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1Серията Тitanium се със-

тои от 7 великолепни про-

дукта, предназначени за гри-

жа за ноктите – експресен

заздравител, втвърдяваща

база, калциев гел, изглаждаща

база, бързосъхнещ завършек

за блестящ и дългоиздръжлив

маникюр, избелваща база, из-

сушител за лак.

2Серията SPA е съставе-

на от 7 прекрасни про-

дукта – гел, стимулиращ

растежа на ноктите, балсам

против стареене за кожички

и нокти, ексфолиант за ко-

жички, пилинг маска за нок-

ти, серум против стареене

за ръце и нокти, подхранващ

крем за ръце и 2-фазен лако-

чистител без ацетон.

3Серия French Therapy
е съставена от 4

комплекта за френски

маникюр. Всеки комп-

лект съдържа 2 лака за

френски маникюр – еди-

ният е бял, а другият е в

цвят и с ароматотера-

певтичен ефект на маг-

нолия, праскова, ванилия

или орхидея.

4 Аксесоари От аксе-

соарите се предла-

гат изкуствени нокти,

четвъртити в натурален

цвят, четвъртити нокти

в розово, изкуствени нок-

ти обли в розово и нату-

рален цвят, 24 лепенки за

нокътна плочка, както и

блестящи аксесоари за

кожа и нокти.

Предлагат се и комплекти за идеален маникюр, всеки

от които се състои от 3 части. Предлагат се в 2

разновидности: за здрави нокти – състои се от

втвърдяваща база, пилинг маска и пила, и за твърди

нокти – състои се от гел, стимулиращ растежа на

ноктите, експресен заздравител и пила.
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Талон № 02

�

ÇÀ ÆÅÍÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÇÍÀßÒ

È ÍÅ ÇÍÀßÒ ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ

цитат на броя

„Мъжете са добри любовници 
и лоши съпрузи, защото пред
любовниците си се опитват да
докажат, че са велики в секса, 
а пред съпругите си – 
че са велики философи.“

Неизвестен автор

Е, как да не възкликнеш: 
„Мъже! Какво да ги правиш?!“
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√ќЋ≈ћ»я ѕ–»«√ќЋ≈ћ»я ѕ–»« на списание Ѕ≈Ћј за 2006 година 
спечели ¬јЋя ћ»’ј…Ћќ¬ј »¬јЌќ¬ј¬јЋя ћ»’ј…Ћќ¬ј »¬јЌќ¬ј от ƒобрич.
ўе зарадваме ¬ал¤ »ванова с:

● облекло, обувки 
и аксесоар от

● бижута от 

● козметични 
процедури от

● прическа от
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Сарантис

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №01 -карта на DERMAPRO за козметични процедури по избор,
ПЕЧЕЛИ Зорница Димитрова от София. Награди печелят още Милена Петрова от Перник, Ваня
Иванчева от Раковски, Милена Хасапчиева от Златоград, Виолета Гюлова от с. Остров, Яна Ма-
ринова от Пловдив, Марина Гагарева от Дупница, Екатерина Пахова от Сунгурларе, Доротея Ди-
митрова от Силистра, Румяна Ганева от Каспичан и Павлина Недялкова от Стара Загора.

Книги от „Колибри“ 

Книги от „Хермес“ 

DVD-та от „Тандем видео“

Книги от
„Еднорог“ 

Книги от
„Бард“ 

Schwarzkopf

● нощувка, романтична вечер¤ 
за двама и SPA процедури в

�������� �� ���� 
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През

МАРТБЕЛА календар

Кажи „НЕ“ на...Кажи „НЕ“ на...
Престани да си поръчваш едно
и също на обяд в ресторанта.
Експериментирай с вкусовете.
И не изнервяй мъжа до себе си
с едни и същи претенции и не-
доволства. Смени грамофон-
ната плоча! 

...повторенията

Не те подстрекаваме да мързелуваш,
а само да работиш по-здравословно. А
и сигурно е вярна поговорката, че
който не умее да работи добре, рабо-
ти много. Ти как мислиш?

...работохолизма

Топлото се е задало.
Още малко, и ще бъде
май. Но ти сега се обли-
чай според сезона. Не
избързвай да слагаш къ-
сите поли и да излизаш
без шал. Вероятността
да настинеш все още е
много голяма!

...простудите

Даже и да те мъчи пролетна умора
(а тя мнооого мъчи), не се предавай
без бой. Разкажи виц на колегите си
или направи нещо шантаво. Напри-
мер мост върху бюрото на шефа?
Но гледай все пак шефа да го няма
в офиса. Да не те уволнят заради
идиотските съвети на „Бела“. 

...лошото настроение

Никой не може да бъде
унижен, ако сам не го поз-
воли. Помисли добре над
тази крилата мисъл, преди
да се нацупиш. А и не е зле
по-често да си повтаряш,
че никой с нищо не ти е
длъжен. Помага против
хронична обидчивост.

...обидчивостта

Купи си правописен речник
и го отваряй винаги кога-
то се съмняваш в грамот-
ността си. Така ще запом-
ниш веднъж завинаги, че
„сваТба“ се пише с „т“, а
„Сбогом“ – със „ с“. И че в
думата „пЪдпЪдЪк“ има це-
ли три ъ-та, а в „пЪстЪр-
ва“ – две. 

...правописните 
грешки

Поне веднъж през
седмицата можеш
да отървеш мие-
нето на купища
мазни чинии. Сер-
вирай вечерята в
пластмасови или
хартиени съдове и
после ги изхвърли
в боклука. Чиста
работа! 

...порцелана
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В
миналия брой „порицах“ немарли-
вите майки с петна от детско
пюре по размъкнатите пуловери и
с непростимото „все ми е едно“ в

главите. Но мъжете, трябва да призная,
държат палмата на първенството в надп-
реварата по „все ми е едно“. Ние сме далеч
по-старателни. На тези мисли ме наведе
материалът на Силвия Веселинова „Проме-
нените мъже“ и даже ме вдъхнови да избъл-
вам една страница критично тъжни изрече-
ния.  

Ах, мъжете! Това са онези феноменални
същества

с тесни дупета 

и изсечени лица

от чиито докосвания и погледи ние изпада-
ме в екстаз. Техните телефонни обаждания
ние чинно можем да чакаме с часове, без
троха да сложим в уста. Ах, колко е сладко
да чуеш любимия глас, който ти шепне не-
що мило в слушалката или най-малкото те
кани на ресторант довечера...

Мъже! Възхитително силни са. Могат да
те носят на ръце в буквалния смисъл. Раз-
бират еднакво добре от телевизори, коли,
компютри, пазаруване и най-вече от листа-
та с вината в заведенията. Винаги имат
клещи и фазомер подръка, за да ти попра-
вят хладилника. Как да не ги обичаш! Но и
по слънцето има петна.

Да предположим, че си открила своя мъж
мечта. Като го видиш, коленете ти омек-
ват, хормоните ти започват да играят ръ-
ченица, а фантазията ти да хвърка насам-
натам като врабче. Искаш само него и ни-

кого другиго! 

Пет години по-късно

Успяла си да го свалиш, а в по-добрия
случай – да му родиш и едно дете. Всич-
ко е толкова хубаво, толкова хубаво! Тол-
кова хубаво?!

Сутрин той едно „Добро утро“ не ти каз-
ва, камо ли да ти шепне мили думи в ухото.
Потъва като призрак с опърпаната си пи-
жама в банята и като излезе оттам, оста-
вя в мивката гнусни черни косми (от бръс-
ненето). За неправилното изстискване на
пастата за зъби е излишно да се споменава,
но това, че закусва, скрит зад вестник, не
може да бъде премълчано. Нито пък че
мляска адски дразнещо. Стягането на уче-
ническата чанта, мазането на сандвичи и
лъскането на детските чепици, естестве-
но, са твои задължения. Няма покани за рес-
торант, сама мъкнеш пазарските торби,
защото той е твърде уморен от работа и
от всичко.

„Скапан съм!“ 

е неговото „Здрасти!“

Вдлъбнатият диван пред телевизора, вър-
ху който вечно се въргаля смачкана възглав-
ница, е любимото му място. Гласът му ве-
че въобще не е толкова възбуждащ и не те
довежда до екстаз...

Гледаме своите мъже мечти как са се из-
легнали на своите вдлъбнати дивани и се
мъчим да разпознаем в тях онези момчета,
които караха коленете ни да омекват. 

Къде е Аполон с тясното дупе и изсечено-
то лице? Защо този, в който се е превър-

нал, вече не те докосва и не те поглежда?
Съжителстваш с един мрачен, отпуснат и
ужасен човек с шкембе. Прическа – няма
такава. Косата му стърчи безформена и
рошава. Дори ризите, които облича, са
скучни и неизгладени. А чорапите, мдаа, чо-
рапите – вечно свлечени! Какво си намира-
ла по-рано в него, да ти се чуди човек?! 

Сетих се за първата си любов. Имаше
малко стегнато дупе и суперяки секси бед-
ра. Сега е с двадесет килограма свръхтегло.
И за едно друго свое гадже се сетих, дето
не искаше да има деца. Скоро го срещнах да
се разхожда с двамата си синове. Досущ
приличаше на запуснатия татко от горни-
те описания. Да, тези двамата са в минало-
то ми. Но ме е страх, че новият Искам-
теб-и-никого-другиго, когото ще срещна,
някой ден ще стане като тях.

Ей, мъже, защо, по дяволите, не се стегне-
те?! Нe, не за да изхвърляте боклука, да паза-
рувате и да мажете сутрин сандвичи за де-
цата заедно с нас (макар че малко помощ би
ни дошла добре). Стегнете се, защото наши-
те мечти са празни без вас. Дайте ни шанс
отново да ви измисляме и жадуваме. Иначе
ще започнем да мечтаем за някого другиго! 

И си купете седем чифта чорапи със здра-
ви ластици – по един за всеки ден от седми-
цата.

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Kакво да ги
правиш?!

МЪЖЕ!
Kакво да ги
правиш?!
ИСТОРИЯТА 
ЗА СВЛЕЧЕНИТЕ 
ЧОРАПИ
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МОДАМОДА

Футуризъм
вместо 

ретро

Футуризъм
вместо 

ретро
КАКВО 
ЩЕ НОСИМ
ПРЕЗ 
ПРОЛЕТТА 
И ЛЯТОТО НА 

М
ного къси поли, много къси рокли.
Сребърни обувки на супервисоки ток-
чета. Блузи с много пайети. Метализи-
рани материи. Дълги гердани. Много

гердани. А от цветовете – червено, жълто,
сребристо, слонова кост, златисто и турско
синьо. Това – накратко. А сега БЕЛА ще ви
представи по-подробно модните тенденции,
демонстрирани по световните подиуми. Не
забравяй, че това са само тенденции и че лъска-
вите картинки по-долу са силно преувеличени.

Червен леопард

Стилизираните леопардови шарки
върху червен фон стоят добре на

копринена рокля. Тук леопардовата
чанта от зимата спокойно влиза в

употреба – онази, на кафяво-черните
щампи. Такава е модата – претрупана.

Сребро и стъкло

Сребърните вериги и герданите със стъклени
топчета – това са актуалните за модния сезон
аксесоари. Можеш да сложиш и двата гердана, а
даже и още два... Няма да е прекалено. Но все пак
роклята трябва да е дюс. Например жълта.
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Металик и сатен

Метализе панталоните може и да са
твърде авангардни за гардероба ти, но,
виж, без сатенена блуза или сатенено пот-
ниче няма да може да минеш през този се-
зон. Ако не ти харесват лъскавите гащи,
поне сложи метализирана широка гривна.

Златен сатен

Ще изглеждаш като Трипио от „Меж-
дузвездни войни“, ако се облечеш от
горе до долу в златно. Но, какво да
правиш – това повелява модата, до-
вята от Милано. И върху панталони-
те – задължително широк пояс.

Дискомания

Блещукащи обувки, бле-
щукащи минирокли...
Очевидно е актуален
минималистичният
блясък. Не ти ли на-
помня този прекален

блясък за дискотечна-
та мода на 80-те?

Червена, тип „торба“

Трапецовидна сребриста чанта 
с много външни джобове

И от... кафяви пера

Няма как, ако си решила да си по модата, трябва да се охарчиш за поне една от тези три чанти.

Странни чантиСтранни чанти
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Да бъдем реалисти!Да бъдем реалисти!
ПЪТЯТ НА ДРЕХАТА ОТ ПОДИУМА КЪМ НОРМАЛНИЯ ЖИВОТ

В реда на нещата е образите от подиума да не се „римуват“ 
с твоите представи за здрав смисъл. Обаче модата, която ни очаква, 

не е чак толкова страшна и маниашка. Тези дрехи са чудесни, 
ако съумееш да ги приспособиш към ежедневието.

Екстравагантният тоалет 
на белгийската дизайнерка Ан
Демюлеместер може да се носи 
и вкъщи: бархетни панталони 
в същия десен, кашмирен пуловер,
елече от овча кожа, плетен
памучен шал и метализе гуменки
работят в полза на имиджа 
от подиума.

Ан Демюлеместер

„Ком де гарсон“

Свали шапката, маската и
дългата пола и остави само

мантото. Така можеш да
излезеш да разходиш кучето.
През март времето все още
позволява да носиш ботуши.

Силуетът е подчертан от
вкараните в ботушите

панталони и от широкия
колан (задължително с
капси!) през талията.
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„Ъндърковер“

Джуниа Ватанабе

Когато „докторът свали гипса“, за спомен ще ти остане
едно доста прилично сако, с което можеш да излезеш 
на пазар. Съчетава се добре с кюнци джинси и спортен,
небрежен тишърт. Шапката и кошничката ще направят
тоалета много шик.

От този тоалет можеш да изхвърлиш
всичко космическо и да оставиш само

якето балон от ветроупорна материя,
с яка от изкуствена кожа. С това яке

съвсем спокойно можеш да караш
мотор. То се съчетава добре както с

панталон, така и с пола. Но не с
копринена все пак, а с трикотажна! 

А, и каската много му подхожда!

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
По-дълъг цветен живот
с Londa Color Cream
Новата крем-боя на Londa е с дъл-
готраен ефект. Тя издържа не 4
седмици, колкото е трайността на

обикновените бои за коси, а цели 6!
Което означава 6 седмици без
стрес, че „трябва пак да се боядис-
вам“. Дълготрайността на боята
се дължи на комбинацията от ак-
тивни цветни пигменти с балсам
Pro-Color. Пигментите проникват
дълбоко, но щадящо в структура-
та на косъма, като осигуряват
максимално покритие на сивите
коси и блестящ цвят. За да трае
по-дълго време цветът, важно е
молекулите на пигментите да ос-
танат затворени в структурата
на косъма по-дълго време. Тук на
помощ идва балсамът Pro-Color,
съдържащ пантенол, витамин Е и
UV абсорбент. След като косата
бъде третирана с него, клетките
на повърхността на косъма се изг-
лаждат и нишковидната структу-
ра вътре задържа по-дълго време
желания цвят.

Rimmel Cool Matte – 
най-свежият фон дьо тен
Новият 16-часов матиращ фон дьо
тен с пудрен завършек е невероят-
на сензация. Защо Cool Matte 16Hr
Mousse Foundation е толкова значи-
мо откритие? Защото е иноваци-
онна субстанция на водна основа,
която едновременно матира кожа-

та и осигурява ефирен пудрен
завършек. Първо, новата aquacool
формула съживява кожата с удиви-
телна бързина веднага след нанася-
не и за продължително време. Ли-
цето се чувства по-чисто и свежо,
готово да устои на горещините и
влагата, които помрачават пълния
му блясък. Резултатът е перфект-
но чист, матиран тен, който трае
цели 16 часа – от сутринта до ве-
черта. Второ, тъй като Cool Matte
16Hr Mousse Foundation е на базата
на изключително високо ниво на
пречистена вода (ниско съдържание
на силикон), той е наистина много
нежен към кожата с балансирано
pH и немазна формула, която рабо-
ти в хармония с кожата. Това озна-
чава, че не само се усеща по-леко и
удобно, но и изглежда по-свеж и ес-
тествен в сравнение с традицион-
ния фон дьо тен.

10
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Д
а възпиташ свой собствен стил на
обличане, не е трудно, но не е и лесно.
Особено ако не си с манекенски раз-
мери. Кой цвят ми отива? Коя дреха

подчертава най-ефектно индивидуалност-
та ми? Тези и други подобни въпроси си за-
дават много жени, но предимно пълнички-
те. Точно на тези „героини“ сме посветили
настоящия материал.

Първото впечатление 
е важно

Една английска поговорка гласи: „Вие има-
те само един шанс да направите първо впе-
чатление.“ Не ти ли се е искало хората по
улицата да се обръщат след теб с възхище-
ние: „Виж една стилна жена!“

А, да, смяташ, че като си закръглена, ни-
кой не би те удостоил с такива думи и ни-
кога не би направила отлично първо впечат-
ление. Грешиш. 

Човек изглежда стилно тогава,
когато носи „своите“ цветове 
и модели, чувства се комфорт-
но в дрехите си и се движи 
със самочувствие в тях.

Определянето на стила на обличане зави-
си от това, към кой психологически тип
принадлежиш (сангвиник, холерик, меланхо-
лик и пр.), какъв начин на живот водиш,
какъв е естественият цвят на кожата и
косата ти, каква е формата на лицето ти
и въобще какви са пропорциите ти (в циф-
ри!). Трябва много добре да се познаваш, за
да избереш онова, което ще стои перфект-
но именно на теб.

Естественост 
с романтичен ореол

Ако много държиш да изглеждаш естест-
вено и физиономията ти излъчва миловидна
ретроромантика (като лицето на литера-
турна героиня от  XVIII в.), твърде е веро-
ятно да не се отнасяш с необходимата се-
риозност към модата и към стиловете в
нея. Не обичаш също така да ходиш по ма-
газините, нали? И не смяташ за удовол-
ствие гласенето по определен повод (сват-
ба, банкет или коктейл). 

Това е, защото 

когато пазаруваш, ти се налага
да избираш не дрехите, 
които ти харесват, а онези, 
които ти стават.

А това значително намалява радостта
от шопинга. Признай си, че обикновено ку-
пуваш практични, ежедневни дрехи (джин-
си, трикотажни рокли, обувки и сандали с
ниски токчета), отдаваш предпочитание
на естествените дишащи материали (лен и
памук) и на марки като GAP и Tomy Hilfiger.
Понякога умело използваш декоративна
козметика, но я нанасяш така, че да не си
личи, че си с фон дьо тен, блясък, туш и
сенки за очи. Най-лошото е, че почти сме
убедени, че не се харесваш и че искаш нещо
да промениш.

ИСКАШ ЛИ ПРОМЯНА?
Не бива да решаваш в полза на промяната
заради някого другиго (заради майка си,
приятелката си или мъжа си), а само и

единствено заради себе си. Защото всеки
един човек те вижда по различен начин –
по неговия начин. Единствената дреха, в
която ти ще се чувстваш удобно, е она-
зи, която хармонира с вътрешното ти
„аз“ и съответства на характера ти. За-
това не е наложително, а и въобще не е
желателно от чаровно естествено мо-
миче да се превърнеш в екстравагантна
жена вамп. Щом стремежът към просто-
та и комфорт е вътре в теб, трябва да
се съобразяваш с него. Трябва да проме-
ниш само някои детайли.

Препоръки 
за запаметяване

Най-благодатният за промяна на имиджа
тип фигура е този, при който има баланс
между раменете и ханша. Ако те са еднак-
во широки, дори и излишните килограми
изглеждат някак равномерно разпределени.
За сведение, силует като твоя (от типа
„пясъчен часовник“) се харесва най-много на
мъжете. 

�
Един от най-важните закони на опти-
ческата измама, който може да се

спазва от всяка жена, която иска да изглеж-
да по-стройна, е: дрехите трябва да под-

КАК ДА СЕ ОБЛИЧАШ, АКО СИ ЗАКРЪГЛЕНА, 
С ФИГУРА ТИП „ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК“

УП
РА
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ТИ
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Саката – къси,
ризите – на райе

Саката – къси,
ризите – на райе



Детски рисунки върху
кутиите на NIVEA

През октомври
световната коз-
метична компа-
ния Beiersdorf
стартира кон-
курс за детска
рисунка „Моето
семейство, мои-
те приятели,
моите игри“. В

него се включиха над 14 000 деца от
първи до четвърти клас от 60 учи-
лища на 11 града в България. Кон-
курсът се проведе с подкрепата на
Министерството на образование-
то. Целта бе да популяризира детс-
кото творчество. Трите наградени
рисунки са на първокласника Йордан
Йорданов от великотърновското
СОУ „Вела Благоева“, на четвър-

токласника Калоян Минчев от габ-
ровското 8-о ОУ „Св. Кирил и Ме-
тодий“ и на третокласника Вик-
тор Жеков от варненското 8-о
СОУ „А. С. Пушкин“. И трите
творби ще бъдат отпечатани вър-
ху металните кутийки на NIVEA
Crеme в партида, произведена спе-
циално за нашия пазар. Кремовете с
уникалните за България опаковки
ще се появят в дистрибуторската
мрежа през лятото.

SupraVit Ginseng +
Propolis + Vitamin E
e ефективен имуностимулатор,
чиста енергия за тялото и ума. 
Препоръчва се при умора и напре-
жение и след прекарване на тежка
болест. Женшенът забавя процеси-
те на стареене, действа благот-
ворно върху мозъчната дейност,

укрепва имунната система, балан-
сира нервните процеси и поддържа
мускулния тонус. Изключително
ефикасен е при преумора и физичес-
ка отпадналост. Прополисът
действа като естествен антибио-
тик и подпомага работата на
имунната система. В комбинация с
мощния антиоксидант витамин Е
тези две съставки са направо бич
за пролетната умора. 

ARISTON S събра 
Жени Живкова и Гала
За първи път българска модна мар-
ка в лицето на Ariston S дръзна да
събере толкова големи имена от
политическия и светския елит и
предизвика такъв интерес сред ме-
диите. На изискана пресконферен-
ция Николай Синабов, управител на
родната модна къща, обяви бъде-

щите планове на фирмата. От
компанията оповестиха намерени-
ята си да работят съвместно с
топдизайнерката Жени Живкова и
с очарователната водеща на
„Имаш поща“ по Нова телевизия
Гала. И докато Жени Живкова се e
заела със създаването на новата
есенно-зимна колекция с марката
на Ariston S, то Гала ще влезе в ро-
лята на новото рекламно лице за
пролет-лято 2007 г., наследявайки
мястото на не по-малко очарова-
телната бивша депутатка Юлия-
на Дончева.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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чертават най-тесните места по тялото.
Вталената кройка е по-подходяща от пра-
вата. Сакото трябва да е късо – най-добре
да завършва малко под талията.

