна сметка я обявяват
за виновна в конспирация срещу
Френската република и я осъж-
дат на смърт.

На 16 октомври сутринта
стража отвежда Мария-Анто-
анета от килията с вързани зад
гърба ръце. Возят я цял час в ка-
руца до Палас дьо ла Революси-
он, където я чака гилотината. 

Преди срещата 
със смъртта

свещеникът я призовава: „Ма-
дам, време е да съберете целия
си кураж.“ На което кралицата
отвръща: „Едва ли куражът ми
ще ме напусне тъкмо в мига, в

който идва краят на всичките
ми мъки.“ Последните є думи
били отправени към палача:
„Простете, мосю, че ви настъ-
пих! Неволно беше.“

В 12.25 ч. Мария е екзекутира-
на. Телата на Луи XVI, Мария-
Антоанета и гилотинираната
по-късно сестра на краля мадам
Елизабет били погребани в гро-
бището на църквата „Мадлен“
и покрити с вар. По-късно, след
реставрацията на Бурбоните,
от телата били намерени само
отделни кости, както и един
жартиер. Тези остатъци били
погребани в базиликата „Сент
Дьони“.

Епилог
Френската република не оце-

лява дълго и в крайна сметка

монархията пак бива възстано-
вена, а на трона се възкачва
братът на Луи под името Луи
XVII. Дофинът Луи Капе най-
вероятно е загинал в пленниче-
ство. 

Макар че Мария-Антоанета е
била смятана най-вече за
вятърничава и безотговорна
жена, много съвременни биогра-
фи са склонни да отделят пове-
че внимание на качествата є,
отколкото на недостатъците
є. Остава отворен и въпросът
за благородника Алекс Ферзен,
който многократно е бил до
Мария в най-трудните момен-
ти от живота є и с когото тя
прекарвала много време. Дали
обаче са били любовници, си ос-
тава тайна.

Ваня СТОЙЧЕВА
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Модна икона



Според модерните изследователи на живота му той е бил 
превъзходен пълководец и напредничав политик с нетрадиционно 
за времето си мислене. Умеел е да използва „медиите“ и често 
променял своите стратегии. Именно затова неговата слава, 

стара повече от 2000 години, все още не потъмнява, а блести. 
И не само с блясъка на оръжието, но и на богатството и ореола.
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О
ще античните народи се прекла-
няли до земята пред делото и
пред името на Александър Ма-
кедонски. Казват, че когато

Юлий Цезар тръгнал на завоевателен
поход към Галия, се разплакал при
мисълта, че Александър бил завладял
целия свят на много по-млада възраст
от самия него. А след успешния си по-

ход в Германия внукът на Тиберий Герма-
ний едва ли не се провъзгласил за новия
Александър Велики. Дори пожелал да го на-
рисуват в пози, подобни на тези, в които
великия Александър заставал пред своя
скулптор. 

Суетният Калигула пък откраднал муми-
ята на Александър, за да се сдобие с ризни-
цата на всепризнатия владетел и да се пъчи
с нея по време на своите обществени изяви. 

Няма писмени 
свидетелства

за личността на Александър, при все че той
в течение на хилядолетия е тачен като ве-
лик човек. Нито един текст за него, стиг-
нал до нас, не е писан от негов съвременник
или от участник в неговите походи. Онова,
което знаем за великия Македонски, се дъл-
жи на биографията, написана от гръцкия

историк Плутарх (І в. пр. н. е.), на истори-
ята на римлянина Руфус (І в. от н. е.) и на
книгата „Походът на Александър Велики“
от Адриан (ІІ в. от н. е.). Всички тези
творби обаче са късни и поради това сведе-
нията за Александър Македонски в тях не
могат да се смятат за напълно достоверни.
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Защо е велик 

АЛЕКСАНДЪР 
ВЕЛИКИ

АЛЕКСАНДЪР 
ВЕЛИКИ

Коронясването на афганистанската прин-
цеса Роксана, с която Александър Велики
встъпва в брак през 327 г. пр. н. е., след
като се завърнал в Суза от завоевателния
си поход на Изток.
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„Медийна“ стратегия
Александър Велики бил може би първият,

който прозрял силата на думи като
„имидж“ и „медии“, макар те да не били по-
пулярни по негово време. Той избирал лично
хроникьорите, които придружавали и наб-
людавали неговите походи, както и худож-
ниците, които трябвало да го портрети-
рат. Така бил сигурен, че до обществото
ще стигне само „правилната“ информация. 

Освен това завоевателят непрекъснато
се оплаквал, че завижда на Ахил за неговия
Омир. За жалост на Македонски му било съ-
дено да е заобиколен само от посредствени
писарушки.

Чувство 
на неудовлетвореност

Македонски избрал за свой увековечител
Лизип – прочутия скулптор от периода на
античността. И то не само заради патоса,
който художникът умеел да вдъхва на
скулптурите си (Александър Велики винаги
е бил изобразяван с леко сведена над дясното
рамо глава, с развети коси и вперен в бъде-
щето поглед), но и заради съветите, които
му бил дал неговият баща Филип Македонс-
ки (който впрочем избрал за учител на сина
си философа Аристотел) на всяка цена да
остане в историята като гръцки лидер с ха-
ризма. Защото като македонец той, есте-
ствено, бил фрустриран от факта, че се е
родил някъде на „синора“ между елинската
култура и варварския свят. Оттук и него-
вата непрекъсната потребност да се леги-
тимира постоянно пред очите на тогаваш-
ния „цивилизован“ свят, отбелязват някои
изследователи на неговото дело и живот.

Смело сърце
Но и така да е, само неоспоримият факт,

че неговите завоевания са дело на група мла-
ди хора, предвождани от млад цар, почти
техен връстник, е достатъчен коз в полза на
неговото величие. Изравнил със земята ан-
тичния град Тива, а само след 10 години изг-
радил най-голямото царство в тогавашния
свят (територията му се простирала от
пустините на Либия до Пенджаб, от р. Ду-
нав до р. Инд и от Червено до Черно море),
Александър воювал винаги в първите редици,
начело на своите войници, без да се щади. В

Винаги 
на първата бойна линия
Александър на кон, начело на своите войници.
Атаката при р. Граник (Мала Азия). Войската
му, наброяваща 5000 конници и 30 000 пехо-
тинци, обърнала в бягство много по-многоб-
ройните персийци.

От синтагма до спейра
Ето как изглеждала синтагмата – основ-
ната единица на фалангата, според гръц-
кия историк Асклепиодот. С течение на
времето синтагмата се преобразувала в
по-мобилната спейра – най-малката так-
тическа самостоятелна част на фаланга-
та. Всъщност това бил отряд от 256
войници, строени в 16 реда и 16 колони.
Командирите на спейрата са били нареде-
ни в първия ред.

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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боевете и войните се сдобил с многобройни
рани, от които най-опасна била прободната
на белия му дроб, заради която той в продъл-
жение на два месеца се мятал между живо-
та и смъртта. Александър бил велик пълко-
водец, но гладувал и спял на голата земя на-
равно със своите войници и споделял соли-
дарно всички техни мъки и несгоди.

Мечта, но велика
Единствената му цел, едничката му голя-

ма мечта била да създаде световно царство
със столица Вавилон, където всички народи
и раси да живеят задружно като една нация. 

Това е още едно достойнство, което
днешните историци и изследователи при-
писват на личността на Александър Вели-
ки. Съвременните учени не го таксуват ка-
то обикновен завоевател, а едва ли не го
окачествяват като опитен политик с ясна
визия за строежа на обществото. 

В името на тази си мечта Александър се
отказал дори от своето преклонение пред
гръцката култура, така характерно за пър-
вата фаза на неговия живот. Направил то-
ва, защото смятал, че приютяването на
толкова много и толкова различни народи

под „една шапка“ изисква по-скоро опиране
на опита на източните абсолютни монар-
хии, отколкото на принципите на гръцката
демокрация.

Геният Александър схванал, че процесът
на интеграция бил най-важното нещо за
неговата империя. С тази цел той се оже-
нил за персийската принцеса Роксана, като
организирал невиждани сватбени търже-
ства, на които заедно с него в брак встъ-
пили още 10 000 негови войници и сподвиж-
ници. От смесените бракове на генерали-

те и войниците му с персийски девойки
трябвало да се роди новата раса – народ,
който да сложи началото на нова ера в ис-
торията.

Фантазьор ли е бил
Александър Македонски умира на 33-го-

дишна възраст, докато планира нов поход
към Арабия и завладяването на Запада. Но
още в античността историците са среща-
ли трудности да отделят мита от хрони-
ката, героя от историческата личност.
Така и до ден днешен ликът на Александър
остава донякъде неясен и тайнствен. Ня-
кои изследователи дори се опитват да го
представят като обикновен авантюрист,
който отлично умеел да използва своята
превъзходна военна машина – македонската
фаланга (виж карето долу). По-новата ис-
тория напълно отхвърля такива разсъжде-
ния. Той си остава голям пълководец и
стратег, но и проницателен и изкусен поли-
тик със силна харизма. Днешните истори-
ци признават както таланта му да взима
правилни решения, така и гениалността,
интуитивността, храбростта на бойното
поле и далновидността.

През 334 г. пр. н. е. Александър Велики
„развързал“ прочутия гордиев възел (мно-
го сложен възел, с който цар Гордий завъ-
рзвал ярема към колесницата си). Имало
поверие, че който успеел да го развърже,
щял да властва над Азия. Александър Ма-
кедонски просто го разсякъл с меча си.

Фалангата – неговото тайно оръжие
Подредбата, характерна за македонската войска, доминирала почти цял век на античната историческа

бойна сцена. Благодарение на нея Филип Втори Македонски пръв победил войските на гръцките полиси,

които до този момент се славели като непобедими. След това в този строй Александър Велики разгро-

мил персийците в три монументални битки: при р. Граник, при Ис и при Гавгамела.

ГОРА ОТ КОПИЯ Най-впечатляваща била компактността на тежката пехота, т. нар. македонска фа-

ланга. Строени в три (по-късно увеличени на 16) редици, пехотинците били въоръжени с 6-метрови ко-

пия, наречени сариси, чиито върхове се изравнявали в предходните редици на строя. Благодарение на то-

ва неприятелят се натъквал наистина на непробиваема гора от железни върхове на копия. Поради това в

тежките битки падали многобройни жертви. Конницата, най-маневрената бойна единица на македонската

войска, заобикаляла двете крила на фалангата.

НАКОВАЛНЯ И ЧУК Войниците от фалангата били наковалня, а конниците – чук, в боя. Конниците били въоръ-

жени с шлем, ризница, наколенници и късо копие, а пехотинците – с шлем, кожен нагръдник, лек щит, сариса (дълго

копие), меч и кама. Войниците от първата редица на фалангата обаче носели гръцки бронзови торакси, за да бъдат

по-добре защитени. Армията на Александър Велики в Азия наброявала 35 хиляди пехотинци и 5 хиляди конници.

Александър Велики
умира във Вавилон на 33-годишна възраст
(през 323 г. пр. н. е.), в разцвета на младо-
стта си. Но и до днес не се знае къде се
намира гробът му. На снимката е сарко-
фагът на Александър Велики, който се
съхранява в Истанбулския музей.

Бащата  на Александър Велики Филип
Втори Македонски искал синът му да има
за учител прославения гръцки философ
Аристотел, тъй като само така младият
престолонаследник щял да се подготви
перфектно за завладяването на Гърция –
страната на културата и изкуствата.
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Българският 
Стоунхендж

Невзрачна, почти незабележима табела
вдясно от пътя указва посоката към кром-
лехите. Налага се да прекося шосето и да
потърся маркировките из един непознат
хълм в Източните Родопи. Стрелките ме
насочват, криволича из рехавата горичка и
внезапно се озовавам на място, където
древните траки са извършвали жертвопри-
ношенията си – в землището на с. Долни
Главанак, на 12 км от гр. Маджарово. На
върха на непознатото баирче в кръг са наре-
дени големи камъни. 

Повечето сякаш са забити върху скал-
ната основа отдолу. Стоят по този нео-
бикновен начин повече от 2500 години. И
помнят, че точно в този каменен кръг
древните обитатели от околността са
разговаряли с боговете, търсели са подк-
репата им, гадаели са какво ги очаква в

бъдещето... 
Още през V–IV век пр. н. е. жреците са

нарушавали тишината и покоя на това
място. Само те са имали право да вли-
зат в култовото пространство и да пра-
вят обреди и предсказания. Те сигурно са
величаели и красотата. Защото от този
малък родопски рид, върху който са раз-
положени кромлехите, се открива вели-
колепна гледка, накъдето и да се обър-
неш.

КАКВО СА КРОМЛЕХИ

Според Уикипедията кромлехите (от бре-

тонски crom – кръг, и lech – камък) са мега-

литно съоръжение с култово предназначе-

ние. Изградени са от големи каменни бло-

кове, наредени в кръг или в няколко конце-

нтрични кръга, които могат да достиг-

нат 100 м в диаметър. Най-известните

кромлехи в света са Стоунхендж (в Анг-

лия) и Карнак (в Бретан). Единствените

кромлехи в България се намират в с. Дол-

ни Главанак. Е, разбира се, те са далеч по-

малки и по-скромни по размери от Стоун-

хендж, но привличат туристите. Обяве-

ни са за национален паметник на култура-

та. А наоколо археолозите са открили

части от глинени съдове, късове мазилка

и метални предмети.

Уникалното 
светилище

би могло да бъде една изключително важна
част от туристическите атракции на об-
щина Маджарово по линия на така обсъжда-
ния напоследък културен туризъм. За да
възкръсне регионът за посещение, са праве-
ни проекти за финансирането му по програ-
мата ФАР. 

Странно, но този район е непознат за
много българи, а камо ли за чужденците.
Макар че е осеян с тракийски гробници,
невероятно красива природа, рядко сре-
щана флора и фауна, пунктове за наблюде-
ние на птици и обвеяни в легенди скали. За
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BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

бщина Маджарово е разположена в
Югоизточна България, между Хаско-

вската хълмиста област и склоновете на
Източни Родопи. Средната надморска ви-
сочина е 220 м. През територията на об-
щината протича р. Арда – най-голямата в
Родопите. От почти 50 години почвата
на Маджарово е обект на чести геоложки
проучвания за наличие на цинк и руди на
благородни метали. Има значителен ре-
сурсен потенциал от благородни метали,
които не са достатъчно добре проучени.
Общината е една от малките по площ от Хасковска област. На север граничи с
община Харманли, на юг – с общините Крумовград и Ивайловград, на изток – с
община Любимец, а на запад – с община Стамболово. Най-близките гранични
пунктове до община Маджарово са Капитан Андреево (на 74 км югоизточно) и
Ново село (на 56 км от общинския център).

О

Малкото 
Маджарово 
с големите
камъни

Малкото 
Маджарово 
с големите
камъни

Кромлехите край с. Долни Главанак
са българският Стоунхендж
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Момина скала ли се сетихте? Да, точно
за нея трябваше да си спомните. Кой не е
чувал легендата за красивата девойка, ко-
ято била заставена против волята си да
приеме исляма! Отказала тя, опълчила се
срещу насилника турчин и за да опази
честта си и вярата си – хвърлила се от
високото. Споменът за нея още витае на-
около, а скалата в нейна чест е наречена
Момина.

Момина скала е една от обграждащите и
сякаш бранещи Маджарово. Градът е раз-
положен по поречието на древната Арда,
наричана от траките Бяла река. Преди
милиони години тук е имало море. В недра-
та му дремел вулкан. Събудил се някога
той, изригнал и осеял чрез двата си кра-
тера околността с лава. Когато тя зас-
тинала и извайването във времето
привършило, мястото станало притега-
телно за живот. 

Скъпоценни камъни 
и лешояди

Маджарово лежи на дъното на единия от
кратерите на застиналия вулкан – т. нар.
Калдера. Градът е заобиколен от красивите
вулканични скали, благодарение на които са
изкристализирали множество минерали от
групата на полускъпоценните камъни. Кора-
лити, ахати, аметисти, халцедони, оникси,
минерали от групата на кварца и ясписи се
срещат буквално на всяка крачка. Само
трябва внимателно да гледаш в краката си. 

В природозащитния център, построен
преди няколко години в близост до града,
може да бъде видяна експозиция от каменни
ваяния на природата.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

�
В рамките на вулканичния кратер са

създадени 4 защитени територии.

Природната забележителност Кованкая

обхваща величествени скални комплекси,

сипеи, открити терени, разположени по

северния бряг на р. Арда. В нейното лоно

преди 15 години бяха открити единстве-

ните останали в България две колонии бе-

логлави лешояди. Затова тя бе обявена за

защитена територия с цел опазване на

редки и застрашени видове птици. От ви-

довете, включени в Червената книга на

България, по скалните вулканични ниши

гнездят уникалните за цяла България и Ев-

ропа египетски лешояд и черен лешояд,

наричан още картал. Освен лешоядите

тук могат да се наблюдават и други заст-

рашени и редки видове, като черен щър-

кел, белоопашат мишелов... И на тях ве-

роятно им се нрави да кръжат наоколо

гордо и спокойно, сред тишината и красо-

тата. Съжителстват си доволно добре с

орлите, с още 53 вида грабливи птици и с

оцелелите 28 редки вида растения.

�
В друга от защитените територии

живее трицветният нощник – рядко

срещан вид прилеп. Според специалисти-

те числеността му е най-голямата в Ев-

ропа. Около 7000 прилепа от този вид са

си избрали да живеят тук – в една от

бившите минни галерии в региона.

Колкото до мините, даващи допреди пет-
надесетина години основния поминък на на-
селението, те са вече напълно затворени. 

Лов на... 
диви пчели

Това е и причината Маджарово от град с
около 3000 жители тогава днес да наброява
едва 700 обитатели. Представителите на
местната власт и въобще жителите тук
отдавна са разбрали, че бъдещето и устой-
чивият им поминък вече са свързани един-
ствено с туризма. Годините на промяна и
на преориентация са довели и до построява-
нето на хотел „Рай“, който предлага 70
места. Доста за това малко селище – вто-
рото след най-малкото, Мелник. А по-отс-
коро вариант за преспиване е и природоза-
щитният център, построен на височина
недалеч от града, над десния бряг на Арда.
Разбира се, има и частни домове, в които
можеш да отседнеш, да вкусиш от местни-
те ястия, научени от прабаби и майки, и да
потърсиш удоволствието от тръпката на
лова на диви пчели примерно. Предлагат го в
„Дивата ферма“, на 10 км от Маджарово –
в с. Горно поле, разположено над скалите,
опасващи града.

Кървава 
история

В околностите на Маджарово през 1913 г.
са се разиграли кървави събития, свързани с
края на Междусъюзническата война. Дваде-
сет хиляди българи, бежанци от Беломорс-
ка Тракия, прокудени от родните си места,
са тръгнали насам, за да търсят дом тук,
при някогашното с. Ятаджик. Последните
им стъпки по пътя на спасението са били и
най-трагични. Защото при турска засада в
невиждана злокобна сеч са избити повече
от 2000 души – повечето от тях жени и
деца. Останалите са спасени благодарение
на невероятния отпор и смелостта на мал-
кото на брой четници, предвождани от
войводите Руси Славов и Димитър Маджа-
ров. 

Градът носи името на своя спасител от
1913 г. И именно на това място в околнос-
тите на Маджарово, на десния бряг на ви-

Табелата закъм 
българския Стоунхендж 
е доста невзрачна

Пантеонът в чест на 
невинните жертви от 1913 г. 
е винаги отрупан с цветя

Пчелата – голямата надупчена
скала край с. Долно Черковище

Да, за същата Момина скала
става дума, за която се сещаш

и ти – онази, от легендата
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ещата се Арда, в знак на вечна почит към
паметта на невинните жертви е издиг-
нат красив пантеон, винаги отрупан с
цветя. В близост до него, както повелява
православната ни традиция, е построен
малък параклис. За да влезеш, да се помо-
лиш, да помълчиш, да се преклониш и да по-
общуваш с бога.

Надупчените 
скали

В обратната посока пък, срещу течение-
то на Арда, малко преди да се стигне Мад-
жарово, е с. Долно Черковище. В землище-
то му се извисява странна скала с безброй
дупки по нея. Отдалеч прилича на пчелен ко-

шер. Така я и наричат местните – я Пчела-
та, я Кошера. Според една от легендите в
тези скални ниши, издълбани преди повече
от 2000 години, почиват душите на загина-
лите далеч от родните си места тракийс-
ки воини. Не е имало как да бъдат погреба-
ни от близките си, които са вярвали, че то-
ва е бил начинът душите им да намерят
спокойствие. Според друга хипотеза ниши-
те са имали култова функция – в тях са се
палели ритуални светлини. Други смятат,
че са били своеобразни указателни табели –
ориентири, разгадавани от някогашните
траки. 

Но каквито и ориентири да са имали по-
сетнешните жители, никой досега не е
открил

съкровището 
на поп Мартин

Легендата за него гласи, че попът разбой-
ник ограбвал керваните на турската импе-
рия, транспортиращи данъците към Едир-
не (Одрин). След една успешна своя акция
непокорният свещеник скрил огромното
имане някъде тук, в една пещера. Наричат
я Поп Мартинова и също е в землището на
с. Долно Черковище.

Друг от туристическите маршрути из
околностите на Маджарово води към тра-
кийската скална гробница в местността
Фурнаджика. Смята се, че там се намира
най-старият скален релеф, известен в Бъл-
гария. Представлява две човешки фигурки с
вдигнати нагоре ръце. Проучванията са по-
казали, че е от VI в. пр. н. е.

Тракийски гробници има и около връх Око-
па, а пак там, наблизо, са и руините на ста-
ра тракийска крепост, датираща от тре-
тото хилядолетие преди новата ера.

От по-ново време, от последните години,
са изсечените в скалите и дообработени
от днешните обитатели на Маджарово ци-
ментови стъпала. Те тръгват от града и
водят към Арда. Това е туристическата
Пътека на слънцето. 

Но дали ще вървиш по нея и ще следиш из-
вивките на наричаната от траките Бяла
река, дали ще дириш съкровището в Поп
Мартиновата пещера, дали ще търсиш ду-
шите на тракийските воини в дупките на
Пчелата, дали ще стоиш на мястото, на
което жреците са изричали пророчески сло-
ва при кромлехите, дали ще съзерцаваш ле-
тежа на лешояди и орли, дали ще слушаш ле-
генди около опасващите кратера на няко-
гашния вулкан скали – май е все едно. Защо-
то всичко във и около Маджарово е магия.

Текст Румен СТОИЧКОВ
Снимки Автора

Белоопашат мишелов – 
рядък вид, който може да се види
само в защитените местности
край Маджарово

Защитената местност Кованкая
край Маджарово



CMYK-100



CMYK-101

Бела, брой 2 (108), 2007
101

�ЗА 12 ПАРЧЕТА:
За тестото:
�150 г размекнато краве

масло

�70 г захар

�100 г брашно

�100 г смлени лешници

�1 ч. л. настъргана лимоно-

ва кора

�щипка сол

�2 с. л. пудра захар
За крема:
�12 г желатин

�800 г кисели ябълки

�щипка ванилия

�50 г захар

�400 мл течна сметана
За украсата:
�290 мл сметана

�3 с. л. настъргани лешници
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Тестото
1. То се замесва от маслото,

захарта, брашното, смлените
лешници, лимоновата кора и
солта. Завива се във фолио и
се оставя да престои в хладил-
ника 30 мин.

2. Тестото се разделя на две

половини. Едната се разстила

на дъното на форма за печене с

диаметър 26 см, покрива се с

фолио за печене. От другата

половина се изрязва кръг по дъ-

ното на формата. Той от своя

страна се разрязва на 12 парче-

та, които се подреждат в та-

ва, за да се изпекат. Блатът и

парчетата тесто се пекат по

20 мин в предварително загря-

та до 180 °С фурна. Накрая

парчетата се поръсват с пудра

захар.

Кремът
1. Желатинът се разтваря.
Ябълките се обелват и наряз-
ват на кубчета, заливат се със

100 мл вода и се задушават за-
едно с ванилията и захарта до
омекване. Отстраняват се от
котлона, смесват се с желати-
на. Когато течността започне
да се желира и поизстине мал-
ко, в нея се разбива сметаната.
Около блата се слага пръстен
за торта и се пълни с ябълко-
вия крем. Изчаква се 3 ч, за да
изстине. 

2. Сметаната се разбива иде-

ално и се разпределя върху

тортата. Ако е в излишък,

от нея се шприцоват 12 ро-

зички.  Върху всяка розичка се

закрепва парче от изпеченото

тесто. Отстрани тортата

се украсява с накълцани на ед-

ро лешници.

Време за приготвяне: 50 мин

Време за охлаждане: 3 1/2 ч

В едно парче: 430 кал

����
����

�	
��
��

ПЛОДОВИТЕ СОКОВЕ...
...не се прецеждат през метална

цедка, защото променят вкуса

си. За предпочитане е да се пре-

цедят през пластмасова.

Марияна Бобева
от Благоевград

БОБЪТ И ЛЕЩАТА...
...ще се сварят по-бързо, ако към

водата, в която врат, се доба-

вят 50 г ракия. Може и водка.

Валерия Костова
от София

ЯБЪЛКОВО-СМЕТАНОВИЯТ
КРЕМ...
...придобива по-особен оттенък,

ако в него се разбъркат 2 с. л.

стафиди, предварително киснали

в ром цяла нощ.

Теодора Велинова
от София

МАГДАНОЗЪТ И КОПЪРЪТ...
...се съхраняват по-дълго свежи

през зимата, като се нарежат на

ситно, посолят се, разпределят

се в бурканчета с винтови капач-

ки или в найлонови пликчета и се

съхраняват в хладилника.