�
Важно е да помниш, че лошата стойка
добавя килограми. Изправеният гръб,

изпънатите рамене и високо вдигнатата
глава те правят по-елегантна в очите на
околните.

�
Привлечи вниманието на другите вър-
ху лицето си. Използвай червило и сен-

ки за очи в светли тонове. „Сложи лицето
си в рамка“ с помощта на шал, обици или

огърлица.

�
Избягвай прекалено впи-
тите дрехи. Облеклото

трябва да следва контурите на
тялото, но не да ги дефор-
мира. 

�
Ако все не можеш да
си намериш точния

размер дреха, значи не
пазаруваш в подходящо-
то време. Обновявай
гардероба си в начало-
то на сезона, когато

магазините предлагат цялата палитра
от десени и размери. Е, не можеш да се въз-
ползваш от намаленията, но пък със сигур-
ност ще намериш нещо по мярка. Удовол-
ствието струва скъпо.

�
Притежателките на пищни форми
трябва да притежават и знакови дрехи

в своя гардероб: скъпо палто, поне един
марков костюм, един или няколко официал-
ни панталона. Идеалният костюм е с вер-
тикални, но не много дребни райета, джо-
бове, разположени по диагонал (визуално
издължават торса), късо сако, което пас-
ва до милиметър на раменете. 

ПО ХАМЕЛЕОНСКИ

Обикновено дамите, чиято работа не ги задължава да спазват строг

дрескод и изглеждат някак средностатистически – нито си високи, нито

си ниски, нито са дебели, нито слаби, – се обличат така, сякаш искат да ос-

танат незабелязани. 

Преобладаващите в гардероба им дрехи са с убити цветове и непретенциоз-

ни кройки. Чрез тях те неосъзнато заявяват на другите: „Моята външност

ми е напълно безразлична.“

Любимият цвят на тези жени е черният. Сякаш не им достигат въображе-

ние и желание да се облекат в нещо цветно.  

ОТИВАТ ТИ ВСИчКИ ЦВЕТОВЕ!

�
Сигурно ще те учуди твърдението, че на всеки един човек му отиват всички, абсолют-
но всички цветове. Ако си платиш индивидуална имиджконсултация, никой специ-

алист не би те посъветвал да носиш само зелено и никога червено например. Всеки
си има „свое“ зелено и „свое“ червено. Ще рече, че точно определен нюанс от даден цвят –
по-светъл или по-тъмен, по-приглушен или по-крещящ, по-студен или по-топъл – ще под-
хожда точно на теб. 

�
Когато човек носи „своите“ цветове, кожата му придобива здрав оттенък,
цветът на очите му става по-ярък и цялостното му излъчване – по-хармонично.

Ние не виждаме цвета, а човека! 

�
Ако уцелиш точните цветове и дрехите с точните за теб кройки, можеш да се подм-
ладиш с цели десет години.

ЗА ЖЕНИТЕ С... ФОРМИ

�
Бельото трябва да е еластично, но
от стегната материя. Чорапогащи-

те – също. Сутиенът трябва да пасва иде-
ално и да обхваща бюста от всички стра-
ни (особено ако бюстът е по-едър).

�
Еднореден костюм Идеално решение
за дами с фигура „пясъчен часовник“ е

еднореден костюм с панталон със закръг-
лени предници. Панталонът е добре да е
от стреч материя. Не е задължително
той да е с цвета на сакото. Може да е по-
светъл или по-тъмен в същата цветова
гама, в която е и горнището. 

�
Издължаващите силуета елементи
и аксесоари са дълъг шал, гердан, вися-

щи обици и риза с дълбоко V образно де-
колте. Естествено, трябва да се избягват
всякакви хоризонтални акценти като хори-
зонтално райе, лодка деколте и перпенди-
кулярно разположени джобове.

�
Размерът има значение! Имай пред-
вид своя „мащаб“, когато купуваш чан-

та и бижута. Размерът на копчетата, оби-
ците, часовника и дори на щампите по рок-
лята трябва да хармонира на габаритите
на тялото ти. Няма нищо по-комично от
едра жена с малка чантичка или пък в рокля
на дребни цветчета. На фона на детайли-
те с малки размери тя изглежда още по-ед-
ра, отколкото е в действителност. 
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К
олко пъти твърдо си си обещавала да започнеш нов живот –
от Нова година, от рождения си ден, от първо число на след-
ващия месец, но най-често от следващия понеделник. Колко
пъти си се виждала в представите си бяла, добра и дисципли-

нирана – вече не пушиш, ядеш само полезни храни и спортуваш не
два, а пет пъти седмично. Истински ангел! Звучи идеално, но

действителността не обича идеали. „Героичният понеделник“ си-
гурно е настъпвал стотици и дори хиляди пъти в живота ти, а ре-
зултатите – нулеви. Виновна е слабата ти, направо кльощава воля!

Но защо да не направиш още един опит под мъдрото ръководство
на БЕЛА? Специалистите твърдят, че първите 30 дни са най-важ-
ни. Ако ги преодолееш, значи почти си успяла в каквото там си на-
умила – да откажеш цигарите, да не изпитваш никога повече
чувство на вина, да не се страхуваш от остаряването или пък да
се храниш здравословно.
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

ВОЛЯТА
Изпитания заИзпитания за

ВОЛЯТА
ОТ ПОНЕДЕЛНИК НЯМА ШЕГА!

Непосилно ли е сбогуването с вредните навици?
Ако опитите не се броят, а се отчитат само 
резултатите – да! Но има начин да започнеш живота
си начисто. Само дето няма да е от Нова година, 
защото тя отдавна мина, а от някой си мартенски 
понеделник през 2007 г.

Позитивната нагласа 
е разковничето към победата
на вредните навици

ННААЙЙ--ВВААЖЖННИИТТЕЕ  66 ККРРААЧЧККИИ

ЩЕ ВЪРВЯ КЪМ ЦЕЛТА

С МАЛКИ СТЪПКИ

Когато хората започват нещо ново, те искат резул-

тати сега и веднага. Прости се с този глупав макси-

мализъм, ако наистина си решила този път да надви-

еш себе си. За повечето от нас здравословният на-

чин на живот не е цел, а средство за избавяне от из-

лишните килограми. Ако искаш да смъкнеш килогра-

ми, тогава целта ти е да подобриш здравето си. Редуцирането на

теглото е закономерно следствие от постигането є. Промените в

досегашния ти начин на живот не бива да са стресиращи. По-ефек-

тивно е да се движиш към целта на малки крачки. Всеки ден или всяка

седмица въвеждай по една полезна новост в живота си и постепенно

я окопавай все по-надълбоко в стила ти на живеене. Например един-

два пъти през седмицата се разхождай по половин час на чист въздух.

Когато разходката ти стане навик, увеличи темпото. След това въ-

веди ново „упражнение“ – да се качваш пеша по стълбите. МЕЖ-
ДИННИТЕ РЕЗУЛТАТИ, МАКАР И НЕ ТОЛКОВА БЛЕСТЯ-
ЩИ, ТРЯБВА ДА ТЕ ЗАДОВОЛЯВАТ – ТОВА Е ЗАЛОГЪТ ЗА
УСПЕХА ТИ. ДА ИЗПИТВАШ ДОВОЛСТВО! Важно е също да

определиш и реалното време за постигането на целта си и да форму-

лираш задачите си позитивно. Не казвай „Няма да ям след 18.00 ч., за-

щото съм дебела“, а „Няма да ям след 18.00 ч., за да стана стройна“.

НЯМА ДА ИЗПИТВАМ

чУВСТВО НА ВИНА

Взимайки решение да водиш здравословен начин

на живот, постарай се да избягваш типичните

грешки, които правят другите: пропускат при-

ема на храна, не си дояждат, пият недостатъч-

но вода и прочие предвидимости. Под натиска

на купчината грешки те, естествено, се сри-

ват и после се чувстват виновни. Няма нищо лошо в това да

изядеш някоя „неправилна“ храна, лошо е да се измъчваш и само-

обвиняваш след това. Щом си решила да изядеш парче кейк, нап-

рави го и се наслади изцяло на удоволствието. След това се

върни към здравословния план на живеене. През първата седмица

от новия живот всички хора са пълни с ентусиазъм и опти-

мизъм. Не им представлява трудност да пазят диета, дори и ко-

гато са на гости и домакинята е отрупала масата с нездравос-

ловни храни. През втората седмица те обзема радост от пър-

вите резултати – дрехите започват да ти стоят по-свободно,

от което самочувствието ти пораства. ТРЕТАТА СЕДМИ-
ЦА Е НАЙ-ТЕЖКА. ТОЧНО ТОГАВА ИМА ОПАСНОСТ
ОТ СРИВОВЕ. Опитай се да фокусираш вниманието си само

върху постиженията си – усещаш ли, че тялото ти е станало

по-гъвкаво, а тенът ти – по-свеж... Чудесно! Продължавай!

Крачка

2
Крачка

1
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ЩЕ ЯМ, КАКВОТО Е

ПОЛЕЗНО ЗА ЗДРАВЕТО

Животоопасните болести като рак, хипертония, инсулт и диабет се по-
явяват не само по генетични причини, а и заради неправилния начин на
живот, който водим. Но на първо място заради неправилното ни хране-
не. Ето в каква генерална посока трябва да промениш менюто си. 

Замени нездравословните животински мазнини и трансмазнините (онези,

които се съдържат в чипса и бързите храни) със здравословен зехтин и

рибено масло, богато на полиненаситени мастни киселини от класа на омега-3. Разбра ли

защо трябва да ядеш повече риба? ОТКАЖИ СЕ ОТ ПРОДУКТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ
ЛЕСНО УСВОИМИ „ЛОШИ“ ВЪГЛЕХИДРАТИ: СЛАДКИШИ, БОНБОНИ, ДРУ-
ГИ ДЕСЕРТИ, БЯЛ ХЛАБ, МАКАРОНИ ОТ ПШЕНИЧНО БРАШНО, ШЛИФО-
ВАН ОРИЗ И ПОДСЛАДЕНИ ГАЗИРАНИ НАПИТКИ. Въглехидратите в състава

им водят до бързо и рязко покачване на нивото на глюкозата в кръвта, а това пък води

до напълняване (обяснявали сме десетки пъти защо и как). По-добре си купувай пълнозър-

нест хляб, овесени ядки, кафяв ориз и пълнозърнести макарони. Яж повече разноцветни

зеленчуци и плодове. Но промените в храненето трябва да въвеждаш бавно и постепен-

но. Не бива за един час да си наложиш глобални ограничения, защото организмът не пона-

ся резките промени.

Крачка

3

НЯМА ДА СЕ СТРАХУВАМ

ОТ СВОЯТА ВЪЗРАСТ

Борбата с остаряването е огромна грешка. Целта е да остаряваме

здрави! Уважавай думата на природата по въпроса, но прави всичко въз-

можно, за да отдалечиш максимално от себе си възрастовите заболява-

ния (атеросклероза, сърдечносъдови оплаквания, алцхаймер и остеопо-

роза). Важно е да се отнасяш правилно към остаряването: развивай

здравословни навици още докато си млада,

храни се балансирано, спортувай по малко,

но често, научи се да управляваш емоциите

си и да побеждаваш стреса! Пак ще кажеш,

че раздаваме банални съвети. Но стресът е

виновен за преждевременното остаряване.

Факт. Затова те съветваме да полагаш

усилия за избягването му.

ЩЕ СИ СЪСТАВЯ

ИЗПЪЛНИМ ПЛАН

ЗА СПОРТНА

АКТИВНОСТ

Мнозина се оплакват, че
не могат да намерят
време за тренировки, но
това е само голо извине-

ние. Да прекараш три часа седмично в
спортната зала, не е чак толкова трудна
задача, пък дори и самата зала да се нами-
ра на час път от офиса или от дома ти.
Тези три „спортни“ часа повишават тру-
доспособността ти за седмицата с цели
10 часа. А това е достатъчен стимул да
влезеш в спортен ритъм. Добре е да
спортуваш поне два пъти през седмица-
та. НЕ ХОДИ САМА НА ТРЕНИ-
РОВКИ – ШАНСЪТ ДА СЕ ПРОВА-
ЛИШ Е МНОГО ПО-ГОЛЯМ. АКО
ОБЕЩАЕШ НА ПРИЯТЕЛКА, ЧЕ
ЩЕ ХОДИТЕ ЗАЕДНО, ЩЕ ТИ Е
ПО-ТРУДНО ДА НАРУШИШ ОБЕ-
ЩАНИЕТО СИ.
Запитай се кое точно физическо нато-
варване ти доставя най-голямо удовол-
ствие. Ако отговорът е „никое“, тогава
просто се разхождай по половин час все-
ки ден – ходенето пеша тренира целия
организъм. Ще почувстваш ефекта още
на десетата минута от разходката. Пос-
тепенно увеличавай времето и темпото
на разходките. А защо не вземеш да се
разходиш до басейна или до спортната
зала? Не ти ли се прииска? И мисли за
асансьора като за нищо. Няма го. Използ-
вай стълбите, за да се качиш до вас, не-
зависимо на кой точно етаж живееш. И
още един трик – когато рекламният
блок прекъсне любимия ти сериал, запъл-
ни времето с коремни преси. И гледай
редовно сериала ☺.

Крачка

4

ЩЕ ИЗБЕРА ПРАВИЛНАТА СТЕПЕН

НА ФИЗИчЕСКО НАТОВАРВАНЕ

Претоварването със спорт е също много вредно. Идеалният вариант е

да избереш натоварване, съобразено със състоянието на сърдечносъдова-

та система, на опорно-двигателния апарат и със съотношението между

мастна и мускулна маса в организма ти. Но може да се ориентираш и по

общоприетите показатели. За всяка възрастова група има препоръчител-

но ниво на натоварване. То се определя от показателя METS, отразяващ

пък бързината на твоя метаболизъм. METS СЕ ИЗЧИСЛЯВА ПО ФОРМУЛАТА 14,7
(0,13 Х ВЪЗРАСТТА ТИ). ДНЕС METS СЕ ПОЯВЯВА НА МОНИТОРИТЕ НА
ВСИЧКИ КАРДИОТРЕНАЖОРИ.
По време на тренировка METS трябва

да достига 85% от твоето ниво на на-

товарване. Това е златният процент.

Тогава вероятността да съхраниш от-

лична физическа форма в близките 10

години се увеличава двойно.

Крачка

6

Крачка

5

Не се страхувай, 
нито срамувай 
от остаряването, 
а се старай 
да остаряваш 
здрава

Възраст 100% METS 85% METS

30 11 9

35 10 8.5

40 9.5 8

50 8 7

60 7 6



CMYK-16

16
Бела, брой 3 (109), 2007

Б
ез прегрешения не може. Все едно да
живееш без празници. Въпросът е как
да сведеш до минимум неприятните
за фигурата и здравето ти последици

от прегрешаването. Щe ти дадем няколко
ефективни съвета, които те молим да за-
помниш за цял живот. А в следващия мате-
риал ще акцентираме на практически уп-
ражнения за помирение със забранените
храни. Защото, както знаеш, новият жи-
вот започва с новото здравословно хранене.
А то е задача нелесна.

Нездравословно хранене

�
1 РАЗТОВАРВАЩ ДЕН СЕДМИЧНО
Похапването на чипс от време на време

не е чак толкова голям грях. Ако обаче
обядваш с пържени картофи и мазен санд-
вич, добре е на другия ден да балансираш с
плодов ден. Съветваме те да въведеш в сед-
мицата един разтоварващ ден. За по-
издръжливите той може да е гладен ден (из-
пиват се само 3 литра минерална вода, кои-
то прогонват чувството за глад), а за по-
неиздръжливите – плодов ден (изяждат се 2
кг плодове). Освен че компенсира нездравос-

ловните ти обеди, разтоварващият ден е и
очистващ – помага на тялото да се освобо-
ди от токсините. 

�
ПОЛЕЗНИ ПОЛУФАБРИКАТИ Няма
да се лъжем – най-здравословна е до-

машно приготвената и добре обмислена (в
смисъл на съобразена с нуждите на твоя ор-
ганизъм) храна. Ако не си имала време да си
приготвиш обяда от предишната вечер,
влез в супермаркета през обедната почивка
и си купи кисело мляко и един плод или кисе-
ло мляко и мюсли.

�
ГРЕЙПФРУТ СРЕЩУ БОЛКИ В
СТОМАХА Стомахът страда най-

много от вредните ти хранителни навици.
Ако той те боли често, ще ти помогне
екстрактът от грейпфрут (продава се в
аптеките). Но и пресните плодове вършат
работа. Горчиво-сладкият грейпфрут
съдържа високоефективни антибактериал-
ни и антиоксидантни вещества, които ус-
покояват стомаха. За другите таланти на
този плод еликсир ще научиш от материа-
ла на д-р Неделка Митрева (стр. 38).

Недостатъчно движение

�
НЯМАШ ВРЕМЕ ДА ХОДИШ НА
ФИТНЕС? Нищо. Защото всекидневи-

ето предлага много удобни възможности да
се поразмърдаш малко. Когато ходиш на
парти, винаги взимай участие в танците.
Танцуването поддържа формата. Поне през
ден предпочитай стълбите пред асансьора.
И един съвет за офиса – избягвай да седиш
дълго време в една и съща поза: протягай се,

ходи до входната врата да глътнеш малко
въздух... Истински фитнесхит напоследък
е скачането на въже. Всеки ден по 5 минути
са напълно достатъчни. 

НА
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Срещу рецидивите 

ñ ëþáîâ

ПОЗВОЛЕНИТЕ 
НАРУШЕНИЯ

По принцип се чувстваш добре, 
откакто започна „праведният“ 
начин на живот. Като изключим
безсънието, спортната 
абстиненция и неудържимото ти
влечение към сметаната 
във всичките є проявления. 
Но с няколко хитрини можеш 
да изгладиш нещата.



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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ПРЕДИМСТВАТА НА ВЪЖЕТО

То е лесно преносим гимнастически уред и

скачането с него не изисква специална фи-

зическа подготовка. Скачането на въже е

като игра и може да се практикува на

открито, в спортната зала, вкъщи и до-

ри в офиса, ако е удобно. Упражненията с

въже тонизират цялото тяло, без да го

натоварват, подобряват дишането и на

краката ти става едно леееко. 

Когато скачаш, главата ти трябва да е

изправена, а коремът – стегнат. Конце-

нтрирай се върху ритмичността на дви-

женията.

Не ти остава време за сън

�
КУПОНЯСВАЛА СИ ДО СРЕД-
НОЩ? Като отидеш на работа сут-

ринта, отпусни се на стола, затвори вра-
тата и релаксирай. Но не повече от 20 ми-
нути, защото можеш да заспиш, без да ис-
каш, и да направиш лошо впечатление на
колегите. 

Ако пиеш 
антибебе хапчета

�
ПИЕНЕТО НА ПРОТИВОЗАЧАТЪЧ-
НИ ВОДИ ДО ДЕФИЦИТ НА ФО-

ЛИЕВА КИСЕЛИНА В ОРГАНИЗМА.

Симптомите на липсата на фолиева кисе-
лина са умора и липса на концентрация.
Погрижи се да доставиш този витамин на
организма отвън. Фолиева киселина се
съдържа преди всичко в авокадото, агнеш-
кото месо, бирената мая, броколито, граха,
доматите, ечемика, зелето, зрелия фасул,
карфиола, лещата, неполирания ориз, прес-
ния портокалов сок, пшеницата и пшениче-
ния зародиш, ряпата, свинското месо, соя-
та, спанака, сушените плодове, черния
дроб и в редица тъмнозелени зеленчуци. Ал-

тернативата са витаминни препарати от
аптеката, които съдържат и фолиева кисе-
лина. 

�
ВАЖНО! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ! За-
щото комбинацията от противоза-

чатъчни и цигари е „отровна“ за сърдеч-
носъдовата дейност. 

Трикове срещу алкохола,
цигарите и кафето

�
КОГАТО СИ ПОКАНЕНА НА ПАР-
ТИ ИЛИ НА ГОСТИ След всяка чаша

алкохол изпивай по 1 чаша вода. Виното е
по-полезно е от другите алкохолни напитки
заради фенолите и антиоксидантите, кои-
то съдържа. Следва го бирата. Освен на
женското здраве тя влияе благоприятно и
на женската хубост – изчиства тена и заг-
лажда кожата.

�
АКО НЕ МОЖЕШ ДА СЕ ОТКА-
ЖЕШ ОТ ЦИГАРИТЕ, ПОНЕ ПИЙ

ПОВЕЧЕ ВИТАМИН Е И БЕТАКАРО-
ТИН Най-доре е да си ги набавяш от есте-
ствени източници – изпивай чаша морковен
сок, разбъркан с малко зехтин, на закуска.
Яж повече чушки и тиква.

�
ВОДИ ЛИ КАФЕТО ДО ОБЕЗВОД-
НЯВАНЕ? Това схващане може да бъде

оборено. Но въпреки това не пречи след
всяка чаша кафе да изпиваш по една чаша
минерална вода. 

�
ПИЙ КАФЕТО СЪС СМЕТАНА
ВМЕСТО С МЛЯКО Тъй като смета-

ната неутрализира кафейната киселина и е
по-полезна за стомаха от прясното мляко.
Три чаши кафе на ден са достатъчни! Не
прекалявай. 

Ако пушиш и пиеш антибебе хапчета, 
рискът от образуване на тромбози е
много голям



Свински котлет, пържени картофи, еклери
с яйчен крем и панирано пилешко бутче със
златиста, хрупкава коричка... Ммм! Само
видът на тези храни (не говорим въобще за
аромата им) надига у теб чувства силни,
нали? 

Сладкишите и пържените деликатеси ни
очароват с цялото свое коварно великоле-
пие. Те са нашият най-лош, но и най-любим
навик! Колкото повече ги превръщаме в та-
бута, толкова е по-трудно да им устоява-
ме. Отношението към храната, основано
на двата принципа – „може“ и „не бива“, –
става истински капан по време на пищни
семейни трапези и приятелски софри. Да се
контролираш при вида на изобилието на ма-
сата, което домакинята се е постарала да
осигури, е практически невъзможно. Дали? 

Заради модата на манекенската хубост
списъкът със забранени продукти непрес-
танно се допълва от още и още „убийци“ на
фигурата. Но тук няма да говорим само за
хората, които доброволно и с радост се
подлагат на какви ли не безмилостни диети,
за да изглеждат добре. Свои хранителни та-
бута практически има всеки един човек.