А зелените салати се запазват

по-продължително време, като

се увият във влажна кърпа и се

сложат в хладилника. Това се

отнася за всички листни зелен-

чуци.

Веска Койнева
от Плевен

Ябълки и лешници – идеалната „двойка“

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

ТОРТА ОТ РОНЛИВО

ЛЕШНИКОВО ТЕСТО,
С ЯБЪЛКОВ КРЕМ
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С ПАРЧЕНЦА СВИНСКО
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�2 дафинови листа
�700 г свинско филе
�500 г стъбла от целина
�1 опаковка замразен зелен фасул
�1 буркан консервиран бял боб
�сол
�смлян черен пипер
�мускатово орехче
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В дълбока тенджера се кипват 1,5 л
подсолена вода, в която се пускат да-
финовите листа и месото (цялото
парче). Варят се под капак 40 мин.
2. Стъблата на целината се нарязват
на дребно и се добавят в тенджерата.
Варят се още 10 мин, докато омекнат.
Месото се изважда и се нарязва на куб-
чета. 
3. Бобът се отваря над цедка. Зелени-
ят фасул и бобените зърна се разбъ-
ркват в тенджерата заедно с кубчета-
та месо и се варят 10 мин. 
Супата се посолява, поръсва се с черен
пипер и се подправя с настъргано мус-
катово орехче (на върха на ножа). 
Време за приготвяне: 30 мин
В една порция: 400 кал

Бобена супа

Хайде на обяд!Хайде на обяд!
Необичайни месни блюда
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С ПАРЧЕТА КОНСЕРВИРАН
АНАНАС И КЪРИ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�8 пилешки бутчета
�2 с. л. мед
�2 скилидки чесън
�2 с. л. олио
�1 ч. л. босилек (готов, от
буркан) 
�червен пипер
�къри
�2 стръка праз лук
�1 малка консерва ананас
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Чесънът се пасира, смесва
се с меда и с 1 с. л. олио. Мари-
натата се подправя със сол,
босилек, смлян черен пипер,
червен пипер и къри на вкус. 

2. Бутчетата се намазват с

маринатата и се запържват в

олио по 10 мин от всяка стра-

на. Праз лукът се нарязва на

колелца. Парчетата ананас се

отцеждат (сокът се запазва в

отделен съд), нарязват се на

по-дребно и се слагат в тига-

на. 

3. Всичко се залива със 100 мл

сок от ананас и се задушава

още 15 мин. Ястието се сер-

вира с гарнитура от сварен

ориз (за по-естетично – микс

от черен и бял ориз).

Време за приготвяне: 

30 мин

В една порция: 580 кал

Пилешки бутчета в медена глазура

С КИСЕЛО ЗЕЛЕ 
И КАРТОФИ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 кг свинска шунка (с ко-
жата)
�500 г кисело зеле
�3 с. л. олио
�2 глави лук
�250 мл месен бульон (от
кубче)
�1 кг картофи
�40 г краве масло
�1 ч. л. мащерка
�2 с. л. нишесте
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Шунката се нарязва като за
приготвяне на рулца, поръсва
се с подправките. Киселото
зеле се отцежда, нарязва се и

също се слага върху месото.
Навиват се рула, които се
овързват с конец.
2. Рулата се запържват в олио
заедно с разполовените глави
кромид лук. Всичко се залива с
бульон и се пече 2 ч в предва-
рително загрята до 180 °С
фурна. Картофите се сваря-
ват с корите. Почистват се и
се запържват в краве масло.
Месото се слага на топло
място. 
3. Сосът от печенето му се
прецежда, разрежда се с 1/2 ч.
вода и се подправя с мащерка-
та. Кипва се на котлона и се
сгъстява с нишестето. Преди
сервиране месото се нарязва

на филийки, които се заливат
със соса и се сервират с гарни-
тура от картофи.
Време за приготвяне: 
2 ч и 30 мин
В една порция: 900 кал

Сочно свинско печено

ПОДПРАВЕНИ С БОСИЛЕК
И МАГДАНОЗ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 стъбло праз лук
�6 свински шницела
�60 г извара
�по 1 с. л. накълцани на
ситно босилек и магданоз
�4 парчета свинска шунка
�50 г олио
�120 мл бульон
�150 мл течна сметана
�1 жълтък
�1/2 с. л. краве масло
�сол
�черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Празът се нарязва на парче-
та с дължина 15 см и се блан-
шира за 3 мин. Шницелите се

попиват със салфетка, посо-
ляват се и се поръсват с че-
рен пипер.
2. Изварата се смесва със зе-
лените подправки. Парчетата
праз се разполовяват и разде-
лят на листа. Върху шницели-
те се подреждат по парче
шунка, малко плънка и парче
шунка. Правят се на рула и се
овързват с конец.
3. Изпържват се в олиото, за-
ливат се с бульона и се заду-
шават 15 мин. Слагат се на
топло място. Сосът от заду-
шаването се обърква със сме-
таната и се кипва. Накрая се
сгъстява с краве масло и
жълтък. Рулцата се сервират
заедно със соса, украсени по

желание с листа пресен боси-
лек.
Време за приготвяне: 
30 мин
В една порция: 550 кал

Рулети с извара



НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Сиренето се намачква с ви-
лица в купа и се разбърква с
яйцата и нарязания на ситно
лук. Сместа се посолява и
поръсва с черен пипер. Орехи-
те се нарязват на едро и се
разбъркват в сиренето.
2. Маслото се разтопява в
малка тенджера на котлона.
Една кора се намазва с масло и
върху 2/3 от нея по дължина
се слага от сместа. Краища-
та на листа се прегъват и се
оформя рулце. Всичко се пов-
таря, докато сместа свърши.
3. Рулцата се подреждат в
тава, покрита с хартия за пе-
чене. Пекат се 15 мин в пред-
варително загрята на 190 °С
фурна.
Време за приготвяне: 
40 мин
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НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В тава, покрита с хартия за печене, се подрежда пар-
мезанът, нарязан на тънки плочки с еднакви размери и
дебелина. Ореховите ядки се нарязват на парченца и по-
ловината се поръсва върху пармезана. Всичко това се за-
пича до златисто в предварително загрята до 220 °С
фурна. 
2. Морковите се нарязват на малки кубчета (може и на
пръчици), чушката – на лентички, целината – също на
кубчета. Зеленчуците се запържват в 2 с. л. зехтин, до-
като станат хрупкави. Посоляват се и се поръсват с
черен пипер. 
3. В малка тенджера се разбъркват балсамовият оцет,
лимоновият сок и остатъкът от зехтина и се подпра-
вят със сол и черен пипер на вкус.
4. Рибните филета се запържват в тиган по 5 мин от
всяка страна. Разпределят се по чиниите. Зеленчуците
и по 1 плочка от печения пармезан се сервират като
гарнитури с малко от балсамовия оцет и от винегрета.
Всичко се залива със соса и се поръсва с остатъка от
ореховите ядки.
Време за приготвяне: 55 мин

ПОЛЕЗ
НО

НА

М
АСАТА

Тонизиращи ястияТонизиращи ястия 
с ОРЕХИс ОРЕХИ Орехите са много

хранителни. 
Добавени в малки

количества към
ястията, 

те могат да 
направят чудеса

за здравето ни.
Възползвай се 

от богатствата,
скрити в тях.

Защо са полезни

�100 г орехи съдържат 600–700 кал. Те са бедни на вода и богати на
„добри“ мазнини (в 100 г орехи има около 70 г мазнини). �Мазнини-
те в състава им са основно ненаситени. Най-ценните от тях са
омега-3 и омега-6, защото не съдържат холестерол. Именно зато-
ва те благоприятстват работата на сърдечносъдовата система.
Освен това тези мазнини са важни градивни „тухлички“ на клетъч-
ните мембрани, укрепват имунитета и имат противовъзпалител-
ни свойства. �Орехите са силни антиоксиданти благодарение на
високото съдържание на витамин Е. В тях се съдържат и голямо
количество витамин В, балсам за нервната система, витамините

В6 и В9, които участват в образуването на червени кръвни клет-
ки, и много минерали като калий, магнезий, желязо, фосфор и кал-
ций. �Орехите са изключителен източник на цинк (важен за
клетъчното делене), селен (важен за имунитета), мед (важен за
червените кръвни клетки), хром (регулира кръвната захар) и йод
(подпомага работата на щитовидната жлеза).

Благодарение на гореизброените полезни съставки орехите се пре-
поръчват в случаи на стрес, физическа умора, анемия, проблеми със
сърдечносъдовата система, ставни болки, запек и диабет. 

ВНИМАНИЕ! Те могат да провокират и алергии, особено при де-
цата, защото са сред 12-те основни алергена.

ХРУПКАВИ РУЛЦА СЪС СИРЕНЕ И ОРЕХИ БЯЛА РИБА С ОРЕХИ И ЗЕЛЕНчУЦИ

ЗА 4 ПОРЦИИ: ��600 г филе от бяла риба, ��100 г
пармезан, ��100 г орехови ядки, ��2 моркова, ��1 чушка,
��2 резена целина, ��70 мл балсамов оцет, �� сокът от
1 лимон, ��5 с. л. зехтин, �� сол, �� черен пипер

ЗА 4 ПОРЦИИ: ��150 г сирене, ��2 яйца, ��1 глава кромид лук, ��1 пакет ко-
ри за баница, ��100 г краве масло, �� 125 г орехови ядки, ��сол, ��черен пипер
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НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Макароните се сваря-
ват във вряща подсоле-
на вода, в която е
разбъркана предвари-
телно 1 с. л. зехтин.
2. Чесънът се нарязва
на ситно. Орехите (на
цели ядки) се запичат в
тефлонов тиган без
мазнина. Добавя се
чесънът и когато стане
златист, всичко се зали-
ва със сметаната. Ос-
тавя се да поври някол-
ко минути и се добавя
настърганият кашкавал.
Посолява се на вкус.
3. Пастата се сервира в
чинии и отгоре се зали-
ва с ореховия сос. Укра-
сява се със ситно наря-
зания зелен лук.
Време за приготвяне:
30 мин

Рецептите селектира Анастасия ЯНКОВА

МАКАРОНИ С ОРЕХИ

ЗА 4 ПОРЦИИ: ��400 г макарони, ��125 г орехи, ��няколко
стръка зелен лук, ��100 мл течна сметана, ��1 скилидка чесън,
��1 щипка индийско орехче, ��70 г настърган кашкавал

НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Салатите се накъс-
ват на едро. Крушите
се обелват и се наряз-
ват на кубчета. Поли-
ват се с няколко капки
лимонов сок, за да не
потъмнеят.
2. 2/3 от орехите се
нарязват на ситно, а ос-
таналите се запазват
цели.
3. В купа се разбъркват
лимоновият сок, зех-
тинът, горчицата, сол-
та и черният пипер (на
вкус). Салатите се
разбъркват в салатиера
с крушите и целите
орехови ядки. Заливат
се със соса и се серви-
рат за по-ефектно в
стъклени чаши. 
Време за приготвяне:
30 мин

ШАРЕНА САЛАТА

ЗА 4 ПОРЦИИ: ��1 зелена салата, ��няколко листа червена са-
лата, ��2 круши, ��125 г орехи, ��1 с. л. горчица, �� сокът от 1
лимон, ��5 с. л. зехтин, �� сол, �� черен пипер



CMYK-106

106
Бела, брой 2 (108), 2007

София 
Лорен
София 
Лорен

РЕЦЕПТИ И СПОМЕНИ

К
акто казва Джорджо Ар-
мани  за книгата: „Ре-
цептите на София, дори
и най-простите, прите-

жават нещо необикновено, ня-
какво особено благоухание, за-
щото съдържат темперамен-
та и жизнеността на истинс-
ката Италия. Като самата
София.“ За вас сме подбрали 3
класически за италианската
кухня рецепти и най-важния
съвет на София Лорен: „Науче-
те законите на кухнята, като
сами изпробвате всичко. Исти-
нският готвач се ражда тога-
ва, когато след усвояването на
правилата започне да импрови-
зира и да борави с продуктите
с лекота и въображение. Не бъ-
дете роби на рецептите, на
мерките и теглилките, оста-
вете да ви водят усетът и
най-вече любовта. С други ду-
ми, трябва да сте убедени, че
готвенето е акт на любов,
дарба, начин да споделим с дру-
гите малките тайни, които
къкрят на огъня.“

Сигурно никога не си 
и помисляла, че със 
съветите на София Лорен
можеш да станеш велика
готвачка. Не бързай да бъ-
деш скептична – книгата
на актрисата „Рецепти и
спомени на София Лорен“
ще те опровергае.

Тази супа е микс от зеленчуци и може да се сервира и като пълно-
ценно основно ястие. Всеки може да я приспособи според собствени-
те си предпочитания и в зависимост от зеленчуците, които се
предлагат през конкретния сезон на пазара.
ПРОДУКТИ ЗА 4–5 ПОРЦИИ: �2–3 с. л. зехтин �100 г бе-
кон �1 глава лук, нарязан на филийки �3 моркова, нарязани на
кръгчета �4 картофа, нарязани на кубчета �3 тиквички, наряза-
ни на кубчета �200 г спанак, почистен и нарязан на едро �1–2
стръка целина, почистени и нарязани на тънки кръгчета �1/2
глава карфиол, накъсан на „розички“ �сол �черен пипер �1 чаша
сварен или консервиран бял боб �2 нарязани домата �зехтин
ПРИГОТВЯНЕ. Беконът и лукът се запържват в 2–3 с. л.
зехтин на дъното на тенджера. Когато беконът се зачерви, а
лукът омекне, се прибавят морковите, картофите, тиквички-
те, спанакът, целината и карфиолът. Запържват се леко за 10
мин при непрекъснато бъркане, докато покафенеят. Заливат
се с вода, която да ги покрие, и се оставят да заврат. Зеленчуците се варят 20 мин на тих огън до
омекване. Добавя се сол на вкус и ако супата е много гъста – и вода. Овкусява се с пипера, добавят се
доматите и бобът и се оставя на огъня, докато и те заврат. По желание при сервиране всяка порция
може да се полее с тънка струйка зехтин.

МИНЕСТРОНЕ

с кухненска престилка
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Българското издание

на книгата е реали-

зирано от ИК „Бард“

и е чудесна възмож-

ност да прочетеш

всички рецепти, из-

мислени и изпробва-

ни от дама, която

не очакваш да видиш

да отцежда макаро-

ни в кухнята. В кни-

гата София Лорен

разказва и за своето

детство в Поцуоли,

близо до Неапол,

спомня си кога за

първи път е опитала

черен хайвер и още

много съкровени и

мили детайли от

живота си. 

Името е достатъчно красноречиво – „тирамису“ означава „опитай ме“.
ПРОДУКТИ ЗА 8 ПОРЦИИ: �3 яйца (отделени белтъци и
жълтъци) �5 с. л. захар �200 г сирене „Маскарпоне“ �1–2 пакета
бишкоти (около 36 бр.) �1 чаша портокалов ликьор �1 чаша кафе
еспресо �60 г настърган натурален шоколад �1 непълна чаша ка-
као на прах
ПРИГОТВЯНЕ. Жълтъците се разбиват със захарта в дълбока
купа. В отделна купа се разбиват белтъците на сняг, а в друг съд
маскарпонето се обърква с жълтъчната смес, към която най-нак-
рая се прибавят и белтъците, и се бърка до получаването на крем.
Бишкотите се нареждат плътно на дъното на тава с размер 22 на
30 см. Поръсват се с половината от ликьора и с половината от
кафето. Покриват се с крема и се поръсват с настъргания шоко-
лад и половината от какаото. Нарежда се втори пласт бишкоти,
които се поръсват с останалите ликьор и кафе. Платото се ос-
тавя най-малко за 12 ч в хладилника. Преди сервиране се поръсва с
останалото какао. 

ТОРТА „ТИРАМИСУ“

Приготвят се от тънки
парчета месо, завити
около семпла плънка и ле-
ко задушени. Неаполита-
нският сос, или т. нар.
рагу, е „обобщение“ на
всички сосове за макаро-
ни. По традиция сосът се
поднася с макароните, а
месото следва като вто-
ро ястие със зеленчуци
или салата. Това е класи-
ческият семеен неделен
обяд на актрисата.
ПРОДУКТИ ЗА 6 ПОРЦИИ: �6 тънки парчета телешко, всяко по
150 г �1/2 ч. ч. нарязан магданоз �6 парчета бекон �2 скилидки чесън
�3–4 с. л. зехтин �2 чаши бяло вино �2–2 1/2 кг обелени и нарязани
домати �сол �черен пипер �1/2 кг тънки макарони или спагети
ПРИГОТВЯНЕ. Парчетата месо се начукват до дебелина 0,5 см.
Поръсват се с магданоз, сол, пипер, счукан чесън и върху всяко се
слага парче бекон. Навиват се на рула и се забождат с клечки за зъ-
би. Зехтинът се загрява в тиган, парчетата месо се запържват
от всички страни и се заливат с бяло вино. Когато рулата станат
златисти, се прибавят доматите, съдът се похлупва и се оставя
да къкри на бавен огън 2 ч, докато месото стане крехко. Рулата се
обръщат от време на време. Този сос може да се приготви и ня-
колко дни предварително. Макароните се сваряват до омекване,
отцеждат се и се поливат със соса. Месото може да се сервира
заедно с макароните или като отделно ястие.

ТЕЛЕШКИ РУЛА ПО НЕАПОЛИТАНСКИ



С ЕВРО БГ настроение

„ТИ СИ ЛЮБОВТА“
Идеалният подарък за Св. Валентин е това луксозно издание, събра-
ло най-хубавите любовни стихове и песни на Евтим Евтимов. Голе-
мият български поет е създал едни от най-вдъхновените химни за
любовта в българската поезия. Земни
и нежни, искрени и истински, те
вдъхновяват и вълнуват няколко по-
коления читатели. Поезията на Ев-
тим Евтимов е родила стотици пес-
ни, някои от които са вечна и непре-
ходна класика в българската попмузи-
ка. Затова като бонус към книгата
има компактдиск с много популярни
песни, за които някои може и да не са
подозирали, че са по негови стихове.
Списъкът с имена на изпълнители е
наистина забележителен: Георги
Христов, „Щурците“, Камелия Тодо-
рова, Панайот Панайотов, Катя Фи-
липова, Мариана и Тодор Трайчеви, Ор-
лин Горанов.

С
лед като вече сме част от Европейския съюз, време е да докажем, че имаме с какво да се гордеем. Разполагаме с талантливи авто-
ри, музиканти и изпълнители, които са прославяли или тепърва ще прославят страната ни. Ами, така де, ако ние не ги похвалим и
оценим, кой друг?! 
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СПЕКТЪРСПЕКТЪР

„ВИСОКИТЕ КАМЕННИ ХЪЛМОВЕ“
„Влюбен зидар организира поетичен конкурс“, „Българинът пие с бал-
канско твърдоглавие“, „Розов сняг падна над Камчатка“, „Войник се
убил на руска рулетка“, „Истинското
име на българския любовник е Бори-
мечката“... Това не е игра на думи, а
само част от отправките към миниа-
тюрите в новата книга на Алек-
сандър Секулов „Високите каменни
хълмове“. За всички, които познават
автора като нежен лирик, това не е
изненада, защото зад тези нахъсващи
вестникарски заглавия се крие фини-
ят натюрел на поета. А всяка дума в
книгата освен настроение буди и раз-
мисъл. Защото, както казва самият
Секулов, „Думите в тази книга са
плод от дървото на абсолютната
свобода“, което авторът има честта
да отглежда в рубриката „Под игото“
на в. „Марица“ от 1994 г. до днес.

МУЗИКА ЗА ДВЕ ПИАНА

И УДАРНИ ОТ КВАРТЕТ „ВОЛАНД“
Изключително интересна програма за

любителите на класиката и джаза

представят квартет „Воланд“ в то-

зи диск. Включени са творби на Бела

Барток, Ари Бен-Шабетай, Георги Ар-

наудов, Александър Арутюнян, Хрис-

то Йоцов, Йежи Бауер. Произведени-

ята обхващат период от последните

70 години и демонстрират основни

тенденции в развитието на музиката

от ХХ и ХХI в. Особено интересно е

съчетанието на две пиана с тембро-

вото богатство на различните удар-

ни инструменти. Четиримата музиканти са Иво Върбанов (пиано), Ми-

хаил Древновски (пиано), Радосвет Кукудов–Ети (ударни) и основате-

лят на „Акустична версия“ Христо Йоцов (ударни). И четиримата са

изявени солисти с престижни награди и участия по големи фестивали,

но в тези записи звучат като удивителен ансамбъл.

УСПЕШЕН ДЕБЮТ

ЗА ЯНА И ВЕСЕЛИНА

Две млади и талантливи българки са

избрали за своя първи албум програма

само от български автори. Компози-

торите Панчо Владигеров, Парашкев

Хаджиев и Веселин Стоянов са сред

класиците в българското музикално

наследство. Произведенията им „Пе-

сен от българска сюита“ и „Българс-

ка рапсодия „Вардар“ на Владигеров,

Соната №. 2 за цигулка и пиано на П.

Хаджиев и Соната за цигулка и пиа-

но от В. Стоянов са изпълнявани и

записвани от най-големите българс-

ки музиканти. Сега до тях застават и цигуларката Яна Бурова и пиа-

нистката Веселина Чакърова. Те са възпитанички на музикалните учи-

лища във Варна и София, но продължават образованието си в Лон-

дон, в университета Guildhall School of Music & Drama. Яна е ученичка на

Васко Василев. а Веселина е солистка на Vox Aurae в Бреша – Италия. 

„ГРУПАТА“ С ПЪРВИ СИНГЪЛ

След продължителен кастинг, както си му е редът, България има сво-

ята бойгрупа. Кандидатите за звездна слава с най-добри гласови данни

се казват Александър, Атанас, Иван, Венелин и Станислав и са обеди-

нени под името „Групата“. Момчетата записаха в Стокхолм своето

първо парче. След неколкочасова работа в ултрамодерното студио на

Warner Chappell Music, в което са записвали свои хитове Мадона, Шер,

Фил Колинс и Бритни Спиърс, на бял свят се появи песента Back in
Your Heart, която отскоро се сдоби и с видеоклип. Тя е написана специ-

ално за родните таланти от

екипа на Backstreet Boys. Оста-

ва да се надяваме и нашите

момчета да поемат по слав-

ния път на своите колеги

отвъд Океана. В лицето на

музикалните си продуценти

Румънеца и Енчев те ще полу-

чат необходимите за всеки

артист професионална подго-

товка и морална подкрепа.

ОБАДЕТЕ СЕ НА КОНСТАНТИН

Или просто чуйте 12-те заредени с динамика и настроение песни от

новия му албум. Константин е сред най-популярните изпълнители в

попфолка, но за разлика от повечето имена в бранша има привилегия-

та да се харесва дори и на отричащите тази музика. В своя пети ал-

бум победителят от първото издание на нашия VIP Brother е събрал

вече наложили се хитови парчета и нови записи. Едноименната песен

„Обади ми се“ е баладата, с която

Константин се обърна към своята

любима Райна няколко дни след като

тя напусна VIP къщата, за да є пока-

же колко много му липсва. Включени

са и двата им дуета „Ти си ми всичко“

и „Ние знаем как“. Връзката с VIP
Brother е подчертана и с клипа към пе-

сента „Кой живее в гаража“. В него

се подвизават Дим Дуков, яхнал коле-

лото на пощальона Пейо, и Митьо

Пищова, прекръстен от Коцето на

Митьо Питона. 
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За четене

За гледане

„РОДЕНИ В СМЪРТТА“
Пореден бест-
селър от Нора
Робъртс, изпъл-
нен с напрежение
и изненадващи об-
рати. Ив Далас е
изправена пред
брутално двойно
убийство на слу-
жители от прес-
тижна счетовод-
на кантора. Разс-
ледването є от-
нема много време,
но все пак успява
да подготви праз-
ненството по

случай предстоящото раждане на приятелка-
та є Мейвис. Обаче Танди, друга от бъдещи-
те майки в курса, не се появява на партито.
Сега основната задача на Ив е да открие Тан-
ди, но и да спре пъклените планове на безми-
лостен убиец.

„АСТРОЛОГИЯ И

АСТРОПСИХОЛОГИЯ ЗА ВСЕКИ“
Една книга за всички,
интересуващи се
от хороскопи и зо-
диаци. Астрология-
та е един от най-
големите дарове на
човешката исто-
рия, древната наука
за циклите в човеш-
кия живот и връз-
ката им с небесни-
те цикли. Рождена-
та карта на човека,
или т. нар. хорос-
коп, отразява дъл-

боки процеси в човешката душа, които про-
менят мисленето, чувствата и действията
ни и трасират здравето и съдбата ни. Ав-
торката д-р Светла Балтова, с 25-годишна
практика в астрологията, повежда читателя
на необикновено пътуване към дълбините на
собствената му душа.

„ТАЙНАТА“
Историческа мисте-
рия, в която са за-
месени имената на
Луи XIV и Мария
Манчини, кардинал
Мазарини и послед-
ните Хабсбурги. Го-
дината е 1700, а
Ато Мелани, таен
агент на Краля слън-
це, има важна мисия.
Папа Инокентий XII
е на смъртно легло
и се очаква конклав.
Агентът на френс-

кия крал трябва да проследи тайните ходове
на различните дипломатически мисии и да за-
щити интересите на френската корона. В
същото време кралят на Испания Карлос II
също изживява последните си дни. Големият
въпрос е на кого ще завещае короната и кой
ще е следващият крал на Испания – Хабсбург
или Бурбон?

„КЛАРА И СЯНКАТА“
Дъжд от награди отнася Хосе Карлос Со-
моса, eдно от нашумелите имена в днеш-
ната испанска литература, за този смра-
зяващ трилър. Клара е момиче, което ра-
боти като модел за художници. Тя обаче
не е обикновен модел. Последният писък
на модата в световните артистични сре-
ди е „хипердраматичната картина“, при
която за платно се използва човешкото
тяло. Клара мечтае тялото є да бъде на-
рисувано от Бруно ван Тиш – бога на това
новаторско изкуство. Междувременно
убийството на друго момиче, послужило
като „платно“ за шедьовъра „Дефлорира-
не“, е на път да всее паника сред модели и
художници. Самата Клара може да е след-
ваща жертва...

„ГОЛЯМА КНИГА НА ТАЙНИТЕ И ЗАГАДКИТЕ“
В човешката история има безброй
факти и събития, които си остават
необясними и до днес. Най-големите
загадки са събрани в тази книга, пред-
лагаща невероятно пътуване назад във
времето. Ако се включите в него, ще
получите възможни отговори на реди-
ца вълнуващи въпроси. Например посе-
щавали ли са извънземни Земята в
древността, кацали ли са НЛО на те-
риторията на България, как са издигна-
ти египетските пирамиди, има ли на
Марс огромно каменно лице, как са съз-
дадени гигантските фигури на плато-
то Наска, къде се крият останките на
Атлантида – в Бермудския триъгълник
или в Черно море? 

„НАСЛЕДСТВОТО НА КУКИ“
Един от най-забав-
ните филми на един
от най-подценява-
ните американски
режисьори – покой-
ния Робърт Олт-
ман. В него той ра-
боти с ансамбъл от
прекрасни актьори,
пресъздаващи пос-
ледиците от една
„криминална“ случка
в идиличен южняш-
ки градец. Куки е
възрастна вдовица,

която не може да прежали своя отдавна по-
чинал съпруг. Затова тя решава доброволно
да се... пресели при него. В ролята на двете є
племеннички – Глен Клоуз и Джулиан Мур.

„ДОМ НА ГНЕВА“
Екшън-комедия в
стил „Деца шпиони“,
с по-зрелищна хоре-
ография на бойните
сцени, дело на Юен
Ъо Пинг („Матрица-
та“). Вдовецът Теди
е лечител ортопед,
който се грижи за
двете си деца. Той
се представя за
тайнствен отмъс-
тител, който вла-
дее до съвършен-
ство бойните изку-

ства. Децата му приемат с присмех и недове-
рие дрънканиците му. Те обаче не знаят, че ба-
ща им води двойствен живот и освен доктор
е и... агент под прикритие. 

„МОЯТА СУПЕР БИВША“
Ума Търман като
супергероиня?!
Ами, да! Джени
Джонсън е на пръв
поглед невротична
брюнетка,  но ед-
новременно с това
и таен супергерой
– русата красавица
Джи Гърл, която
може да лети, да
повдига и хвърля
коли и да гори ме-
тал само с поглед.
И така, тя се

влюбва в срамежлив инженер, който трудно
понася нейната ревност и обсебване. И кога-
то я изоставя, Джени се подготвя за едно
наистина супергероично отмъщение. 
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тново наближава 14 февруари – праз-
никът на любовта и влюбените. И
вероятно ти отново се чудиш дали
ТОЙ ще се сети поне едно увехнало

цветенце да ти подари. Или, както си му е
редът, плюшено сърце – може и от най-ев-
тините. Вместо да чакаш да видиш дали
той ще се сети да те изненада, предлагам
ти да вземеш нещата в свои ръце. Поне ра-
зочарованието да си спестиш. И слушането
на глупости от сорта, че Свети Валентин
бил католически празник, че по нашенски се
празнува Трифон Зарезан. 

Направи си сама
Тази статия може да ви прозвучи малко ка-

то наръчник „Направи си сама“, но за смет-
ка на това съветите гарантирано водят до
успех! Изпробвани са многократно ☺.

И така, за да няма после сълзи, че любими-
ят вместо с роза се е прибрал с мрежичка
кални картофи вкъщи и те е накарал да при-
готвиш вечерята, ти предлагам да вземеш
инициативата. 

Да, съгласна съм, че е по-добре ти да си
ухажваната и дано ти се случи. Но за всеки
случай имай предвид и долните астро-пси-
хологически инструкции. Сценарият, който
трябва да спазваш, е банален: дискретно
осветление, тиха музика, свещи, отбрани
храни и напитки, доказали се като афроди-
зиак. Но все пак е важно да знаеш какви са
зодиакалните особености на твоята поло-
винка, за да направиш така, че тя да чуе
онова, което иска да чуе, и да получи онова,
което иска да получи.

АКО ЛЮБИМИЯТ ТИ Е ЗОДИЯ...

...ОВЕН                               
Той е оригинален и дързък. Ще приеме с

ентусиазъм твоя замисъл за романтично
прекарване на вечерта. Само не се прес-
таравайте в изпипването на подробнос-

тите, не се бави. Той е нетърпелив и не
умее да чака. Веднага ще се наелектризи-
ра и ще пристъпи към най-същественото.
Трябва да влезеш в неговото темпо, за-
щото нетърпението му бързо може да
премине в агресия или сръдня. Дай му пра-
вото да доминира нататък. Не претенди-
рай на всяка цена за авторството на иде-
ята, защото, щом му е харесала, веднага
ще я припознае като своя. Но нека това
не те ядосва. Важното е, че Овенът е
„пленен“ и тази вечер е изцяло твой. Ма-
кар че е много сексуален, той веднага ще
оцени интелектуалния разговор, който е
препоръчително да поведеш в началото.
Това ще запали още повече сексуалния му
апетит. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Ти – чаровна и умна принце-
са, а той – смел рицар. Не забравяй, че
мъжът Овен е много ревнив. Затова не му
разказвай и троха за предишни свои връзки.

...ТЕЛЕЦ                              
Това е мъжът, който ще оцени високо

всичките ти усилия и приготовления: под-
редба на масата, кулинарни изненади и про-
чие. Приглушената светлина, тихата музи-
ка, изтънчените храни, ароматите и на-
питките ще го пленят. Не забравяй, че Те-

лецът се управлява от Венера, богинята на
любовта, хармонията и красотата. 

Това е мъжът, който единствен от целия
зодиак ще оцени храната по достойнство.
Въпреки че постоянно го набеждават, че е
муден и лаком, той всъщност е спокоен,
уравновесен и просто гастроном. Само от
теб зависи да превърнеш тази му мудност
в сладострастие и любовна нега. Едно от
най-хубавите му качества е, че пред него не
е нужно да се представяш за такава, каква-
то не си. Телецът умее да оцени естестве-
ния чар, дори той да е много различен от из-
куствено създадения еталон за красота в
момента. За да го впечатлиш, бъди макси-
мално естествена. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Не го карай да бърза. Той
обича да се потапя в атмосферата и да є се
наслаждава. Е, не се представяй чак като
Пепеляшка. Достатъчно е да не се държиш
изкуствено съблазнително.

...БЛИЗНАЦИ                       
Този мъж е изключително очарователен,

общителен, остроумен и жизнен. Може да
ти се стори, че си се хванала с изявен дон-
жуан, но не избързвай в преценките си. То-
ва неговото не е точно свръхсексуалност,
а по-скоро желание за общуване, пикантно
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любопитство към жените. Едно е сигур-
но – няма да ти е скучно с него. Само
трябва да се примириш, че предишната
вечер е говорил почти през цялото време
с твоята приятелка например... На тебе
може и да ти се струва, че е флиртувал с
нея, но погледнато през неговите очи,
той само си е говорил, защото е намерил
общи теми. Щом си въоръжена с това
знание, ще ти е по-комфортно и няма да
го ревнуваш чак толкова. Ако си решила
да завоюваш този мъж, бъди духовита. Не
му показвай, че си прекалено заинтересу-
вана от него, защото той ще се отдръп-
не. Въпреки че говоренето много му се
удава, когато нещата опрат до любовни
обяснения, той изведнъж става много
тих. Защото трудно изразява емоциите
си. А, и трябва да свикнеш с честата
смяна на настроенията му.
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Близнаците са интелектуал-
ци. Остави го той да води разговора. Един-
ственото, което трябва да направиш, е да
го слушаш в захлас. Не го изнасилвай да те
изненадва приятно и да ти се обяснява в
любов. Ще усетиш колко много държи на
теб достатъчно ясно по онова, което ще
направи... 

...РАК                                 
Чувствен, нежен и романтичен, този

мъж много лесно долавя и най-обърканите
женски послания. Затова си заслужава да се
постараеш! Той може да изглежда твърд,
мрачен и затворен, но в действителност е
много сантиментален и раним. Да изглежда
дистанциран и студен, е неговата защитна
реакция. Много се страхува да не бъде нара-
нен в любовта. Не допускай тази негова
предпазливост да се утвърди в отношения-
та ви, защото ще стане пречка за любовта
ви. Вземи инициативата в свои ръце, но ме-
ко и деликатно, без агресия и вулгарности.
Когато вече си го запленила, той забравя за
всички свои защити и за свенливостта си.
Щом веднъж реши, че си жената за него, ни-
що не може да го спре. И този мъж често
сменя настроенията си. От лекомислен и
флиртуващ изведнъж може да се превърне в
замислен, тъжен и затворен. Макар че по
принцип е внимателен и галантен. Рак е це-
нител на романтичните вечери на свещи,
разходките на лунна светлина край брега на
някоя река или морето. Имай го предвид.
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Тъй като Ракът е естет и
цени физическата привлекателност и чис-
топлътност, облечи се красиво. Той обича
жените на ниво. Освен това е голям кули-
нар и ще се впечатли от „завързани“ и ек-

зотични манджи. Докато вечеряте, пусни
нежна музика за фон. Раците са много му-
зикални. Идеалната атмосфера за мъжа
Рак е романтичната – свещите са задъл-
жителни! 

...ЛЪВ                                
Този мъж се опиянява от идеята, че е ха-

ресван. Отнасяй се към него като към царс-
ка особа. Ако го познаваш отдавна, вече
знаеш, че винаги има нужда от сцена и от
публика, която да оцени изявите му. За да
привлечеш вниманието му, демонстрирай
свободно обожанието си към него. Дай му
възможност да блесне, увери го с думи и де-
ла, че досега не си срещала друг като него.
Ласкателствата му действат като магия.
Винаги му предоставяй възможност да до-
казва своето могъщество и да показва сво-
ите таланти. 

В момента, в който той реши, че без
твоето обожание не може да живее,
Лъвът веднага ще се ожени за теб! Всеки
Лъв, дори и онзи с по-скромно и сдържано
поведение, дълбоко в себе си вярва, че при-
надлежи към висшето общество, че е със
синя кръв. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Лъвовете имат голяма сла-
бост към луксозната обстановка и луксоз-
ните вещи. Сложи на масата сребърни
прибори и скъпа посуда. Направи така, че
всичко да изглежда изискано. Дръж се с не-
го като с почетен гост. Води такива раз-
говори, в които той да е главният герой и
да се обсъждат неговите постижения и
стремежи.

...ДЕВА                               
Девата е много рационален знак, затова

трябва да съобразяваш всички детайли, ко-
гато общуваш с представител на тази зо-

дия. Той забелязва всичко, наистина всичко!
Дано твоят мъж или приятел Дева не се
окаже от най-педантичните, защото мал-
ко ще се изнервиш. Първото, на което
трябва да обърнеш внимание, е чистотата,
и то не само в буквалния, но и в преносния
смисъл. Той високо цени целомъдрието.
Твърде практичен е и е доста голям мате-
риалист, за да го очароваш с романтична
обстановка. От него не трябва да очакваш
страстни и вълшебни мигове, често е ли-
шен от въображение в секса. Не го заливай
с емоционални изблици – това е грешен под-
ход към него. Не ме разбирай грешно. Кога-
то мъжът Дева е влюбен, той също е спо-
собен на емоции, умее да съблазнява изтън-
чено и интелигентно. Но много бързо след
това се връща към рационалната си и при-
дирчива природа. Иначе е много интелиген-
тен, грижлив е, умее да бъде мил и внима-
телен. Затова си заслужава да преглъщаш
понякога критиките му.
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Не забравяй – всичко трябва
да блести от чистота около теб. Ти сама-
та – също. И понеже мъжът Дева е с нервен
темперамент, за да прояви по-добрата
страна на характера си, трябва да му под-
сигуриш спокойна обстановка. Без дразни-
тели. Понякога дори и музиката го дразни. 

...ВЕЗНИ                             
Този мъж е голям чаровник. Пленителна-

та му усмивка и приятният му глас са не-
устоими. Везните обичат хармоничната и
луксозна обстановка – със своето появява-
не умеят да създадат балансирана и магне-
тична обстановка. Ако вече си пленена от
мъж Везни, трябва да свикнеш и с мисълта,
че той обича да флиртува и е много ухаж-
ван. Везните (както и Телците) се управля-
ват от Венера, богинята на любовта, за-
това са и много изкусни любовници. В слу-
чай че вече си решила, че това е мъжът за
теб, вземи инициативата в свои ръце и
умело води отношенията ви. Необходимо е
ти да взимаш решенията, не го оставяй
той да прави избора, защото това е почти
непосилно за него. Мъжете Везни предпочи-
тат партньорката им да поеме отговор-
ността за връзката.  
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Мястото трябва да е тихо,
с дискретно осветление и с меки, пастелни
тонове. Постарай се ястията да са есте-
тични на външен вид. Везните обичат обс-
тановка, пропита с изящество и класа. Се-
бе си също трябва да приведеш в привлека-
телен вид за срещата – ще го покориш с
изискано облекло, което излъчва небрежен,
загатнат сексапил. Всички разговори за из-



CMYK-112

112
Бела, брой 2 (108), 2007

куство, театър и музика ще го предразпо-
ложат максимално.

...СКОРПИОН                       
Е, тук вече си се захванала с нещо наисти-

на много сериозно, магнетично, страстно и
енергетично! Дано да можеш да устоиш на
този ураган от страст и чувства. Това не
е шега. Наистина трябва да си убедена, че
това е човекът за теб, за да се захванеш с
него. Вероятно си любителка на силните
емоции и „скорости“ в живота, за да спреш
вниманието си точно върху мъж Скорпион.
Той има изключително магнетично и съ-
щевременно волево излъчване. Умее да хип-
нотизира с волята си дори от разстояние.
Влиянието му е толкова силно, че доста
често ще усещаш как всички планове, кои-
то си „построила“ за неговото покоряване,
се изпаряват и започват да се случват поч-
ти свръхестествени явления, над които
ти самата нямаш никаква власт. Понякога
е твърде трудно да се отгатнат неговите
истински намерения и предстоящи
действия. Но ако имаш вече опит в общу-
ването със Скорпион, ще видиш, че си заслу-
жава! Скорпионът държи да му докажеш,
че го цениш, уважаваш и че си само негова,
разбира се. Харесват му и ласкателствата,
добре е да му покажеш, че оценяваш високо
онова, което той прави. Но внимавай да не
предозираш хвалебствията си, защото вед-
нага ще стане подозрителен. Той много доб-
ре улавя твоите истински намерения. Не
забравяй, че пред него си като на рентген –
той вижда повече от това, което предпо-
лагаш. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Приготви му вечеря от
морски дарове, поръси я обилно с много сил-
ни подправки, подлюти я – той харесва аг-
ресивните вкусове. Поднеси му задължи-
телно шоколадов десерт. Не забравяй да
пуснеш и тиха, романтична музика.

...СТРЕЛЕЦ                          
Той е дружелюбен, весел и оптимистичен

човек. Но трябва да свикнеш с това, че
обича да демонстрира своя ум, способнос-
ти и влияние. Един Стрелец никога не е дву-
личен! Понякога ще те дразни с дебелашки-
те си шеги или със самоизтъкването си, но
помни, че не прави нищо злонамерено. Пре-
калено прям и честен е и може да те засег-
не несъзнателно с откровенията си, но ти
не му отвръщай с лошо. По-скоро с
чувство за хумор, което той ще оцени по
достойнство. Стрелецът обича живота –
харесва му да угажда както на душата, та-
ка и на тялото си. Обича също да общува,
да пътува и да опознава и покорява нови

светове. Не го поучавай нито как да се дър-
жи, нито пък се опитвай да избираш прия-
телите му вместо него. Само така ще го
задържиш по-дълго до себе си. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Ако искаш да го впечатлиш,
поднеси му майсторски приготвено дивечо-
во месо с богата салата и изискан марков
алкохол. Това ще го вдъхнови и развесели.
Той харесва жените, които не са дребнави и
притеснителни и импонират на жизнерадо-
стния му нрав. През цялата вечер той ще
те забавлява с прекрасното си чувство за
хумор. 

...КОЗИРОГ                          
Ако ти изглежда прекалено навъсен и се-

риозен, не бързай да си правиш грешни изво-
ди. Той има нежна душа, която ти трябва
да откриеш. Понякога се проявява като
стеснителен, но трябва да знаеш, че е мно-
го силна и добре организирана личност.
Всъщност той би желал да му се възхища-
ваш и да му доказваш колко много го оби-
чаш, но никога не би си го признал. Умее
много добре да прикрива чувствата си.
Най-лесният начин да се доближиш до Кози-
рога е да споделяш неговите идеи и жи-
тейски възгледи. Той обича да разговаря за
книги, картини, музика, политика, бизнес.
Много е интелигентен и веднага преценява
ти на какво интелектуално равнище си. За-
това говори само по темите, по които се
чувстваш силна и наистина има какво ново
да кажеш. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Козирогът обожава изиска-
ната обстановка. Евтините неща изобщо
не са му по вкуса. Той високо цени елегант-
ността не само в облеклото, но и в отно-
шенията. Много се впечатлява от жени,
които умеят да готвят изкусно и да серви-
рат изтънчено.

...ВОДОЛЕЙ                         
Мъжът Водолей е нестандартен. Общу-

ването с него е много интересно и разнооб-
разно. За да се влюби в теб, трябва първо да
му станеш истинска приятелка. Другото
условие е да го шашнеш с ерудицията и ин-
телекта си. Преди да забележи твоята
женственост, той първо ще те оцени като
личност. Обича жени, които умеят да об-
щуват с лекота и да се изразяват свободно,
да четат и да се в крак с всички новости.
За да му направиш впечатление, трябва и
ти като него да си нестандартна и да про-
явяваш изобретателност. Налага се обаче
ти да вземеш инициативата, ако ходиш с
мъж Водолей. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Поднеси му екзотично яс-
тие, съобразено с последните тенденции в
здравословното хранене – ще го приеме с
ентусиазъм. Не говори много и не се разкри-
вай пред него като на длан. Той би желал сам
да изследва дълбините на душата ти. И не
бива да забележи, че хитруваш умишлено, за
да му се харесаш, защото ще избухне. 

...РИБИ                               
Ако наистина мечтаеш за романтика, ще

я намериш в изобилие при мъжа Риби. Той
умее да бъде чаровен, нежен, романтичен и
занимателен. Може с часове да ти говори
на окултни теми. Но разбира още от психо-
логия, музика, литература и, естествено,
от любов. Мъжът Риби по-скоро търси в
жената до себе си морална подкрепа. Не
пести комплиментите си по негов адрес.
Той ще търси от теб съпричастност, раз-
биране и желание да споделяш съкровените
му мигове, които понякога се изразяват в
пълно откъсване от реалния свят и прена-
сяне в света на мечтите. Не бъди груба или
язвителна – това е най-грешният подход
към него. 
СЦЕНАРИЯТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ НАЙ-
ЕФЕКТИВНО Подбери много грижливо му-
зиката – това е стратегически ход към
сърцето му, защото той разбира от хубава
музика. Освен това обича да танцува. Под-
неси му по-обикновени блюда, които не са
поръсени със силни подправки. Това, което
задължително трябва да присъства на „лю-
бовната“ маса, са екзотични слабоалкохол-
ни коктейли, поднесени в красиви чаши и
добре аранжирани. Не прибързвай! Потопи
се в приказната романтична атмосфера и
се довери на интуицията на твоя мъж Риби
– нека той да те води към дълбините на ду-
шата си. 

МИШЕЛ
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В началото на месеца могат да се появят симптомите на
мними болести и различни невротични реакции. При някои от
вас дори са възможни психически сривове в периода 3–5
февруари. След кулминацията им през последния ден, още на 6-
и, ще получите силен прилив на енергия. �На 9-и има опас-
ност от обостряне на стари или получаване на нови алер-
гии. �Периодът след 9-и е подходящ за почистване на лицето
при козметик. Абсолютно противопоказна е всякаква опе-
ративна намеса в областта на половите органи, отдели-
телната система и носа. �Между 10-и и 12-и пътуванията
на дълги разстояния няма да се отразят добре на здравето ви.
Иначе ще преливате от енергия. �На 17-и не яжте нищо с
неуточнен произход и по възможност не пийте алкохол.
Има опасност от отравяния. �През третата седмица на
февруари е уязвима кръвоносната ви система.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Мечтите на част от вас за идеална връзка могат да дове-

дат до флирт в службата. Възможно е да се влюбите в дос-

та ограничен човек, за когото свободата не е никаква цен-

ност. Лошо! �Силният ви стремеж към сексуални авантюри

може да ви изправи пред сериозни проблеми. �След 21-ви

остроумието и обаянието ви ще са ненадминати, което ще

привлича представителите на противоположния пол към

вас. Настроени сте романтично и изпитвате радост от об-

щуването с роднините и любимия/любимата.

�Чарът, доброжелателността и способността за съчув-

ствие ще подпомогнат създаването на нови интимни връзки

при необвързаните Овни.
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Ф
евруари ще е изпълнен с неочаквани
събития. Ще изпитвате силна
потребност от лична свобода.

Много скоро сами ще разберете, че пред
вас се откриват нови възможности за реа-
лизация. Ще започнете да се интересувате
от нови дейности. �Стилът ви на пове-
дение и маниерите ви ще се променят
коренно след 11-и. Този етап от живота ви
няма да протече съвсем безболезнено. Обуздайте
агресията и недоволството си и се старайте да из-
бягвате екстремните ситуации. �В средата на месеца
дисциплинираността и целеустремеността ви ще са
впечатляващи. Ще постигнете всичко, което пожелаете.

�След 21-ви разчитайте на интуицията си –
никой няма да може да скрие нищо от вас.
Ще ви се предостави възможност да упраж-
нявате пълен контрол над живота си и над
живота на другите. Можете да използва-
те във ваша полза фактори, за въздействи-
ето на които другите не подозират. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�При далечни пътувания в периода 1–10 февруа-
ри могат да възникнат различни непредвидени обстоя-
телства. �Отложете съдебните процеси за по-късен пе-
риод, защото сега просто ще ги загубите.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Очакват ви много промени в работа-
та – има дори шанс да заемете нова
длъжност. Периодът е благоприятен за
Овните с творчески професии (журналисти,
писатели), но също и за администратори-
те, мениджърите и политическите наблю-
датели. �Не интригантствайте на ра-
ботното си място и в никакъв случай не се
съгласявайте да играете ролята на посред-
ник в конфликти. �През периода 1–10 фев-
руари материалното ви благополучие ще е
зависимо от интуицията ви. Максималната
концентрация в тази посока е важна, защо-
то сега обезпечавате своето бъдеще.
�Ако се изкачите по йерархичната стълби-
ца, не демонстрирайте в никакъв случай ви-
сокомерие. �За професионалното си раз-
витие след 21-ви разчитайте на по-
мощта на вашите приятели и покрови-
тели. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� РИСК ОТ ПСИХИЧНИ СРИВОВЕ: в
периода 3–5 февруари.
� КРИТИЧЕН ДЕН ЗА ХИПЕРТОНИ-
ЦИТЕ: 21-ви. А след 26-и ще стра-
дате по-често от тежест в сто-
маха. 
� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: след 21-ви.
Възможно е да се привържете вне-
запно към някого – нещо като лю-
бов от пръв поглед.
� РАЗЧИТАЙТЕ НА ИНТУИЦИЯТА СИ:
в периода от 1-ви до 10-и и след
21-ви.
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Неясноти в отношенията ви с околните
Склонни сте към повече мечтателност и това е хубаво. Но
позволете на положителните емоции да излязат на показ, а
не ги крийте зад неразбираеми думи и поведение. Ако го
правите, не се чудете, че постоянно се питате защо хора-
та не ви разбират.

Непредсказуеми сте за брачния партньор
Той може да се отръпне. Лесно ще разтопите ледовете с
подаръци и неочаквано предложение за посещения на
театър или кино. 14-и – Денят на влюбените – е прек-
расен повод за това. На 19-и ще изпитате нужда да се
уедините с любимия човек. В музиката, поезията и при-
родата ще откривате сила и вдъхновение. Дайте воля на
чувствата си и ги поставете на първо място в общуване-
то си. Оставете изясняването на отношенията за по-къс-
но – сега не е време за обсъждане, а за преживяване. 

Печелите нови приятели
Ще ви се прииска да разширите кръга на приятелите си. Но
не го правете за сметка на развалянето на стари прияте-
лски отношения. Любопитството и желанието ви за среща

с нови хора ще са много силни, но ако заложите на автори-
тарен стил на поведение, само ще подпомогнете принуди-
телната си изолация. И един съвет: не бъдете инициатори
и организатори на срещи, а по-добре станете душата на
компанията. Това също ви се удава!