Забранени са онези храни, които се
стараем да избягваме в ежедневие-
то си, но които поглъщаме 

лакомо и без мярка, когато дори
за минутка изгубим самоконтрол. 

Така влизаме в порочен кръг: колкото по-
сурово си забраняваме дадена храна, толко-
ва по-неизбежни и негативни са последици-
те от нарушаване на тези забрани. Колко-
то по-силно е табуто, толкова по-зависи-
ми сме от него. Нито един хранителен
продукт сам по себе си не провокира неза-
бавно трупане на излишни мазнини по тя-
лото – всичко зависи от нашето отноше-
ние към него.

Да възстановим баланса
Менталните упражнения, които ти

предлагаме в тази статия, ще те научат
да възприемаш „опасните“ храни като съв-
сем обикновени и да консумираш умерено и
без чувство за вина онези от тях, на които
смяташ, че е абсурд да устоиш. Упражне-
нията обаче изискват упорство и усилия
от твоя страна. Нужно е време, за да се
научиш да се отнасяш към храната спокой-
но и разумно.. 

44  
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ссттррааттееггииии

1. Сортирай храните 
в четири групи

�
Твоите безусловни табута Към
тях обикновено се отнасяш на
принципа „или всичко, или нищо“.

Независимо дали ги изяждаш целите, или си
хапваш съвсем мъничко, ти полагаш неимо-
верни усилия, за да не мислиш за тях. С дру-
ги думи, те са твоите съблазни.

�
Твоите частично забранени храни
Позволяваш си да ги ядеш в умерени
количества при определени обстоя-

телства. Но понякога губиш мярка. Тези
продукти играят ролята на пусков меха-
низъм: хапнеш ли повечко от тях, и в твоя-
та крепост, наречена воля, се образува пук-
натина, през която лесно могат да се прому-
шат храните, безусловни табута. Например
първо изяждаш една сушена смокиня (час-
тично забранена храна), след това – още ед-
на (е, какво толкова!), а след час се нахвър-
ляш и на шоколада (безусловното табу).

�
Задължителните за теб храни В
тази класификация те са предста-
вени като полезни за здравето. По-

магат ти да поддържаш форма. Светли
примери за задължителни продукти са зе-
ленчуците на пара и рибата. Ако не ги кон-
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сумираш, изпитваш чувство на вина, което
пък води до неочаквани резултати: стран-
но, но когато изядеш някой абсолютно заб-
ранен продукт (от първата група), след то-
ва неволно посягаш към някой задължите-
лен (полезен). „На вечеря ще си опека риба,
защото на работа днес изядох една поничка
с крем. Ужас!“ Такава е логиката.

�
Неутралните храни С тях нямаш
проблеми. Възприемаш ги нито ка-
то забранени, нито като задължи-

телни. Консумираш ги умерено, когато ня-
маш нищо друго в хладилника. Това може да
са плодове, зеленчуци, определени видове
млечни продукти, някои видове месо.

2.Включи един 
забранен продукт 
в дневното си меню

�
Избери първо един частично забра-
нен продукт Най-добре такъв, кой-
то ти се струва най-малко опасен

(например мазно сирене камамбер, а не шо-
коладов сладолед).

�
Замени с него (частично или
напълно) един задължителен или
неутрален продукт в менюто си

Например можеш да замениш половин пор-
ция салата с парче камамбер. Целта е да се
научиш да се отнасяш към забранените
продукти като към най-обикновени храни.
И да не им приписваш магическа сила. 

�
Приготви малка порция от частич-
но забранения продукт и я сервирай
на масата заедно с обяда Сложи в ед-

на малка чинийка например половин парче ка-
мамбер плюс половин филийка хляб.

�
Изяж тази порция най-накрая В
края на храненето ти не си така сил-
но зависима от чувството на глад,

следователно и рискът да загубиш контрол
над себе си и да се нахвърлиш над храната е
значително по-малък. Изяждай този частич-
но забранен продукт всеки ден, докато усе-
тиш, че чувството на вина и тревогата по
време на консумацията му са изчезнали. Дъв-
чи го бавно и се съсредоточавай върху вкуса
му. Толкова ли е вкусен, колкото си очаква-
ла? Носи ли ти всяка следваща хапка същото
удоволствие като предишната? Ако да, то-
ва означава, че си се научила да се отнасяш
спокойно към този продукт. 

�
Премини към друг забранен про-
дукт Например изяж две шоколадо-
ви бисквити в края на обяда. Но ги

сервирай в малка чинийка на масата, преди
да седнеш да обядваш. Като се справиш с
тях, замени ги с парче шоколад и т. н.  

3.Изхвърляй 
забранените продукти 
в кофата

Да изхвърляш храната нарочно?! Ръката

ти отказва да стори това скверно
действие. Да, тази радикална мярка е нор-
мално да шокира много хора, защото само
като си помисли човек, че някъде по света
хората гладуват... Но все пак въпросът не
опира до престъпно разхищение, а до придо-
биване на осъзнат навик да губиш. Науча-
вайки се по своя воля да се прощаваш с хра-
ната, след време ще можеш да я консуми-
раш в умерени количества без никакъв
проблем. Ако в джоба ти има половин недо-
яден шоколад, ти знаеш, че той е там, пос-
тоянно мислиш за него – значи зависиш от
него. Чувството на страх ни принуждава
да се запасяваме и да ядем без мярка. Защо-
то, представи си, че в бъдеще се случи не-
що, което те принуди да стоиш гладна...

�
Избери един частично забранен
продукт Започни с нещо, което и
бездруго би изхвърлила – например

загнил плод, последното парче шунка, ня-
какъв друг остатък в чинията. Ще облек-
чиш задачата си, ако избереш продукт, за
чиято загуба въобще няма да съжаляваш.

�
Уцели подходящия момент Много
ясно, че в края на обяда или вечеря-
та ще можеш много по-лесно да

изхвърлиш която и да е храна, отколкото в
началото, когато си озверяла от глад. 

�
Да изхвърлиш, значи да изхвър-
лиш! Не бива да си оставяш никак-
ви вратички. Не изхвърляй пакетче-

то с бисквити в кошчето за хартия, откъ-
дето лесно можеш да го извадиш пак. 

�
Вслушай се в емоциите си Всяка за-
губа провокира у нас силни емоции.
Спри вниманието си на тях поне за

минута – това ще ти помогне да разбереш

по-добре своето отношение към храната.
Какво изпитваш, когато изхвърляш храна?
Облекчение, чувство на вина, съжаление,
гняв, гордост, тревога...

�
Всекидневно изхвърляй един и същ
частично забранен продукт Или
подобен на него, който притежава

същата ценност за теб. Продължавай да го
изхвърляш до момента, докато негативни-
те емоции, свързани с този жест, не се
притъпят и не изчезнат съвсем.

�
Премини на абсолютно забранена
храна Шоколад или шоколадови
бисквити – нещо, за което ще те

заболи много. Продължавай да изпълняваш
упражнението, докато не се научиш да
изхвърляш храната, без да те обземат
страх и съжаление.

4.Изяж малко, другото –
на боклука!

�
Избери един частично забранен
продукт И момент, когато не си
много гладна.

�
Раздели порцията на две неравни
части Позна! Ще изядеш по-малка-
та част, а ще изхвърлиш по-голяма-

та. За да не те съблазнява храната, съветва-
ме те да изхвърлиш (ама истински!) по-голя-
мата част още в началото на храненето.

�
Дегустирай! Съсредоточи се върху
аромата и вкуса на онова, което
слагаш в уста. Дъвчи бавно. 

�
Ежедневно изяждай малка част
от един забранен продукт. Друга-
та (по-голямата) част изхвърляй

Постепенно ще имаш все по-малко и по-
малко проблеми със загубата на храна. Са-
мата храна ще престане да ти се струва
толкова непреодолимо вкусна, а чувство-
то за вина, че си изхвърлила някаква част
от нея, постепенно ще отшуми. Утеша-
вай се с мисълта, че на следващото хране-
не ще можеш да си хапнеш още едно малко
парченце от забранения любим продукт.
Другата част знаеш какво да направиш – в
кофата за боклук.

�
ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Движиш се в
правилната посока. Ако си разчита-
ла да загубиш няколко килограма

благодарение на тези упражнения, ще оста-
неш малко разочарована. Направила си оба-
че нещо много по-важно – научила си се да
ядеш само толкова, колкото ти е необходи-
мо. И ако продължаваш в същия дух и
превърнеш този начин на хранене в свой на-
вик, отслабването ти е гарантирано. Само
почакай още един месец и ще видиш резул-
тата. 

Хапни си 2–3 картофчета от плика с чипс.
Но спри дотук. Не се нахвърляй върху 
целия плик! Можеш ли да го направиш? 



1.
ÌÍÇ 
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Стар навик Че пристрастяване-
то към цигарите влияе пагубно
на състоянието на кожата, е би-
ло доказан научен факт още в на-
чалото на миналия век. За жа-
лост досега нищо не се е проме-
нило. Пушенето разрушава елас-
тиновите и колагеновите влак-
на, което води до появата на
дълбоки бръчки. Освен това спо-
мага за намаляване нивото на
естрогена (женски полов хор-
мон) в кръвта, което води до
допълнително изсушаване на ко-

жата. Като добавим към тези
беди кислородния глад, който
тъканите на пушачите посто-
янно изпитват, и болнавия жъл-
то-сив тен, нещата загрубяват.

Видно е, че лицата на пушач-
ките с дълъг стаж са осеяни с
мрежа от спукани капиляри. 
Нов навик Списъкът с причини,
поради които точно сега тряб-
ва да се сбогуваш с цигарите, не
може да се събере само на една
страница. Разбира се, да възста-
новиш напълно щетите, нанесе-
ни през периода, когато си била
пушачка, е малко възможно. Но
защо да задълбочаваш проблема,
като все още можеш да спасиш
поправимото. Изхвърли пакета
с цигари и планирай възстановя-
ващи процедури за кожата, кои-
то да включват редовно използ-
ване на кислородосъдържащи
маски и ударен прием на анти-
оксиданти отвън.

2.
Çàäúëæèòåëíèòå
3 ìèíóòè 
êðàñîòà

Стар навик Колко време отде-
ляш на лицето си? Недос-
татъчно?! Сутрин го намазваш
с дневен крем и... готово. Тряб-
ва да промениш това. Козме-
тичните средства от ново по-
коление са разработени с цел да
стимулират природните функ-

ции на кожата, възпрепятства-
ни най-вече от сложната еколо-
гия в големия град. И, разбира
се, от неизбежния стрес. Зато-
ва ежедневните грижи за лице-
то не са разкош и глезотия, а
необходима инвестиция, от ко-
ято в бъдеще ще получиш добри
дивиденти под формата на сия-
ен тен. Особено ако ги полагаш
вечер преди лягане. 
Нов навик Програмата минимум
ще ти отнеме само 3 минути.
Отстраняването на грима ве-
чер е абсолютно задължително!
Препоръчително е след трети-
ране на кожата с почистващо
средство да използваш и тоник,
който ще я допочисти идеално
и ще я подготви за нанасянето
на подхранващия нощен крем.
Заключителният етап включва
нанасяне на крем за околоочен
контур и нощен крем, съобразе-
ни с типа на твоята кожа. 

3.
Ñïÿùàòà 
êðàñàâèöà

Стар навик Ако обикновено си ля-

гаш с един тон грим върху лице-
то, сигурно не се обичаш дос-
татъчно. Този навик води до за-
пушване на порите, а в по-лошия
случай – и до появата на акне.
Ако упорито нарушаваш този
основен закон на красотата, в бъ-
деще ще помрачиш не само тена
си, но и сутрешното си бодро
настроение. А в най-лошия слу-
чай ще си навлечеш алергия пора-
ди съдържащите се в декоратив-
ната козметика консерванти. 
Нов навик Необходимо ли е да
обясняваме защо преди сън се
взима душ? (Топлата вода от-
варя порите на кожата и тя ди-
ша по-лесно през нощта и, ес-
тествено, се възстановява по-
бързо.) Не забравяй обаче, че ли-
цето се мие със специален про-
дукт (прочети на стр. 22), а не
със сапуна, който използваш за
тялото. Ако си положила уси-
лие да измиеш внимателно ли-
цето си вечерта, на сутринта
ще забележиш, че нанасянето на
фон дьо тена ти се удава по-
лесно (слоят става по-равноме-
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

върху лицето
7 ãðÿõà7 ãðÿõà

Òâîÿòà êîæà íå íîñè îòãîâîðíîñò 

çà „ïðåñòúïëåíèÿòà“, êîèòî òè ñè èçâúðøèëà

ïðîòèâ êðàñîòàòà ñè. È ïðîäúëæàâàø 

äà èçâúðøâàø åæåäíåâíî. Ñúãëàñíà ëè ñè? 

Òîãàâà å âðåìå äà ïðîìåíèø íàâèöèòå ñè 

è â òàçè ïîñîêà.



рен). Затова, колкото и да си
уморена след трудовите подви-
зи или купони, спомни си за пол-
зите от миенето на лицето
преди сън и бързо се захващай за
действие. А за непоправимите
мързеливки производителите
на козметика са измислили един
вълшебен продукт – почиства-
щи влажни кърпички. 

4.
Çíàíèåòî 
å ñèëà

Стар навик Оказва се, че безс-
мисленото използване на непод-
ходящи кремове е не по-малко
престъпление от пълното от-
казване от тях. Работата е
там, че стресът, хормонални-
те възрастови изменения и неб-
лагоприятните метеорологич-
ни условия влияят пагубно на
кожата ни. Затова през лято-
то и през зимата се препоръчва
употребата на различна, съоб-
разена със сезона козметика. За-
дачата на летния крем е актив-
но да овлажнява и да отстраня-
ва излишната лъскавина. И, раз-
бира се, да защитава кожата
от вредните ултравиолетови
лъчи. Зимните кремове пък пре-
дотвратяват изсушаването на
кожата, омекотяват я и ак-
тивно я възстановяват. 
Нов навик Редовно посещавай ка-
бинета на дерматолог (или на
козметик). След като специа-
листът определи вида на твоя-
та кожа и дефинира състояние-
то є, той ще ти помогне да из-
береш най-подходящите за нея
козметични средства. Важно е
с какъв точно продукт я почи-
стваш и с какъв точно крем я
поддържаш. Тези редовни посе-
щения ще ти помогнат навреме
да откриеш едва забележимите
пигментни петна например или
други нередности, за чието поп-
равяне трябва да положиш спе-
циални грижи.  

5.
Îò ìíîãî ãëàâà
íå áîëè

Стар навик Винаги забравяш за
съществуването на такива
важни за красотата продукти
като скрабовете и маските.
Трябва обаче да ги превърнеш в
неделима част от арсенала за

поддържане на твоята хубост.
Защото те подмладяват!
Нов навик Добави няколко вида
маски към стандартния набор
от средства за поддържане на
кожата на лицето. 1–2 пъти е
добре да правиш и механичен пи-
линг с помощта на скрабове,
ексфолианти и пилингмаски. Те
идеално отстраняват мъртви-
те рогови клетки от повърхно-
стта на кожата и почистват
запушените пори, вследствие
на което се подобрява клетъч-
ният метаболизъм и въздей-
ствието на крема за лице става
много по-ефективно. Но ако ко-
жата ти е чувствителна, вни-
мавай с използването на тези
продукти, защото пилингчас-
тиците, които те съдържат,
могат да провокират дразнене. 

6.
Ìàñêàòà 
íà Çîðî

Стар навик Кожата около очите
е много деликатна и тънка. То-
ва е, защото очите ни „водят“
много активен начин на живот
(имаме предвид мигането), в ре-
зултат на което кожата в око-
лоочния контур е под постоян-
но напрежение. Затова тя най-
бързо губи тонуса и еластично-
стта си. И ако не се грижиш
специално за нея, тя рано или
късно ще те изненада неприят-
но с бръчки от типа пачи крак. 
Нов навик Наред с дневния и нощ-
ния крем нанасяй и крем в обла-
стта на околоочния контур, до-

ри и да ти се струва, че все още
нямаш проблеми в тази зона. Не
чакай първите признаци на ста-
реене да се появят. Грижите за
кожата около очите е целесъоб-
разно да започнат още от 16-го-
дишна възраст (тогава е подхо-
дящо да нанасяш само овлажня-
ващ гел). На 25-годишна въз-
раст трябва да започнеш по-ак-
тивна борба с мимическите
бръчки – време е да си купиш
крем за околоочен контур про-
тив бръчки. А след 30-годишна
възраст е нужно да си съста-
виш пълна програма от грижи,
които да включват третиране
с anti-age средства сутрин под
макиажа и използване на препа-
рати с противооточен ефект
вечер. При избора на крем за
около очите трябва да из-
хождаш от индивидуал-
ните характеристи-
ки на своята кожа
(ниво на влажност,
на омазняване и
др.). Ако например
имаш тънка и мно-
го суха кожа или
пък носиш очила,
забрави за геловете
и кремовете с леки
текстури. Трябва ти
по-плътен крем за
тази зона. 

7.
Áàðèåðà çà 
óëòðàâèîëåòà

Стар навик Да излагаш лицето си
на слънце край морския бряг или в
планината, без да използваш слън-
цезащитен крем, е много вредно
за кожата. Защото интензивно-
то слънчево излъчване нарушава
структурата на еластиновите и
колагеновите влакна. В резултат
на това се влошава тонусът на
кожата и се провокира фотоста-
реенето є. Колкото по-възраст-
на е една жена, толкова по-голя-
ма е вероятността кожата є да
образува пигментни петна след
слънчеви бани!  
Нов навик Старай се да не се из-
лагаш на слънце между 10.00 и
16.00 ч. През останалото време
се появявай под слънчевите лъ-
чи обилно намазана със слънце-
защитни средства. Използване-
то им ще ти донесе двойна пол-
за: защита от зачервяване и ув-
реждане на кожата и същевре-
менно образуване на равномерен
и красив загар. Ако твоята ко-
жа е склонна към омазняване,
използвай слънцезащитни сред-
ства с гелообразна текстура.
За сухата кожа са подходящи
всякакви кремове и лосиони.
При избора на защитен продукт
против слънце обръщай внима-
ние на слънцезащитния фактор,
с който той е снабден. Ако си с
по-светла кожа, SPF (слънцеза-
щитният фактор) трябва съ-
ответно да е по-висок.  
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В
сички жени с красива кожа имат
нещо общо помежду си. Те редовно
почистват лицето си – сутрин и
вечер. При това – правилно. Почи-

стването с подходящ продукт дава възмож-
ност на крема за лице да прониква по-надъл-
боко в кожата и да действа оптимално. 

Само вода не е достатъчна
Ако миеш лицето си редовно, но само с во-

да, порите ще останат замърсени в дълбо-
чина. Специалните съставки в измиващите

продукти са надарени със свойството да
разтварят мазнините и мръсотията. На
пазара се предлагат почистващи гелове,
млека и лосиони, разработени за всеки тип
кожа. Дали да избереш гелообразен, пенооб-
разен, кремообразен или течен вариант, за-
виси изцяло от предпочитанията ти. Кри-
терий в избора може да ти бъде чувството
за комфорт и удоволствие при използване-
то на даден продукт. Така ще превърнеш
миенето на лицето и разгримирането му от
рутинни занимания в чувствени ритуали. 

Геловете – 
идеалните освежители

Тези прозрачни почистващи продукти
обикновено съдържат тонизиращи екстрак-
ти от мента или евкалипт. Те първо се раз-
пенват в дланите с малко вода и чак тогава
се нанасят върху навлажнено с вода лице.
При все че почистващите гелове не се сла-
вят като много интензивни продукти,
чувството за чистота и свежест, което те
оставят след използването им, е най-ясно
доловимо. Доскоро те се предлагаха само за
мазна и за смесена кожа, но напоследък про-
изводителите разработиха почистващи ге-
лове за суха и за чувствителна кожа.

SYNDET 
вместо обикновен сапун

Нямаш желание да претрупваш етажер-
ката в банята с още шишенца и тубички?
Добра алтернатива за теб (още от време-
то на баба ти) е сапунът. Само че си купи
сапун за лице – т. е. syndet – такъв, който
не съдържа сапун. Обърка ли се? Съвремен-
ните сапуни за лице измиват благодарение
на тензидите (специални омрежващи хи-
мични вещества) в състава си. Синдетите
притежават силни антибактериални свой-
ства и успешно предотвратяват кожни
раздразнения, провокирани от бактерии.

MOUSSE – пяна на дози
Едно натискане на дозатора е достатъч-

но, за да имаш фина почистваща пяна в ръце-
те си. Въздушната є консистенция я прави
мека като памук. Нанася се директно върху
лицето с леки кръгови движения. Отмива се
с хладка вода. Почистващите пени
(Mousse), както и почистващите гелове са
разработени за всякакви типове кожа. 
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НЕН
АУЧЕН

УРО
К

Измиващата пяна (Mousse) е 
много ефективен 
и щадящ продукт

ДДооббррее  
ппооччииссттееннаа

ККООЖЖАА

ДДооббррее  
ппооччииссттееннаа

ККООЖЖАА

КАКВО Е REMOVER
Това е перфектният „подгряващ“ (подготвящ) продукт. Преди да
пристъпиш към същинското измиване, трябва да отстраниш сенки-
те за очи и туша от миглите. Най-добре е да го направиш с помощ-
та на специализирана разг-
римираща козметика, разра-
ботена специално за зоната
около очите (Remover). Тя
почиства, без да дразни, и
изглажда, без да провокира
сърбеж и парене по кожата. 
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А
ко изборът ти на рокля за парти предполага да разголиш гър-
ба, ръцете и деколтето, имаш нужда от сериозна подготов-
ка. Въпросът обаче не е да нанесеш тонове пудра в тази об-
ласт, а да приведеш кожата в състояние, удобно за показване. 

Тайната на бързата подготовка
Естествено, за една вечер ти няма да успееш да свалиш няколко-

то излишни килограма. Но ако се довериш на автобронзантите,
ръцете, гърбът и всички открити части от тялото ти ще изг-
леждат по-изящни. 

Гладка захарно-медена кожа
Отличен скраб за тяло е медено-кафейната смес. Утайката от

сутрешното кафе смеси с малко мед и с приготвената каша нап-
рави пилинг на тялото, като наблегнеш на зоната на деколтето и
раменете. Можеш да използваш и готов пилингпродукт, който
съдържа захар. 

Тонизиране и овлажняване след пилинг
За да усилиш ефекта от пилинга, направи маска на деколтето.