Не критикувайте колегите
Изисквате прекалено много от тях. Правите го от желание
да се свърши повече работа за по-кратък срок, но не бъде-
те дребнави и придирчиви. Не си позволявайте силни епи-
тети по адрес на хората, с които работите. Опитайте се
да забележите и поощрите заслугите им за общата рабо-
та. Ако предпочетете да ги критикувате, ще загубите.

Интензивни контакти с шефовете
В някаква степен те ще се отразят на общуването с ва-
шите подчинени. Затова пак ви съветвам да се държите
мило с онези, които са ви подчинени. В противен случай мо-
жете да се окажете между чука и наковалнята. На 15-и и
16-и е възможно да получите добро предложение „от
горе”. Обмислете го добре, преди импулсивно да отка-
жете работата, която ви се възлага, защото това мо-
же да се окаже начало на нов етап от кариерата ви.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни
отношенията ви ще
са конструктивни и
градивни. В случай че
те са ваши колеги,
обръщайте им повече
внимание, вслушвайте
се в техните съвети
и зачитайте
предложенията им. Те
ще са идеалните
ваши съюзници на
работното място.

Телците са много
напрегнати сега и ви
предупреждавам да се
държите с тях по-
дипломатично. Темата
за парите е актуална в
отношенията ви. За да
не възникнат
конфликти, не се
горещете, когато
говорите с Телец за
финикийски знаци.
Дръжте се хладно и
пресметливо. 

Срещите ви с Близнаци
ще са много интересни
и вълнуващи. През
този месец
общуването с тях ще
ви поднася само
приятни изненади. И
така, както си
бърборите,
Близнаците могат да
ви подхвърлят някоя
ценна творческа идея.
Не я отхвърляйте.
Реализирайте я.

Ракът ще е сред
големите ви
почитатели през
този месец. Ще го
привличате с
необичайния за вас
прилив на нежност
и с огнения си
темперамент.
Възможно е
помежду ви да
пламне неспасяема
страст.

С Лъва също ще ви
е добре – той
винаги ще се
появява в трудни
за вас моменти, за
да ви подкрепи. Не
се двоумете, ако
ви поиска помощ.
Окажете му я.
Партньорството
помежду ви ще
роди добри
плодове.

С Дева ще ви е
трудно да
говорите на
сериозни теми.
Затова пък в
нейната
компания ще се
чувствате
значими. Девата
проявява
склонност да ви
угажда и това
много ви харесва.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Взаимоотношенията с
Везни ще са доста
напрегнати и затова
бъдете максимално
делови и
конструктивни,
когато разговаряте с
тях. Ако са от
противоположния пол,
не е зле да проявите и
повече нежност.
Забравете за резкия
тон и за забележките
по техен адрес.

Скорпионите са много
проницателни през
този месец. Няма да е
добре за вас, ако се
опитате да
„кривнете” от правия
път в отношенията
си с тях. Ще бъдете
уловени на мига и
последствията могат
да са разрушителни за
връзката ви. От
каквото и естество
да е тя.

Със Стрелец ви очаква
много хубав месец.
Всяко нещо, което
решите да направите
заедно, ще бъде
увенчано с успех.
Възможно е
запознанство с
представител на
този знак на 12-и,
което ще бъде
среща на сродни
души и ще ви остане
за цял живот.

С Козирог ви
предстои
конфликтен
месец. Всяко нещо,
което се
опитате да
предприемете
заедно, ще срещне
неговата
съпротива.
Единственият
изход е гъвкаво да
го заобикаляте. Но
няма да ви е лесно.

Вниманието, с
което ви отрупват
Водолеите през
този месец, ще е
много приятно за
вас, но и полезно.
Използвайте
момента, за да
стартирате
съвместен
творчески проект.
Той ще донесе
успехи и пари и на
двама ви.

С Рибите няма да
се чувствате
добре, но пък не
се и налага много
общуване с тях,
тъй като те са
доста затворени
и съзерцателни
през февруари.
Не ги
предизвиквайте
обаче, ако ви
отбягват.

ОВ
ЕН

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Избягвайте ситуациите, които биха ви изнервили. Жела-
телно е да се подложите на очистителни процедури и лече-
бен масаж. �На 3-ти бъдете внимателни към лекарски
диагнози и предписаните ви лекарства. Не е зле да сверя-
вате дали лекарствата, които получавате от аптеката, са
същите като тези, написани в рецептата. �6-и и 7-и са
дни, в които могат да се активират проблеми с бъбреци-
те. Добрата новина е, че това ще трае кратко. �На 12-и
бъдете умерени в храненето и пиенето – има предпос-
тавки за храносмилателни проблеми. Пийте разхлаби-
телни чайове. �На 17-и е възможно да страдате от главо-
болие и виене на свят, особено ако работите в условия на си-
лен шум. �На 22-ри употребата на сънотворни и транк-
вилизатори е нежелателна. � Избягвайте контактите,
които могат да ви натоварят емоционално, особено ако те
са с хора, от които зависите в работата.
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П
рез февруари вие „завъртате“ нов
творчески цикъл в своя живот. �Ня-
кои обстоятелства в началото на

месеца могат да ви накарат да хвърли-
те ръкавицата към... общественото
мнение. Не го правете, защото само
ще влошите и без това сложното си по-
ложение. �Възможно е да ви връхлети хро-
нично несправяне с поетите ангажименти.
�Нежеланието да привличате вниманието
след 11-и е друга крайност, която би могла да ви
натика в пълна изолация и самота. Ако стигнете до-
там, поне използвайте периода за духовно самоусъвършен-
стване, а не за самосъжаление. �Периодът е благоприя-
тен за музикантите, художниците и религиозните ак-
тивисти. Някои от вас могат да получат премия или наг-

рада за литературното си творчество. �На-
сочете вниманието си към всичко тайно и
скрито – то ще подхрани фантазията и
творческото ви мислене. �Ако сте сту-
дент, помислете за пътешествие, преди
да стартирате следващия етап от обуче-
нието си. Вземете със себе си вашия брат

или сестра (ако имате такива). 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Опитайте се да реагирате на критиката на околни-
те правилно. Не є отдавайте чак такова голямо значение,
защото в противен случай всяка външна „атака“ може да
ви разцентрова и да окаже негативно влияние върху здра-
вето ви.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Тайни романтични отношения с чужденец, скрити от чужди-

те погледи, могат да ви пренесат в други страни (в най-пре-

кия смисъл на тази дума). Ако не сте обвързани, този човек

може да се окаже вашият бъдещ брачен партньор. �След

19-и ще изпитвате необходимост от повече романтика и

красота в живота си. Съчувствието и помощта на нуждаещи-

те се ще са акценти в поведението ви. �Интуицията ви е

много надеждна. �Общуването с природата и затваряне-

то в себе си на 21-ви ще възкресят в съзнанието ви при-

ятни спомени. Освен това ще подпомогнат раждането на

една ценна творческа идея. �23-ти е силен в сексуално отно-

шение ден за вас. Бихте могли да изненадате и впечатлите

партньора си с пълната си освободеност в леглото. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕРВНИ СРИВОВЕ И ДЕПРЕ-
СИИ: на 6-и и 7-и. Ще ви обх-
ване чувство за безнадежд-
ност.  
� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: на
13-и. Внимавайте със случай-
ните сексуални контакти!
�ПЕРИОД НА УСПЕШНИ СДЕЛ-
КИ: през първата седмица на
февруари.
�ПЕРИОД НА ЕМОЦИОНАЛЕН
ПОДЕМ: през първата седми-
ца на февруари. 

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В началото на месеца ще сключвате
сделки с лекота, ако работите в сфера-
та на частния бизнес. Важна роля за
професионалното ви израстване ще иг-
раят представители на другия пол с
власт и авторитет. �През периода
1–10 февруари се отнасяйте внима-
телно към съставянето на догово-
ри, особено ако сте юристи, делово-
дители или счетоводители. �След
21-ви е възможно от амбиции да стъп-
чете интересите на някой свой колега,
което ще се отрази неблагоприятно на
работата ви. Помнете, че сега не е
време за реализация на грандиозни-
те ви планове! �През последната
седмица от месеца ви съветвам да си
вземете отпуска и да направите рав-
носметка на свършеното досега на ра-
ботното място. 
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Дразните другите с енергичността си
На околните вашата енергичност им идва в повече поняко-
га. Искате да свършите много неща и активно се опитва-
те да включите всички в „кипежа“. Проблемите ще се поя-
вят в моменти, когато се опитвате силово да накарате
другите да работят за вас. Възможно е често да се сблъ-
сквате с неразбирането им и мрънкането им по въпроса,
кое е лично ваша работа и кое – тяхна. Често ще имате
усещане, че всички са се наговорили да ви изоставят да
свършите всичко сами. Това, разбира се, не е вярно. Просто
не умеете да общувате правилно с другите и оттам ид-
ват недоразуменията помежду ви.

Брачният партньор ще ви измъчва 
с претенции

Особено ако зависите финансово от него. Трудно ще избег-
нете конфликтите, провокирани основно от прекомерни-
те изисквания на човека до вас, как да харчите парите, ко-
ито той ви осигурява. Той иска да му признаете заслугите.
Направете го. Не пропускайте подробности, когато го ве-
личаете. Не разочаровайте партньора си с липса на дипло-
матичност, прекалено екстравагантно поведение и леко-
мислие. Взаимното уважение и умението да се изслушвате

ще изведат отношенията ви на нов етап.

Време за нови бизнеспартньорства
Бъдете нащрек за всякакви предложения от подобен харак-
тер. Много е възможно хората, с които ще реализирате ус-
пешни сделки, да се появят неочаквано. Не ги прогонвайте с
желанието си да доминирате. Опитайте се да се държите
равнопоставено с тях. Авторитарността ви и желанието
ви за надмощие ще развалят всичко много бързо. Наложете
си да проявявате повече гъкавост и толерантност към
чуждата гледна точка и ще видите, че това ще се окаже
полезно, особено когато се налага да се вземат бързи реше-
ния (нещо, което не е силната ви страна).

Недоразумения в работата
Поставили сте си амбициозни задачи, а тези, които стоят
над вас в йерархията, не разбират това. Конфликтите са
неизбежни. Но не е важно да ги потушавате, а да намери-
те начин за решаването им. Вашите затруднения произ-
тичат преди всичко от факта, че сте по-раздразнителни и
избухливи от обикновено. Помъчете се да запазвате само-
обладание в нервна атмосфера и забравете за ироничните
и саркастични забележки по адрес на колегите. Най-крити-
чен в работата е периодът в началото на месеца.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овните са
добронамерени към вас
и ако не ги дразните,
могат да се окажат в
редицата на
приятелите, които ви
подкрепят. Макар и за
кратък период от
време, с тях можете
да споделите и
отхвърлите доста
работа. Ако въпросът
опре до пари – бъдете
по-щедри.

С другите Телци
отношенията ви
ще са меки и
хармонични.
Обединяващото
звено помежду ви
се явява
романтиката. Не
ви съветвам да
обсъждате с тях
житейски
проблеми! Има
риск да си
досадите
взаимно.

С Близнаци сте в
емоционална
хармония. Ще
улучвате
настроенията си. На
тях обаче не им е до
работа и затова не
разчитайте, ако
трябва да свършат
нещо за вас. С
Близнаци е по-добре
да споделяте само
свободното си време.

С Рак ще се чувствате
прекрасно, в каквато и
ситуация да
попаднете. Може би
трябва да сте по-
искрени пред него, за
да бъдат
отношенията ви
съвсем пълноценни.
Каквито и търкания
да е имало напоследък
помежду ви, те ще
бъдат изгладени през
февруари.

С Лъва е добре за
известно време
да разредите
общуването си.
Уморени сте един
от друг и
каквито и усилия
да полагате,
резултатът ще
е напрежение
помежду ви. Даже
може да се
стигне и до
раздяла.

Дева е вашият
отличен съюзник и
съветник сега.
Нуждаете се от
педантизма и от
работохолизма є.
Не е лошо да є го
признаете. Ако
шефът ви е Дева,
ще сте късметлии
през този месец –
ще решите
проблемите в
работата си с
лекота.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните ще ви
заразят със
своята
адаптивност и с
лекотата, с
която правят
всичко. Но не
прихващайте и
тяхната
разпиляност. Тя
може да се отрази
зле най-вече на
личните ви
отношения.

Със Скорпион се
очертава труден
месец. Вашата
упоритост този
път ще е във ваша
вреда – опитайте се
да бъдете по-
сговорчиви и
толерантни към
неговото мнение.
Може да научите
даже нещо ценно от
представител на
тази зодия.

Със Стрелец
отношенията ви
са спокойни и
сравнително
дистанцирани.
Няма да имате
много вземане-
даване нито в
позитивен, нито
в негативен
план.

Козирог ще ви дразни
с опитите си да се
сближи с вас. Но ако
обективно оцените
добронамереността
му, ще извлечете
максимална полза от
отношенията си с
него. Но не се
състезавайте с
Козирога – в по-добра
форма е от вас.

Водолеите също ще
търсят начин да се
помирят и сближат с
вас. Незаивисимо че и
вие сте уморени от
битките с тях, има
риск да се заинатите и
да откажете
протегнатата им
ръка. Което ще доведе
до тежки за
отношенията ви
месеци.

С Риби ще се
разбирате прекрасно,
и то без думи. Това
ще направи
общуването ви с
тях особено желано.
И без това през този
месец не сте склонни
много-много да
говорите с всекиго.
Е, пред Риби можете
да се отпуснете.

ТЕ
ЛЕ
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Ц
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БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��В трудни минути разчитайте на тайната по-
мощ на покровители и приятели. ��Контактите
с чужденци и проектите зад граница ще ви поз-
волят да разширите дейността си. ��Ако успе-
ете да отстоите своите възгледи за бъдещето и
нуждата от реформи и иновации в работата, може-
те да разчитате на успех. ��Финансите ви ще са в
пряка зависимост от способността ви да рабо-
тите в екип. ��Онези, които се занимават с препо-
давателска дейност и научни изследвания, могат да
очаква повишение или пробив в сферата, в която
правят изследванията си. ��Близнаците, които се за-
нимават с частен бизнес, трябва да имат предвид,
че продължаващите противоречия с бизнеспартньо-
рите поставят под заплаха от неуспех общото де-
ло. Направете и невъзможното, но не продължавайте
конфликтите на дребно. ��След 21-ви ще се чувства-
те удовлетворени от това, че служите на някаква
висша цел, без да очаквате материални бонуси. Пазе-
те се от лоши съветници. Постигането на всяка ва-
ша цел е пряко свързано с това да обуздаете емоци-
ите си и да вложите максимална доза реализъм. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Макар и да сте силно завладени от проблемите в работата, не

сте безразлични и към любовния си живот. Ще ви се наложи обаче

да изтърпите поредица от неприятни сюрпризи точно от лю-

бимия/любимата. Той/тя ще ви демонстрира упоритост в на-

тякването на вашите грешки. ��Някои Близнаци ще се влюбят

безнадеждно и несподелено в периода 3–14 февруари. Или пък ще

превърнат едно приятелство в любов. ��Семейните Близнаци да

внимават да не прекалят с флиртуването. ��Има вероятност сре-

щите ви с представители на други култури и раси коренно да про-

менят личния ви живот. ��Романтичните отношения с чужден-

ци ще са много красиви и надеждни. След 21-ви около вас ще

има много обожатели.
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ПП
ред вас ще се открият много и все ус-
пешни възможности за реализация.
��Комуникацията ви, особено в нача-

лото на месеца, ще е затруднена и
объркваща. Положителна промяна в тази
посока очаквайте след 8-и. ��Месецът ще
е изпълнен със срещи, които ще ви съз-
дават усещането за нещо вече преживя-
но. ��Възможно е да проявите склонност към
самоизтъкване и към поучаване на другите.
��Интересът на някои Близнаци към чуждите култу-
ри и страни много ще се засили. Не се стряскайте от
мислите за емиграция – тя ще е успешна за вас. ��Сре-
дата на месеца ще бъде наситена с разнообразни събития.
Ще почувствате нуждата от защита, защото ще изпита-

те неувереност в силите си. ��След 15-и не
взимайте прибързани решения! Грешките,
направени през този месец, могат да про-
вокират дълбоки разочарования. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Опитайте се да довършите всичко, ко-
ето сте започнали. ��Внимателно се от-

насяйте към идеята да обновите приятелс-
кия си кръг. Не е време точно сега да се сприяте-

лявате с нови хора.
��На 2-ри не слагайте подписа си машинално под разни
документи. Първо внимателно ги прочетете. Не давайте
също така неизпълними обещания на тази дата.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НАПРЕДЪК В КАРИЕРАТА: след 21-ви.
�� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: последната седми-
ца на месеца. Ще се радвате на много
внимание от страна на противополож-
ния пол.
�� ОТЛОЖЕТЕ КОМАНДИРОВКИТЕ: в края на
месеца. Резултатът от тях се очерта-
ва да е нулев. 
�� ЗАТРУДНЕНА КОМУНИКАЦИЯ: до 8-и.
След това положението става по-розово.
�� ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ВЗИМАНЕТО НА ПРИБЪР-
ЗАНИ РЕШЕНИЯ: след 15-и.

ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Помислете за диета за отслабване. Сигурно имате
нужда. ��Очертава се тежък здравословен период за
Близнаците с лабилна нервна система. Ще се безпо-
коите и изнервяте за дреболии. ��Загубата на бдител-
ност може да стане причина за битови травми. ��На
4-ти има риск да се появят проблеми с тънките
черва или колит. Внимавайте какво слагате в уста.
��Посещението при стоматолог на 3-ти е нежела-
телно! ��Организмът ви изпитва недостиг от ви-
тамин Е, който можете да си набавите от расти-
телните масла и от житни кълнове. ��След 17-и има
опасност да ви завладеят ирационални страхове. Болез-
нено ще преживявате грешките си от миналото. Ще ви
мъчат хипохондрия и самосъжаление. Това не е най-доб-
рото време за хоспитализация. ��На 18-и напрегната-
та ви нервна система ще ви подложи на много из-
питания. Ако можете да отложите планирано на тази
дата пътуване, съветвам ви горещо да го направите.
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Не забравяйте вежливосттаНе забравяйте вежливостта
Спазвайте правилата на поведение, когато общувате с
роднините си. Не давайте възможност на емоциите да
надделеят и да ви принудят да реагирате спонтанно и не-
обмислено. Има голяма опасност да нараните свой близък!
Ако имате усещане, че някои от роднините сериозно огра-
ничават личната ви свобода, на която толкова държите,
просто се отдръпнете. Не влизайте в конфликти!

Семейни разривиСемейни разриви
Всеки опит да промените нещо в отношенията си с брач-
ната половинка ще бъде посрещан на нож. Затова пипайте
много внимателно. Колкото и да не ви се иска, след 4-ти
ще се наложи да водите разговори за изясняване на от-
ношенията със съпруга/съпругата си. Сега повече от вся-
кога той/тя има нужда да чуе, че държите на него/нея, че
го/я обичате, и да проявите всичката нежност, на която
сте способни. Не пестете мили думи и ласки – това може

да се окаже единственият начин да хармонизирате отно-
шенията си отново. Отделете повече време на любимия
човек, дори и ако това изисква да поразредите ангажимен-
тите си в службата. Приоритет сега за вас трябва да са
семейните отношения!

В работата всичко е спокойноВ работата всичко е спокойно
Дори и да се появят търкания и напрежение около 17-и,
не им обръщайте внимание. Нещата ще се оправят от
само себе си. Единственото, което е добре да направите, е
да подредите документацията си. 
С шефовете си ще се разбирате прекрасно. Моментът е
подходящ да разговаряте с тях за бъдещите си планове,
както и да повдигнете въпроса за повишаване на заплата-
та си. Не изпадайте обаче в подробни и дълги обяснения
пред тях. Бъдете кратки и ясни. Само така ще постигнете
целите си. И не се самоизтъквайте излишно – те са забеля-
зали отдавна значимостта на онова, което сте направили.
Оставете делата, а не думите да говорят за вас. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ФЕВРУФЕВРУАРИАРИ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Ще откровеничите с
Овена. Той ще
посрещне с
въодушевление
всичките ви идеи и
ще ви подкрепя,
стига да не
капризничите и да не
проявите
нетърпение.
Обърнете внимание
на едно
предложение,
което той ще ви
направи на 9-и!

С Телец няма да
работите добре
съвместно, но затова
пък в купоните и
забавленията ще си
партнирате
перфектно. И
внимавайте да не
засегнете
честолюбието му с
някоя от вашите
дебелашки шеги. Ще
си изпатите.

С другите
Близнаци може би
е по-добре да не
влизате в спорове
и конфликти
точно сега.
Опитайте се да
бъдете по-
дипломатични, но
ако нямате сили и
желание за това,
по-добре е
известно време да
стоите далеч от
тях.

С Рак се очертават
меки и хармонични
отношения.
Неговото
присъствие ще е
желано от вас. Не
го насилвайте обаче
да общува. Ракът не
е толкова
общителен и обича
от време на време
да се усамотява.
Спазвайте
неговото темпо.

С Лъвовете, особено
с родените през
третата
десетдневка на
знака, ще имате
труден месец. Те са в
период на преоценка
на всичко, което ги
заобикаля. Не
навлизайте в
личното им
пространство, за да
не ги провокирате да
избухват пред вас.

С Дева ще ви е
напрегнато, и то в
резултат на
нарушена
комуникация
помежду ви.
Препоръчително е
общуването ви да
протича с по-
директни послания и
максимална
точност. В
противен случай
недоразуменията са
неизбежни.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Този месец с Везни
ви очакват много
хубави моменти.
Хармонията
помежду ви е
пълна и можете
да є се
наслаждавате
през целия месец.
Никой няма да има
властта да я
наруши.

Скорпион е войнствено
настроен към всички.
Само към вас е
добронамерен. Но не го
предизвиквайте и не го
дразнете все пак –
много бързо можете да
попаднете в групата
на нехаресваните от
него и тогава животът
ще ви се види черен.

Стрелецът ще ви
ухажва недвусмислено.
Не приемайте това
негово поведение нито
като опит за
обсебване, нито като
някакво специално
благоразположение. Не
анализирайте
поведението му, а
поемете
протегнатата му ръка.

Козирогът ще ви
накара да се
замислите за
начина, по който
правите нещата,
и за грешките,
които допускате.
Никак няма да ви е
приятно, но пък
приемете това
като ценен урок,
който ще ви е от
полза в бъдеще.

В общуването си с
Водолей може да
се сблъскате с
много илюзии и
дори с откровени
лъжи. Не е време
да се поддавате
на неясните му
предложения,
колкото и
примамливо да ви
звучат на пръв
поглед.

Рибите ще ви
привличат, но не се
самозабравяйте в
тяхно присъствие.
Не се разнежвайте
под влияние на
алкохола, защото
ще им дадете
обещания, които
по-късно няма да
можете да спазите.
Това ще ги ядоса!
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Кръвоносната система и сърцето ще са уяз-
вимите ви места на 2-ри. �Препоръчвам ви през
целия месец да наблягате на млечните продукти.
Но не ги комбинирайте с храни, съдържащи
много въглехидрати. Има опасност от  напъл-
няване! �Разходките сред природата и дишането
на чист въздух ще са ви по-полезни. �На 12-и мо-
жете да очаквате подобряване на здравослов-
ното ви състояние и тонус. �Около 17-и пери-
одът е труден за Раците с хронични проблеми на
костната система. Гръбначният стълб става мно-
го уязвим след тази дата. Неговото претоварване
би могло да доведе до контузии, а в по-тежките
случаи – и до временна загуба на трудоспособност.
�19-и е труден ден за всички, на които се на-
лага да правят сложни и свързани с нова тех-
ника медицински манипулации. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Обмислете дали да не се захванете с ново хоби, което да

уплътни времето ви, за да не мислите за глупости. �Не си

позволявайте да започвате любовен роман на работно-

то място. Той със сигурност няма бъдеще, но може да нанесе

сериозни поражения на професионалния и емоционалния ви жи-

вот. �До 10-и романтичните ви увлечения не могат да

бъдат наречени по никакъв друг начин освен „фатална

страст”. �Семейните Раци ги очаква един напрегнат пери-

од, през който те трябва да положат усилия да поправят

грешките, които допускат в общуването с брачния си

партньор. На 8-и ви съветвам да организирате семеен праз-

ник без повод! Така ще разнежите човека до себе си.