Смеси 2 с. л. извара с 2 с. л. корени от глухарче и 2 с. л. цвят от
глог. За по-добро овлажняване на кожата добави 1/2 ч. л. зехтин.
Нанеси сместа върху деколтето и я остави да действа 20 мину-
ти, след което я измий с хладка вода.

CMYK-24

24
Бела, брой 3 (109), 2007

BEA
UTY

САЛОН

МАЛКО ПРЕДИ 
ГОЛЯМОТО РАЗГОЛВАНЕ

Ние имаме още
колене, рамене...

Ние имаме още
колене, рамене...
Дори ако твоята вечерна рокля не е с много 
изрязано деколте, не си пести грижите за кожата 
в тази зона. Съвсем скоро слънцето ще те 
принуди да извадиш на показ раменете и шията.

ЗОНА ДЕКОЛТЕ

Кожата тук е доста по-нежна и по-
тънка. Затова грижата за нея трябва да

бъде деликатна. Внимавай
най-вече с нанасянето

на скраба. Ако кожа-
та ти е много
чувствителна, вмес-
то скраб за тяло из-
ползвай скраб за лице.
Ако по деколтето ти
се появят зачервявания,

направи си компрес с от-
вара от лайка и след то-

ва нанеси специален лосион за
чувствителна кожа.

Топъл зехтин за ръцете
Не пести време – направи гореща маслена вана на ръцете. Смеси за-
топлен зехтин с малко мед и 1/2 ч. л. лимонов сок. Топлата смес на-
неси на ръцете си, след което ги „облечи“ първо с полиетиленови ръ-
кавици, а отгоре – с вълнени или памучни. Изчакай 20 минути, за да
подейства маската. 



������ �	 �
������	,
������
�	 �������	 
� ��������	���

������
�������, ��. �
�������� � 8,
!"�.: 032/ 96 76 96, 032/ 96 63 30
#„ı$«%_pl”&'ı&@%b&.b$, (((.#„ı$«%b$-ıpl.)”«
*�+1���, +45���!� �� �;;I �"1�, "!. 2
!"�. 038/ 66 44 30

=	�	����	�	 >��?�����
�,
������?��
� � �
�����	

�	A-	?	�=	����
B	����� ��*��B�=��

IPL CDE“FD» GH ph”J” K#jM&#„%Jı”„ -
��������	�
� � 	����
�	�	�
� ������-
��� 	�� 
� ������ 
� ������, ����� � ��-
�������. ������	�
� 
� ���
� �����, ��-
���� �� ��
�, �����
�
� ���
�, �������
�
����, ���	�
� ���
�, �������.

IPL - “':NEO - �����
� ����
�� 
�
�������
� 	�
� �� �������, ����
�����,
�������
� � 	�
��
� ����������� � ���
-
��	�
�� IPL CM%„JM« QL - ���	���
������
�� �����. 

IPL - ��������
�� 
� ��
� (����
����
�). 

IPL - 
��-�����
��� ����� �� �����
�
���
�����
� ���������	�
�.

�!+��R���" � S��"��5��" �� !T�� - ���-
�”��
��, ������������, �����������������,
������
��.

"U�!"5�V�T.

*�S�W"� V����4.

�5�"� 45�S - 
����� �����
��; �������	-
�� 
� ����.

X�Y�Z����" � +4Y+!T���" �� 1�+�.

��VY����" �� R5YW1� + H#[J\l%„#.

��Z"1!�5��" �� B”J”^.

��	�


Photo courtesy of Frank Koranda, MD Kansas City, Missouri

Photo courtesy of Ron Bush, MD, FACS Dayton, Ohio

Photo courtesy of Madeline Bachta, MD Needham, Massachusetts

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

Не се срамувам от краката си!
Дотук – добре, но ако роклята освен с голямо деколте

е и къса, тогава ще се виждат и краката ти. Епилирай ги
и ги намажи с подхранващ лосион. Много удобни за изпо-
лзване са маслените спрейове, които, освен че лесно се
нанасят, попиват много бързо в кожата и ефектът от
тях е мигновен. Не забравяй и за педикюра – лака тряб-
ва да нанесеш само върху подготвени предварително
нокти с безупречна форма. 
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Сицилия е люлка на зелената глина. Благодарение на високата концентрация на минерали и
олигоелементи в този природен продукт той може да лекува много кожни заболявания. 
Свойства
�Антибактериално Подпомага зарастването на рани и по-бързото регенериране на тъка-
ните. Незаменима е при лечение на мазоли, акне и циреи. �Дрениращо и очистващо Тя
действа като попивателна хартия – попива нечистотиите, изсмуквайки ги от дълбоките
слоеве на кожата. Успешно неутрализира бактериите, ако се приема перорално. Пиенето на
глинена вода е било прилагано като пречистващ ритуал от древните. �Регенериращо Зе-
лената глина е най-ценното природно козметично средство, което ускорява естествените
регенеративни процеси в кожата. �Стягащо и опъващо Досещаш се, че глинените маски
са anti-age средство със завидно действие. Глината опъва бръчките и освежава тена.
Приложение
Можеш да приготвиш маска за лице и тяло или напитка за перорална употреба.
�Маска за лице и тяло Разбъркай 1 с. л. глина на прах с малко вода. Нанеси маската на
равномерен слой върху лицето, шията и декол-
тето и я изчакай да изсъхне. Отмий с хладка
вода или с хладка прецедена отвара от лайка.
След това намажи лицето с подхранващ крем.
За да има ефект, прави маската два пъти сед-
мично. Ако кожата ти е суха, разбъркай в смес-
та няколко капки зехтин. �За пиене В немета-
лен съд смеси 1 ч. л. глина на прах и 250 мл мине-
рална вода и ги разбъркай с дървена лъжица.
След 5 минути изпий течността без утайката.
Всяка сутрин изпивай по една чаша на празен
стомах. Първият курс на профилактиката с
глина трае три седмици. Следва пауза от една
седмица, след което можеш отново да повто-
риш очистващата процедура. Впрочем четири
„глинени“ сеанса (при смяна на сезоните) през
годината са напълно достатъчни, за да елимини-
раш отровите от организма. 

ЗЕЛЕНАТА ГЛИНА ЛЕКУВА

Свеж тен за завиждане
Предстои ти парти вечер. Предполагаш, че ще се весе-

лиш дълго. Значи е недопустимо само след няколко часа
кожата ти да изглежда увехнала, а лицето – уморено.
Задължително си направи тонизираща маска, преди да из-
лезеш от вкъщи. Ако имаш тиква, настържи я и я нанеси
на почистеното предварително лице. Можеш да смесиш
настърганата тиква с намачкано авокадо. Ако всичко то-
ва ти се вижда твърде сложно, купи си готова маска.



1. Емоционален
стрес

Води до поява на 
мимически бръчки и
преждевременно стареене

Най-страшният враг на кра-
сотата са негативните емо-
ции. Те действат разрушител-
но на клетките на кожата и ус-
коряват процеса на стареене.
Когато сме нервни и в депресия,
организмът започва да произ-
вежда повече хормони на стре-
са, които от своя страна влия-
ят крайно негативно на състо-
янието на епидермиса (повъ-
рхностния слой на кожата).
Например отделянето на адре-
налин отклонява голямо коли-
чество кръв към мускулите, в
резултат на което страда кръ-
вооросяването на кожата. За-
това тя става бледа, вяла и
безжизнена. Високата конце-
нтрация на хормона на растежа
пък провокира появата на пиг-
ментни петна по лицето и тя-
лото. Излъшъкът от гликокор-
тикоиди затруднява регенера-
цията на кожата и е причина за
чупливите нокти и необясни-
мия с нищо друго косопад. 

Изводът, който се налага от
само себе си, е, че лошото наст-
роение и тежките мисли са ви-
новни за преждевременната по-
ява на всички видове мимически
бръчки. 

��
УСТНИТЕ Стресът води до
напукването им. Мерки �За

да го предотвратиш, редовно
прави лек пилинг, а за овлажнява-
нето им използвай крем с вита-
мин Е, слънцезащитни филтри и
натурални масла. �Особено
ефективни в грижата за устни-
те са компресите и маските.

��
ОЧИТЕ Кожата в зоната
около очите е много каприз-

на и реагира светкавично на вся-
какви физически и емоционални
натоварвания. Само една безсън-
на нощ може да заличи резулта-
тите, постигнати с ежедневни
грижи в продължение на седмици.
Мерки�Ако под очите ти често
се появяват отоци, използвай го-
тови гелообразни маски. В сту-
ден вид те облекчават пристъ-
пите на главоболие, а в топъл заг-

лаждат бръчките и отморяват
очите. �За да предотвратиш по-
явата на бръчки, използвай
възстановяващи anti-age кремове
за околоочен контур.

2. Климатичен
стрес

Води до дехидратиране
на кожата

Така козметиците наричат рез-
ките температурни колебания.
Климатиците и отоплителните
уреди изсушават въздуха, а заед-
но с това – и кожата. Недос-
тигът на кислород в закритите
помещения влошава цвета и ре-
лефа на кожата, а прахта и
размножаващите се в сухия въз-
дух бактерии предизвикват
раздразнения и възпаления. Към
това трябва да добавим студа и
силния вятър (през март те са
нещо обичайно), които също из-
сушават кожата и намаляват
нейния имунитет (изнежената
кожа изглежда бледа и се лющи).
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ANTI-A
GE

ККРРААССООТТАА
ссрреещщуу

ССТТРРЕЕССАА

ККРРААССООТТАА
ссрреещщуу

ССТТРРЕЕССАА
ООттррииццааттееллннииттее  ееммооццииии,,  

ххррооннииччннааттаа  ууммоорраа,,  ттааккаа  ххааррааккттееррннаа  
ззаа  ннаассттъъппввааннееттоо  ннаа  ппррооллееттттаа,,  

ллоошшааттаа  ееккооллооггиияя  ии  ооттссллааббеенниияятт  
ииммууннииттеетт  ссаа  ффааккттооррии  ннаа  ссттрреессаа,,  
ккооииттоо  ттррооввяятт  ннее  ссааммоо  ннееррввииттее,,  

нноо  ии  ккрраассооттааттаа  ннии..  
ДДаа  ооббъъррннеемм  ннеещщааттаа..  

ЕКСПРЕСНИ

АНТИСТРЕС СРЕДСТВА

Целувката Ежедневното
3-минутно целуване работи в

полза на разширяване на кръво-
носните съдове, бързата дос-
тавка на кислород до кожата,
повишаването на кръвното на-
лягане и ускоряването на пулса.
Всичко тава води до укрепване
на имунната система и до миг-
новено неутрализиране на хор-
моните на стреса.

Смехът Когато се смеем, в
организма ни се произвеждат

ендорфини (хормони на щастие-
то). Те не само подобряват
настроението, но и укрепват
имунитета ни, ускорявайки об-
мена на веществата и редуци-
райки нивата на адреналин в ор-
ганизма. Учените са пресметна-
ли, че един виц може да понижи
нивото на стреса с цели 30%.
Ако много се смееш, можеш до-
ри да отслабнеш – напрежение-
то на мускулите по време на
смях съответства на средно
физическо натоварване в
спортната зала. 

Правилното дишане
Сложи длан върху пъпа и се

опитай да дишаш дълбоко и
равномерно: вдишай, преброй до
пет, притисни леко пъпа с длан
и издишай. Това упражнение на-
малява нервното напрежение и
значително подобрява кръвооб-
ращението. 
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И първото пролетно слънце, кое-
то провокира появата на лунички
и пигментации. 

��
КОЖА Стратегията за
действие в условията на

климатичен стрес трябва да се
базира на защита, овлажняване
и възстановяване на кожата.
Здравия и свеж тен на лицето
можеш да върнеш с помощта на
козметика, която подобрява
микроциркулацията и оздравява
капилярите. Продуктите, кои-
то се борят с климатичния
стрес, обикновено съдържат
манган, екстракт от конски
кестен и/или от арника. Мерки

�За справяне в борбата с кли-
матичния стрес помагат и
контрастната термотерапия,
криотерапията, масажите на
лицето и парната баня. �В
beauty салоните се предлага съ-
що и ефективната апаратна ан-
тистрес процедура йонофореза,
която представлява стимула-
ция на кожата с нискочестотен
ток. Ако кожата се лющи, то-
ва почти винаги означава, че тя
е дехидратирана. В този случай

се налага да наблегнеш на ин-
тензивно овлажняващите коз-
метични средства. 

3. Оксидативен
стрес

Води до образуване 
на свободни радикали

Окислителният стрес се при-
чинява от активните форми на
кислорода, или както още ги на-
ричат, свободните радикали. Те

предизвикват верижни окисли-
телни реакции, увреждащи кож-
ните клетки. Именно окислител-
ният стрес е главният виновник
за стареенето на организма. 

��
П РЕ Ж Д Е В РЕ М Е Н НО
СТАРЕЕНЕ С напредване на

възрастта имунната система
отслабва, което създава прек-
расни условия на свободните ра-
дикали да се развихрят. През це-
лия си живот човешкият орга-
низъм произвежда тонове кисло-
родни радикали! Тяхното разру-
шително действие затруднява
естествените регенеративни
процеси, провокира появата на
бръчки, влошава цвета на лице-
то и забавя с 40–50% скоростта
на растежа на косата и нокти-
те. Мерки �В борбата с оксида-
тивния стрес ще ти помогнат
тониците и кремовете, съдър-
жащи витамин А, Е и С, а също
така и микроелементите селен
и цинк. Подсилвайки взаимно
действието си, те се явяват
мощен „единен фронт“ в борба-
та със свободните радикали, ка-
то ги обезвреждат и в същото
време ремонтират частично ве-
че нанесените щети. �Голяма
заслуга в тази борба има също и
аскорбиновата киселина (вита-
мин С). Американски козмето-
лози препоръчват да се добавя
стабилизиран витамин С в кре-
ма непосредствено преди използ-
ването му или даже да се нанася
витамин С на прах върху лицето
преди използването на крема. 

��Яйчен жълтък, млечни продукти, рибено масло,
маргарин, черен дроб – това са източници на витамин А, необ-
ходим за нормалния растеж и за обновяване на клетките на кожата.
Полезни вещества: ретинол, ретинолацетат, ретинолпалмитат.
Ефекти: съхранява еластичността на кожата, намалява и предотв-
ратява появата на бръчки, укрепва имунитета.
��Риба, птиче месо, бобови растения, пълнозър-
нест хляб, банани, зелени зеленчуци – това са източни-
ци на витамин В, необходим за белтъчния обмен и за образуването
на червени кръвни клетки. Витамин В участва в синтеза на повече-
то хормони в организма и поддържа имунната система.
Полезни вещества: биотин, аминобензолна киселина.
Ефекти: профилактика при хиперсекреция на мастните жлези, при
дерматити и лющене на кожата; стимулира синтеза на колагенови-
те влакна, отговорни за еластичността и младостта на кожата. 
��Цитрусови плодове, броколи, зеле, домати, яго-
ди, диня, чушки, картофи – източници на витамин С, необ-
ходим за укрепване на съдовата система и за неутрализирането на
свободните радикали. 
Полезни вещества: L аскорбинова киселина, аскорбил палмитат,
фосфати.

Ефекти: ускорява обновяването на кожата, предотвратява образу-
ването на белези и синини, укрепва стените на кръвоносните съдо-
ве, подобрява микроциркулацията. 
��Сьомга, херинга, черен дроб, мляко – източници на ви-
тамин Д, необходим за нормалното функциониране на клетките на
кожата и за оптималното усвояване на калция. Витамин Д се синте-
зира само при наличието на слънчева светлина.
Полезни вещества: калциферол.
Ефекти: овлажнява кожата, използва се при профилактика на дер-
матит и за лечение на алергични реакции. 
��Орехи, растителни мазнини, листни зеленчуци – източ-
ници на витамин Е, без който регенерацията на кожата е невъзможна. 
Полезни вещества: токоферолацетат, алфатокоферол.
Ефекти: обезврежда свободните радикали, съхранява хидробаланса
на кожата.
��Ленено семе, стафиди – източници на мастната киселина,
която формира липидната защитна мантия на кожата.
Полезни вещества: линоленова киселина.

Ефекти: укрепва имунитета на епидермиса, регулира работата на

мастните жлези, лекува акне, облекчава сухотата, лющенето и дру-

ги признаци на обезводняване на кожата. 

„ФАСТ ФУД“ ЗА СИЯЙНА КОЖА

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Термална вода Неколкок-
ратно напръсквай лицето си

със спрей с термална вода. Тя,
освен че ще освежи кожата, ще
я предпази от изсушаване и лю-
щене и ще я успокои. 

Витамин Д Слънчевите
лъчи в разумни количества са

полезни за кожата и необходи-
ми за синтезирането на вита-
мин Д в организма. Разхождай се
по-често навън. И без това ве-
че се вижда краят на зимата.
Ако наистина нямаш време за
разходки през деня, посещавай
по-често солариума. 5–10 мину-
ти „изкуствено слънце“ на сед-
мица са напълно достатъчни за
образуването на витамин Д.

Фитнес Редовните занима-
ния със спорт намаляват био-

логичната възраст от 3 до 5
години. Защото мускулната ак-
тивност стимулира обменните
процеси и повишава устойчиво-
стта на стрес.
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ПРОБЛЕМ 1: 
бръчки по шията 

и деколтето
РЕШЕНИЕ: редовни масажи,
контрастни душове, компреси
и нежна козметика.
ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ. Ко-
жата на деколтето е много
по-тънка и деликатна в срав-
нение с кожата в други

участъци на тялото. С възра-
стта тя първа губи еластич-
ност, защото е и по-изложена
на негативните атмосферни
влияния (заради дълбоките де-
колтета и потничетата с
презрамки). Затова там бръч-
ките се образуват прекалено ра-

но. За жалост ние сами подпома-
гаме стареенето є – с неправилни-

те грижи, които полагаме, или по-ско-
ро с грижите, които не полагаме. Груба
грешка! Защото повечето бръчки, които се
появяват там, могат да бъдат избегнати,
като съкратим времетраенето на слънче-
вите бани и се откажем от изтощителни-
те диети. Препоръчително е грижите за
тази зона да започнат още на 25–30-годиш-
на възраст в домашни условия. А на по-къс-
на възраст посещението при козметик е по-
вече от наложително. Кожата на деколте-
то изисква почти същите грижи, които по-
лагаме за кожата на лицето – почистване,
овлажняване, тонизиране, подхранване и за-
щита.

С ОТСЛАБВАЩО

ДЕЙСТВИЕ

Бодилосион SLIM Effect
на „Дева“ с кофеин, на-
турални екстракти от
кола, бръшлян, див кес-
тен, гинко билоба, кава
кава и ментол. Про-
дуктът ускорява мета-
болизма на глюкозата,
като по този начин ре-
дуцира мастните нат-
рупвания в проблемни-

те зони по тялото. Екстрактът от див
кестен има съдоразширяващо и хидрати-
ращо действие, а комбинацията от кофе-
ин, кола и гинко билоба – антицелулитно.

ЗА БЮСТА И ДЕКОЛТЕТО

Възстановява-
щият крем за бюст
ERICSON LABORA-
TOIRЕ Bust strukturе е
специално формули-
ран да тонизира и
стяга бюста и за
постигане на краси-
во и гладко декол-
те. Нанася се всеки
ден (сутрин и вечер)
на шията, деколтето и
бюста (на чиста кожа) с нежни масажни
движения.

ЗА 45+
SUPREME DHE.Age

intensive regeneration bust
care cream е разработен
специално за стимулира-
не на кожата в зоната
на деколтето и бюста
при жени, навършили 45
години. Кремът съдър-
жа специален хормона-
лен агент, който увели-
чава, подсилва и тонизи-
ра бюста. Екстрактът
от дива гулия, богат на
Diosgenine, възпроизвеж-
да антиостаряващия
ефект на DHEA.

ЗА ГЛАДКО ТЯЛО

Млякото с праскова на

Dr RENAUD (Peach Milk) е кок-

тейл от растителни

екстракти и масла (праскова,

мед, круша, смокиня, плод на

пасифлора, жожоба и сладък

бадем), както и витамини А,

С, В3, В5 и Е. То подхранва,

силно хидратира, изглажда и

освежава кожата на тялото.

Използва се след душ.

ТЯ
ЛОТО

ООССВВЕЕНН
ЛЛИИЦЦЕЕТТОО.... ..
ООССВВЕЕНН

ЛЛИИЦЦЕЕТТОО.... ..
ПЪРВИ ЗАКОН НА КРАСОТАТА 

ГЛАСИ: „УХАЖВАЙ ЛИЦЕТО, 
НО НЕ ЗАБРАВЯЙ ЗА ТЯЛОТО!“ 

НАШИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ДДооррии  ии  ппрреезз  ппоо--ссттууддееннииттее  ммеессеецции,,  
ккооггааттоо  ттоо  ее  ссккррииттоо  ппоодд  ддееббееллииттее  ппааллттаа  

ии  ппууллооввееррии,,  ккоожжааттаа  ммуу  ссее  ннуужжддааее  оотт  ппоо--ооссооббееннии  
ии  ррееддооввннии  ггрриижжии..  ААккоо  ссии  ббииллаа  ннееббрреежжннаа  

ппрреезз  ззииммааттаа,,  ппооннее  ппрреезз  ммаарртт  ссее  ппооссттаарраайй  
ммааллккоо  ппооввееччее  вв  ччеесстт  ннаа  ттяяллооттоо..  ЗЗаащщооттоо  
ссееззооннъътт  ннаа  ррааззссъъббллииччааннееттоо  ннааббллиижжаавваа..
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Само че нанасянето 
на козметичните средства 
е с леки, поглаждащи движения 
в посока задължително 
от долу на горе! 

Преди да предприемете салонни процеду-
ри в областта на бюста, задължително се
консултирайте с мамолог. При отсъ-
ствие на противопоказания грижите за
гърдите са същите като тези за деколте-
то. Разликата е само в кръговите движе-
ния при нанасяне на продукта върху сами-
те гърди. Освен леката и нежна козмети-
ка за деколте, шия и гърди благотворно
въздействие оказват компресите от лай-
ка или арника, както и контрастните ду-
шове и масажите. 

ПРОБЛЕМ 2:
загрубели и грапави 

лакти
РЕШЕНИЕ: скрабове и кремове за много
суха кожа. 

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ. Кожата на лак-
тите и коленете съществено се отличава
от кожата по тялото по количеството
мастни жлези, които съдържа. Тъй като
там те почти липсват, тя е лишена от за-
щитен липиден филм и е склонна към по-
бързо изсушаване. Постоянният контакт
с дрехите я прави грапава, а вятърът и
слънцето я обезводняват и огрубяват.
Всичко това понижава способността на
клетките да попиват козметичния про-
дукт. Затова често ни се струва, че няма
никакъв ефект от омекотяващите и ов-
лажняващите средства, които използваме
в тази зона. За да стимулираме клетъчно-
то обновяване, е необходимо, преди да на-
мажем кожата с омекотяващ крем, да

отстраним мъртвите рогови клетки от
повърхността є. Отлично козметично
средство за постигане на тази цел са меки-
те скрабове, които не само остъргват, но
и великолепно овлажняват и омекчават
лактите. Грижите могат да се допълнят
от кремове за много суха кожа.

ПРОБЛЕМ 3: 
капилярни „звезди“ 

по краката
РЕШЕНИЕ: специални салонни процедури и
грамотни грижи вкъщи.
ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ. Капилярните
„звезди“ по принцип се появяват заради по-
продължително натоварване на краката и
заради възрастови изменения на еластично-
стта на стените на кръвоносните съдове.
Да не забравяме и наследствения фактор,
периодичните колебания в теглото (в това
число по време на бременността), продъл-
жителния прием на орални контрацепти-
ви, а също и наличието на целулит. И в те-
зи случаи е наложително да се вземат пре-
вантивни мерки. 
Лошата новина е, че проблемът капилярни
„звезди“ напоследък подмладява и в клини-
ките за помощ все по-често идват все по-
млади девойки. 

Колкото по-рано започне 
борбата с този проблем, 
толкова по-задоволителен 
ще е резултатът.

В beauty салоните се предлагат няколко
начина за лечението на капилярните „звез-
ди“: електрокоагулация (чрез въздействие
с електрически ток), лазерна коагулация (с
помощта на селективен зелен лазер) и фо-
токоагулация (с апарат IPL Quantum – из-
точник на високоинтензивна импулсна
светлина). Към днешна дата лазерната и
фотокоагулация са по-популярни от
електрокоагулацията, тъй като действи-
ето на електрическия ток травмира ко-
жата и оставя по нея малки „ямички“.
След специализираната процедура грижи-
те трябва да продължат вкъщи. Препоръ-
чително е поне 3 седмици да се носят спе-
циални компресиращи чорапогащи. Вечер
качвайте краката на високо и ги отморя-
вайте по този начин поне по 20 минути.
Заменете силовите натоварвания (фит-
неса и интензивните скокове) с бързо хо-
дене или плуване. Използвайте редовно ле-
чебни мазила, за да профилактирате обра-
зуването на капиляри. И ако внезапно за-
почнете да качвате килограми, веднага
обуйте плътни, поддържащи чорапогащи.
А в домашни условия непременно бинто-
вайте краката с еластичен бинт. 

С грижа за сухата кожа

D E R M A C O L

ЛЕЙДИ КРЕМ
Дневен крем с витамин
А и екстракт от 
водорасли за гладка 
и хидратирана кожа.
Този нежен дневен крем

осигурява оптимално ниво

на хидратация и подхранване. Екстрактът от

морски водорасли заедно с витамин А доприна-

ся за благотворния ефект върху кожата.

Най-доброто предложение на „Дермакол“ за

нежната и деликатна суха кожа, която се нуж-

дае от подхранване и влага, е серията от про-

дукти с красиви имена – Лейди, Куин, Принцес,

Класик крем, които съдържат морски водорас-

ли и ценни витамини.

ПРИНЦЕС КРЕМ
Подхранващ крем 
с витамин Е и екстракт
от водорасли
Благодарение на високото

съдържание на подхранва-

щи съставки кремът е

подходящ за дневна и нощна грижа за кожата.

Съдържа ценния антиоксидант витамин Е и

екстракт от водорасли. Кремът е отличен за-

щитник за кожата от неблагоприятните

външни влияния – студ, вятър, слънце...

КУИН НОЩЕН КРЕМ
Нощен крем с витамин Е
и екстракт от водорасли
Класически подхранващ

крем, който осигурява и

необходимата хидратация

на кожата. Съдържа комп-

лекс от хидратиращи компоненти, допълнен с

витамин Е и екстракт от водорасли. Резул-

татът е гладка, свежа и еластична кожа, хид-

ратирана, подхранена и добре подготвена за

следващия ден.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

КЛАСИК КРЕМ ЗА ОЧИ
с витамин Е и 
екстракт от водорасли
Лек крем за нежната кожа

около очите с витамин Е,

хиалуронова киселина и

екстракт от водорасли.

Кремът създава защитен слой върху повърхно-

стта на кожата, осигурява необходимата хид-

ратация, поддържа гладкостта и еластично-

стта на нежната кожа.

Официален вносител „Ралица“ ООД:

1463 София, ул. „Хан Аспарух“ 35,

тел. 02/980 33 15, факс 02/980 48 99,

Е-mail: dinpg@techno-link.com.
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О
чилата могат да се превърнат
от твой враг в твой съюзник,
ако спазваш някои основни пре-
поръки.

Ако си късогледа, 

увеличавай!

Виждаш много добре, но само пред носа
си. Когато погледнеш по-надалече, е пълна
мъгла. Затова много отдавна си свикнала с
очилата – те са част от тоалета ти. Без
тях ти не можеш да видиш събеседника си,
но затова пък той вижда очите ти доста
по-малки, отколкото са в действител-
ност. Заради лупите на омразните очила!

СЪВЕТ НА ГРИМЬОРА В този случай е
добре да нанасяш само сенки за очи в свет-
ли тонове. Те оптически ще уголемят око-
то. Можеш да експериментираш и със сен-
ки, съдържащи блестящи частици. И без
това дискостилът в гримирането е много
актуален за пролетно-летния сезон. За да
постигнеш дълбочина в погледа, изтегли с
молив за очи (в цвят с няколко тона по-тъ-
мен от цвета на сенките) плътна линия

върху горния клепач и малко по-тънка под
долния. За да изглежда лицето ти по-изра-
зително, не забравяй да сложиш на миглите
спирала за обем. 

ХИТРОСТ Нанеси във вътрешните ъгли
на очите малко бели сенки (може и бледоро-
зови) – това оптически ще уголеми очите.

Ако си далекогледа, 

издължавай!

Виждаш смътно пред себе си и много ясно
надалече. Обикновено далекогледството е
по рождение, но при някои се появява и с
напредване на възрастта. Стъклата на
очилата за далекогледство имат ефекта на
лупа и през тях очите изглеждат някак по-
кръгли.

СЪВЕТ НА ГРИМЬОРА Най-подходящ в
този случай е модерният вече два сезона
„опушен“ грим. Използвай матови сенки за
очи. Нанеси от по-светлия нюанс на цвета
върху клепача, а върху външния ъгъл на око-
то – от по-тъмния нюанс. Изтегли щрихи
чак до под края на веждата (в посока към
слепоочието). По този начин окото се удъл-

жава оптически, а погледът става по-фа-
тален и чувствен. За подсилване на този
ефект можеш да си помогнеш и с молив за
очи, с който много внимателно се изтегля
тънка линия в основата на миглите на гор-
ните клепачи. Линията може да се удължи в
края на клепача. Трябва обаче да забравиш
за спиралата за обем. Заложи на спиралата
с удължител. Ако очите ти са естествено
големи, не е нужно да слагаш спирала на миг-
лите на долните клепачи.

ХИТРОСТ Специално внимание трябва да
обърнеш на кожата в зоната около очите,
тъй като очилата за далекогледство я из-
лагат безпощадно пред погледите на други-
те. Под увеличителните стъкла се виждат
дори и най-бледите тъмни кръгове и най-
малките бръчици. Превърни щифт-корек-
тора в свой приятел! БЕЛА десетки пъти е
обяснявала как да го нанасяш. Чак на нас ни
е омръзнало ☺.

А когато не виждаш 

абсолютно нищо?

И ДРУГИ НЕВОЛИ

*
Далекогледите имат големи проблеми
при нанасянето на грима. Нищо не виж-

дат! Препоръчваме използването на увели-
чително огледало (тип лупа) с подвижно ра-
мо. Но помощта на приятелка или на про-
фесионалист ще свърши по-добра работа в
случая.

*
Кожата на клепачите се изпотява по-
лесно под стъклата на очилата и има

опасност гримът да се размаже по-бързо.
За да го запазиш, нанасяй най-напред корек-
тор като основа и чак тогава сенките за
очи. Използвай водоустойчиви продукти.

*
Ако очилата прилягат плътно, има
риск миглите да се опират в стъклата

им. Тогава задължително ги извивай с по-
мощта на уред за извиване на мигли. Но пре-

М
АКИАЖ

ООчилата
Гримът подГримът под
чилата

Когато ги имаме на носа си, 
трябва да се съобразяваме 
с някои правила при избора 

на грим и прическа. Ето какво 
съветват специалистите.
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Ха, колко отдавна не бяхме виждали
очите и устните да са гримирани ед-
накво, тоест по социалистически на-
чин. Правилото беше противопо-
ложно. Но най-важният принцип в
модата на сезона е, че правилата са
измислени, за да се нарушават. Като
се вгледаш, това точно виолетово
стои доста ефектно на очите и на
устните. Твоята задача е максимално
добре да си нанесла червилото, така
че то да не излиза грозно от очер-
танията на устните. Съветваме те
да запечаташ самото червило с проз-
рачен блясък. Задължително използ-
вай молив за вежди, за да постигнеш
този поглед на жена вамп. И накрая,
едно правило, което никога не бива
да нарушаваш: когато гримът е в яр-
ки цветове, кожата трябва да изг-
лежда безупречно! Така че се погри-
жи за основата.

ди да си нанесла спиралата!

Цветът на рамката – 

като цвета на косата

Очилата са неизменна част от лицето ти,
затова цветът на рамката им трябва да е
в хармония с цвета на косата, тена и па-
литрата от цветове, в които се гримираш. 

*
Дамите със светли коси (независимо да-
ли по природа, или боядисани) е добре, ес-

тествено, да носят очила със светли рамки. 

*
Ако си с пепеляво руса коса или кичури
със заскрежен ефект, е добре да носиш

очила със златни рамки. Ако не си почита-
телка на златото, избери рамки в студени
пастелни цветове. 

*
За дамите с кестеняви или тъмноруси
коси са подходящи по-лъскавите рамки

(с отблясъци).  

*
На брюнетките им е позволено да но-
сят рамки във всякакви цветове. Но не-

ка имат предвид, че очилата с черни рамки
придават излишна строгост на изражение-
то на лицето.

Това са основните правила. Но все пак не
бива да се забравя, че очилата се носят все-
ки ден и не се сменят като костюма. Соле-
но ще ти излезе да сменяш рамките си се-
зонно според цвета на косата. Спокойно!
Днес се предлагат и рамки с променящи се
цветове. Е, по-скъпи са, но пък ги плащаш
веднъж.

Прическа по мярка

Формата на прическата трябва да бъде
съобразена с обема на очилата, формата на
рамките им и формата на лицето ти. Ста-
на сложно! Най-добре е да се посъветваш с
професионален визажист, когато решиш да
промениш основно формата на косата си. 

Само ти напомняме, че модерните напос-

ледък дълги бретони не са особено подходя-
щи за дами с очила. Или пък ако държиш да
си с бретон, то поне нека той е малко по-
къс (т. е. да не докосва рамките на очила-
та). Но според специалистите създаването
на обем в горната част на главата (какъв-
то прави бретонът) не е много препоръчи-
телно, ако носиш очила. За радост възроде-
ната модерна прическа „каре“, но по-дълго,
пасва перфектно на лице с очила. Но нека
очилата в този случай да са с тънки рамки!

А формата на очилата?

�На теория на кръгло лице отиват рамки с
квадратни и правоъгълни форми и заостре-
ни ъгли. �За правоъгълното лице са подхо-
дящи очила с овални рамки, достатъчно го-
леми, за да се постигне хармония с по-широ-
ката челюст. �На триъгълното лице под-
хождат закръглените очила с тънки рамки.
�Ако лицето ти е овално, можеш да си поз-
волиш рамки за очила във всякаква форма.
Стига да се харесваш в тях. �На практика
обаче няма две еднакви лица и категориите
„кръгло“, „квадратно“, „триъгълно“ и „овал-

но“ са доста обобщени. Така че, мери и се ог-
леждай добре в огледалото, преди да купиш
очилата. �Трябва да знаеш още, че хлабави-
те, падащи надолу по носа очила оптически
правят челото по-широко. Прекрасно – ще
изглеждаш по-умна. �Очилата с малки
стъкла „затварят“ лицето. �Очилата, ко-
ито стоят високо на носа, удължават оп-
тически самия нос. �Очилата с форма на
пеперуда създават впечатление, че прите-
жателката им е динамична натура. �Мал-
ките овални очилца, които се носят смък-
нати на носа, създават усещането, че чо-
векът, който ги носи, е сигурен и надежден.

Когато ги избираш

*
За разлика от слънчевите очила очилата
за коригиране на зрението не е нужно да

закриват веждите.

*
Ако имаш сенки или бръчици в околооч-
ния контур, добре е да си избереш таки-

ва очила, които да стигат точно до проб-
лемната зона. Така ще прикриеш недос-
татъците си.

*
Когато мериш очила, добре е косата ти
да е на опашка. Някои модели стоят

добре само на пусната коса, а на прибрана –
не. Обратното обаче е невъзможно!

Последни щрихи

*
Основното правило в гримирането да се
акцентира или на устните, или на очите,

но никога не и на двете едновременно, важи
и за дамите с очила. Ако рамките на очила-
та са внушителни, устните се подчерта-
ват съвсем дискретно и обратно, устните
се гримират в ярко червило, ако рамките на
очилата са тънки и дискретни. 

*
Ружът при всички видове рамки се нанася
по скулите на нивото на самите рамки.

Анастасия ЯНКОВА

ГРИМИРАНА ПО 
НОВОГОДИШЕН НАЧИН
ДОРИ И СЛЕД НОВА 
ГОДИНА
В празничната вечер дори и
безумният макиаж от 80-
те изглежда някак нормал-
но. Но да ходиш гримирана
така и през деня, е прекале-
но. Но какво да се прави?
Това диктуват тенденци-
ите за сезона – неон, бро-
кат, ярки червила. 
Модерните цветове
на сенките
Те всички са смесени с блес-
тящи частици. Актуални са
графитеносивото, смараг-
довозеленото, керемидено-
червеното и отровно лила-
вото. За червилата важи
правилото: водни и ярки!

ПО ЗАПОВЕД НА ДИДЖЕЯ ЕДИН ЗА ВСИчКИ
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КОСА

ППррииччеессккии,,  ллеессннии
ззаа  ппооддддъърржжааннее
ППррииччеессккии,,  ллеессннии
ззаа  ппооддддъърржжааннее

ТОчНИ КОНТУРИ

Подстрижката – това е при-
ческата! Особено в случая на
изразителното каре стил
„паж“. За да стои косата изпра-
вена и гладка, нанеси изглаждаш
гел още докато е влажна и я из-
суши, като я изтегляш с пръс-
ти напред в посока от тила
към брадичката. Хвърчащите
косъмчета се обуздават с малко
антистатичен лак за коса,
съдържащ блестящи частици.
ПОДСТРИЖКА: каре.
ОПТИМАЛНА ЗА дами с
права коса (от много фина до
много гъста) и овални лица.
ВЪЗМОЖНА Е И при дами с
чупливи коси. Но косата тряб-
ва да се изправи предварително
или с четка и сешоар, или с
преса за изглаждане. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: за
дами с прекалено широки лица.
Този бретон не би им отивал.
Ако косата ти е къдрава, също
не избирай тази прическа.

РИЖАВИ ВЪЛНИ

Червеното вече не е на мода, но, виж, рижа-
вото – да. Тук то блести в сигнални нюанси
върху буйната коса на плавни едри вълни.
Оформянето на тази прическа не е чак тол-
кова трудно. Малко пяна се разпределя рав-
номерно по все още влажните дължини,
след което косата се изсушава добре. Нак-
рая с помощта на едра маша (с диаметър 3
см) се навива на едри вълни, като се хващат
плътни и широки кичури от нея. Краищата
се „сресват“ с пръсти (или с гребен с редки
зъбци) и се напръскват с гланциран лак за ко-
са, за да изглежда прическата по-ефектно.
ПОДСТРИЖКА: коса с дължина малко до
под раменете се етажира само в краищата. 
ОПТИМАЛНА ЗА дами с гъсти, леко на-
чупени коси. Отива на лица с всякаква
форма.
ВЪЗМОЖНА Е И при дами с по-тънка ко-
са. Но трябва да се оформи с по-голямо ко-
личество пяна за обем и вместо с маша да се
обработи с топли едри ролки. След като се
развият ролките, косата не бива да се реши
с гребен. Само краищата є се „сресват“ с
пръсти, слага се малко лак  и... готово. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: ако косата ти
е много еластична (пружинираща). Тогава
вълните ще се превърнат в къдрици и ще се
окажеш със съвсем друга прическа.

В СТИЛ 60-ТЕ ГОДИНИ

Тази визия напомня малко на мисис Ро-
бинсън от култовия за 60-те години
филм „Абсолвентът“. За оформянето
на страничния бретон се използва го-
ляма кръгла четка. С нейна помощ
страничните партии и бретонът се
подвиват навън така, че косата да ос-
тане максимално далеч от лицето, т.
е. да оформи нещо като рамка. Накрая
краищата є се навиват навътре и се
изпичат добре със сешоара. Супердъл-
гият бретон отпред се сресва наст-
рани и се фиксира с лак за коса.
ПОДСТРИЖКА: дълго до брадич-
ката каре с удължен бретон. 
ОПТИМАЛНА ЗА дами с нормал-
на коса и с ъгловати лица.
ВЪЗМОЖНА Е И при дами с коси,
дълги малко под раменете коси. Но в
този случай краищата трябва да се
тупират, за да стоят по-високо. За
да издържи по-дълго прическата (да
не се развали от тежестта на коса-
та), се фиксира с повече лак за коса.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: силно
филираните коси не се поддават на
такъв вид извиване. Те няма да сто-
ят гладки и подвити навътре, а ще
щръкнат.
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ХОЛИВУДСКИ БЛЯСЪК

Къдрици на къса коса – запазена мар-
ка за актрисите от по-раншните
холивудски филми. Е, днес те пак са
на мода. За да се сдобиеш с тази ви-
зия, навлажни косата с флуид за къд-
рици и кичур по кичур я навий на
пръста си на охлювчета. Защипи ки-
чурите с щъркелчета и изчакай да
изсъхнат на стайна температура.
Махни щъркелчетата и разреши къд-
риците внимателно с четка. За пос-
тигане на повече обем впръскай лак
за коса в корените под всяка букла.
Накрая издърпай няколко палави ки-
чура да стърчат неподредени. 
ПОДСТРИЖКА: на черта – коса-
та трябва да е с дължина точно до
раменете, права.
ОПТИМАЛНА ЗА дами с нормал-
ни и фини, но прави коси и овални
лица.
ВЪЗМОЖНА Е И при дами с къдра-
ви коси. Но косата трябва да се на-
вие на по-едри ролки и да се изсуши
добре със сешоар. След това кичур
по кичур трябва да се оформи с ма-
ша (с диаметър около 3 см). Причес-
ката се фиксира с обилно количест-
во лак за коса.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: за дами
с плътна и гъста коса.
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ДЕТСКИ СПОМЕН ЖИВ

Една класическа прическа от 20-те години отново става актуална
през сезона пролет–лято 2007. Лошата новина е, че трябва да се
оформя на всеки четири седмици, ако искаш да запазиш обема на ти-
ла и дължината на бакенбардите. Косата е подстригана на стъпала,
краищата отпред са по-къси от тези на тила. За стилизирането на
тази прическа ти трябва вакса. С нейна помощ ще оформиш бакен-
бардите и въобще краищата, които трябва да са акцентирани. Вак-
сата се нанася много лесно – с пръсти.
ПОДСТРИЖКА: филирана и къса.
ОПТИМАЛНА ЗА дами с гъсти коси и овални лица.
ВЪЗМОЖНА Е И при дами с по-фини коси. Но след измиване по
косата трябва да се напласти пяна за обем и да се изсуши със сешо-
ар. Този продукт ще я направи по-стабилна. За фиксиране на кичури-
те използвай лек крем за дефиниране на краища, а не вакса, защото
ваксата сплъстява и „замазва“ тънките коси. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: за дами с кръгли лица. 

РРааззллииччннаа  
ввииззиияя  ззаа  ввссяяккоо  

ллииццее  ии  ввссяяккаа  ккооссаа  ––  
оотт  ррееттрроо  ддоо  ннееббрреежжннаа

ееллееггааннттнноосстт  ––  ссее  
ппооссттииггаа  сс  нняяккооллккоо  

ссъъввееттаа  ззаа  ппррааввииллнноо
ссттииллииззииррааннее..
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Вече познавате Мърфи, Мо-
ни, Нора, Цеци и Кали. Мо-

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

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

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

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

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

Монката

Цеци

Кали

Мърфи

Нора

�
Ф

РИ
ЗЬ

ОРС
КИ

САЛОН

Ж
еланието за про-
мяна е заложено
във всеки човек
(при някои хора се

появява по-често, а при други –
по-рядко). Когато обаче една
жена реши да направи коренно
преобразяване на косата си
(най-често промяната в женс-
ката визия някак естествено
започва оттам), нищо не може
да я удържи. Дори предупрежде-
нията и уверенията на фризьо-
ра, че няма невъзможни неща, но
има такива, които стават по-
трудно от други. 

Най-неспасяеми и настоятел-
ни са дамите, които следват
безрезервно модните тенден-
ции. Щом актуален за сезона е
някой нюанс на русото, те ис-
кат веднага да станат руси, не-
зависимо че в дадения момент
косата им е черна като антра-
цит.

Съгласен съм, че промяната в
цвета на косата обновява цяла-
та физиономия и освежава
излъчването, но сляпото след-
ване на модните тенденции не е
най-добрата тактика. За пред-
почитане е онова, което се по-

казва по модните подиуми, да
бъде възприемано творчески и с
разум. Но ние, фризьорите, не-
винаги имаме думата, защото
сме настроили ушите си да чу-
ват само думата на клиента. 