CMYK-120

Т
ози месец може да ви се стори много
дълъг, независимо че е най-късият в
годината. Причина за това е желание-

то ви да избягате от действителността,
защото се чувствате неработоспособни, с
изчерпани жизнени сили. Важно е обаче да
противодействате на това ваше усещане.
Ако се налага, впрегнете цялата си воля,
но не се затваряйте вкъщи, не се изоли-
райте. �Ще проявявате засилен интерес към
всичко тайно, особено в периода 1–10 февруари.
�Всички действия, насочени към преквалифициране и по-
вишаване на образованието, ще са подпомагани от звез-
дите. Затова бъдете активни в тази посока. Периодът е
успешен за защита на научни проекти и дисертации.
�От 11-и до 20-и ще се чувствате много напрегнати

във всички сфери на живота. �Контакти-
те с чужденци ще повлияят много силно на
решението ви да смените професията си
или пък да емигрирате. Предупреждавам
ви да не избързвате, защото реалността
може да се окаже не чак толкова перфе-
ктна, колкото очаквате. Сега сте в еуфо-

рия и не е препоръчително да взимате важ-
ни решения. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Ново хоби ще неутрализира неработоспособността
ви и ще разпали креативността ви. �Не плувайте по
течението на събитията, а се помъчете да ги контролира-
те и програмирате.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�За Раците, които имат частен бизнес, начало-
то на месеца се очертава като пробивен период.
Ще се появят възможности за работа с чужди пари
(най-вероятно с парите на бизнеспартньорите ви).
�Напредъкът в кариерата ще занимава много от вас
до 10-и. По принцип вие не искате да си признаете,
че се интересувате от изкачване по йерархичната
стълбица. Но това именно пречи на сбъдването на
желанията ви. Не пилейте ценно време, а работете
здраво в тази посока. �Събудете „глада“ си за но-
ви знания – те ще ви помогнат да реализирате
високите цели, които сте си поставили. �Успеш-
но ще се развие бизнесът и на Раците, заети в тър-
говията. Финансовите ви постъпления през втората
половина на месеца ще са пряко отражение на усилия-
та, които сте положили за преодоляване на инертно-
стта си през първата. Но забележете: не е толкова
важно на всяка цена да свършите нещо, а да обявите
цената си на всеослушание. За това не се искат осо-
бени усилия, а по-скоро корекция на себеоценката.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�ПЕРИОД НА СВРЪХНАПРЕЖЕНИЕ:
от 11-и до 20-и.
� ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНА ПОЧИВКА: пър-
вата седмица от месеца. Всякакви
физически усилия са противопоказа-
ни!
�НЕ ПРЕПИВАЙТЕ: на 3-ти. И вни-
мавайте какво ядете – има опас-
ност от хранителни и алкохолни
отравяния със сериозни последици.
�ФАТАЛНИ СТРАСТИ: в периода от
1 до 10 февруари. Внимавайте да
не завъртите любов с шефа си! Не-
щата ще свършат зле.
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Нов стил в общуването
За вас емоционалната подкрепа на децата и на брачния ви
партньор е изключително важна. Но временни неуспехи в
работата и липса на творчески порив ще повлияят зле на
семейните ви отношения. Ако искате да изгладите не-
разбирателствата, не бъдете фанатични при налагане
на мнението си след 21-ви! Ако досега брачният ви
партньор е гледал на това с безразличие, сега този ваш ма-
ниер на общуване ще му се стори чудовищно арогантен.
Помислете за укрепване на семейните и родовите връзки,
като устроите семеен празник или среща на рода. Подобни
събития винаги влияят консолидиращо. А понякога обикно-
вените, без специален повод срещи вършат чудеса за стоп-
ляне на отношенията.

Пазете се от интриги на работното място
Отношенията ви с хората, с които работите, също са
много силно повлияни от емоционалното ви състояние и от
желанието ви често да се изолирате. Преодолейте тези
свои пориви, независимо че това ще ви коства доста
усилия, защото, каквито отношения в работата изг-

радите сега, такива ще бъдат те месеци напред. Всяко
ваше самоизолиране ще се отрази зле на емоционалния ви
статус и ще бъде изтълкувано неправилно от колегите ви. 
Възможно е да ви въвлекат в интриги или съвсем съзнател-
но да скрият от вас ценна информация. Вашата инициа-
тивност в работата може да доведе до привличането на
качествени нови сътрудници. Привличането към сътрудни-
чество на нови чуждестранни партньори и покровителс-
твото им могат да изменят значително живота ви в нова,
отдавна желана посока. При някои от вас ще се роди инту-
итивна връзка, основана на пълно разбирателство, с
партньор по бизнес. 

Началниците ще ви покровителстват
Ако умело се настроите към изискванията на шефовете
си, можете да разчитате на покровителтвото и про-
текциите им за полезни за бъдещето на кариерата ви
инициативи. Всякакви срещи и разговори след 19-и с
тях ще бъдат много благотворни за вас. Така че моби-
лизирайте се и не се отказвайте да отстоявате позиции
и да поставяте изискванията си ясно и открито през то-
зи период.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Не е изключено
неочаквано и за вас
самите да се
влюбите в един
Овен през февруари.
Тази връзка ще
разпали потиснатия
ви напоследък
темперамент и ще
ви се отрази добре.
Давайте напред –
смело и с плам.

Имате голям шанс да
стабилизирате
отношенията си с
Телците.
Използвайте
пълноценно
времето, за да
хармонизирате
контактите си с
тях, защото ви
очаква сериозна
съвместна работа
след 10-и.

Няма да сте в
кондиция за общуване
с Близнаци, но бъдете
поне по-деликатни, за
да не ги засегнете.
Защото пък те се
нуждаят от вашето
присъствие. На 16-и е
много вероятно да
научите важна
информация от тях.

С другите Раци сте
сродни души, но няма
да ви се иска да се
срещате често с тях.
Освен ако не сте в
служебни отношения.
В този случай
трябва да сте
плътно един до друг,
особено в периода
между 10-и и 15-и, за
да си помагате.

Лъвът ще ви
изненада приятно. И
то неведнъж.
Единствено той ще
успее да ви извади от
инертността и да
подобри
настроението ви.
Затова не му
отказвайте среща,
дори да не се
чувствате във
форма.

С Дева сте в
относително
спокойни
отношения. Но
не се
опитвайте да
ги изяснявате,
защото има
опасност да
стигнете до
взаимни
упреци.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни ще са твърде
шумни за вас през
февруари, което
ще ви накара да ги
избягвате. Но и не
се налага да сте
заедно. Ако обаче
ви предложат
помощта си на
11-и, не я
отказвайте –
може дълбоко да
ги засегнете.

Скорпион ще ви
привлича
неудържимо. Не
потискайте
желанието си да
сте заедно. Дори не
е зле да сте
инициатор на
срещите. Нуждаете
се от неговата
енергичност. Той е в
състояние да ви
зарази с нея.

Сред Стрелците едва ли
ще срещнете разбиране
и подкрепа. Те са твърде
свободолюбиви и
авантюристично
настроени сега, а точно
в този момент вие се
нуждаете от
спокойствие и
уединение. Не спорете
с тях на 12-и. Особено
пред публика.

Отношенията ви с
Козирог са хладни, но
затова пък много
продуктивни. Това
донякъде ви
устройва, защото
няма да ви се налага
да се преструвате и
да демонстрирате
добро настроение.
Просто ще вършите
работа заедно.

Избягвайте
контакти с
Водолей, защото
той ще ви зарази
с песимизма си. Не
му
противоречете
обаче и не
анализирайте
отношенията си.
Просто стойте
настрана.

С Риби няма да
имате много
интензивни
контакти през
февруари. Но и
малкото, които ще
осъществите, ще
са приятни и за
двете страни. Те
са деликатни и
меки в
общуването,
което много ви
харесва.
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БИЗНЕСПРОГНОЗА
�По-голямата част от вашите планове и про-
екти в началото на месеца ще е творческа.
�Прекалената акробатика и палячовщина в
бизнеса могат да доведат до загуба на мно-
го пари. �Някои Лъвове няма да се разбират
добре с колегите си в началото на месеца.
�Онези от вас, които имат чуждестранни
партньори, трябва да внимават как организи-
рат отношенията си с тях. Възможно е искра-
та на гнева и неразбирателството да пламне
от най-малкото нещо и да „опожари” бизнеса
ви. �Препятствията в службата ще следват
едно след друго. Враговете ви ще разпрост-
раняват гнусни слухове за вас. Научете се да
запазвате присъствие на духа и да демон-
стрирате невъзмутимост, дори когато ви
се иска да се саморазправите физически с
тях. �Възможни са и неочаквани проблеми в
отношенията с деловите партньори, свързани
с измами и недоразумения. 

CMYK-122

З
а вас всички светофари ще светят
зелено през целия месец. Затова
активизирайте талантите си в

периода 1–10 февруари. Творческата ви
натура ще направи пробиви в много сфе-
ри на живота. �Периодът е подходящ
за обновяване на връзките и контак-
тите ви. Енергията и инициативност-
та ви ще са концентрирани в посока на
развлеченията и удоволствията. �Ще се
радвате на отлични отношения с роднините и при-
ятелите, като в същото време тактично ще успеете да
се освободите от сковаващите ви връзки и роднински за-
висимости. �На 9-и някои Лъвове ще сменят жилище-
то си или ще започнат ремонт, свързан със сериозни
инвестиции. Не е изключено тези активности да дове-
дат до напрежение в дома. �След 11-и ще се посветите

на обществени и социални контакти. Го-
товността ви да пожертвате всичко, но
да постигнете своето, ще ви навлече гне-
ва на другите хора. Рискувате да изгуби-
те и популярност. �Въпреки че авантю-
рите ще ви притеглят като с магнит
след 21-ви, по-добре ги заобиколете. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Робувате на прищевките и капризите си, което не ви
носи ползи. �За да обновите контактите си и да ста-
нете по-популярни, ще трябва да действате... хаза-
ртно. �В периода 11–20 февруари се постарайте да не
налагате мнението си на всяка цена. Не участвайте съ-
що така в спорове и в съдебни процеси. 

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ПЪТУВАЙТЕ СЪС САМОЛЕТ: през
целия месец, ако е възможно. Но
най-вече на 28 февруари! Не е
задължително, но може да станат
авария или инцидент. 
�НЕ ВЗИМАЙТЕ КРЕДИТИ: след 21-
ви. Нито пък се впускайте във фи-
нансови авантюри. Рискът от фа-
тални грешки е голям!
� ЕМОЦИОНАЛЕН ПОДЕМ: в начало-
то на месеца. 
� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: на 13-и.
� СМЯНА НА ЖИЛИЩЕТО ИЛИ ЗА-
ПОЧВАНЕ НА РЕМОНТ: на 9-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В средата на месеца има опасност от травми или
дори физически нападения над някои от вас. Бъдете
предпазливи, когато минавате през тунели и особено при
навалица в метрото. �На 15-и може да усетите болки
в сърдечната област или пък в гръбнака. На този ден
не се подлагайте на хирургическа интервенция, освен ако
не ви се налага спешно. �Не злоупотребявайте с енер-
гийни напитки, кафе и силен чай на 17-и. �След 21-ви в
резултат на силното напрежение при много от вас могат
да се появят депресии, понижаване на работоспособност-
та и обостряне на хроничните заболявания. �На 22-ри е
добре да подновите посещенията си във фитнесзалата.
Но активно спортуващите Лъвове трябва много да
внимават на 27-и, когато рискът от травми и нара-
нявания е много висок. �Намалете консумацията на
течности, но за сметка на това увеличете тази на прес-
ни плодове в края на месеца.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Възраждане на любовта ви към човека до вас ще ви даде

криле и енергия, за да се преместите на ново ниво в професи-

оналната сфера. �Някои Лъвове от женски пол ще се сдо-

бият с дете. �След 11-и ще настъпят неочаквани обрати в

отношенията ви с брачния партньор – при някои с положите-

лен, при някои с отрицателен знак. �На 13-и ще бъдете ис-

тински сексмашини. Свръхлибидото ви обаче може да ви

тласне към отношения, за които после ще съжалявате.

�Ако бракът ви се основава на любов, тогава очаквайте бла-

гоприятни промени през февруари. �Ако сте необвързани,

има шанс да срещнете любовта на живота си по време

на едно служебно пътуване. �Съветвам ви да се вслушва-

те по-често в съветите на хора, за които сте сигурни, че ви

обичат. 
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Чувствате умора от общуване
Изминалите 2–3 месеца бяха доста напрегнати за вас, кое-
то може би е дало отражение на отношенията ви с други-
те. От вас се искаше да „огреете” навсякъде и вие отклик-
вахте на тези искания с голяма отговорност и дори със се-
беотрицание. Сега се чувствате уморени. Иска ви се да се
оттеглите и да си починете. Но за жалост трябва да от-
ложите почивката за друг път. И през този месец ще сте
натоварени със сериозни ангажименти и ще се наложи да
правите сложни пируети, за да балансирате между лични-
те и служебните отговорности. Докато сте на работа,
ще имате желание да сте у дома, а прибирайки се вкъщи,
ще мислите за онова, което не сте успели да свършите в
службата. Това раздвояване ще се отрази зле на нервите ви
и може да стане причина за

проблеми с интимния ви партньор
Той с право се чувства пренебрегнат. Съветвам ви през
февруари да се опитате да му обърнете повече внимание.

Работата няма да избяга, но той може би е на път да ви
напусне. Дайте воля на чувствата си, помечтайте заедно
за бъдещето и се потопете в атмосферата на домашния
уют. Изобщо бъдете внимателни към другия и не натяк-
вайте непрекъснато колко сте уморени. Поне в присъстви-
ето на любимото същество се отпуснете и не мислете за
проблеми и умора. Така наистина ще му позволите да се
погрижи за вас.

Искате да свършите всичката работа
Но времето все не ви стига. Тогава се ограничете само до
най-важните и неотложни задачи. Въпрос на приоритети.
Хубаво е от сутринта да си направите план за предстоя-
щите срещи и задачи и стриктно да го спазвате. Имате
склонност да се отклонявате от задачите си в името на
моментни преживявания – например среща с приятен и ин-
тересен човек, на която вместо предвидения половин час
отделяте повече от три часа. Научете се на делово отно-
шение към времето, не го пилейте. Това ще ви предпази и
от нервни сривове.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът ще разчита
на подкрепата ви,
както и вие – на
неговата.
Обединете усилия
през февруари –
особено в средата
на месеца. Така по-
лесно ще се
справите с внезапно
възникнали критични
ситуации.

С Телец ще ви е
трудно да
общувате сега.
Каквито и усилия да
положите,
отношенията ви ще
са напрегнати. По-
добре не насилвайте
нещата. Оставете
връзката ви да
почине. Иначе има
риск да се разпадне.

Не бъдете
прекомерно
взискателни и
избухливи с Близнаци.
Опитайте се да
разберете, че
проблемът е основно
във вас. Вашата
нервност ви пречи да
оцените тяхната
подвижност,
бъбривост и
фриволност.

На Рака
обръщате
специално
внимание.
Колкото и да е
странно, вие
ще сте тези,
които ще го
успокояват. Но
ролята на
изповедник
много ще ви
хареса. 

Още в началото на
месеца между вас и
другите Лъвове
може да възникне
конфликт по
незначителен повод.
Ще искате да
премерите сили, а
това не е никак
препоръчително.
След 9-и
отношенията ви се
успокояват.

С Дева ще си
сътрудничите добре,
ако работите в екип.
Хубаво е обаче да
оставите на нея да
разпределя задачите.
Дайте є повече
свобода. Ако
започнете да
ревизирате
решенията є, ще
развалите
„заверата”.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни не са най-
препоръчителна-
та компания за
вас сега. Те ще ви
дразнят с
дреболии. Ако е
възможно,
съветвам ви да
разредите
срещите си с
представители-
те на тази зодия.

Скорпионът може да
ви създаде проблеми
на работното
място. Не се
опитвайте да му се
налагате, но и не го
пренебрегвайте.
Лавирането ще е
трудно, но ако се
справите, това ще
е добре за
работата ви.

Със Стрелец ще се
чувствате може би
най-добре през този
месец. Синхронът
помежду ви е пълен.
Сега той не е особено
активен и затова ви
импонира. Поверете му
част от деловите си
ангажименти, особено
тези, които са свързани
с преговори.

С Козирог ще се
карате много, но по-
вероятно е вие да
сте виновни за
възникналите
конфликти.
Забележките му ще
ви дразнят много, но
трябва да знаете,
че те са
справедливи. По-
добре се вслушайте
в тях.

С Водолей също ще
имате
противоречия
през целия месец.
Но ако запазите
присъствие на
духа, някои от
тях могат да се
окажат градивни.
Не си изпускайте
нервите на 1-ви,
2-ри и 15-и.

С Риби може да ви се
наложи да промените
тактиката си на
общуване, както и
поведението си.
Особено ако те са
ваши началници.
Вероятността да
възникнат
непреодолими
противоречия с тях е
голяма, затова
бъдете нащрек.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�1-ви е подходящ ден за полагане на грижи за здравето
– минете на диета и вземете мерки за профилактика.
�През периода 2–4 февруари някои Деви, страдащи
от хронични заболявания, ще почувстват внезапно
облекчение. Времето е подходящо и за медицински изс-
ледвания, физиотерапия и различни процедури с нови
технологии и уреди. �Бодрост няма да ви липсва
през целия февруари. Звездите ви даряват с енер-
гия. Но не преяждайте! �В периода 10–12 февруари
има опасност от обостряне на хроничните заболявания
– особено на онези, свързани с опорно-двигателния апа-
рат и кожата. Здравите Деви може да почувстват
внезапен спад на работоспособността и умора.
�На 17-и бъдете много внимателни, защото лекарски-
те грешки и неправилно поставените диагнози са мно-
го вероятни.

CMYK-124

А
ко започнете месеца с нетрадицион-
но поведение или решение, разчи-
тайте на всеобщо признание и

одобрение. Може да ви звучи парадоксално,
но по този начин ще вдигнете рейтинга
си. �Неудържимото желание за пътува-
ния и за нови запознанства ще ви обхва-
не през периода 1–10 февруари. Много от
вас ще могат да си ги позволят. А и запознан-
ствата ще са все с влиятелни хора. Нови и полез-
ни връзки ще създадете не без активната помощ на
родителите или на други членове на семейството. �Поне-
же обичате уюта, ще започнете ремонт или ще нап-
равите разместване на мебелите в жилището си. �Из-
ползвайте февруари, за да творите. Идеите просто ще ви

идват сякаш свише. Това е време за разширява-
не на вашия светоглед – не е зле да пофило-
софствате с приятели по вечните теми
от живота. Тези разговори ще ви подей-
стват терапевтично и вдъхновяващо. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�В никакъв случай не взимайте важни ре-
шения за бъдещето си през първата седмица

на месеца. �Не допускайте да ви завладее фантазь-
орство в периода 11–20 февруари. Илюзиите са хубаво не-
що, но когато не се прекалява с тях. �Не се опитвайте
да изяснявате отношенията си с другите. Още по-мал-
ко – да ги осъждате. 

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Ще заработвате парите си с много труд и
усърдие. Затова пък финансовата стабил-
ност, която тези усилия ще ви донесат, ще
компенсира вашата умора. До 20-и обаче се
старайте да не харчите излишно и да не влагате
пари. �След 11-и в центъра на вниманието ви ще
се окажат отношенията ви с колегите. Съветвам
ви да вземате предвид и тяхната гледна точка,
за да не се стигне до сериозни конфликти с тях.
Някои от вас ще направят неочаквани разхо-
ди, свързани с лечението на родител или на
дете. �През последната седмица на февруари
има риск да развалите отношенията си с бизнес-
партньорите си, което неминуемо ще доведе до
загуба на пари. �Злоупотребата ви със служеб-
но положение на 23-ти може да ви навлече
проблеми. �Неконтролираното развързване
на кесията в края на месеца може да ви нака-
ра да потърсите допълнителна работа, за да
увеличите доходите си. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Ще ви се иска да общувате с интересни и оригинални хора.

Няма да ви е трудно да организирате приятелите си за съв-

местни действия, заразявайки ги с ентусиазма си. �Семей-

ните Деви обаче ще се изправят пред нерешим ребус.

Възможно е да изпаднете в двусмислена ситуация, в която

от вас ще се очаква да проявите прословутите си „та-

ланти” на психолози и дипломати. Само така ще успе-

ете да спасите семейството си. �В периода след 21-ви

либидото ви се покачва и ще си позволите повече свобода в

леглото.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПОДХОДЯЩ ДЕН ЗА ХИРУРГИЧЕСКИ
МАНИПУЛАЦИИ: 1-ви.
�НЯКОИ ДЕВИ МОГАТ ДА ИЗПАДНАТ В
ДЕПРЕСИЯ: в периода 10–12 февруари.
�ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА СТАБИЛ-
НОСТ: през втората и третата сед-
мица от месеца.
�НЕСТАНДАРТНИ СИТУАЦИИ ЩЕ ВИ
ПОДТИКНАТ КЪМ ВЗИМАНЕ НА НЕС-
ТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ: през последна-
та седмица на февруари.
� В СЕКСУАЛЕН ПИК СТЕ: след 21-ви.
Носете секси прилепнали дрехи и се
дръжте предизвикателно. 
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Не шушукайте на четири очи
Взаимоотношенията ви с другите са заплашени от дисхар-
мония най-вече поради факта, че обичате да общувате
предимно на четири очи. Това може да ви създаде проблеми,
ако не се съобразите навреме с обстоятелствата. Опитай-
те да не си шушукате само с хората, които смятате за
близки. Бъдете максимално тактични, когато около вас има
други хора. Не ги пренебрегвайте!

Хармонични отношения 
с интимния партньор

Хубаво е още в началото на месеца да му отделите повече
време и внимание. Защото не бива да пропускате приятни-
те мигове, които ви очакват в любовта. Не пропускайте да
отпразнувате подобаващо и Деня на влюбените – 14 февру-
ари. Но бъдете само двамата! Преживяванията ви на този
ден ще ви заредят с позитивна енергия за месеци напред.

Отложете всички преговори за март
Бъдете много предпазливи, ако се налага да преговаряте за

нещо с някого, да подписвате споразумения или дългосрочни
договори. Има вероятност да бъдете подведени и послед-
ствията да се окажат сериозни. Бъдете нащрек най-вече
ако срещу вас стои чужденец. Това би могло да бъде за вас
сигнал за опасност. Най-добре ще е да отложите всички
преговори за март, когато планетите ще бъдат по-благо-
склонни към вас.  

Не е време за нови бизнеспартньорства
Февруари не е благоприятен и за нови бизнеспартньор-
ства, независимо от различните изкушения в тази посо-
ка. Ако някое предложение привлече вниманието ви, об-
мислете го поне една седмица, преди да вземете реше-
ние. Периодът не е благоприятен и за създаване на акци-
онерни дружества и фирми с дялово участие. Датите 5-
и и 19-и са особено критични в този план. Опитайте
се тактично да отложите нещата, така че да не си
затваряте вратата, но и да си дадете времето, което
ви е необходимо. Ако съдружието е факт, избягвайте
каквито и да е промени сега. Запазете статуквото в
отношенията.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Имате слабост към
Овена през този
месец. Сигурно
защото ви изглежда
загадъчен и не
можете да
проникнете в
чувствата и мислите
му. Но каквато и да е
причината, ще се
чувствате прекрасно
в неговата компания.

На Телеца му добре с
вас, но и вие се
чувствате спокойни
в негово присъствие.
Възможно е помежду
ви да пламне
искрата на
любовта. Не
бързайте да
отхвърляте
възможността за
една романтична
връзка.

С Близнаци
общуването ще е
рисковано. Говорите
на различни езици. Не
ви съветвам да
обсъждате точно с
представители на
този знак нещата на
четири очи!
Постарайте се
винаги на
разговорите ви да
присъстват и други
хора.

Не бъдете
подробни,
когато
общувате с Рак.
Може да
изпаднете в
дребнавост,
която в този
момент може да
развали
спокойствието
и на двама ви.
Критичен ден
за това е 19-и. 

В присъствието на
Лъва трябва да сте в
пълна бойна
готовност. Не се
отпускайте дори за
миг. Внимавайте
какво ви казва! Може
да получите повече
пълномощия от него,
ако ви е шеф, но в
този случай от вас
ще се очакват и по-
значителни
резултати. 

С другите Деви
сте в
добронамерени и
близки отношения.
Контактите ви с
тях през февруари
ще ви действат
успокояващо. Ще
си бъбрите
незлобливо на
всякакви теми и
ще се чувствате
супер!

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Диалогът с Везни ще е
полезен и за двете
страни. Ако спазвате
правилото да говорите
относително толкова,
колкото сте слушали,
отношенията ви ще са
повече от приятелски.
Ако обаче се въздържате
и пестите думите, ще
прогоните Везните.

Скорпионът очаква да
прекарвате повече
време с него, макар че
никога няма да ви
помоли за това. За
жалост след 13-и ще
се отегчавате много в
негово присъствие. Не
го отблъсквайте обаче,
за да не провокирате
отмъстителността му.

Със Стрелец ви
предстоят
дребни
спречквания. Но
ако не ги
овладеете, след
12-и те могат
да прераснат в
по-сериозни
конфликти.
Затова е добре да
ги „убиете” в
зародиш.

Козирог ще бъде
много напорист и
импулсивен
спрямо вас.
Цялата му
активност е
заредена само с
положителни
чувства и мисли.
Затова не му
обръщайте гръб.

Пазете се от
гнева на Водолей!
Този месец той,
гневът, може да
е най-голямото
изпитание за вас.
Най-добре ще е
да страните
от Водолеите –
особено на 2-ри
и 16-и.

С Риби има изгледи
през февруари да
сте в хубави
взаимоотношения.
Нещата помежду
ви ще текат
гладко с
изключение на
някои леки
напрежения, които
ще се появят на 5-
и, 12-и и 18-и. 