Затова и често пъти изпада-
ме в комплицирани ситуации. В
най-затруднено положение сме
пред желанието на някоя клие-

нтка да стане

от чернокоса 
русокоса

И до днес тази преобразяваща
манипулация се смята за висш
пилотаж във фризьорството.
А понякога даже е невъзможна.
Крайният резултат почти ви-
наги е непредвидим. Успехът

или неуспехът на манипулация-
та зависят от количеството
натрупани черни пигменти (от
предишните боядисвания) по
дължините на косата. Ако кли-
ентката години наред е оцве-
тявала косата си само с черна
боя, тогава процедурата по дег-
римирането на стария цвят
(изчистването на натрупаните
колоранти по дължините) вина-
ги е с неясен край.  

С КАКВО СЕ

„ИЗПИРА“ КОСАТА

Обикновено за изтриването
(или наричано от фризьорите
още „изпиране“) на цвета се
използва специален продукт,
който, освен да смъкне цвет-
ните пигменти от повърхно-
стта на косъма, има за цел да
запази и самия косъм жив и
еластичен. За уточнение,
изтриващите продукти не
бива да се бъркат с продук-
тите за изсветляване и изру-
сяване на косата (като блон-
дора например).  
В случай че избраният „изпи-
ращ“ химикал не помогне (т.
е. не доведе до желания резул-
тат), ние сме принудени да
използваме по-агресивни хими-
кали за обезцветяване (с по-

ТТррууддннииттее  ппррооммееннииТТррууддннииттее  ппррооммееннии



нисък процент на оксиданта),
които за голямо съжаление
направо повреждат косъма
(особено ако косата на клие-
нтката е много тънка и мно-
го рядка).

От червенокоса –
русокоса

Друга трудно осъществима
промяна е от червена косата да
стане веднага руса. Проблемът
тук е, че червеното във всички-
те му нюанси – махагон, виолет
и мед – е много упорито и поч-
ти винаги избива под новия
цвят (особено ако той е по-
светъл) след второто-трето-
то измиване на косата. 

За да се неутрализират черве-
ните оттенъци, и в този случай
се налага фризьорът да прибегне
до дегримиране на косата, пре-
ди да пристъпи към боядисване-
то є в мечтаното русо. 

За радост този вариант на
промяна е малко по-лесно осъ-
ществим, защото в този слу-
чай косата може да се боядиса
в интензивно пепелно русо (ру-
со със сив оттенък) и тогава
резултатът ще е със сигур-

ност добър (макар че постиг-
натият цвят няма да бъде
много светъл). Всеки фризьор е
наясно, че сивото гарантирано
неутрализира червените от-
тенъци.

В заключение искам да успокоя
дамите, които твърдо са реши-
ли да се подложат на една от
двете горецитирани промени,
че макар и трудно осъществи-
ми, те не са невъзможни. Но ви
предупреждавам да се заредите

с повече търпение и разбиране.

За да помогнете 
на фризьора

ви съветвам да не се боядисва-
те поне два месеца, преди да
предприемете въпросната про-
мяна (т. е. да оставите косата
в корените да израсте поне 2–3
см). Това значително ще улесни
работата на стилиста. И още
един съвет. Ако често се боя-
дисвате сами вкъщи, не нана-
сяйте всеки път боята и в ко-
рените, и по дължините. Дъл-
жините е добре да се боядисват
през месец. Не всеки месец.

„ЛОШАТА“ КЪНА

Къната (независимо черна,

червена или безцветна) е мно-

го коварен продукт за коло-

риране, защото за разлика от

боята, която прониква във

вътрешността на косъма, тя

се напластява само върху не-

говата повърхност. Дългого-

дишното използване на къна е

също една сериозна пречка за

осъществяване на коренни

промени в цвета на косата.

Причината е, че тя „запечат-

ва“ кутикулните люспи и

косъмът става като брони-

ран. Напластеният слой къна

се явява бариера за прониква-

нето на какъвто и да е цвят

боя за коса във вътрешност-

та на косъма. 

Ако дълго време сте използ-

вали къна за боядисване на ко-

сата, преди да решите да пре-

минете към оцветяване с боя

за коса, е препоръчително да

се подстрижете. Друго не

помага! Дори и да изчакате

определен период къната да

падне, върху косъма винаги ще

има остатъци от нея, които

ще попречат на равномерно-

то боядисване с боя. 

Някои професионални продук-

ти за изсветляване и обезц-

ветяване не бива въобще да

се използват върху къносана

коса, защото могат да дове-

дат буквално до стопяване на

косъма.

Симеон ВЕДЕВ

CMYK-37

Бела, брой 3 (109), 2007
37

Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�

� 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

Напречен разрез на косъм
под микроскоп



Г
рейпфрутът влияе благот-
ворно на всякакъв тип ко-
жа. Почистено и намазано
само със сок от този елик-

сир, всяко лице изглежда подмла-
дено. Защо? Защото грей-
пфрутът е съкровищница за ми-
нерални соли, калий, манган и
много витамини: С, А, В, Р и D.

ПОчИСТВАЩ ЛОСИОН

За да светнат лицето и шия-

та, намажи ги с лосион, при-

готвен от сока на плода, мал-

ко сурово прясно мляко и 1 ч.

л. мед. Изчакай 10 минути,

след което изплакни с хладка

вода. За да има ефект, проце-

дурата се прави 2–3 пъти сед-

мично. През останалите дни

кожата се обтрива с разре-

ден с минерална вода сок от

грейпфрут.

Ако кожата е 
суха и отпусната
Първо, масажирай я нежно с

резенче охладен грейпфрут за
няколко минути и я остави да
изсъхне. После я намажи със зех-
тин (на тънък слой) и я остави
да престои 15 минути. Накрая
нанеси маска, приготвена от 1
разбит жълтък, 1 с. л. пчелен
мед и намачкан на кашичка
плод. Маската престоява 30
минути и се отстранява с хлад-
ка вода.

Ако е мазна
Предварително я измий с топ-

ла сапунена вода или направи
парна баня с малко сода бикар-
бонат. Натрий лицето със сок
от грейпфрут и като поизсъх-
не, нанеси на равномерен слой

кашичка от намачканата ме-
сеста част на плода. Маската
престоява 15–20 минути, след
което се измива с хладка вода.
Грейпфрутът свива порите и
премахва лъскавината.

Ако е осеяна 
с много бръчки

Първо, тя се почиства с браш-
нен разтвор (малко брашно се
разбърква в топла вода), подсу-

шава се и се намазва със зехтин.
Изчакай, докато зехтинът по-
пие. Изплакни лицето с топла
вода. След това нанеси маска,
приготвена от 2 с. л. намачкани
парченца от грейпфрут, 1 с. л.
кисело мляко, 1 с. л. оризово
брашно и 1 с. л. сок от моркови.
Маската се покрива с найлон.
Изчаква се да подейства 30 ми-
нути, след което се изплаква
със студена вода и лицето от-
ново се намазва с разреден с ми-
нерална вода сок от грейпфрут.
Ако прилагаш тази процедура
2–3 пъти седмично, тенът ти
видимо ще стане по-розов, а ко-
жата – по-гладка.

Ако е с лунички или
пигментни петна
Лицето се натрива с парче

грейпфрут и се изчаква да
изсъхне. Измива се с хладка во-
да. Луничките и петната се
третират всеки ден за дълъг
период от време. Същото се
прави и против комедони.

Ако ръцете ти 
са напукани

За подхранване и избелване
на кожата на ръцете се използ-
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Розова и 
свежа като
грейпфрут

Розова и 
свежа като
грейпфрут

Американски учени открили на какво се дължи незаменимостта на грейпфрута в борбата с
наднорменото тегло – на пектина в съдържанието му. 

Òîïè ìàçíèíèòå Благодарение на пектина захарите се усвояват по-бързо, а неусвоените пък
се елиминират по-лесно. Доказано е също, че ако половин час преди хранене изядеш 1/2 грей-
пфрут, ще ускориш метаболизма и тялото по-бързо ще се справи с постъпилите мазнини и

захари от храната. Чудесно, защото точно неизползваните за енергия мазнини и захари се превръ-
щат в телесни мазнини! 

Ïðèòúïÿâà ÷óâñòâîòî çà ãëàä Пектинът в състава на грейпфрута се свързва с водата в сто-
маха и увеличава обема на съдържимото му. Затова дълго време след като си изяла 1 грей-
пфрут, не чувстваш глад.
Ñòàáèëèçèðà íèâàòà íà èíñóëèí, ïî-èçâåñòåí êàòî „õîðìîíà íà ãëàäà“ За много процеси,
протичащи в човешкия организъм, инсулинът е полезен, но със сигурност е виновен за напъл-
няването. Когато хапнем повече въглехидратни или мазни храни, нивото на инсулин се увели-

чава, а увеличеното му количество провокира образуването на ензими, които блокират разгражда-
нето на захарите и мазнините. Високото съдържание на инсулин в кръвта събужда вълчи глад.
Особено за нещо сладко. Когато го заситим с парче торта например, тялото ни произвежда още
повече инсулин, което отново поражда глад. Пектинът в състава на грейпфрута разкъсва този
дяволски кръг. Ако изядеш половин или цял грейпфрут, когато изпиташ глад за сладко, желанието
ти за шоколад или петифура веднага ще секне.

Çàùî ñå îòñëàáâà îò ãðåéïôðóòà
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ва лосион, приготвен от смля-
ната месеста част на плода и
малко олио. Ръцете се намазват
с кашата. Изчаква се 30 мину-
ти, след което се измиват с
топла вода.

Загрубелите и напукани лак-
ти първо се накисват в сапуне-
на баня, за да омекне кожата
им. След това се натриват с
парче кора от грейпфрут. Изп-
лакват се и после към всеки от
тях се прикрепва с помощта на
марля кашичка от настъргана
кора от грейпфрут. Изчакай с
тези компреси 60 минути.
След това измий кожата с
топла сапунена вода и намажи
лактите с подхранващ крем.
Същата процедура се прилага и
за загрубяла кожа на коленете и
петите.

Антицелулитна 
терапия

Маслото от грейпфрут е на
особена почит и в козметика-
та, и в медицината. То се доби-
ва чрез студено пресоване. При-

лага се с успех в битката с целу-
лита. Използва се самостоя-
телно за масажи или се смесва с
други масажни антицелулитни
масла. Масажното масло от
грейпфрут е чудесно средство
и за отстраняване на отоци по
краката. 

Нещо специално 
за деколтето

Нанеси върху кожата на де-
колтето и бюста маска, при-
готвена от настъргани свежи
кори от грейпфрут, намачкано
парче от плода, малко соево
олио и малко пчелен мед. След
намазването покрий кожата
със затоплена памучна кърпа.
Добре е да полежиш с компреса
около час. След това вземи
хладък душ. Намажи кожата
със сок от грейпфрут и не го
отмивай. За да има ефект, про-
цедурата трябва да се прави
поне два пъти седмично. През
другите дни от седмицата мо-
жеш да правиш само намазвания
със сок от грейпфрут.
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СОчНА ПОЛЕЗНА ЗАКУСКА

РЕЦЕПТА ОТ АЗИАТСКАТА КУХНЯ
Продукти за 6 порции: �3 неголеми грей-

пфрута �1 опаковка сушени калмари �2 с. л.

сусам �1/2 ч. л. сусамово масло
Приготвяне: 1. Грейпфрутите се измиват и
се изтриват с хавлиена кърпа. Всеки един
плод се разполовява и всяка половинка се
изтърбушва с помощта на остра чаена лъ-
жичка. Месото на плодовете се нарязва на

едри парчета. Получените „чашки“ се почи-
стват от белите ципи. 2. Сушените калма-
ри се нарязват на тънки сламки или се разде-
лят с ръце на влакна. 3. Сусамът се запържва
до златисто в тиган  с незалепващо покри-
тие (без да се слага олио). Всички съставки
се смесват  и се подправят със сусамово
олио. По желание салатата може да се подп-
рави със смлян черен пипер или с нарязан на
ситно зелен лук. Сервира се в грейпфрутени-
те „чашки“.

Страниците подготви Д-р Неделка МИТРЕВА

ää ðð àà ââ íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
По-енергични със
SupraVit 40+

С напредване на възра-
стта стресът, вредни-
те навици и нездравос-
ловните храни започ-
ват да влияят все по-
неблагоприятно на ор-
ганизма. Имунната за-
щита отслабва, кръво-
носните съдове се
стесняват и рискът
от сърдечносъдови за-
болявания става по-го-
лям.
За да се пребори с вред-
ното влияние на околна-
та среда и понякога с ло-
шия начин на живот,
„Суправит“ създаде спе-

циална формула от витамини, които
да окажат благоприятно влияние на
хората над 40-годишна възраст.
SupraVit 40+ съдържа балансирана
комбинация от витамини, които са
необходими за целия организъм. Не-
утрализира свободните радикали и
подобрява общото физическо със-
тояние. Той укрепва имунната сис-
тема, подобрява кръвотворната
функция на организма, забавя проце-
са на стареене и дава сили и енергия.

Pampers учи младите
майки на грижи 
за новороденото
Procter & Gamble (P&G), една от
най-големите компании в света, ко-
ито произвеждат еднократните
бебешки пелени Pampers, в сътруд-
ничество с Българската педиатрич-

на асоциация (БПА) подготви
кратък образователен филм с ос-
новни съвети за кърменето, хигие-
ната, пелените и ваксинациите през
първата година след раждането на
бебето. Темите във филма предс-
тави пред журналисти председате-
лят на БПА доц. д-р Евгений Генев.
Информацията по тези теми е съ-
образена с най-новите виждания на
Световната здравна организация и
на българската педиатрична школа

за кърменето. Филмът бе прожек-
тиран в десет от най-големите АГ
клиники в София, Пловдив, Стара
Загора, Плевен, Варна, Русе и Доб-
рич. Една от основните цели на
партньорството между Procter &
Gamble и БПА е да се подпомогнат
здравнопросветните усилия на бъл-
гарските лекари и медицински сест-
ри, насочени към младите майки.
Самите майки потвърждават, че
филмът им е предоставил полезни
съвети, както и ясни практически
разяснения за грижите, необходими
за бебето. Програмата се финанси-
ра изцяло от търговската марка ед-
нократни бебешки пелени Pampers.
Pampers има готовност за дългос-
рочно сътрудничество и може да
предостави филма и на други болни-
ци, участващи в програмата. 
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—
ериозната зима вече
е зад гърба ни. Мно-
гото мина, мъничко
остана. И за щастие

студът не беше чак толкова
безпощаден през този сезон. Се-
га дните осезателно нараст-
ват, а в нас се надига онова при-
ятно желание за нов живот, за
нова пролет... 

Иска ни се да излезем навън, да
флиртуваме, да спортуваме, да
вилнеем... Но! Това “но” не пред-
вещава нищо друго освен банал-
на, омразна и лепкава пролетна
умора, която ни пречи да
постъпим така, както желани-
ето за живот ни диктува. Тя
слага прът в енергийното ни ко-
лело и ни прави

мудни, тромави 
и нацупени

От липсата на движение и пре-
калено мазната храна, с която
прекалявахме през зимата, сега
организмът ни се чувства изто-
щен въпреки слънчевото време и
затоплянето. Има обаче дарове
на природата, които могат да
ни станат добри помощници в
този тежък период. Един от

тях е копривата, която впечат-
лява с високото си съдържание
на полезни вещества. Най-добре
е да се прилага за подсилване на
организма в началото на пролет-
та. Тя прочиства кръвта от
токсините и шлаките, натрупа-
ни през цялата зима, стимулира
обмяната на веществата,
действа профилактично на бо-
лести на пикочния мехур и об-
лекчава артритни болки. Полез-
на е във вид на чай, салата или
супа (повече подробности проче-
ти на стр. 42). 

Липса на желязо
Естествено, на организма му

трябва време, за да се пренаст-
рои от режим на студ и мраз
към режим на слънце и птичи
песни, от тъмнината към
светлината, от късите към

дългите дни. Зад характерните
за този сезон бледност и хро-
нична отпадналост може да се
крие недостиг на желязо.

От липса на желязо
страдат 40% от жените 
в детеродна възраст.

Впрочем липсата на желязо
усилва симптомите на пролет-
на умора и порочният кръг се
завърта. 

Желязото спада към елемен-
тарните животоподдържащи
субстанции, нужни на човешкия
организъм, за да функционира
правилно. Този микроелемент
взима участие в изграждането
на червения, оцветяващ кръвта
пигмент хемоглобин, който пък
е транспортното средство на
кислорода до клетките на орга-
низма. 

Липсва ли желязо, липс-
ва хемоглобин и следо-
вателно на клетките
не им достига кисло-
род. Видимите последи-
ци от това са умора,
бледност и невъзмож-
ност за концентрация.

Жените са по-предразположени
към загуба на желязо от мъжете
заради месечния цикъл. Затова и
нуждата им от този микроеле-
мент е много по-голяма. 

Двойна заплаха 
за вегетарианците

Фатално може да стане поло-
жението при вегетарианците,
защото така ценното желязо
се съдържа предимно в продук-
ти от животински произход.
Онова, което е складирано в
растенията, е трудно усвоимо
от организма – най-много 5%
от него постъпват в кръвта
(срещу над 20% на желязото с
животински произход).

Недостигът на желязо се уста-
новява трудно. При недостатъч-
но зареждане отвън организмът
започва да опустошава своите
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Пролетна умора 

œŒƒ  ŒÕ“–ŒÀ
Пролетна умора 

œŒƒ  ŒÕ“–ŒÀ

«‡˘Ó, Í‡ÚÓ ÔÛÍÌÂ ÔÓÎÂÚÚ‡, 

‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÍËÔËÏ ÓÚ ÂÌÂ„Ëˇ, 

ÌËÂ Ò‡ÏÓ Ï˙ÌÍ‡ÏÂ Ë ÒÂ ˜ÛÏÂËÏ?

«‡˘Ó ÒÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ÏÂ ËÁÚÓ˘ÂÌË 

‰Ó Í‡ÂÌ ÔÂ‰ÂÎ? » ÏÓÊÂÏ ÎË ‰‡ 

Ó·ÎÂÍ˜ËÏ ÚÂÁË ÂÊÂ„Ó‰ÌË 

ÒÂÁÓÌÌË ÒÚ‡‰‡ÌËˇ?
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резерви. И чак когато всички за-
пасни депа се изпразнят, се поя-
вяват типичните симптоми на
отпуснатост и бледност, които
могат да подскажат, че желязо
няма. И в склада...

Но тъй като вегетарианците
не могат да запълнят празните
депа само с растителни храни,
препоръчително е да приемат
желязо и под формата на табле-
ти и хранителни добавки. Пара-
лелно с това е добре да пият и ви-
тамин С, защото той оптимизи-
ра усвояването на желязото.

ПОВЕчЕ МЕСЦЕ

И чЕРЕН ДРОБ

Организмът складира 5 г желя-
зо и всеки ден отделя по 1 мг
от него. А жените в детерод-
на възраст изразходват дори
по 2 мг. Тъй като тялото не
може да произвежда само то-
зи жизненоважен микроеле-
мент, трябва да му го доста-
вяме отвън. Затова 3–4 пъти
седмично е препоръчително да
се ядат месо или черен дроб.
Пълнозърнестият хляб, леща-
та и белият боб също спадат
към основните доставчици на
желязо, макар че, както обяс-
нихме по-горе, растителните
източници не вкарват много
желязо в организма.

Още пролетни 
оплаквания

МУСКУЛНА ТРЕСКА Кога-
то се покаже първото слънце и
ни обзема желание да влезем във

форма за сезона на разголването,
се оказва, че не можем да мръд-
нем от умора. Желанието ни да
спортуваме сега е много по-го-
лямо от възможностите ни. За-
това много често физическите
усилия напрягат мускулите и
водят до мускулна треска. Това
неприятно оплакване можеш да
избегнеш, като не забравяш пре-
ди и след тренировка да правиш
разтягащи упражнения. Освен
това не бива да спираш да се
движиш въпреки болките. Раз-
ходките, плуването, бавното
каране на колело ще ти подей-
стват добре. Постави си за цел
да правиш само бавни, ненато-
варващи мускулите упражнения.
Трябва да знаеш, че при наличие-
то на мускулна треска масажи-
те са противопоказани. Те само
увеличават болката!

ГЛАВОБОЛИЕ Смяната на
сезоните често причинява т.
нар. сезонно главоболие. Друга
причина за появата му може да
бъде високото кръвно налягане,
причинено от стрес. В подобни
случаи не те съветваме веднага
да посягаш към хапчетата. Лег-
ни и покрий челото с хавлиена
кърпа, напоена със студена вода.
След около 20 минути болката
ще намалее. Добре действат и
инхалациите с маточина. Ако
главоболието ти е много силно
обаче, трябва да посетиш лека-
рския кабинет.

Дарин НИКОЛОВ

Съвети за по-пролетно
настроение

СИЛА ОТ ВИТАМИН С Сега имунната система се
нуждае от много витамин С. Той се съдържа в най-

големи количества в цитрусовите плодове (особено в ки-
вито), червените чушки, магданоза и копривата.

ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА ГАРДЕРОБА Като го отво-
риш, от него със сигурност ще изпаднат дрехи, кои-

то не си обличала от години? Отърви се от тях! Ще ти
олекне. И на гардероба – също.

ШОПИНГ Купи си няколко нови дрешки в ярки цве-
тове. Един оранжев пуловер или една слънчево жълта

блузка ще те накарат да се усмихнеш.
ДРЕБОЛИИ ЗА ДОМА Уший или купи нови възглав-
ници за дивана в хола. Или пък пъстра весела покрив-

ка за кухненската маса. Боядисай някоя стена в жилище-
то си в различен цвят от останалите. Зеленото напри-
мер действа успокояващо, синьото – отпускащо, а жъл-
тото – тонизиращо. 

ЦВЕТЯ ВЪВ ВАЗИТЕ Няма значение дали ще избе-
реш кокичета, фрезии или лалета. Важното е да не

оставяш вазите вкъщи и в офиса празни. 
КУЛИНАРСТВАНЕ С ПРИЯТЕЛИ Всеки от прияте-
лите ти може да даде идея за приготвяне на ястие.

И да ти помогне. Така е по-весело и готвенето не изглеж-
да досадно задължение. 

ЧАЙ ОТ ДЖИНДЖИФИЛ Разбъркай 1 ч. л. джинд-
жифил в чаша вряла вода и остави да престои. Джинд-

жифиловата запарка загрява, ободрява и зарежда с енергия.
ПОДРЕДИ СТАРИТЕ СНИМКИ В АЛБУМИ Често
съхраняваме спомените си в пликове или кутии. Сега е

моментът да сложиш снимките в албуми. Тъкмо повод да
ги разгледаш отново и да си спомниш хубавите моменти.

ДЕН ЗА РАЗХУБАВЯВАНЕ Отделяй по един ден сед-
мично за красотата си. Поглези се с масаж, сауна, со-

лариум, прическа или маска за лице. Ще се почувстваш по-
щастлива дори само от факта, че правиш нещо за себе си.

АРОМАТИЗИРАЙ СТАИТЕ ВКЪЩИ Няколко капки
етерично масло от розмарин или лимон ще ти подей-

стват освежаващо. Розата, жасминът и портокалът пък
гонят тъгата и меланхолията, а лавандулата и ментата
– нервността и напрежението.

ВЛИЗАЙ ВЪВ ВАНАТА! Навън все още е студено. За-
това топлата вана е все още благодат. Не забравяй

обаче, че водата в нея трябва да е с температура 38 °С.
Ако е по-гореща, ще излезеш от ваната по-уморена. Ете-
ричните масла от мандарина, роза и лимон са с доказано
енергизиращо действие. Смеси 5 капки от едно от тези
масла с 1 с. л. прясно мляко или течна сметана и разтво-
ри сместа във водата във ваната.

ПИШИ ПОВЕЧЕ ИМЕЙЛИ НА ПРИЯТЕЛИ Ще ти
подейства добре да разтовариш душата си върху кла-

виатурата. Сподели с приятелите и тъгата, и радостта си. 
СЛУШАЙ ЛЮБИМАТА СИ МУЗИКА Пускай по-чес-
то любимото си CD и танцувай вкъщи пред огледа-

лото. Танците действат релаксиращо.

Усмихвай се пове-
че. Напук на про-
летната умора.
Пусни една усмивка
на шофьора на
маршрутката, на
продавачката в су-
пермаркета, на ко-
лежката, която
всеки ден те ядос-
ва. Да се обзало-
жим, че всички те
ще започнат да се
държат по-прияте-
лски с теб! 
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К
опривата се показва през ранна про-
лет, когато снегът още не е успял да
се стопи. Никой, който се е разхож-
дал без дълги чорапи в планината, не е

бил пощаден от нейните парещи целувки.
Интересен е фактът, че в миналото от
копривата добивали прежда и изработвали
от нея дръжки за чанти, връвчици и въже-
та. Днес никой не тъче и не преде коприва,
но затова пък всички продължаваме да се
възползваме от нейните лечебни свойства. 

Копривата е едно от най-полезните за чо-
века растения, особено младата. 

В парливите є листа се съдър-
жа два пъти повече витамин С,
отколкото в боровинките 
например, а освен това – 
витамините К, Б1, Б2, панто-
тенова киселина (участва в
енергийния обмен в организма),
железни соли, калций и калий. 

Предварително измита и бланширана,
копривата е чудесна витаминозна добавка
към салати. 100–150 г свежа коприва покри-
ват дневната необходимост на човек от
практически всички ценни витамини и мик-
роелементи. 

И жари, и лекува
Списъкът с целебни свойства на коприва-

та е внушителен. Тя активизира обмена на
веществата, подобрява състава на кръвта,
сваля температурата, облекчава симпто-
мите на треската и алергичните реакции,

елиминира излишната глюкоза от организ-
ма и успокоява ревматични болки. В мина-
лото за лечение на радикулит на болния се
предписвали сухи бани с коприва, а коприве-
ният сок е бил използван като средство за
подобряване на апетита. Копривата се це-
ни от медицината най-вече заради нейното
кръвоспиращо действие. Още през XVII в.
руските лекари налагали раните на пациен-
тите си с намачкани копривни листа.

В съвременната медицина настойката от
изсушени копривни листа се приема перо-
рално като кръвоспиращо средство при ма-
точни кръвоизливи. Приготвянето є в до-
машни условия не е никак сложно: 2 с. л. лис-
та от коприва (купуват се от аптеката)
се слагат в емайлиран съд, заливат се с 1 ч.
ч. вряла вода, похлупват се с капак и се заг-

ряват на водна баня в продължение на 15
минути. След това настойката трябва да
се охлади и прецеди. Полученото лекарство
се приема по 1 с. л. 3–4 пъти на ден, 30 ми-
нути след хранене.

Листата на копривата влизат в състава
на билковите смеси за лечение на стомаха и
за регулиране на работата на стомашно-
чревния тракт. Подобни билкови смеси съ-
що можеш да купиш в готов вид от апте-
ката. Освен коприва в тях има също коре-
нище от валериан, корени от аир и други
билки. 

Не коса, а грива
Копривата е добре известна в козметоло-

гията. Екстракти от нея влизат в съста-
ва на много лечебни шампоани против косо-
пад. Не по-малко ефективно натурално
средство за борба с косопада, за заздравява-
не на косъма и за подсилване на растежа на
косата можеш да си приготвиш и сама вкъ-
щи. Свари за 5 минути 1 с. л. листа от коп-
рива в 1 ч. ч. вряла вода. Изчакай отварата
да се охлади, прецеди я и след измиване на
косата втривай тази течност в корените.
За да има ефект, трябва да правиш тази
процедура поне веднъж в седмицата в
продължение на 1–3 месеца. Ще се изнена-
даш колко блестяща и здрава е станала ко-
сата ти след това.

Впрочем в миналото копривата е била изпо-
лзвана и като средство за прогонване на ру-
салки и вещици. Смятало се, че те най-много
се боят от трепетлика и коприва. 

CMYK-42

42
Бела, брой 3 (109), 2007

НАТУ
Р-

АПТЕ
КА

≈‰Ì‡ Ì‡Ó‰Ì‡ Ï˙‰ÓÒÚ „Î‡ÒË, 
˜Â ÍÓÔË‚‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÏÂÒÚË 
˜Ë˜Ó ‰ÓÍÚÓ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡. 
ŒÒ‚ÂÌ ˜Â Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÎÂ˜Â·Ì‡, 
Úˇ Â Ë ÏÌÓ„Ó ‚ÍÛÒÌ‡.

 Œœ–»¬¿“¿ Œœ–»¬¿“¿

КОПРИВНА САЛАТА

С ЯЙЦЕ И СМЕТАНА

Продукти �200 г коприва �30 г
сметана (или изцедено кисело мля-
ко) �2 яйца �сол �оцет
Приготвяне Копривата се измива
на течаща вода. В купа се отделят
само листата є и се сваряват 5 ми-
нути. Течността се прецежда, лис-
тата се нарязват на едро и се
подправят с оцет. Добавят се
твърдосварените яйца, нарязани на
кръгчета, сметаната и солта. Всич-
ко се обърква внимателно. Да ви е
сладко!

Неделка МИТРЕВА

И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО

Твоята 
приятелка
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«
‡ ÒÚÂËÎËÚÂÚ „Ó‚ÓËÏ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰‚ÓÈÍ‡Ú‡ ‚Ó‰Ë Â‰Ó‚ÂÌ
ÔÓÎÓ‚ ÊË‚ÓÚ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 1 „Ó‰ËÌ‡, ·ÂÁ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÔÂ‰Ô‡ÁÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ë ÌˇÏ‡ Á‡·ÂÏÂÌˇ‚‡ÌÂ. 

◊≈—“Œ“¿“¿ Õ¿ —“≈–»À»“≈“¿ ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË ÒÂ ‰‚ËÊË
ÏÂÊ‰Û 8 Ë 15%. ” Ì‡Ò Úˇ Â ÓÍÓÎÓ 15%, ÓÚ ÍÓËÚÓ 10% Òe Ô‡‰‡Ú
Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËˇ ÒÚÂËÎËÚÂÚ (ÊÂÌË, ÍÓËÚÓ ÌËÍÓ„‡ ÌÂ Ò‡ Á‡·Â-
ÏÂÌˇ‚‡ÎË) Ë 5% ≠ Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌËˇ (ÊÂÌË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÏ‡ÎË ·ÂÏÂÌ-
ÌÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Í‡Í Â Á‡‚˙¯ËÎ‡, Ë ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡·ÂÏÂÌÂ-
ˇÚ). œÓÛ˜‚‡ÌÂ, Ô‡‚ÂÌÓ Û Ì‡Ò ÔÂÁ 2003 „. ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚‡
UNSPA (‘ÓÌ‰‡ ÔÓ Ì‡Ó‰ÓÌ‡ÒÂÎÂÌËÂ Ì‡ ŒŒÕ), ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡, ˜Â
Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ô˙‚Ë˜ÂÌ:‚ÚÓË˜ÂÌ ÒÚÂËÎËÚÂÚ Â 70:30
ÔÓˆÂÌÚ‡. Œ·˘Ó ·ÓˇÚ Ì‡ ‰‚ÓÈÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË
Ò˙Ò Á‡˜Â‚‡ÌÂÚÓ, ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Â ÓÍÓÎÓ 250 000.
◊ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂËÎËÚÂÚ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÚ‡. œË
ÊÂÌËÚÂ Ì‡‰ 35-„Ó‰Ë¯Ì‡ ‚˙Á‡ÒÚ ıÓÏÓÌ‡ÎÌËˇÚ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ
ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ˇÈ˜ÌË-
ÍÓ‚‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ. 
œ–»◊»Õ» Õ‡È-˜ÂÒÚËÚÂ Ò‡ Û‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ï‡ÚÓ˜ÌËÚÂ Ú˙·Ë, ÂÌ‰ÓÍËÌÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ë ÎËÔÒ‡ Ì‡ Ó‚ÛÎ‡ˆËˇ.
œÓ·ÎÂÏ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ë Ì‡ Ï˙Ê‡. «‡ÚÓ‚‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
Á‡ÔÓ˜ÌÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ, Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÒÔÂ-
ÏÓ„‡Ï‡.
À»œ—¿“¿ Õ¿ Œ¬”À¿÷»fl œ–» Δ≈Õ¿“¿ ÒÂ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ Ò ıÓ-
ÏÓÌ‡ÎÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ, ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ÔÂ„ÎÂ‰ Ë ÚÂÒÚÓ‚Â Á‡ Ó‚Û-
Î‡ˆËˇ.  Ó„‡ÚÓ ÊÂÌ‡Ú‡ ÌˇÏ‡ Ó‚ÛÎ‡ˆËˇ, ÒÂ ÔË·ˇ„‚‡ ‰Ó ÒÚËÏÛ-
Î‡ˆËˇ Ò ÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚË ≠ ‡ÌÚËÂÒÚÓ„ÂÌË. œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÊÂÌËÚÂ Â‡„Ë‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÎÂ˜ÂÌËÂ, ÌÓ ËÏ‡ Ë Ú‡ÍË‚‡, ÍÓË-
ÚÓ ÌÂ Â‡„Ë‡Ú. œË Úˇı ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔËÎÓÊË ÒÚËÏÛÎ‡ˆËˇ Ò
„ÓÌ‡‰ÓÚÓÔÌË ıÓÏÓÌË, ÍÓËÚÓ ‚ ÌÓÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ÔÓËÁ-
‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ ıËÔÓÙËÁ‡Ú‡. “Â Ò‡ Â‰ÌÓ ÓÚ ÔÓ-ÌÓ‚ËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ÒÚËÏÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ Ó‚ÛÎ‡ˆËˇÚ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ

‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ò ‰Û„Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
œÂ‰Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 50 „Ó‰ËÌË ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Óı‡ œ⁄–¬»“≈ ”–»Õ¿–Õ»
œ–≈œ¿–¿“», ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌË ÓÚ ÛËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÊÂÌË ‚ ÏÂÌÓÔ‡ÛÁ‡.
—ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ ·Â Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ÂÍÓÏ·ËÌ‡-
ÌÚÌË ÔÂÔ‡‡ÚË (Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ „ÂÌÌÓÚÓ ËÌÊÂÌÂÒÚ‚Ó). ¬Ë-
ÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡ Ó·‡˜Â Â „ÓÎˇÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ≠ 1 ‡ÏÔÛÎ‡ ÒÚÛ-
‚‡ Ì‡‰ 100 Î‚. ¿ Á‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÒÚËÏÛÎ‡ˆËˇ (·ÂÁ ËÌ ‚ËÚÓ ÓÔ-
ÎÓÊ‰‡ÌÂ) ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÊ‰Û 10 Ë 20 ‡ÏÔÛÎË. œË ËÌ ‚ËÚÓ
ÏÂÚÓ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó 50 Ë ÔÓ‚Â˜Â ‡ÏÔÛÎË.
“Ó‚‡ Ì‡ÎÓÊË ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ÛËÌ‡ÌËÚÂ ÔÂÔ‡‡ÚË, Ò˙Á‰‡-
‰ÂÌË ÔÓ ÌÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÔÂ˜ËÒÚÂ-
ÌËÚÂ ÛËÌ‡ÌË ıÓÏÓÌË. ” Ì‡Ò ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 2 „Ó‰ËÌË ·ˇ-
ı‡ Â„ËÒÚË‡ÌË ÔÂÔ‡‡ÚËÚÂ ìÃÂËÓÌ‡Îî Ë ì‘ÓÒÚËÏÓÌî. 
¬»—Œ Œœ–≈◊»—“≈Õ»“≈ ”–»Õ¿–Õ» œ–≈œ¿–¿“» ÒÂ ÔÓÌ‡ÒˇÚ ÏÌÓ„Ó
‰Ó·Â ÓÚ ÊÂÌËÚÂ, ÌˇÏ‡Ú ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË, ÔÎ˛Ò ÚÓ‚‡
ËÏ‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ËÎË ‰ÓË ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÒËÌÚÂÚË˜ÌËÚÂ, ‡ Ò‡ Ë ‰‚‡ ‰Ó ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-
Â‚ÚËÌË. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ
ıÓÏÓÌËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÌ ‚ËÚÓ ÓÔÎÓÊ‰‡ÌÂ. ŒÒÓ·ÂÌÓ
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÚÓˇÚ ÓÔËÚËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË. 
œËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌË Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó Ò˙Ó·-
‡ÁÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌË ÒÚ‡‰‡ÌËˇ Ë ‡-
ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËˇ Ì‡ ÒÚÂËÎÌËÚÂ Ô‡ˆËÂÌÚÍË Ë ÚÂıÌËÚÂ ÒÂÏÂÈ-
ÒÚ‚‡ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÒÓˆË‡ÎÌËˇ ÍÓÏÙÓÚ.

œÓÙÂÒÓ “Ó‰Ó ◊≈–Õ≈¬, 
‡ÍÛ¯Â-„ËÌÂÍÓÎÓ„, Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÍÎËÌËÍ‡ 

ÔÓ ÙÂÚ‡ÎÌ‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ ‚ ”¡ ìÃ‡È˜ËÌ ‰ÓÏî Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ 
Ì‡ ¡¿ ÔÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ë ÂÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓ Á‰‡‚Â

“ÂÎÂÙÓÌË: 02/ 952 0385, 943 3052
e-mail: tchernev@safesex.bg

ÀÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ¡≈«œÀŒƒ»≈“ŒÀÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ¡≈«œÀŒƒ»≈“Œ
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В
сичко започна с една „невинна“ нас-
тинка. Отначало се опитвах да не я
забелязвам, а след като това стана
невъзможно, влязох в първата аптека

и си купих от шумно рекламираните про-
тивопростудни прахчета. Държа да отбе-
лежа, че аз имам абсолютно доверие в лич-
ния си лекар и нито за миг не съм поставя-
ла под съмнение неговия професионализъм.
Ако не беше така, отдавна щях да съм го
сменила. Но въпреки всичко не отидох да се
оплача веднага при него. 

Когато застанах пред вратата на д-р Же-
лязков, вече имах болки в гърдите, а вечер
не можех да си държа главата изправена. 

Диагнозата се оказа 
пневмония

Защо разказвам тази толкова банална ис-
тория ли? За да ви покажа как човешкото
мислене може да регресира до онова харак-
терно за предедиповия стадий развитие.
Простете за терминологията, но съм пси-
холог по образование. Казано по-просто,
както малките деца, които си мислят, че

управляват всичко заобикалящо ги, така и
аз реших, че е по силите ми да се справя са-
ма с безобидната уж настинка. Няма да се
дам на някаква си кашлица, я! Още повече
че кабинетът на личния ми лекар се намира
чак в софийския квартал „Орландовци“!

Това мое лично преживяване ме подтикна
да се замисля за хората, които категорично
отказват да търсят медицинска помощ. И
да разкажа за тях. Те са различни по пол,
възраст и образование. Мотивите им да
отказват да търсят лекарска помощ също
са различни, затова ще се спра само на най-
често срещаните типажи.

Страдам, 
значи съществувам

– това е мотото, което ръководи онези, ко-
ито непременно искат да бъдат чути, глезе-
ни и успокоявани от хората около себе си. Не
от лекарите! Та кой би обърнал гръб на чо-
век, който боледува, особено ако е близък?
Така въпросните личности извличат полза
от болестта си – успяват да станат забеле-
жими за околните. Това е друга форма на рег-

ресия – да се превърнеш отново в малкото
дете, обсипано с майчини ласки. Много чес-
то тези хора поемат риска да бъдат
отхвърлени, защото няма нищо по-отегчи-
телно от това да слушаш реалните или въ-
ображаемите оплаквания на „вечно болни-
те“. Дори наистина да се нуждаят от по-
мощта на специалист, те биха я загърбили,
за да поддържат особения интерес към са-
мите себе си от страна на близките си.

Групата 
на всезнайковците

не може да спре да омаловажава медицинско-
то знание. Те сами поставят диагнозите си и
предприемат лечение. Нямат доверие на ле-
куващия ги лекар, но не го и сменят, защото
„всички са еднакво некадърни“. Те все оща са
в онази фаза на разбунтувалото се срещу ба-
щата дете и затова като възрастни не мо-
гат да търпят никакви авторитети.

Заслужавам болестта!
Хората, които си мислят подобна глупост,

са оплетени в мрежите на чувството за ви-
на. Те възприемат заболяването си като
справедливо наказание. Нищо не е в състоя-
ние да ги накара да се лекуват. Този модел на
поведение се дължи на все още непреодоляна
психична травма. Страдайки, те като че ли
се опитват да репродуцират старата болка.
Хора, които се самонаказват, обикновено са
били малтретирани в детството.

Не ми пука!
И накрая искам да се спра на тези, които

упорито бягат от реалността. Като мен.
Те отказват да си дадат сметка за болест-
та и да посетят личния си лекар. За нищо
на света не биха си направили профилакти-
чен преглед или тест за СПИН дори когато
имат основания за опасения. Защо? Просто
защото е много по-лесно да управляваш
собствената си тревожност, отколкото
тази, предложена ти от някого другиго (т.
е. от личния ти лекар). Във въображението
на тези хора болестта е винаги по-страш-
на, отколкото е в действителност. Игно-
рирайки я, пред тях се открива възможно-
стта да се споразумеят с нея. 

Хората, които отказват да се лекуват,
не приемат никакви съвети. Ако близките
им настояват да се консултират с лекар,
това само увеличава тяхната тревож-
ност. Пътят за преодоляването на този
проблем може да се окаже много труден, но
нека усилията започнат сега, в сезона на
„невинните“ настинки, които светкавично
се превръщат в пневмония. Не вярваш ли?
Обади се на личния си лекар.

Райна АНГЕЛОВА

ЗА
 П

ОУКА

Лично за 
отношенията ни

с личния лекар

Лично за 
отношенията ни

с личния лекар
ЗАЩО НЯКОИ ХОРА ХОДЯТ НА ДОКТОР, 
А ДРУГИ ОТЛАГАТ ТОВА ДО ПОСЛЕДНО



Навяхванията и изкълчванията на коляното, китката и рамото, както и фрак-
турите на подбедрицата са най-често срещаните зимни травми. Наричат ги
още скиорски, защото най-често от тях страдат любителите на ските. 

УВРЕЖДАНИЯТА НА КОЛЯНОТО включват скъсване на вътрешен и външен
менискус, различни степени на разкъсване на колатералните (външни) и кръстните
връзки. Най-честият „механизъм“ на получаване на травмата е завъртане на тяло-
то около фиксираното ходило в скиорската обувка и неотварянето на автомата
є. При такива случаи скоростта и тежестта на пострадалия определят степен-
та на увреждането. В по-леките случаи на разтежение или разкъсване на колате-
рална връзка коляното се подува няколко часа след травмата. Ходенето е възмож-
но с цената на търпими болки. В такива случаи лечението е покой, криотерапия
(лечение с лед) и в някои случаи обездвижване на крайника, последвано от функцио-
нална терапия (физиотерапия, рехабилитация). �ПРИ УВРЕЖДАНЕ НА МЕ-
НИСКУСА сипмтомите са подобни, но обикновенно подуването на ставата се по-
явява на следващия ден след травмата. Ходенето е възможно с изключение на слу-
чаите на блокирал менискус, когато острата болка не позволява стъпването на
травмирания крайник. Лечението при скъсан менискус е оперативно, обикновенно с
отложена спешност. Извършва се артроскопия на увреденото коляно, при която с
микрокамера се влиза в коляното и под визуален контрол на екран се извършва не-
обходимата манипулация. �Една от най-тежките скиорски травми на коляното е
СКЪСВАНЕТО НА ПРЕДНАТА КРЪСТНА ВРЪЗКА (ПКВ). Нерядко през първи-
те 20–30 секунди след травмата, преди да е настъпила острата болка, при опит
за изправяне коляното „поддава“, което е сигурен белег за връзково увреждане.
Симптомите са подуване (в първите часове от нараняването), болка при движе-
ние, чувство за нестабилност. Лечението включва обездвижване на крайника (не-
посредствено след травмата) и последващо оперативно лечение (от един до шест
месеца след инцидента). �ТИПИЧНИТЕ СКИОРСКИ СЧУПВАНИЯ НА ПОД-
БЕДРИЦАТА са спираловидни, най-често над нивото на обувката. Получават се

от прекомерно затегнати обувка и автомат. Задължително е крайникът веднага
да се обездвижи. Лечението може да е с гипсова имобилизация или оперативно (с
пирон или синтезиране на фрактурата с метална плака). �НАВЯХВАНЕ НА
КИТКАТА се среща често при по-леки и по-тежки падания. Симптомите са уме-
рено изразен оток в областта на ставата, средно болезнени движения. Най-често-
то лечение е криотерапия, с обезболяващи медикаменти (за перорално и локално
приложение) и чрез мека имобилизация за 2–3 седмици. 
В последните години голяма популярност доби сноубордът. При този спорт срав-
нително по-чести са травмите на горните крайници – изкълчване на раменна ста-
ва и счупвания на костите на предмишницата и раменната кост. При тези случаи
е необходима спешна квалифицирана медицинска помощ.
СЪВЕТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ
�Преди началото на активния ски-сезон правете физическа подготовка, насочена
към засилване на бедрената мускулатура (плуване, фитнес, каране на колело). �Ви-
наги проверявайте автоматите на ските, които трябва да съответстват на ва-
шето тегло, ниво на умение и твърдост на снежната покривка (при мек сняг ав-
томатите трябва да се отварят по-лесно, а при твърд сняг и лед – по-трудно).
�Правете по-често почивки. Най-тежките травми се получават при умора и при
преохлаждане на организма, когато рефлексите са забавени и мускулите не могат
да реагират адекватно на изискванията. �Внимавайте при недобре обработени
писти, когато има рязък преход от заледени участъци към по-мек и дълбок сняг.
�Не надценявайте възможностите си и използвайте писти, които отговарят на
вашите скиорски умения. �Не забравяйте, че скиорът пред вас има предимство, и
не минавайте близко до него, защото той не ви вижда.