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Налага се да обърнете по-сериозно внимание на здравето
си през този месец. Засилването на нервното напреже-
ние, претоварването и стоенето с часове пред ком-
пютъра могат да доведат до отслабване на организма
и неразположения, които ще се диагностицират труд-
но. ��На 9-и започва период на стабилизиране на организма,
но ви съветвам да не преяждате. За някои от вас има
опасност да натрупат сланинки около талията. Избяг-
вайте и пикантните подправки! ��Времето след 23-ти
не е най-подходящо за посещение при лекар и за медицински
консултации, защото има вероятност от поставяне на
грешни диагнози. Напълно е възможно да получите лабора-
торните изследвания на някого другиго. ��На 28-и, както и в
началото на март е добре да стартирате лечение на забо-
лявания на опорно-двигателния апарат и кожата.
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ПП
рез периода от 1-ви до 10-и ви
предстоят важни събития, свърза-
ни със започването на кардинално

нов етап в живота ви. Важно е да не
влизате в спор с шефовете си! Същото
се отнася и за органите на реда. �� Търсе-
нето на справедливостта и истината ня-
ма да донесе нищо добро, а само ще ви нав-
лече главоболия. ��Не е изключено да сме-
ните местоживеенето си. ��Февруари е ме-
сецът на неочакваните запознанства за вас.
�� След 11-и се очертават проблеми за семейните Везни.
Налага се да ги решите веднага, за да не попречат на бла-
гоприятната посока на вашето развитие. ��Онези от
вас, които учат или повишават квалификацията си,
ще са много чувствителни през периода. Болезнено
ще реагират на дреболии, което ще усложни излишно

живота им. ��Животът на останалите
Везни ще е стабилен и предвидим през фев-
руари, ако се откажат от задкулисните
сделки и ако не нарушават правилата.
�� След 21-ви е възможно да ви затру-
пат проблеми, свързани с разваляне на
компютърната техника и уредите за

бита. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Самонадеяността ви едва ли ще подобри отношенията
ви с колегите и приятелите. Не се дръжте толкова самоу-
верено! ��В началото на месеца има опасност от измами.
Внимавайте повече, когато слагате подписа си върху доку-
менти или ви се налага да взимате важно решение. Бъдете
нащрек и при шофиране!

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Не правете големи покупки в началото
на месеца. Откажете се и от провежда-
нето на важни финансови операции. Има
сериозна опасност да станете жертва на из-
мама. Ако имате възможност, върнете всич-
ките си дългове през този период и започне-
те на чисто. ��Много сили ще хвърлите за
регулирането както на фирмените, така и на
семейните си финанси. ��Средата на месеца
продължава да бъде неподходящо във финан-
сово отношение време. Но пък съществуват
опции за повече, така да се каже, случайни,
непредвидени доходи. ��Не започвайте нови
проекти и не сключвайте сделки в перио-
да 21–28 февруари. Просто информацията,
необходима за успешното им приключване, ще
бъде изключително недостатъчна. Периодът
обаче е благоприятен за политиците, вис-
шите държавни служители и за заетите
в администрацията.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��В началото на месеца се очертават силни емоционални натовар-

вания и разговори за изясняване на отношенията с любимия/любима-

та. Затова е желателно да пестите душевните си сили и да държите

чувствата си под контрол. Макар че като цяло „розовите” краски ще оц-

ветят живота както на необвързаните, така и на семейните Везни през

този месец. ��Възможно е обаче да се появи емоционално объркване, поро-

дено от прекалената ви мечтателност, влюбеност, разсеяност и желание

да търсите в думите на хората около вас повече, отколкото те влагат в

тях. ��В периода 11–20 февруари се появява възможност някои от вас

да реабилитират своя стара любовна история. Но слухове и интриги

ще попречат любовта да се разгори отново. В такава ситуация най-

добре е да „платите” старите си дългове и дори да се разделите с някои

ваши „приятели”. ��След 26-и вие с лекота ще привличате вниманието на

другия пол. Даже колегите ще ви забелязват и обичат повече.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ НЕПРИЯТНОСТИ 
В ДАВ ДАТИТИ

�� ПРИЛИВ НА НЕОБИЧАЙНО
СИЛНА ЕНЕРГИЯ: след 26-и.
�� ПРЕСТИЖЪТ ВИ РАСТЕ: в пе-
риода от 21-ви до 28-и.
�� ВЪЗМОЖНА РЕАБИЛИТАЦИЯ
НА СТАРА ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ:
през периода 11–20 февруари.
�� СЕМЕЙНИ ПРОБЛЕМИ: след
11-и.
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Сериозни семейни проблемиСериозни семейни проблеми
Обществените ви изяви ще са много. Те донякъде ще отв-
личат вниманието на семейните Везни, пред които се
очертават сериозни проблеми вкъщи. Но не крийте глава-
та си в пясъка. Това е затишие пред буря и ако не сте вни-
мателни, тя може да се разрази в най-неподходящия мо-
мент. След 11-и съдбата ще накара някои от вас да взе-
мат окончателни решения в личния и семейния си жи-
вот. Това би могло да бъде решение за сключване или разт-
рогване на брак или пък за преместване в ново жилище. Бъ-
дете смели и направете крачката, която се очаква да нап-
равите – за зло или за добро. Налага се да бъдете по-реши-
телни.

Некоректен делови партньорНекоректен делови партньор
Когато разкриете, че ваш делови партньор, който от мно-
го време се мъчи да седне на стола ви, ви е предал, няма да
ви стане много приятно. Реагирайте дипломатично и сдър-
жано, но не оставяйте у него впечатлението, че постъпка-

та му не ви е наранила. Просто не правете интриги и не
изричайте силни думи, за които после ще съжалявате. Има
вероятност този човек да се разкае и отношенията ви да
се изгладят.

Разцвет на бизнесаРазцвет на бизнеса
След 25-и за вас започва период на настъпление в биз-
несконтактите. Но помнете, възходът ви няма да е бърз
и устремен. Успехът ще дойде бавно и спокойно при вас, и
то само ако положите нужните усилия и ако се мобилизира-
те. Светски особи и влиятелни хора ще правят всичко въз-
можно, за да спечелят благоразположението ви. „Играйте”
с тях, защото в някакъв момент може да опрете до тяхна-
та подкрепа. Вашата сърдечност няма да остане незабеля-
зана от колегите и от хората, с които си партнирате в
бизнеса. Тя ще ви спечели бонуси. 
Все пак си пазете гърба, защото някои ваши колеги могат
да пуснат грозни слухове по ваш адрес и да ви замесят в
интриги. Не си късайте нервите, а бъдете над нещата.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ФЕВРУФЕВРУАРИАРИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Органично не можете
да понасяте Овена.
Всяко негово движение
или дума ще ви
дразнят. Овладейте
нервите си, защото
конфликтът помежду
ви няма да закъснее.
Дръжте си езика зад
зъбите на 20-и, за да
не си навлечете
гнева на един Овен.

Концентрирай-
те се добре,
когато
общувате с
Телец. На него
му харесва
вашето ведро
и ефирно
настроение, но
когато става
дума за работа,
добре е да сте
по-делови и
стриктни.

Общуването ви с
Близнаци ще е
леко и приятно.
Може би с тях ще
се чувствате най-
добре през този
месец.
Забавлявайте се
на воля и се
зареждайте
взаимно с
положителна
енергия. 

Ракът ще ви
привлича силно
през февруари.
За жалост, вие
него – не. И то
не защото ви
има зъб, а
просто сте
жизнени и
еуфорични, а той
се нуждае от
спокойствие и
тишина сега.

С Лъва светските
разговори ще протичат
трудно. Той е фиксиран
върху работата си и ако
се опитате да го
разсеете, много ще го
ядосате. Но ако
успеете да влезете в
неговия делови тон,
можете да се окажете
в центъра на неговото
внимание на 2-ри и на
10-и.

Девата не е много
общителна през този
месец, но това не
означава, че е
злонамерена към вас.
Ако поискате да я
заразите със своя идея,
тя ще се ентусиазира и
ще ви помогне да я
реализирате. С малко
повече търпение ще я
задвижите в посоката,
в която искате.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везните от
противополо-
жния пол ще
се
привличате
неудържимо.
Не е
изключено
помежду ви
да пламне
любов. С
другите
Везни просто
ще се
конкурирате.

Със Скорпион месецът
ще започне спокойно, но
постепенно
отношенията ви ще
стават все по-
напрегнати. Ако не
решите възникнал
проблем своевременно
до 12-и, в края на
месеца очаквайте
сериозен конфликт, в
който ще бъдат
въвлечени и други
хора.

Със Стрелец ви
очаква много
романтичен месец.
Всичко, което той
направи, ще ви се
струва
очарователно. Ще
му отвръщате със
същия плам.
Съветвам ви на
10-и да заминете
за някъде само
двамата.

С Козирога ще ви бъде
напрегнато. По-добре
не се застоявайте
твърде дълго в
компанията му,
защото заяжданията
му ще ви дойдат в
повече. На 6-и и 7-и
има най-голяма
опасност грубите
му нападки,
започнали като
невинни шеги в
началото, да ви
засегнат.

Водолеят ще ви
привлича като магнит,
но повече в духовен
план. Има шанс да
стартирате заедно
творчески проект.
Повече от сигурно е,
че той ще се увенчае с
успех. Впечатлявате
се от
нестандартните
хрумвания на
Водолеите, а те от
това, че се
впечатлявате от тях.

С Риби
отношенията ви
ще се колебаят в
двете крайности –
ту ще бъдете
много близки, ту ще
воювате. Не
взимайте обаче
крайни решения в
нито една от
ситуациите,
защото тези
колебания
приключват на 25-
и.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В началото на месеца сте много енергични и
инициативни. На 4-ти ще сте в състояние напра-
во да преобръщате планини. �Не прекалявайте с
алкохола на 9-и. �След 11-и енергичността ви нама-
лява, наляга ви умора. �На 15-и ситуацията отново
се променя в положителна посока. �След 20-и всич-
ки Скорпиони с бъбречни заболявания, свръхтегло
и кожни алергии да разчитат на подобрение.
�На 25-и и 26-и са противопоказани хирургическите
интервенции и всякакви манипулации, свързани с
облъчване и електромагнитни вълни. �Бъдете вни-
мателни при сексуалните си контакти на 28-и – уме-
реност във всичко е правилото, което трябва да
спазвате. И повече физически натоварвания!
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В
сичко свързано с нововъведения и
изобретения ще бъде добре дошло
през този месец във вашия живот.

Това се отнася особено за Скорпионите, за-
ети в областта на психологията, кримина-
листиката и педагогиката. �Периодът
до 10-и е много подходящ за рекламни
кампании и всичко, което е свързано със
задграничната тема: пътувания, образо-
вание, езици, научни изследвания. Не бива оба-
че да очаквате материални облаги от онова, което
правите. В езотеричен смисъл това е време на разоблича-
ване на стари тайни и зараждане на нови. �Не се огорча-
вайте, ако ви връхлетят неочаквани проблеми на 9-и.
Подстрекаващият ги фактор е може би вашата придирчи-
вост. �Съдбата ще ви предложи много ситуации, в които

ще имате възможност бързо да се ориентира-
те и навреме да се откажете от ненужни
връзки и дела. �Основа на вашия успех
през периода 11-и–20-и ще бъде помощ-
та на хората около вас, на колегите ви.
�Смяната на жилище или продажбата на
недвижим имот трудно ще се осъществят

след 21-ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Успехът ви ще зависи от способността ви да се
справите с променливото си настроение. �Активният

отдих ще ви помогне да поддържате форма и да се справи-

те по-ефективно и безболезнено с нароилите се грижи.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Благодарение на лидерските ви качества,
трудолюбието и смелостта ви ще можете да
се захванете с много нови неща. �Още на 2-ри
ще ви бъде подсказано, че се обмисля вашето по-
вишение в работата. За да се случи това, много
ще ви помогне откритостта в общуването. �До
10-и обмисляйте много внимателно всяка своя
стъпка в сферата на финансите. Възможни са
загуби вследствие на погрешни прогнози. �На-
сочете вниманието си повече към духовното, от-
колкото към материалното и бъдете сигурни, че
паричните ви проблеми ще започнат да се реша-
ват сякаш по магичен начин. �Периодът след 11-и
ще ви донесе повече пари. Всичко свързано с фини-
кийски знаци (заеми, финансови операции) ще ви
кара да се чувствате стабилни и сигурни. �След
15-и ви предстои успех по време на служебни
пътувания в страната. �Периодът след 21-ви
е подходящ за спестяване. По-едрите покупки
отложете за следващия месец. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Месецът започва с бурни любовни емоции. Само на 11-и

непредвидени парични разходи могат да помрачат наст-

роението ви, но за кратко. �Още на 13-и отново ще се

чувствате в хармония с другите и със себе си. �На 14-и ви

очаква наистина изпълнено с хубави чувства и емоции

преживяване. �На 15-и ви заплашват семейни конфликти. Но

пък в кръга на старите си приятели ще преживеете наисти-

на нещо вълшебно и романтично. Дори и лек флирт. �След 21-

ви ще започнете да обръщате по-голямо внимание на своята

външност и облекло. Това със сигурност ще бъде забелязано от

вашите колеги. Някой дори ще се влюби във вас. Такова разви-

тие на нещата със сигурност ще ви откъсне от интелекту-

алните ви занимания и ще ви разконцентрира. Но от друга

страна, по-силен стимул за творчество от любовта няма. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕОЧАКВАНИ ПРОБЛЕМИ: на 9-и.
Не се плашете от тях, те са ви
за урок.
�ШОФИРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО: на 6-
и.
�ДЕН ЗА УДОВОЛСТВИЯ И РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЯ: 20-и.
� ЗАПОЧНЕТЕ ДА СПЕСТЯВАТЕ ПА-
РИ: след 21-ви. Този път ще ви се
удаде!
�ФЛИРТ НА РАБОТНОТО МЯСТО:
след 21-ви.
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В добро настроение сте
Тонусът ви е много висок и това няма да остане незабеляза-
но от околните. Те ще искат да прекарват повече време
във вашата компания, което ще утежни програмата ви. Но
затова пък ще се чувствате желани и търсени. Купонд-
жийското настроение ще ви съпътства почти през целия
месец, но няма да повлияе зле на ефективността на рабо-
тата ви. Просто ще успеете да намерите време за всичко. 

Този път няма да пренебрегнете близките си
Брачният ви партньор е в прекрасна кондиция, но много му
липсвате напоследък. През последните три месеца сте
толкова ангажирани извън дома, че желанието на близките
ви хора да им обърнете повече внимание е съвсем основа-
телно. Този път, слава богу, няма да ги пренебрегнете зара-
ди служебните си ангажименти. Някак си ще успеете да ор-
ганизирате добре времето си. 

Занимавайте се с децата
Целият февруари е благоприятен за занимания с деца. И на
тях им посветете част от времето си, за да им помогне-

те в развитието и уроците. Надникнете в учебниците и
домашните им. Освен че наистина можете да им помогне-
те, ще се удивите колко приятно е да се върнете назад в
годините, когато сте били ученици. Не бъдете прекалено
взискателни към тях и не ги упреквайте по повод и без по-
вод. Поиграйте си на учители и ученици, но с любов, а не с
амбиция всичко да се разбере на момента. После излезте
навън, позабавлявайте се заедно и ще видите колко много
енергия ще получите от собствените си деца. 

В работата всичко е спокойно
Колегите са добронамерени към вас, но все пак не е зле да
имате предвид, че сте започнали да генерирате негодува-
ние и вътрешно напрежение в колектива. По-добре помис-
лете как да разпределите работата така, че всички да са
равномерно натоварени, а вие – облекчени. Тогава няма и да
сте нервни. Направете го сега, защото през следващия ме-
сец няма да имате подкрепата на звездите и нещата ще
станат по-трудно. С шефовете сте в добри отношения,
но може и те да ви натоварят допълнително. Бъдете от-
говорни, но не поемайте всички задължения, за които те ви
помолят.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Пред вас Овенът е
като на рентген –
виждате в
поведението му
мотиви, които
той самият не
осъзнава. Но също
така се
оглеждате и като
в криво огледало.
Затова невинаги е
добре да виждаш
всичко.

Телецът може да ви
извади от равновесие с
прословутия си инат.
Съветвам ви да
проявите търпение и
такт и да не се
опитвате да
наложите мнението си
със сила, за да не
предизвикате края на
отношенията. Дайте
му време и нещата ще
се наредят.

Към Близнаци имате
слабост, която и за
вас самите е
необяснима. Не
позволявайте обаче
да ви се качат на
главата, защото ще
ви писне твърде
бързо от тях и
тогава може да ги
бутнете от високо,
без да разберат защо
го правите.

Вие сте сред
фаворитите на
Рака. Омагьосали
сте го с харизмата
си. Не
злоупотребявайте
с това, че той ви
харесва безусловно,
а използвайте
времето, за да
създадете по-
близко и по-дълбоко
приятелство.

Този месец на Лъва
ще му е трудно с
вас. Това като че ли
не ви засяга, но е
добре да обърнете
внимание на
нарастващата му
изнервеност. Никой
няма да спечели от
евентуален
конфликт помежду
ви – най-малкото вие
двамата.

С Дева ще си
сътрудничите
перфектно.
Оценете нейната
работоспособност
и не ставайте все
по-взискателни към
нея, защото
лимитът є бързо
се изчерпва и в
някакъв момент тя
ще ви обърне гръб.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с Везни
в началото на месеца са
безоблачни. Постепенно
обаче между вас се
натрупва голямо
напрежение от много
дребни и незначителни
проблеми. Добре е до
средата на февруари да
ги решите, за да не
завършите месеца
разделени.

С останалите
Скорпиони е най-
добре да си
наложите спокойни
и дипломатични
отношения. Много
е силна енергията,
която си
препращате. Даже
взривоопасна на
моменти!

Стрелецът не е
благосклонен към
вас, но няма да
ви създава
проблеми, стига
да не го
провокирате.
Най-добре е
този месец да го
оставите на
мира.

С Козирога се
допълвате взаимно.
Особено ако
работите заедно.
Неговата енергия е
добре приета от
вас, защото вие
умеете да я
канализирате в
правилната посока.
Затова и той ви
уважава.

С Водолей ще ви
е много приятно
да общувате. А и
той няма да има
нищо против. Той
ви впечатлява
най-вече с
начина, по който
провокира
въображението
ви. 

С Риби се разбирате
перфектно. Но този
месец помежду ви може
да пламне и искрата на
любовта. За съжаление
обаче любовта ви няма
да трае дълго, така че
не си правете
дългосрочни планове.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В завидно здраве сте. Дори и Стрелците, които страдат
от хронични болести, сега ще се почувстват по-добре. Ня-
кои от вас дори ще се отърват от болестта си. �След 21-ви
обаче има какво да се желае от здравето ви. През цялата сед-
мица до 28-и има риск да се обострят болките при страда-
щите от ревматизъм. При мнозина ще се активират и стари
хронични болежки, които не са се обаждали отдавна. Причината
за всичко това се корени в нервното напрежение, на което сте
подложени, и в емоционалния дисбаланс, който също е следствие
от него. �Пазете черния си дроб. Избягвайте храни, които
водят до лесно покачване на теглото. Някои от вас са заст-
рашени от напълняване. �Страдащите от хронични болести на
стомаха е добре да се въздържат от трудносмилаеми храни. За
предпочитане е в менюто ви да присъстват супи, салати,
диетични блюда и повече течности. Намалете обаче консума-
цията на кафе, силен чай и алкохол.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Ще действате като професиона-
листи! Колегите ще ви аплодират.
�Добри доходи може да ви донесе биз-
нес, свързан с електроника и компютри.
Пък и ще ви позволи да разширите сфе-
рата на своите активности и интере-
си. �Периодът е благоприятен за
растеж в кариерата, затова не от-
казвайте предложения, които съдър-
жат такава перспектива в себе си.
Може да се окаже, че новата ви работа
е доста по-далеч от дома ви и пътува-
нето до нея всяка сутрин е подвиг. Но
още след 11-и ще забележите, че тя ви
дава неизмеримо по-добри възможности,
включително и материални, в сравнение
със старата. �На 20-и ще ви предло-
жат да вложите пари в един про-
ект. Не се колебайте, вложението ще е
успешно. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�За вас настъпва период на чиста и светла любов и романтич-

но настроение. �Някои Стрелци съвсем неочаквано ще срещнат лю-

бовта на живота си, други пък ще получат подарък или предложение

от любим човек, на които няма да могат да устоят. �Ако сте се-

мейни от по-дълго време и сте успели да съхраните приятел-

ството и любовта с вашия партньор, сега вече можете да

тръгнете заедно по пътя на духовното усъвършенстване. Прек-

расно качество, което бихте могли да развиете в този контекст, е

умението взаимно да се изслушвате. �Ако в семейството ви се е

натрупала отрицателна енергия, разсейте я с една екскурзия сред

природата. �След 21 февруари не е изключено някои Стрелци да на-

мерят своята половинка при пътуване в чужбина или при контакти с

чуждестранни контрагенти. Започналата лековато и на шега връзка

може да се превърне в много пълноценна за вас през тази година.
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Щ
е посрещнете февруари с невероя-
тен оптимизъм. Преливате от
жизненост. Щедростта и благо-

склонното ви отношение към околните
ще усилят още повече вашата популяр-
ност. Периодът е много подходящ за пуб-
лични изяви и работа в екип. �До 10-и ня-
кои от вас ще проявят засилен интерес към
окултното, а изострената ви интуиция ще ви
помага да разгадавате и най-заплетените съби-
тия. Ще предугаждате лъжите на другите от-
далеч. �В средата на месеца представителите на твор-
ческите професии ги очакват много приятни срещи и съби-
тия. Използвайте момента, за да си направите само-
реклама. �Пътуванията, с които ще е изпъстрен този

месец, ще бъдат много приятни и полезни за
вас. �Поради многото и различни предложе-
ния, които ще получите, можете да затъ-
нете в колебания и противоречия, които
ще нарушат за кратко хармонията на се-
мейния ви живот. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Отделяйте повече време, за да виждате близ-
ките и роднините си. Не се оправдавайте само с

многото работа. �В края на месеца ще сте в плен на
суетата. Съветвам ви да се противопоставите на нейно-
то робство, защото заради нея ще се съобразявате прека-
лено с мнението на другите. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПЕРИОД НА АКТИВНО ОБЩУВАНЕ:
след 11-и. Внимавайте обаче, защо-
то можете да се изнервите от
прекалено многото срещи и кон-
такти.
� ВНИМАНИЕ: НАСТИНКА: на 15-и.
Но за радост тя бързо ще отшуми.
� ЧУВСТВАТЕ СЕ МНОГО ОБЪРКАНИ:
на 17-и. Най-добре си останете
вкъщи и се самоанализирайте.
�ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА: през
последната седмица на февруари.
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Натоварен социален живот
Сега въобще няма да се чувствате самотни и няма да ви
липсва присъствието на хора. Дори ще ви дойде в повече,
макар че вие имате голяма поносимост към всякакъв вид об-
щуване, дори и към онова, което ви натоварва. Напоследък
обаче ще ви се прииска да контактувате само с хора, с кои-
то сте в добър синхрон. За радост това няма да е проблем
за вас, тъй като имате голям потенциал да се настройва-
те спрямо околните.

Хармония с брачния партньор
Не си мислете, че след като се познавате толкова добре,
нищо не можете да промените в отношенията си. Всеки
от нас се променя с течение на времето и затова перио-
дично се налага да рестартираме и пренастройваме и от-
ношенията си. Още повече че вие имахте дълъг етап на
трансформация и сега точно при вас е задължително да
скочите на друго ниво. Откровените разговори с партньо-
ра са залог, че промяната ще се случи. Не пренебрегвайте и
съветите на партньора си – възможно е да чуете нещо от

него, за което вие никога не бихте се сетили. 

Роднините ще ви търсят често
През февруари ще се срещнете дори и с ваши по-далечни
родственици. Периодът е изключително благоприятен за
решаване на наследствени казуси и за оправяне на роднинс-
ки батаци. В случай че помежду ви всичко е наред, просто
ще се виждате, за да се забавлявате заедно. Не си позволя-
вайте обаче точно сега да влизате във финансови взаимо-
отношения с роднини. Това няма да свърши добре. Сега за
вас е време да приключите стари парични взаимоотноше-
ния, а не да създавате нови.

Колегите ще се вслушват в мнението ви
Сега е подходящо време да създадете нови бизнеспартньор-
ства или поне да подготвите почвата за тях. В колектива,
в който работите, мнението ви ще се чува. Възможно е из-
веднъж да се превърнете в неформален лидер. Поемайте
смело нови отговорности, защото след време тези точно
ангажименти ще ви изстрелят нагоре в йерархията.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен месецът ще е
изпълнен с приятни
и успешни събития.
На 12-и има шанс
непредвидени
обстоятелства да
ви срещнат с един
Овен, с когото ще
поставите
началото на
сериозна любовна
връзка.

Към Телеца не
изпитвате никакво
любопитство през
този месец, но и
вие не го
интересувате.
Дистанцията
помежду ви няма да
създаде проблеми.
Просто пътищата
ви няма да се
пресичат.

Проявявате по-
специално внимание
към Близнаци. Това е
видимо за всички и
ако искате да няма
недоразумения, е по-
добре ясно да
заявите позицията
и намерението си
към тях. Иначе
можете да
изпаднете в неловка
ситуация.

Разминаването ви
с Рак е сериозно.
Трудно ще
намерите допирни
точки. Не го
„закачайте” дори и
с най-
добронамерената
шега, на която сте
способни. Той
временно е загубил
чувството си за
хумор.

Ако работите
заедно с Лъв, ви
очаква ползотворен
месец. Екипната
работа ще ви спори
много. Важно е обаче
вие да движите
контактите с
бизнеспартньорите
от чужбина. На него
оставете
организацията вътре
в екипа.

С Дева месецът ще
започне относително
спокойно, но
отношенията ви
постепенно ще се
влошат. Ако
успеете да я
изненадате
приятно на 12-и,
можете да
спечелите
благоволението є.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Романтична нотка ще
се усети в
отношението ви към
Везни още в началото
на февруари. Има
голяма вероятност
чувствата ви да са
взаимни, затова не се
колебайте и
действайте с повече
увереност и
постоянство.

Бъдете толерантни
към Скорпиона. Не
приемайте нищо
лично и се
опитайте да
застанете над
дребните
провокации, с които
той ще ви дразни.
Само така ще
запазите
отношенията си.

С другите
Стрелци ще
прекарвате
перфектно
свободното си
време и ще се
разтоварвате
взаимно. Не ви
препоръчвам
обаче да
вършите заедно
работа. Няма да
ви спори.

Козирогът може да е
отличен ваш финансов
партньор. В краен
случай може и да е
човекът, който ще ви
попречи да харчите
рисково. Затова се
вслушайте в неговите
съвети, независимо че
може да не са ви по
вкуса.

Водолеите ви
провокират да се
държите
необичайно, което
ви е много приятно.
Отпуснете душата
си и бъдете
отворени дори и за
най-необикновените
на пръв поглед
техни предложения.

С Риби можете да
имате много
тежък месец, ако
се опитате да
доминирате във
взаимоотношения-
та. Ако обаче
проявите такт и
благородство и ги
оставите те да
водят, ще си
спестите много
нерви.
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ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Непостоянството ви в любовта и противоречивите

ви желания могат да станат причина за доста обърка-

ни любовни истории. Но в началото на месеца няма да има

неочаквани обрати в любовта, защото ще сте сдържани. За

вас моногамността е нещо нормално. Не бива обаче да се

държите педантично с партньора. Така предизвиквате него-

вата хладина и връзката ви се изсушава откъм емоции. �Ня-

кои от необвързаните Козирози ще започнат служебен

флирт около 4-ти. �След 21-ви се потапяте в суетата.

Очакват ви много пътувания и запознанства с интересни хо-

ра. Постарайте се да бъдете мили и добронамерени в общу-

ването, за да се харесате на представителите на противо-

положния пол. 

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Още в началото на февруари обстоятел-
ствата ще подпомогнат напредъка ви в кари-
ерата. Ще ви покровителстват влиятелни
хора. �През периода 1–10 февруари е възможно
да получите печалба от чужбина или в резултат
от работата си с чуждестранни фирми. �След
11-и отложете по-трудните за сключване
сделки за март. �До 15-и се постарайте да све-
дете до минимум общуването с вашите колеги.
�В очите на много хора ще изглеждате като бе-
гач на дълги разстояния, и то с препятствия.
�Финансовите ви дела ще ви държат в поло-
жението на натегната струна на 20-и. Под
въпрос ще се окажат финансови постъпления,
на които много сте разчитали. �Голямото ко-
личество ненужна информация, с която ще ви за-
ливат, ще ви пречи да съберете мислите си. �Не
започвайте нищо ново през последната сед-
мица от месеца. Няма да ви спори. По-добре
довършете започнатите неща. 
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O
сновен проблем през този месец за
вас може да стане нежеланието ви
да планирате своите действия и

да разработите стратегия за постига-
не на набелязаните цели. Но пък хаотич-
ността в действията и мислите ви ще ви
предостави възможност да действате по-
творчески. �Някои от вас ще проявяват
твърде голям интерес към материалната
страна на живота. �Авантюристичните
приключения и рискованите стъпки след 11-и могат
да се окажат вашето Ватерло през месеца. Желателно е
да се откажете от планирането на отговорни срещи през
този период. �Все пак планетните влияния са по-силни от

вашия слънчев знак Козирог. Затова ще прели-
вате от енергия и е добре да я използвате
пълноценно. Дори и да нямате желание да я
впрегнете изцяло в работа, поне я използ-
вайте за активна почивка и развлечения. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Ако във вашето поведение страстта доми-
нира над волята, това може да стане причина за

стълкновения и скарвания с другите. �Не се
разстройвайте излишно, ако установите, че в средата на
месеца вашата муза е изчезнала за известно време. Важно е
в този момент да останете верни на себе си. 

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� РИСК ОТ ПРОСТУДНО ЗАБОЛЯВА-
НЕ: на 24-ти. 
� ВЪЗМОЖНИ СА ПРОБЛЕМИ ПРИ
ЕДНО ПЪТУВАНЕ: след 21-ви. Обър-
кан адрес или пък пропусната сре-
ща... Тръгнете по-рано, за да ви ос-
тане време да реагирате.
� РИСК ОТ ИЗМАМА ИЛИ КРАЖБА:
през последната седмица на месе-
ца.
� СУЕТАТА ВИ НАДВИВА: след 21-ви.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Издръжливостта ви на стрес е завидна. С търпение
и непоколебимост понасяте всички натоварвания. След
11-и обаче ще рухнете – всяка поносимост си има
праг. Имайте го предвид и се щадете. �Пийте чес-
то успокоителен чай от мента, мащерка и валериа-
на. �На 12-и сте в сексуален пик, което може да ви нака-
ра да се впуснете в случайни връзки. Бъдете внимателни.
�През периода 2–28 февруари шофирайте с повише-
но внимание. �Обуйте си топли чорапи на 24-ти, защо-
то може да настинете. Ваните и масажите ще ви по-
могнат да се справите с временния спад на жизнените ви
сили. �Краят на месеца ще е труден за хората с нес-
табилно кръвно налягане. Уязвима е имунната система.
�Намалете количеството на пържените храни в
менюто си, а от сладкото се откажете напълно.
�Избягвайте работа с оръжие, желязо и огън. �Манипу-
лациите по кожата не са желателни през този месец.
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Нови приятели
Благодарение на честността, отговорността и дисципли-
нираността си ще имате успехи в екипната работа. Хора-
та от обкръжението ви ще се вдъхновяват от вас. Нео-
чаквано ще се сдобиете с нови приятели. За някои от вас
месецът може да се превърне в началото на нова колектив-
на дейност, на нов проект с нови задължения и социални
отговорности. Целеустремеността ви ще е завидна. Ще
успявате да увличате хората от групата и буквално да ги
управлявате, без те да разбират това. Трудно ще се задър-
жате на едно място, непрекъснато ще се стремите към
обновяване – на отношенията, на контактите, на хората,
с които се срещате.

Промени в дома
Домът ви може би ще се превърне в желано място за сре-
щи на много хора. Макар че роднини и приятели буквално
ще ви досаждат, това няма да развали отношенията ви с
брачния партньор. Много от вас ще поискат да украсят
дома си, да го направят по-приветлив или пък да го напъл-
нят с произведения на изкуството. Използвайте този пе-
риод, който звездите ви подаряват, за да стоплите от-

ношенията си с близки хора, на които вашата строгост
им е омръзнала.

Конфликти за пари
Те се очертават най-вече с приятелите и най-вероятно
относно общи финанси или инвестиции. Сложното в случая
е, че проблемите са до голяма степен нереални. Възможно е
самите вие да сте изпаднали в заблуда и без да искате, да
обидите някого. Така че бъдете по-внимателни, когато
правите оценки и раздавате присъди. Съветвам ви да прег-
ледате подробно документите, преди да обвините хора, на
които до вчера сте се доверявали, че са ви окрали. 

С шефовете ще общувате лесно
С висшестоящите общуването ви ще е много лесно, право-
линейно и конструктивно. Този месец всяка ваша идея или
предложение могат да бъдата чути. По-важното е, че да-
же можете да разчитате на подкрепа от страна на шефа
си. На 5-и и 6-и има голяма вероятност началникът да
поиска мнението ви по важен въпрос. Не пестете думи-
те си и останете верни на себе си. С две думи, кажете ис-
тината. Ще бъде оценена по достойнство.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Сблъсъците ви с
Овен ще са нещо
обичайно през
този месец.
Рзминаванията
ви са във всички
направления и
няма начин да
намерите общ
език, затова не
го търсете.

С Телец може да
започнете
надпревара. Това
може би не е най-
градивната форма
за отношенията ви,
защото сте с много
сходни интереси, и
е добре, вместо да
си мерите силите,
да ги обедините. 

Към Близнаци се
държите като
учител към ученик.
Това ги дразни. По
принцип сте прави,
но може би
формата е грешно
избрана. Забравете
за менторския тон
и се дръжте като
загрижен приятел.

С Рак няма да сте в
хармония.
Отношенията ви
даже са доста
дистанцирани, но
затова пък
деловото общуване
помежду ви ще е на
ниво. Съветвам ви
да предприемете
работа по общ
проект.

Бъдете по-
деликатни с Лъв.
Винаги има и друг
начин да му кажете
мнението си, без
то да звучи като
упрек. Лъвовете
трудно понасят
критика, макар че
чувството им за
справедливост е
силно изразено.

Имате слабост към Дева.
Тя ще се забележи и чрез
нея можете да
притиснете някой
представител на знака,
който се опитва да избяга
от вас. Ако бъдете по-
внимателни и
чувствителни към
нейните страхове, ще
постигнете по-добри
резултати в общуването.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Още в началото на
месеца ще усетите
засилено
напрежение, когато
общувате с Везни.
То ще ескалира на
5-и и 6-и. Може би
не могат да
преглътнат по-
грубите ви реплики,
макар и да са
поднесени с чувство
за хумор.

Със Скорпиона ще
имате много
общи интереси и
взаимно ще се
харесвате.
Енергийно се
допълвате и може
да влезете в
много силна
връзка – както на
рационално, така
и на емоционално
ниво.

Стрелецът не ви
привлича особено
през този месец,
макар че неговата
одухотвореност и
жизненост винаги са
ви удивлявали. Сега
обаче ще се ядосате
на „дарбата” му да
харчи пари неразумно.
Особено ако
финансите ви са
общи.

С другите Козирози
перфектно ще
работите в екип,
стига да не
навлизате в личните
си периметри. Сега е
добре всеки да вложи
усилията си в
неговата област и
да не се бърка в
работата на другия,
а само да я подкрепя.

С Водолей не сте на
една и съща
честота. Той ви
изглежда твърде
отнесен. А на
Водолеите вие ще
изглеждате
нестабилни. Затова
не захващайте
съвместна работа
точно сега. По-добре
се забавлявайте
заедно.

С Риби ви очаква
спокоен и делови
месец. Имате много
обща работа, която
трябва да се
отхвърлите, и за
радост ще се
радвате на
единомислие как да
стане това.
Крайният резултат
ще е отличен.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��В началото на месеца е възможно някои от вас да
си имат проблеми с... алкохола. Не пийте лекарства без
лекарско предписание. ��Не са изключени скъсвания на
сухожилия или разтягане на мускулни влакна. ��Пред-
разположени сте към леки стомашни разстройства. Сто-
махът ви ще е много чувствителен през периода. На
16-и, 17-и и 18-и ви съветвам да ядете само пресни
храни, в чието качество не се съмнявате. ��Избягвай-
те съприкосновение с всякакви домашни животни. В случай
че имате домашен любимец, би било добре до края на месе-
ца да намалите максимално контактите с него. ��През
периода 21–28 февруари обърнете по-специално вни-
мание на здравето си. Препоръчвам ви да се занимавате
с дихателна гимнастика, йога или ци-гун. ��На 23-ти е
възможно да се разболеете от настинка. Лекувайте
я, защото има опасност да прерасне в остро възпале-
ние на белите дробове и бронхите.

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��До 10-и с удоволствие ще помагате на други-
те в работата и сами ще получавате помощ
от колегите и дори от началниците си. Ще дава-
те блестящи идеи. Това обаче не бива да става по-
вод да претендирате за ръководен пост. Още не
сте готови. ��След 11-и Водолеите, които имат час-
тен бизнес, ще извлекат максимална полза от кон-
тактите с бизнеспартньорите. И даже ще играят
лидерска роля. Предприемчивостта и гъвкавост-
та ви ще са завидни. Някои от вас ще сключат
изгодни договори за закупуване на недвижима
собственост. ��Ако имате дейност в чужбина или
мислите да пътувате зад граница, добре е да напра-
вите това до 15-и. ��След 17-и ще насочите всички-
те си усилия към печеленето на пари. Резултатът
ще е отличен. ��В края на месеца може да се появи
желание към спекулативни действия в бизнеса.
Склонността ви да строите въздушни кули може да
ви срещне с нечистоплътни хора. Бъдете по-избира-
телни по отношение на деловите си контакти. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Семейните Водолеи ще са склонни към изневери през целия ме-

сец. Любовните им похождения ще са съчетани с непреодолимо влече-

ние към консумиране и на други удоволствия. Започнатите при такава

астрологична конфигурация връзки най-често свършват с разочарова-

ние. Така че не се задълбочавайте кой знае колко. ��След 11-и навлиза-

те в период на активни и самостоятелни действия за промяна

на личния ви живот. Проблеми на близки хора ще ви вкарат в кръгов-

рат, който ще ви лиши от свободно време. Затова пък наситеното

общуване с любимия ще ви осигури много приятни моменти. ��След 21-

ви ставате много суетни! Почти всичките си сили ще впрягате,

за да изпитате удоволствие от живота. Ще се отдадете без ос-

татък на развлечения. Семейните Водолеи ще отделят повече вре-

ме на съпруга и на децата си. ��На 28-и ще реагирате с повишена

емоционалност на всяка забележка или препоръка, отнасящи се

до вашата ценностна система.
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ПП
рез този месец ще се оградите с ба-
риери, трудно преодолими за кого-
то и да било. Но външно старател-

но ще създавате впечатление на човек,
който няма никакви проблеми и вероятно
никога няма да има. Това е хубаво, но може
да ви създаде грижи с хора, които са си въ-
образили, че могат да ви натоварят и със
собствените си неуспехи. ��Въпреки това
обаче бъдете сигурни, че неприятностите
през този период ще минават покрай вас, вина-
ги ще се намира нещо или някой, който да смекчава
ударите на съдбата. ��Макар че месецът все пак може да
се определи като кризисен и труден за вас. Пригответе се

за загуби, за безрезултатни действия, за
много напразни усилия. Каквото и да прави-
те, няма да ви спори. С действията си чес-
то ще създавате погрешна представа за
себе си у околните. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Поради неувереност в правилността на
правените от вас избори вие ще приключва-

те много бързо и лекомислено отношения с хора.
Не ви съветвам да го правите. Стиснете зъби и изтърпете
лошия период. ��Много е важно да се въздържате от взема-
нето на спонтанни и поради това неразумни решения.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НЕ ВЗИМАЙТЕ КРЕДИТИ И НЕ
ТРУПАЙТЕ ДЪЛГОВЕ: след 17-и. В
бъдеще ще ви е трудно да погася-
вате задълженията си.
�� В ЕМОЦИОНАЛЕН ПОДЕМ СТЕ: до
18-и.
�� ЩЕ ПОЛУЧИТЕ НЕОБИЧАЕН ПО-
ДАРЪК: след 21-ви.
�� СКАНДАЛ С КОЛЕГА: на 28-и. 
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Озаптете импулсивността сиОзаптете импулсивността си
Несъзнателно ще се настройвате по ритъма на живот на
онези, с които влизате в контакт. В добро разположение
на духа сте. Ще проявявате тенденция към лидерство, коя-
то няма да се хареса на хората около вас. Ще се опитвате
да заявявате ярко себе си, но няма да ви се удава. Опитай-
те се да контролирате изблиците си на импулсивност, за
да не изпаднете в конфузна ситуация. Предупреждавам ви,
че заради необмислено поведение можете да се скарате с
колега или с делови партньор. Не е изключено даже да се
разделите с него.

Приятелите ще изискват от васПриятелите ще изискват от вас
През първата седмица на месеца приятелите и близките
ще ви натоварват с претенциите си и ще ви вменяват
задължения. За капак вашата сдържаност ще подклажда
несговорчивостта им. След 8-и ситуацията се променя и
взаимоотношенията ви с тях се нормализират. Дори
могат да се развият в благоприятна за вас посока. Запазе-
те максимално присъствие на духа в началото на месеца, за

да не се разделите и с някой свой приятел без сериозна при-
чина. 
Любовните ви отношения ще протичат нормално до
18-и. След тази дата ще ви е по-напрегнато при общуване
с партньора, независимо дали той е брачен или не. Конфлик-
тите и разправиите с него ще наситят делника ви. Може
да се стигне и до непоправимо скарване, което да сложи
край на връзката ви. Това ще ви донесе много тревоги и
неприятности. Периодът 11–21 февруари е много кри-
тичен в сферата на личния живот за онези Водолеи,
които имат и рожден ден по това време. Вашата
чувствителност, мечтателност и потребност от роман-
тика ще се отразят потискащо на човека до вас. Възможно
е това да го отблъсне.

Не ви се работиНе ви се работи
Отложете важните делови срещи и разговори за март.
Контролирайте емоциите на работното място. Не прибъ-
рзвайте с оценките и упреците. В края на месеца работа-
та ви ще се превърне в нещо като борба за надмощие с ко-
легите. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ФЕВРУФЕВРУАРИАРИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен ще
предприемете нещо
ново заедно.
Сътрудничеството
ви ще се окаже по-
трайно, отколкото
очаквате. И много
перспективно.
Възможно е даже да
приемете
предложение за брак
от един Овен.

Желанието да се
сближите с Телец в
началото няма да
намери отклик от
негова страна.
Бъдете обаче по-
настоятелни и
последователни,
защото сега е най-
подходящото време
да стоплите
поохладнелите си
отношения.

С Близнаци сте на
една вълна и
затова всички
срещи и контакти
с тях ще са ви
много приятни. Но
не споделяйте с
тях подробности
от личния си
живот. Много е
възможно да ви
предадат, без да
искат.

Не играйте ролята
на жертва пред
Рака. През февруари
той едва ли е най-
добрата компания
за вас, особено ако
възнамерявате да го
занимавате
предимно със себе
си. Той самият има
нужда от слушател.

Общуването ви с
Лъва ще е много
динамично. Дребни
недоразумения също
няма да липсват. Във
вашите възможности
е обаче да ги
избегнете. Бъдете
нащрек в
компанията на Лъва
през първата
седмица на месеца.

Към Дева ще се
отнасяте
несправедливо.
Прекалено ще
изисквате от нея и
ще избухвате без
повод в нейно
присъствие.
Опитайте се да
смекчите изблика
си на гняв пред
една Дева на 2-ри.
Със сигурност ще е
неоснователен.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни ви предстои
творчески и духовен
месец. Имате общи
интереси. Въобще
общите неща помежду
ви ще са повече от
различията. Това ще ви
накара да ги потърсите
за партньори в едно
свое ново начинание.
Няма да сбъркате. 

Скорпионът ще ви
желае силно през
този месец. Вие
отключвате
неговата
емоционалност само
с присъствието си.
Той се впечатлява
най-много от
развинтената ви
фантазия и
нестандартното ви
поведение.

Ще търсите
често
компанията на
Стрелеца през
февруари. Но ви
съветвам да не
общувате с него
по работа. Само
се забавлявайте,
ходете заедно
на купони, на
кино и на
театър.

В присъствието на
Козирога се
чувствате зле,
затова няма да
искате да се
виждате с него през
месеца. Не се
мъчете да оправяте
отношенията си с
него. Оставете
нещата така. Те ще
се оправят сами в
някакъв момент.

Ще страните
от другите
Водолеи, защото
ще ви
натоварват с
оплакванията си.
Може би така е
по-добре и за
вас, и за тях.

Риби са добре
разположени към вас, но
не бива да
злоупотребявате с
доверието им. Ако са
сред вашите колеги или
шефове, е възможно да
ги подразните с
вашата разсеяност и
дори немарливост по
отношение на
работата. Критични
дни са 12-и и 19-и.
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В
ашата обаятелност ще ви спечели
много фенове през февруари. Въз-
можно е още в началото на месеца

да усетите нужда да промените жизне-
ните си възгледи. �Ще имате огромното
желание да бъдете първи. Бих ви успокоила,
че има шанс да станете. �Успехът ще ви
съпътства във всички сфери на живота.
�Някои Риби ще намерят своето щастие
по време на едно пътуване в чужбина. Неумо-
римо ще се стремите към далечни пътешествия и
опознаване на други култури и държави. И дори да не може-
те да си го позволите, вашият интерес ще е насочен в та-
зи посока виртуално. �Непрекъснато ще ви осеняват
оригинални мисли и идеи. Възможни са даже озарения сви-
ше. Колкото е по-нетрадиционно едно нещо, толкова по-ин-

тересно ще бъде то за вас. �Ще бъдете
склонни да действате спонтанно и неп-
редсказуемо, без да се притеснявате от
риска, който поемате. Сила и смелост ня-
ма да ви липсват. �Това, което няма да ви
достига, ще е подкрепата на другите. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�През изминалата година звездите често изиск-
ваха от вас да проявявате несвойствена за вас твър-

дост и решителност. Затова през тази те ви поднасят
приятна изненада – вие отново можете да започнете
да плувате необезпокоявани по течението, което неп-
ременно ще ви доведе до повече успех и благополучие.
Не се насилвайте за нищо!

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В началото на месеца трябва да се съсредо-
точите върху затвърждаване на постижения-
та си от миналата година. Честолюбието ще ви
кара да тръгнете в посока на придобиването на
власт и на себеутвърждаването. Вие обаче не го
слушайте! В работата ситуацията ще е стабилна,
ако не я „изнасилите” с болни амбиции. �Пери-
одът е подходящ за колективни занимания, за
стартиране на нови проекти и бизнесдела.
�Успех ще имате, ако решите да членувате в ня-
коя неправителствена организация. Време е да из-
лезете в публичното пространство, но не за да
постигнете личните си амбиции, а да допринесете
за благото на групата, на колектива. �След 21-ви
се опитайте да подредите мислите и плановете
си – работоспособността ви ще намалее и това ще
породи затруднения на работното ви място. Има
опасност някои Риби даже да похабят енергията си
за нещо маловажно. По-продуктивни ще бъдат
представителите на творческите професии. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Личният ви живот ще се развива ярко и стремително.

Самотните представители на знака могат да очакват

съдбоносна среща през този месец. Голяма е вероятността

от зараждане на нова, романтична любов – страстна и дра-

матична. �Ще изпитвате силни чувства и емоции през

целия месец. Обаянието ви ще привлече много обожатели

към вас. Ще се чувствате желани. �След 21-ви много от вас

ще положат усилия за коренна промяна на външния вид.

�Изострената ви сетивност ще ви позволи интуитивно да

улавяте и да разгадавате мислите и настроенията на хора-

та около вас. Старайте се обаче да бъдете по-последовател-

ни и концентрирани, защото еуфоричното ви настроение мо-

же да ви направи лесна мишена за манипулаторите. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ИНТУИЦИЯТА ВИ Е МНОГО НАДЕ-
ЖДНА: след 21-ви.
�ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ: след 11-и.
�НАСТРОЕНИЕТО ВИ ЩЕ Е КОЛЕБ-
ЛИВО: в периода след 21-ви. Ту ще
е на върха, ту – на дъното.
�ДЕН ЗА РАВНОСМЕТКА: 22-ри.
Подредете мислите си, анализи-
райте поведението си и помисле-
те за бъдещето.
�ПЕРИОД НА ТВОРЧЕСКИ РАЗМАХ:
последната седмица на месеца. Ус-
пехи ще имат Рибите, които уп-
ражняват творчески професии.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�За някои Риби темата за здравето ще стане ед-
на от най-важните през февруари. Не е изключено
да развиете, макар и на първично ниво, екстрасензорни
способности и това да провокира интереса ви към па-
рапсихологията. �След 11-и енергичността ви расте
в геометрична прогресия. Нужно е само да я насочите
в правилна посока. �След 21-ви здравето ви изцяло ще
зависи от настроението ви. Ако възникнат служебни
проблеми и конфликти с началниците, ще се появят и
неврогенни заболявания. Ако усетите дори и леко не-
разположение, то ще е знак, че се нуждаете от ня-
колко дни почивка. �В никакъв случай не подценявай-
те болежките в кръста и гърба. Те много лесно могат
да се превърнат в хронични, ако не ги излекувате своев-
ременно. �Заниманията с музика или рисуване ще
подействат добре на психиката ви. Ако ги съчетае-
те с разходки на свеж въздух, съвсем скоро ще се осво-
бодите от нервното напрежение и стреса. 
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Отваряте се към другите
При много от вас ще се появи желание да бъдат забеляза-
ни. Не ви съветвам обаче да се стремите към повече по-
пулярност и лидерство. Потребността ви от общуване е
силна, което е добре. Ще получите ценна информация от
разговори с приятели и от хора, с които сте се запознали
през месеца. 

Хармонични брачни отношения
Предлага ви се възможност да решите натрупалите се
проблеми и тактично и дипломатично да изгладите проти-
воречията. От брачния си партньор ще черпите само поло-
жителна енергия. Той ще ви радва и ще ви изненадва при-
ятно. Може би от много време насам не сте се чувствали
толкова спокойно и уютно вкъщи. Ще ви се иска да се по-
радвате на това си чувство, но за жалост делата извън
дома са също важни и не ви съветвам да ги пренебрегвате
за сметка на любовното щастие.

Поговорете добронамерено с колегите
Ще се наложи да „прочистите” атмосферата на работ-

ното място, особено ако сте шеф. Психологическият
микроклимат е доста напрегнат, но вие сте в състоя-
ние да го успокоите. Отделете време, за да поговорите
с всеки един колега добронамерено и сърдечно. Това е на-
чинът да разберете къде има проблем, какъв е той и как
да го решите. В никакъв случай не давайте ухо на клюки
и сплетни!
Не се задържайте дълго в кабинета си. Опитайте се да си
осигурите време за срещи и нови запознанства. Сега това е
много важно за успешното развитие на бъдещите ви пла-
нове и дела. 

Предложение за нов бизнес
Възможно е да получите предложение за ново бизнеспартнь-
орство. Дайте си сметка, че за това предложение причина
сте вие с вашата действеност. Обмислете добре условия-
та, които ви предлагат. Сега сте в силната позиция и спо-
койно можете да заявите своите претенции. Демонстри-
райте повече самочувствие и онова, което ще получите,
ще ви удовлетвори напълно.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Въобще няма да ви се
иска да сте в
компанията на Овена.
Дори ще избягвате
съзнателно
присъствието му.
Това е успешна
тактика, защото
точно сега нямате
полза от излишни
конфликти и врагове.

С Телеца ще
общувате леко,
ще се разбирате
без думи.
Присъствието му
ще ви изпълва със
спокойствие и
сигурност. А вие
имате нужда и
от двете в този
напрегнат месец.

Към Близнаци сте
настроени
нетолерантно. Без да
искате, създавате
напрежение в
отношенията ви. Като
се прибави и вашата
нервност, свързана с
работата,
спречкванията помежду
ви стават много
вероятни.

С Рак ще ви е
приятно да се
срещате, но
пътищата ви няма
да се пресичат
често. Не
насилвайте
нещата. И малкото
време, прекарано с
него, ще се окаже
пълноценно за
отношенията ви.

Към Лъва ще
проявявате голяма
доза взискателност
и дори недоволство.
Няма да е зле да
направите ревизия
на поведението си,
защото в случая
отношението ви
към него е
предубедено.

Пазете се от
прибързани
упреци към Дева
на 5-и, 12-и и 18-
и. Тогава ще сте
по-
раздразнителни и
затова ще сте
по-несправедливи
към нея,
отколкото тя
заслужава.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с
Везни ще са като в
асансьор – ту горе, ту
долу. Но поне няма да ви
е скучно с тях.
Важното е да не
вземате крайното
решение да се
разделите, защото
този лош за
отношенията ви
период ще приключи в
края на месеца.

Към Скорпиона ще
изпитате силни и
страстни чувства,
които ще ви
накарат да го
видите в нова
светлина. Не бива
обаче да вземате
прибързани решения
за сближаване.
Оставете това на
него.

Със Стрелеца
може да влезете в
сериозен двубой
заради лидерски
амбиции. Това няма
да е от полза за
работата, затова
ви съветвам да
постъпите мъдро
и да прекратите
„състезанието”.

С Козирог сте в
хармония. Във
всички сфери на
живота можете
да разчитате на
неговата
подкрепа. Лесно
ще постигате
единодушие. С
него може да
споделите и най-
наболелите си
проблеми.

Не бъдете много
активни в
отношенията си с
Водолея. Не е ясно
дали е полезно да
общувате с него
сега, или не. Ако вече
сте завоювали
някакви позиции
пред него, в никакъв
случай не
отстъпвайте от
тях.

Може би само с
останалите Риби ще
сте в дисхармония.
Затова не е
препоръчително да
бъдете често заедно.
В никакъв случай не
влизайте в спорове с
тях. Ако работата
налага да сте повече
време заедно,
запазете добрия тон
на всяка цена.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–2 и 18–28 
февруари 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

2 февруари, 
7.46 ч., Луната
е в Лъв 
ПЪЛНОЛУНИЕ

3–17 февруари
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

wМобилизирайте всички природни ритми да работят за вас. Дори и да имате отлична фигура, помогне-

те на тялото да се разтовари (винаги има какво да се желае!). Сега е най-подходящото време за диети!

wАко през периода на намаляваща Луна сте спазвали диета, след това ще успеете да задържите отво-

юваните килограми. Но за да задържите постигнатото за по-дълго време, нужно е на всяко пълнолуние

и новолуние да гладувате! Най-добрият вариант е поне един ден в седмицата да сте само на плодове и

чай. Само след 2–3 месеца ще се зарадвате на чудесните резултати, ако превърнете този разтоварващ

ден в навик. wНа 6, 7, 8 и 16 февруари ще имате нужда от много движение на чист въздух. А от 9-и до

13-и дните са подходящи за фитнес или някаква друга силова гимнастика.

17 февруари, 
18.15 ч., Луната 
е във Водолей
НОВОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(1–2 и 18–28 февруари) (3–17 февруари)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 1, 2 (до 16.35 ч.), 20, 21, 28 (след 13.31 ч.) 11, 12, 13 (до 13.34 ч.)

и плодове
Сол и кореноплодни 2 (след 16.35 ч.), 22, 23 3, 4, 5, 13 (след 13.34 ч.),14, 15 (до 18.36 ч.)

Мазни храни 24, 25 6, 7, 8 (до 17.11 ч.), 15 (след 18.36 ч.), 16, 17

Въглехидрати и 18, 19, 26, 27, 28 (до 13.31 ч.) 8 (след 17.11 ч.), 9, 10

листни зеленчуци

wИзползвайте рационално дните на нарастваща Луна. Сега процесите на самообновяване на клетките

протичат много бурно. wНе пазете драстични диети. Единственото, за което трябва да се постарае-

те, е да не преяждате. wПри нарастваща Луна се отслабва много трудно. Дори и да успеете, после

много бързо и лесно ще си върнете изгубеното тегло. wСамонаблюдавайте се, анализирайте кои храни

ви понасят най-добре и ги включете по-обилно в менюто си. Забележете как се чувствате, след като

сте консумирали даден вид храна. Ако до 2 часа след храненето почувствате ясно отчетлив диском-

форт, отпадналост, очевидна загуба на енергия или рязка и необяснима раздразнителност, това показва,

че този вид храна не е подходящ за вас. След хранене трябва да се почувствате силни, спокойни и уве-

рени, което означава, че сте заредили тялото с качествена храна, която ще се трансформира в най-

подходяща за вас енергия.

wПълнолунието в Лъв ще ви изпълни с енергия (в това число и сексуална), ентусиазъм и желание за изя-

ва. Но когато то настъпи, съветвам ви да проявите сдържаност, защото и без това ще сте превъзбу-

дени и необективни. wНе се натоварвайте с негативни емоции и тежка физическа работа, защото ще

напрегнете излишно сърцето си и гърба. А в дните на Лъва те са много уязвими. Всички, които имат

проблеми със сърцето, кръвоносната система или са с високо кръвно налягане, да бъдат двойно по-вни-

мателни! wИзбягвайте да ядете солени храни, забравете за кафето и алкохола. Най-добре е да хапнете

салата, но без пикантна заливка. В никакъв случай не сервирайте пикантни храни на масата по пълнолу-

ние! w Всички успокояващи билкови чайове ще имат много благотворно въздействие.

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 февруари да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wВодолей, най-нестандартният знак в зодиака, се управлява от Уран – планетата на новото, оригинал-

ното, непредвидимото и на неочакваните обрати. Новолуние във Водолей ще ви провокира да действа-

те ексцентрично. Осмелете се, ще ви хареса! w Гладувайте, за да изхвърлите токсините, които неиз-

бежно се натрупват, дори и да водите здравословен начин на живот. wДнес е препоръчително да сло-

жите начало на нещо ново и хубаво. Приведете най-после в действие намеренията си. Но внимание!

Направете това поне час след 18.15 ч., за да е започнала Луната да нараства и да набира сила и светлина.

За по-сигурно започнете новите неща на следващия ден!

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 17, 18, 19, 26, 27, 28 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
(до 13.00 ч.) омазнява по-бързо.

1–2, както и 18–28 – Ако искате косата ви да расте бързо.

3–17 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

22, 23 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корените. 
Ефектът ще е поразителен. 

5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 24 – 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)

3–17 – Особено подходящи са дните от 2 до 8 
февруари. Не ги пропускайте!

Парна баня – 1, 2, както и 18–28 Има опасност да ви останат белези.

3–17 – –

Пилингмаски с плодови ки-
селини

1, 2, 11, 12, 13, 20, 21, 28 – –

2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23 – –

1, 2, както и 18–28 – Най-ефективни ще са процедурите на 1, 
2, 20, 21 и 28 февруари, когато кожата 
ще има нужда от много влага.

1, 2, както и 18–28 – –

1, 2, както и 18–28 – –

1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 – –

– 1, 2 както и 18–28 –

3–17 – –

– 3–17 –

1, 2 както и 18–28 – –

1, 2, 11, 12, 13, 20, 21, 28 – 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

– 17, 18, 19, 26, 27, 28 (до 13.00 ч.) –

3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

1, 2, 28 (след 13.00 ч.) – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни – като гривата 
на лъвица.

– 17, 18, 19, 26, 27, 28 (до 13.00 ч.) –

2–8 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1, 2, както и 18–28 Периодите са неподходящи за епилация.

3–17 – Този период е подходящ за оформяне на вежди.

3–17 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми 
ще растат по-бавно.

8, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 23 – 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

20, 21 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

6, 7, 8 (до 17.11 ч.)

22, 23 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 8 (след 17.11 ч.), 9, 10

24, 25 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 11, 12, 13 (до 13.43 ч.)

26, 27, 28 (до 13.31 ч.) Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

13 (след 13.43 ч.), 14, 15

1, 2 (до 16.35 ч.), 28 (след 13.31 ч.) Сърце, слезка (далак) 16, 17

2 (след 16.35 ч.), 3, 4, 5 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

18, 19

6, 7, 8 (до 17.11 ч.) Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

20, 21

8 (след 17.11 ч.), 9, 10 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 22, 23

11, 12, 13 (до 13.43 ч.) Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 24, 25

13 (след 13.43 ч.), 14, 15 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 26, 27, 28 (до 13.31 ч.)

16, 17 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

1, 2 (до 16.35 ч.), 28 (след 13.31 ч.)

18, 19 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 2 (след 16.35 ч.), 3, 4, 5

* 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 февруари 2007 г. и

с благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 2 февруари (пълнолуние) и 17
февруари (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 по-
не по-голямата част от домакинската работа ви съветвам да
свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: от 3 до 17 февруари.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: през це-

лия период на намаляваща Луна от 3 до 17 февруари. Но не

пропускайте датите 8 (след 17.11 ч.), 9, 10, 18, 19, 26, 27 и

28 (до 13.31 ч.). Това са т. нар. дни на водата. Всички замър-

сявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 6, 7, 8 (до

17.11 ч.), 15 (след 18.36 ч.),16, 17, 24 и 25 февруари. Тогава

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 февруари.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 6, 7, 8 (до 17.11 ч.), 18, 19, 22 и

23 февруари.

Недвижими имоти, мебели: 13 (след

14.00 ч.), 14, 15, 26, 27 и 28 (до 13.31 ч.)

февруари. 

Автомобил, мотор или колело: 8

(след 17.11 ч.), 9, 10, 24 и 25 февруари. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 20 и 21 февруари. 

Канцеларски материали и книги: 2

(след 16.35 ч.), 3, 4, 5, 24 и 25 февруари. 

Спортни стоки: 11, 12, 13 (след 13.43

ч.), 20 и 21 февруари.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

15 (след 18.36 ч.), 16 и 17 февруари. 

Обувки и дрехи: 13 (след 14.00 ч.), 14,

15, 18 и 19 февруари. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 2

(до 16.40 ч.) и 28 (след 13.30 ч.) февруари.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 17.02 (от 18.15
ч.) Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески идеи.

Не започвайте нищо ново. Посветете този

ден на всичко, което възвисява духа.

2-ри ЛД – 18.02 (от 7.49 ч.) Не се

поддавайте на гнева, избягвайте конфлик-

тите и изблиците на емоции. Подходящ е

за нови начинания. 

3-ти ЛД – 19.02 (от 8.12 ч.) Енерге-

тиката на този ден изисква да сте актив-

ни. Пасивността е противопоказна и

опасна.

4-ти ЛД – 20.02 (от 8.35 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 – 21.02 (от 8.58 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 – 22.02 (от 9.25 ч.) Смирете

се. Дайте прошка. Не изразявайте недово-

лство на глас. Подходящ е за подмладява-

щи козметични процедури.

7-и ЛД – 23.02 (от 9.56 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 24.02 (от 10.33 ч.) Сега се

активират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 25.02 (от 11.23 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и са-

моизмами. Добре е да дадете прошка.

Практикувайте йога.

10-и ЛД – 26.02 (от 12.21 ч.) Не пла-

нирайте нищо важно. Изкъпете се с горе-

ща вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 27.02 (от 13.27 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 – 28.02 (от 14.35 ч.) Дава се

милостиня. Молитвите се чуват. Подхо-

дящ е за взимане на важни решения.

13-и ЛД Този път февруари не съдържа

13-и лунен ден! 

14-и ЛД Този път февруари не съдържа

14-и лунен ден! 

15-и ЛД – 1.02 (от 16.46 ч.) Сънищата

са верни и важат за месец напред. Лош

ден за секс.

16-и ЛД – 2.02 (от 17.56 ч.) Ден за

постигане на вътрешна хармония. Ста-

райте се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 3.02 (от 19.03 ч.) Подходящ

е за удоволствия, общуване и физически

натоварвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 4.02 (от 20.07 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 5.02 (от 21.09 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 6.02 (от 22.10 ч.) Получа-

ват се духовни знания. Не проявявайте

гордост!

21-ви ЛД – 7.02 (от 23.13 ч.) Много

активен, творчески ден. Отличен е за за-

почване на нова работа, спортуване и пъ-

тешествия.

22-ри ЛД – 9.02 (от 0.15 ч.) Ден на

мъдростта. Предайте на другиго своите

знания. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 10.02 (от 1.21 ч.) Този ден

е символ на саможертвата – простете на

другите, разкайте се. Добре е да се пости.

Не правете секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД – 11.02 (от 2.27 ч.) Акти-

вен, творчески ден. Използвайте го за ук-

репване на духа и тялото. Ден за нов

строеж.

25-и ЛД – 12.02 (от 3.33 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 – 13.02 (от 4.35 ч.) Въздър-

жайте се от активна дейност и посте-

те. Пестете си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 14.02 (от 5.30 ч.) Ден за

прекратяване на контакти с лоши хора.

Почивайте и медитирайте. Ще имате

прозрения. 

28-и ЛД – 15.02 (от 6.16 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 16.02 (от 6.53 ч.) Опасен,

сатанински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започ-

вайте нищо ново. Запалете свещ вкъщи и

окадете навсякъде.

30-и ЛД – 17.02 (от 7.23 ч.) Ден на

хармонията, любовта, покаянието и

прошката. Желателно е да направите рав-

носметка. Не започвайте нищо ново и не

правете планове за бъдещето. Не проявя-

вайте суета!

СПЕЦИАЛНИТЕ ДНИ ПРЕЗ ЛУННИЯ МЕСЕЦ
Лунните дни са с променлива дължина, която е различна
от възприетото денонощие (24 часа). Лунният ден за-
почва с изгрева на Луната. Само първият лунен ден за-
почва от новолуние и завършва с първия изгрев на Луна-

та. 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 ця-
ло денонощие. 

Стайните растения също са много чувствителни към лунните
ритми. Те успяват да усвоят водата най-добре само в определе-
ни 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: 8 (след 17.11 ч.),

9, 10, 18, 19, 26, 27 и 28 (до 13.31 ч.) февруари.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 6, 7, 8 (до

17.11 ч.), 15 (след 18.36 ч.), 16, 17, 24, 25 февруари. На тези

дни с поливането има опасност да провокирате появата на

листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 9, 10 февруари.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и
венците, както и поставянето на коронки и мостове могат
да се окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходя-
щия лунен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е

възможно сами да си изберете датата, най-добре посетете

зъболекаря в периода от 3 до 17 февруари. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през

периода от 20 до 23 февруари. И в никакъв случай
не ходете на зъболекар на 2 февруари (пълнолу-
ние) и на 17 февруари (новолуние). Много ще ви
боли.

АДЕКВАТНИ ГРИЖИ ЗА СТАЙНИТЕ РАСТЕНИЯ

КОГА ДА ПОСЕТИМ ЗЪБОЛЕКАРЯ

Рубриката „Луната съветва“ подготви МИШЕЛ
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ЕЗОТЕРИЧНО

Л
уната е най-емоционална-
та и чувствителна пла-
нета. Тя действа като
един енергиен канал, кой-

то активира нашето поведение
и нашите възприятия. Тя опре-
деля ежедневието ни, хране-
нето ни, емоциите ни и не на
последно място – силата на
интуицията ни. Луната се
грижи за нашето приспособява-

не към материалния свят. Тя е
образът на майката във фунда-
менталния смисъл на тази дума
(разбирай както рождената
майка, така и майката приро-
да). Затова е от голямо значе-
ние къде точно се намира тран-
зитно преминаващата по небос-
вода Луна в даден момент. За-
щото чрез нея се фокусират и
изявяват актуалните теми и
събития за деня. 

ЛЛУУННААТТАА  

ВВ  ТТЕЕЛЛЕЕЦЦ

През февруари 2007 г. Луната 
се намира в Телец на датите
22-ри и 23-ти.
В дните, когато Луната ми-

нава през Телец, хората се наст-
ройват на материалистична
вълна. Всички изпитват необхо-
димост от сигурност и от за-
щита. Човек е склонен да проя-
вява чувство за собственост
към вещи, партньори и финанси.
Устойчивостта и постоян-
ството, упорството и инатът
са основните черти на характе-
ра, които доминират в общува-
нето. Любовта прониква дълбо-
ко в душите. Зараждат се
чувства и емоции, които са
дълбоки и трайни. Човек е

възприемчив към красотата на
природата и към силата на май-
ката Земя. Появява се стре-
меж към изживяване на малки-
те радости в живота (в това
число яденето и секса). 

Периодът е 
благоприятен за:

�При Луна в Телец е препоръчи-
телно да се започват дейности,
изискващи продължително вре-
ме за реализация или оставящи
трайна следа в човешкия живот:
брак, любов, партньорство, съд-
ружия, зачеване на дете. �Мно-
го благоприятен момент за пос-
тигане на успехи в работа, свър-
зана с мода, вътрешен и външен
дизайн, изящни и приложни изку-
ства, музика. �Време за кул-
турни изяви и за встъпване във
владение на имущество. �Обо-

ротът на паричните потоци е
бърз. �Подходящ период за по-
купки на произведения на изку-
ството, ценности, луксозни
стоки, продукти на парфюме-
рийно-козметичната индуст-
рия. �Дните са подходящи и за
процедури, лекуващи кожата на
главата, и за заздравяване и боя-
дисване на побелели коси. �Вре-
ме е за лечение и профилактика
на половите органи и на гинеко-
логични заболявания. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Дните, когато Луната мина-
ва през Телец, са неподходящи
за поемане на рискове и за дей-
ности, изискващи бързо взема-
не на решения. �Уязвими са
шията, гърлото, ендокринната
система и най-вече щитовид-

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ

Лунните зодиакални
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯКАК НИ ВЛИЯЕ

ЛУНАТА, 
МИНАВАЙКИ 

ПРЕЗ 
РАЗЛИЧНИТЕ 

ЗОДИАКАЛНИ
ЗНАЦИ

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.
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ната жлеза. Съветвам ви да не
предприемате хирургична ин-
тервенция на гореизброените.
�Не е желателно да се правят
козметични операции за пре-
махване на бенки. �Храната
трябва да се подбира внима-
телно, защото има опасност
от хранителни отравяния.
Преяждането е много харак-
терно за периода, когато Луна-
та е в Телец, и затова внима-
вайте!

Съветите 
на астролога

�През тези дни вие ще сте
свързани повече с материални-
те проявления в живота си и
ще се концентрирате повече
върху вашия комфорт, удовол-
ствия и удобства, отколкото
върху духовността. В това,
разбира се, няма нищо лошо,
стига да не залитате в край-
ности. Добре е човек да може
да се наслади на тялото си и
на даровете, които животът
му предлага. Сега ще сте
настроени да търсите най-ху-
бавото и рядко ще се задово-
лявате с малко. �През тези
дни ще бъдете предани, санти-
ментали и сърдечни, но и мни-
телността ви ще е изострена.
По-чувствителни ще сте, от-
колкото през другите лунни
периоди. �Дните на Луна в Те-
лец са благоприятни за запоз-
нанства, особено с жени. Как-
то и за съприкосновения с из-
куството. Би било добре точ-
но сега да сложите началото
на нещо, което искате да бъде
много дълготрайно и плодот-
ворно. �За тези, които се за-
нимават със селскостопанска
дейност, сега е много подхо-
дящ период за покупка на жи-
вотни, за търговия, градинар-
ство и овощарство. �Не ви

съветвам да правите операции
на носоглътката, жлезите с
вътрешна секреция, гърлото,
трахеята и гениталиите.
�Доверявайте се повече на
приятелите си. �Успешни ще
са сделките с недвижими имо-
ти. �Възможни са прояви на
сцени на ревност. �Ще се
стремите да търсите ком-
форт навсякъде. За да си го
създадете, необходимо е да
имате хармонични взаимоот-
ношения с околните, баланси-
рана среда и някоя нова придо-
бивка. Постарайте се да си ги
набавите!

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ТТЕЕЛЛЕЕЦЦ**

��
Вие сте методични, орга-
низирани и отговорни.

Учите се от опита си, амбици-
озни сте и не обичате другите
да ви превъзхождат. 

��
Винаги държите на свои-
те идеали. Много сте пре-

дани, сантиментални и привър-
зани, но сте склонни да проявя-
вате плахост и неувереност,
особено когато правите нещо
за първи път и нямате дос-
татъчно опит. Възприемате
бавно, но много трайно.  

��
Привързани сте към се-
мейните традиции. Мно-

го сте лоялни и постоянни в
приятелството, любовта и
брака. Да напуснете или да ви
напуснат, за вас е равносилно да
загубите част от себе си. 

��
С такава позиция на Луна-
та в хороскопа ви имате

силна потребност от внимани-
ие, глезене, любовни ласки, до-
косвания, прегръдки и въобще
от физически контакт. Искате

да усетите допира на ръцете на
друг човек върху кожата си, за
да „тествате“ на чисто физи-
ческо ниво вашата „поноси-
мост“ към него. Много благот-
ворно ви влияят масажите.
Всеки физически допир за вас е
много силен емоционален мо-
мент, който ви носи информа-
ция за света.

��
Желаете да постигнете
непременно състояние на

материална сигурност и душе-
вен комфорт. Много често, за
да се сдобиете с тези блага и
внимание, вие сте склонни да
демонстрирате безпомощност
и зависимост от другите. Но
много внимавайте, защото, до-
като играете тази роля пред
другите, можете да се вживе-
ете така успешно в нея, че на-
истина да си повярвате. Защо-
то, когато изпаднете в прека-
лено голяма зависимост от дру-
гите, че чак прехраната ви да
зависи от тях, вашето самочу-
вствие ще пострада много се-
риозно. Вие имате нужда от
удобства и самочувствие, но е
добре да си ги създадете сами.
Не се поддавайте на страха, че
може да изгубите вашата ма-
териална сигурност – това ви
действа много деструктивно.
Можете да бъдете много стис-
нати и изключително щедри, но
е наложително да избягвате
тези крайности. 

��
Понякога се държите дос-
та тесногръдо. Имате

много стабилен темперамент.
Щом веднъж сте избрали посо-
ката, в която да се движите, го
правите бавно, без колебания и с
постоянство. 

��
Предвидливи и тактични
сте. 

��
Чувството ви за самосъх-
ранение е силно. 

��
Умеете да защитавате
интересите си. 

��
Притежавате силно раз-
вити осезание и вкус и

много приятен тембър на гласа. 

��
Проявявате интерес към
музиката, изкуството,

танците и всичко, което би
направило живота по-приятен. 

��
За да поддържате ваше-
то здраве, трябва да пра-

вите физически упражнения и
да се храните здравословно,
така че да елиминирате редов-
но токсините. Предразположе-
ни сте към простуди, хрема,
болки в гърлото и възпаления
на ушите. 

��
Когато говорите силно,
бързо преграквате. Зъби-

те са другото ви слабо място. 

Начин на хранене
Щом вашата рождена Луна е

в Телец, вие притежавате сил-
но развити вкусови рецептори
и можете най-пълно да се насла-
дите на удоволствието от
добрата храна. Консумирането
на майсторски приготвени и
красиво поднесени блюда за вас
просто е празник. Храненето е
свещенодействие за всички с
Луна в Телец. Вероятно още от
малки готвите, и то прекрас-
но. Вие обичате да се храните
бавно, на фона на приятна музи-
ка. Вярно е, че сте изискани ку-
линари, но за да сте здрави, не
трябва да смесвате много хра-
ни на едно хранене. Не е добре
да консумирате и прекалено пи-
кантни и пържени храни. Кол-
кото по-естествена е храната,
която слагате в уста, толкова
по-добре за вас. Сладкишите и
тестените изделия определено
не се отразяват добре нито на
фигурата, нито на здравето ви.
И не преяждайте. 

МИШЕЛ

* 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: „Ти си повече от любов“. Мил (Джон). Артур. Мажино. Обрив. Елмаз. Метил. Имприме. Танит. „То“. Боа. „УЛЕ“. Кория. Дон.
Оби. Манит. Дерт. Растер. Бал. Рали. Мирта. Хрян. Ал Бано. Едил. „Неа“. ТТ. Она. Ем. Ит. Деп (Джони). Ака. Кану. Анорак. Кокс. Карас. Кираса.
Резерв. Жете. Зурла. Лацис (Вилис). „Рале“. Клеймо. Енот. Цев. Коноп. Етер. „Те“. Банско. Овраг. Пек. 
ОТВЕСНО: Симбиоза. Ренин. Ереб. Сирма. Сряда. Октава. Филип (Жерар). Отани (Бернардино). „Ариел“. Врубел (Михаил). Лекар. Екс. Моа.
Илирия. Маказ. Ок. Време. Сукно. Петле. Карло. Чум. КА. „Лепо“. Шератон. Край. „Зари“. Се. Мер. КТМ. Нит. Мания. Злота. Ламия. Билет. Кеа.
Ег. Сюжет. Дарба. Карцер. Бит. Делта. Дарвин (Чарлз). Монитор. Антена. Соте. Волонте (Джан Мария). Отпуск. Тек. 
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