Д-р Чанко ЧАНКОВ, активен скиор с 25-годишен стаж и
спортен травматолог в МБАЛ „Пирогов“ и болница „ВИТА“.

Забележка: Болница „Вита“ разполага с необходимата апаратура и с квалифициран
екип за лечението на скиорските травми.

Скиорски травми

За записване за прегледи и за повече информация можете да се обадите на телефони: 02/ 960-49-50, 943-43-98. 
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Г
астритът е известен
като болестта на сту-
дентите. Но от него,
естествено, не стра-

дат само студенти, а половина-
та от населението на земята!
За което е виновен забързаният
ритъм на живот, който не ни
позволява да отделяме ценно
време, за да ядем разумно. Хра-
ним се цял живот като студен-
ти – със сандвичи.

Защо ти е лошо?

Гастритът е възпаление на ли-
гавицата на стомаха, от което
страдат и жлезите, произвеж-
дащи стомашен сок, вслед-
ствие на което пък се нарушава
работата на целия стомах. Той
започва да се справя все по-лошо
с основната си задача – смила-
нето на храната. Гастрит мо-
же да се получи и от навлизане
на жлъчни сокове от дванадесе-
топръстника в стомаха. Гаст-
ритът провокира бърза умора,
разстройва концентрацията и
те кара изцяло да се чувстваш
зле. Лошо ти е, тъй като сто-
махът е лишен от своя защи-

тен слой заради рязкото нама-
ляване на производството на
специална слуз, която облива не-
говите стени и предпазва лига-
вицата му от съприкосновение
с киселините и ферментите от
храната.

Причини много –

резултат един

Гастроентеролозите назова-
ват няколко причини за появата
на гастрит. �На първо място е
неправилният начин на хране-
не. Ако си почитателка на пи-
кантната, суха или гореща хра-
на, замисли се дали и стомахът
ти я обича. Ако се храниш нере-
довно, рискът да се разболееш
от гастрит се покачва.
�Стресът също може да „уда-

ри“ бедния ти стомах. Ако той
е съчетан с първата причина,
тогава гастритът е практи-
чески неизбежен. �Още един ви-
новник за това заболяване е
бактерията Helicobacter pylori.
Попадайки в стомаха, тя се
размножава и уврежда неговата
слизеста ципа. Като следствие
се понижава количеството на
произвеждания стомашен сок,
което пък води след себе си
гастрит. В стомашно-чревния
тракт тази бактерия попада
по неизвестни за лекарите пъ-
тища, но се смята, че една от
най-разпространените причини
за настаняването є там е неп-
равилната хигиена. �Стомаш-
ната лигавица се поврежда съ-
що и от някои лекарствени
средства (от аспирин или ан-
тибиотици например). �До по-
ява на гастрит могат да дове-
дат също и някои заболявания
на черния дроб, на задстомаш-
ната жлеза, някои чревни ин-
фекции, както и инфекции в ус-
тата и носоглътката (каквито
се явяват кариесите) и др.
�Най-коварните причини за по-
ява на гастрит обаче си оста-
ват алкохолът и цигарите. За-
това от тези лоши навици е
добре веднага да се откажеш. 

По острието 

на бръснача

Специалистите различават
две форми на гастрита – остър

и хроничен. Острият обикнове-
но протича много болезнено. До
момента на първия пристъп ти
може и да не заподозреш какво
всъщност се случва в стомаха
ти. Първите болки са изненад-
ващи. Те се усещат в горната
част на стомаха и са придруже-
ни с чувство на тежест и паре-
не. Ако не обърнеш внимание на
острия гастрит, той много
скоро може да се превърне в хро-
ничен. При хроничния пристъпи-
те се повтарят през определени
интервали от време. 

И така, диагнозата

е поставена

Сега твоята задача е да по-
могнеш на стомаха си да се
справи с болката. Ако слушаш
лекаря си, можеш да се излеку-
ваш от остър гастрит само за
няколко седмици. Хроничният
гастрит също се поддава на ле-
чение, само че то е по-продъл-
жително.

Гастроентерологът обикнове-
но назначава и специална диета,
която трябва да спазваш, за да
не рецидивира болестта.

Тя обикновено изключва
кафето, алкохола, 
газираните напитки,
киселите, пикантните
и пържените храни.

Тютюнопушенето е абсолют-
но противопоказано! 

В комплексното лечение на
гастрита влиза и медикаментоз-
ната терапия с препарати, кои-
то елиминират токсините, об-
лекчават болката и подобряват
работата на стомаха, понижа-
вайки степента на киселинност
в него. Ако причина за заболява-
нето е бактерията Helicobac-
ter pylori, лекарите назначават и
антибиотици. 
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ОХ, Б
ОЛИ

Деликатно с
ГАСТРИТА!ГАСТРИТА!

ЗАЩИТИ СЕ ОТ ПРОВОКАТОРИ

Много по-евтино ще ти излезе да предотвратиш болката, вместо

да я лекуваш. Профилактиката на гастрита включва елиминиране на

всички гореизброени причини за появата му. Старай се да правиш

всичко, което е по силите ти: храни се правилно, не злоупотребявай

с алкохола и цигарите, по-малко се нервирай и спазвай правила за лич-

на хигиена. Стомахът ще ти каже „благодаря“ за всички тези усилия!

ВПРОчЕМ...



CMYK-47



Т
ъкмо си се приготвила да
се насладиш на прясно из-
цедения сок от порто-
кал или грейпфрут, и в

този момент телефонът ти
звъни. Вдигаш слушалката и
се налага да говориш половин
час. След това се сещаш за ча-

шата с вълшебната течност
и я изпиваш. Но нахалост. За-
щото количеството на вита-
мините (особено на витамин
С) в нея е намаляло поне с ед-
на трета.

Или пък очакваш гости за ве-
черя и решаваш да направиш са-
латите предварително, за да
прекараш повече време с близ-
ките си, а не да шеташ, когато
те дойдат. Нарязваш марулите
на ситно и ги оставяш в хладил-
ника, за да са свежи за вечерята.
После само ще ги овкусиш.
Грешка! Витамините, които

ще приемеш от тази салата,
ще са наполовина по-малко само
след половин час. 

Минералните соли, витамини-
те, микроелементите и други-
те хранителни вещества,
съдържащи се в плодовете и зе-
ленчуците, се променят много
бързо при определени условия.
Затова трябва да използваме
хранителните продукти така,
че организмът ни да получи
съдържащите се в тях вещест-
ва с възможно най-малки загуби.
Така нашето хранене ще бъде
балансирано и пълноценно.
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ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Най-добре е да консумираш плодовете и зеленчуците сезонно, т. е. през периода на естественото им зреене. Напаример домати-
те са подходяща гарнитура за много ястия. Но ако ги купиш през зимата, те няма да съдържат същите полезни вещества и няма

да са толкова вкусни, както доматите, узрели през лятото. А с една чепка грозде, купена през зимата, ще удовлетвориш само вкусо-
вите си рецептори, защото тя почти не съдържа витамини.

Колко време се запазват витамините в плодовете и зеленчуците? Водоразтворимите витамини – С, В и Р – се разрушават много
бързо. Затова е необходимо да консумираш плодовете и зеленчуците до 2–3 дни след покупката им, т. е. докато те са свежи и все

още съдържат ценните съставки. 
Не бива да съхраняваш купените плодове и зеленчуци на слънце. Защото ферметанционните процеси, които ще се развият, ще
унищожат витамините.
Плодовете и зеленчуците се окисляват на местата, където ги разрязваме с ножа.
По тази причина също се губи значително количество витамини. Естествено, по-

естетично изглежда порция ситно нарязано зеле или зелена салата, но само си помисли
колко витамини ще загубиш, ако я поднесеш така. Е, не е нужно да ядеш плодовете и
зеленчуците цели, но е по-добре да ги нарязваш на по-едри парчета. Или по възможност
да ги накъсваш с ръце, за да запазиш полезните хранителни вещества в тях.

Най-големите врагове на витамините са въздухът и светлината. Затова не бива
да оставяш парче отрязан лимон например за по-късно. Окисляването от въздуха

е толкова силно, че унищожава цялото количество витамин С, което се съдържа в раз-
рязания плод.

Когато готвиш, трябва да имаш предвид, че в пържените зеленчуци остават най-
малко витамини. Най-добре е да ги приготвяш на пара или да ги вариш. 
Не бива да слагаш сода за хляб в ястията, за да се ускори сваряването на зеленчу-
ците, защото в алкална среда се унищожават някои от витамините. 

И още нещо – ако оставиш обелените картофи или други зеленчуци дълго време във во-
да, те ще загубят ценни водоразтворими вещества.

КАК СЕ КОНСУМИРАТ

ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Лили НАЙДЕНОВА

7 правила
1

2

3
4

5

6
7
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П
редвид месечния си цикъл жената е
циклично същество, което си има
своите предимства и своите недос-
татъци. Но, както казват, анатоми-

ята е съдба. Просто жените са създадени,
за да бъдат майки.

Рядко се сещаме за възвишената си биоло-
гична мисия обаче, когато умираме от
менструални болки в корема и когато въп-
реки неудобните дамски превръзки и липса-
та на енергия ни се налага да работим и да
се движим. И това най-малко по три дни
всеки божи месец! 

С менструацията 
трудно се свиква

Забелязали ли сте, че за всяка своя следва-
ща менструация жените говорят така, ка-
то че ли им идва за първи път. Което пък
идва да покаже, че с ПМС (предменструал-
ния синдром) и въобще с менструалния
цикъл трудно се свиква. Въпреки възвише-
ното му предопределение той се възприема
като тежко бреме. Ежемесечно тежко
бреме. За много жени той дори е повод за
голямо объркване, несигурност (заради не-
точност на оплодителните периоди) и за
срам от секретите и миризмите, които се
отделят. 

Ако сметнем циклите на жена-
та от около 12- до 50-годишна
възраст, ще получим приблизи-
телно от 300 до 500 менстру-
ални периода през живота є. 

Всеки месец яйчниците произвеждат по
една яйцеклетка, съдържаща огромна твор-
ческа енергия. Лошото е, че дори ако жена-
та вече е изпълнила биологичната си функ-
ция (има две, три или четири деца) и не же-
лае да има повече, организмът продължава
да произвежда яйчникова енергия, т. е.
продължава да отделя яйцеклетки. Вместо
да губим тази енергия, ние можем да я
трансформираме и да я използваме по-къс-
но. Такава е идеята на книгата на Мантак и
Мениуон Чиа „Култивиране на женската
сексуална енергия (Лечебна любов чрез дао)“. 

Статистиката сочи, че жените по света
се възползват средно от 1 до 2 отделени
яйцеклетки. Останалите

500 високоенергетизирани
яйца

остават неизползвани. Разходът на енергия
от тях представлява 30 до 40% от ежед-
невното количество енергия на жената. Ако
на тази сексуална енергия се позволи да изте-
че навън, жената ще загуби 30 до 40% от
жизнената си сила. Съществува обаче начин
въпросната енергия да бъде трансформирана
в жизнена сила и да се насочи към органите,
жлезите, мозъка, костния мозък, както и да
се използва за духовни цели.

Действително менструацията има своя
смисъл за продължаване на поколението, но
енергията, неизползвана за създаване на по-
коление, но натрупана в организма, вреди на
самия организъм. 

Даоистите твърдят, че главна-
та причина за загуба на енер-
гия при мъжете е еякулацията,
а при жените – мензисът.

Има начин тази енергия да бъде изтеглена
от яйцеклетката и да не отиде нахалост.
И има голям смисъл това да бъде направено,
защото тя е достатъчно мощна, за да съз-
даде живот! Представи си тогава колко
ползи на тялото би донесла. Техниката за
изтеглянето на тази мощна енергия и за
превръщането є в част от жизнената енер-

гия на тялото се нарича

яйчниково дишане
То продължава младостта и осигурява

достатъчно ресурси за преминаване към по-
пречистени енергийни форми в организма.
Трансформираната по този начин енергия
става съзидателна и лечебна. Тя може да
увеличи възможностите на жената, да є да-
де повече духовна енергия. 

При яйчниковото дишане се 
използва умът, за да се изтегли
топлата ян жизнена енергия на
яйцеклетката нагоре по гръбна-
ка до главата, а после до 
третото око (между веждите),
езика, сърцето и слънчевия
сплит. Целта е тя да се 
натрупа в областта на пъпа.

Практикуването на яйчниковото дишане
не е толкова лесна за усвояване практика. Тя
се извършва в три пози (седяща, стояща и ле-
жаща) и преди да се пристъпи към изпълнени-
ето є, е нужно да се придобие повече познание
за понятия като „яйчников дворец“, „перине-
ум“, „ствол на клитора“, „кръстна помпа“,
„дзин“ и „ци“. Техниката е описана подробно
в книгата „Култивиране на женската сексу-
ална енергия“, като самите описания са
придружени с точни и ясни илюстрации. Не
би било възможно тя да се резюмира на две
страници в „Бела“, защото трябва да се изу-
чи стъпка по стъпка и да се прилага осъзнато
и внимателно. „Бела“ няма да рискува да ви
„обучава“ на яйчниково дишане, но ще се опи-
та да дефинира двете основни думички, с ко-
ито тази техника е най-тясно свързана –

дзин и ци
При раждането си всеки от нас получава

внушително количество енергия, която да-
оистите наричат „основна енергия дзин“.
Именно тя е необходима на жената за про-
изводството на яйцеклетки, хормони и ма-
точна тъкан, за поддържане на сексуалната
є активност. Енергията дзин, допълнена
от енергията на въздуха, който дишаме, и
на храната, която ядем, позволява на една
жена да снабди яйцата си с онази жизнена
сила, която ще бъде пренесена в следващо-
то поколение. Енергията дзин се превръща

духовна енергия

жизнена сила

основна енергия
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За да не губим и грам силаЗа да не губим и грам сила
НАЧИНИ ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА ЖЕНСКАТА СЕКСУАЛНА ЕНЕРГИЯ

Дзин

Ци

Шън
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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

в жизнена енергия, необходима за органите.
Тази енергия се нарича ци. 

Запознавайки се с ци, древните
даоисти забелязали, че запазва-
нето или възстановяването є
могат да допринесат за 
удължаване на живота и за 
подобряване на здравето.

Сексуалната енергия (съзидателната
енергия) е единствената, която може да
бъде удвоявана, утворявана, увеличавана.
Ето защо, ако искаме да запазим или да
възстановим загубената основна енергия,
именно сексуалната енергия ни дава сред-
ството за създаване на допълнителна мощ. 

Има и още един начин, чрез който можем
да си доставим допълнително ци. И той е
сексът, чрез който трансформираме сексу-
алната енергия, освобождаваща се при лю-
бенето, обратно в ци. 

Да си дойдем на оргазма
Казано накратко, яйчниковото дишане е

практика за изпомпване на спокойната и
топла сексуална енергия от яйчниците към
мозъка. Един от начините за увеличаване
на сексуалния потенциал на жената, улес-
няващ постигането на върховите преживя-
вания в по-кратък срок, е техниката „ор-
газмено изтегляне нагоре“ (за по-кратко –
оргазмено изтегляне). Да са живи и здрави
даоистите, които са помислили и за подоб-
ряване на качеството на женския оргазъм.

Впрочем за даоистите жената е по-съвър-
шена от мъжа в сексуално отношение. Въп-
реки това днес забелязваме колко много же-
ни страдат от сексуална незадоволеност.
Времето, нужно на двата пола, за да се раз-
палят, е различно. Поради това много чес-
то сексуалният акт завършва, без жената
да е достигнала необходимата степен на
възбуда. Много често спазмите на женско-
то влагалище се възприемат като пълен ор-
газъм. Нищо по-погрешно от това! 

Погрешно е въобще да се твър-
ди, че оргазмът на жената е в
същността си по-непълноценен
от този на мъжа.

Всички фундаментални изследвания върху
сексуалния живот установяват множест-
во паралели между мъжкия и женския ор-
газъм и особено в областта на ритмични-
те пулсации, измерени на базата 8/10 от се-
кундата. Съвсем категоричен е изводът,
че ако разглеждаме женските полови органи
като едно цяло, количеството на тъканта,
получаваща ерекция при жената, е иден-
тично с това на мъжа.

Даоистките мъдреци установили, че же-
ната притежава възможности да изпитва
неизчерпаемо сексуално удоволствие. Те до-
ри са далеч по-големи от тези на мъжа. И
това може да се постигне с техниката
„оргазмено изтегляне“. 

Тя влияе изключително благотворно за
подмладяване на органите и жлезите, по-
добрява паметта и кръвооросяването. Ед-
но прекрасно чувство обзема тялото от
главата до пръстите на краката...

Така че дори и да не успееш да постигнеш
космически оргазъм чрез практикуването
на оргазменото изтегляне, поне на красота
и здраве ще се радваш. Пътищата за това
са два: чрез самостоятелно практикуване
на упражненията или чрез практикуване с
партньор. Ти избери. 

„КУЛТИВИРАНЕ НА

ЖЕНСКАТА СЕКСУАЛНА

ЕНЕРГИЯ“
В тази необи-
чайна книга на
издателство
„Шамбала“
мастър Мантак
Чиа, световно-
известен учен и
специалист по
даоистка йога,
разглежда мето-
дите, чрез кои-
то можем да
култивираме,
развием и управ-
ляваме женска-
та сексуална
енергия. По ле-

сен и достъпен за западния читател начин
Мантак Чиа обяснява стъпка по стъпка
тайните на даоистката вътрешна алхи-
мия, които хората от Изтока практику-
ват от векове. От книгата ще научиш:
какъв е даоисткият възглед за женската
енергия ци, как чрез вътрешни алхимични
практики можем да обновим тялото, ума и
духа, как да прекратим загубата на енергия
по време на месечния цикъл, как можем да
складираме яйчникова енергия в тялото,
как с помощта на партьора можем да осъ-
ществим обмен и да постигнем баланс и
хармония между мъжката и женската енер-
гия в тялото.
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Мнимата бременна

– Кога реши да отслабнеш?
– Спрях цигарите и напълнях рязко. За ме-
сец-два качих първите 10 килограма, след
това станаха 15 и повече. А след година ве-
че бяха с 20 и отгоре. Нямах намерение да
пропушвам отново, защото, когато пушех,
се чувствах зле, задъхвах се, не можех да се
качвам по стълби. Имах и здравословни
проблеми, много често боледувах от гърло.

Когато спрях цигарите, се докарах почти
до 80 кг, което за моя ръст – малко по-мал-
ко от 1,60 м – беше фатално. Не ходех, а
направо се търкалях.
– Как се отрази това на самочувствието?
– Веднъж случайно ме срещна съученичка, с
която не се бяхме виждали от години, и ме
попита дали пак не съм бременна. Аз едва
намерих сили да є кажа, че просто съм дебе-
ла. След това изпаднах в страшна депресия
– никъде не излизах, с никого не исках да се

срещам. Не исках да ходя на гости. Когато
ни канеха семейно, съпругът ми трябваше
да ходи сам или да се съобразява с мен.
Спомням си, че в такава депресия посрещ-
нах новата година с голяма компания прия-
тели. Едва изчаках да стане 0.00 ч., и се
прибрах в хотелската стая. Ревах с часове.
Депресията постоянно ме избиваше на рев
и нервни истерии, които се редуваха с пери-
оди на апатия. Започнах лечение с антидеп-
ресанти под лекарско наблюдение. Тогава
ми попадна книгата на Лидия Ковачева и
реших да се подложа на лечебно гладуване.
Това и направих – отидох във Варна (при из-
вестната д-р Емилова) и за един месец сва-
лих 13 килограма. След като се върнах вкъ-
щи, бях много въодушевена. Вече се бях ус-
покоила, спрях антидепресантите, започ-
нах да се виждам с приятели. 
– А не се ли „върнаха“ килограмите? Чу-
вала съм, че след изтощително гладуване
загубеното тегло се наваксва много бър-
зо. Популярно е като йо-йо ефект...
– Почти след всяка диета хората се връщат
пак към старите килограми, защото се връ-
щат към старите си навици. Проблемът е,
че в главата ни като в едно компютърче са
запаметени всички вредни навици и веднага
след диетата автоматично се включваме в
старата програма. За да превключи мозъкът
на нов режим, трябва да променим първо
мисленето си и после – начина си на живот.
Но трябва и да постоянстваме, защото на
съзнанието ни му е нужно време, за да прие-
ме новата програма и да превключи на нея. 

Йога, секс и плодове
– Разкажи за новия си начин на хранене и
за новия си живот. Как поддържаш нова-
та си фигура?
– С йога, секс и плодове. (Смее се.) Сексът е
най-доброто лекарство – и за депресията, и
за поддържане на фигурата. Колкото повече,
толкова по-добре. Когато отслабнах, усетих
апетити, които бях позабравила покрай деп-
ресията си. Това установихме двамата със
съпруга ми, който също се подложи на лечебен
глад и след това се чувстваше особено потен-
тен. След гладуването той свали цели 30 кг и
освен това черният му дроб, който беше уго-
лемен, се върна в нормални размери. Тогава за-
почнах да ходя и на йога, защото йогата под-
държаше съзнанието ми в кондиция и не ми
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Мариела Таскова: 
Поддържам се с йога, секс и плодове

Мариела Таскова: 
Поддържам се с йога, секс и плодове

ВИЗИТКА

Мариела е на 39 години. Работи като мениджър в пътностроителна фирма. Зодия Овен. Го-
вори немски и английски. Майка е на две пораснали деца. Дъщеря є Зорница е 22-годишна
студентка по право, а синът є Александър ще бъде абитуриент тази година. Но не това е
най-важното, както ни натрапва рефренът на една тв реклама. Важното е, че Мариела ус-
пява да отслабне с цели 25 килограма за по-малко от 2 години. 

ПРЕДИ СЕГА
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позволяваше да се връщам обратно към ста-
рите навици. Върна ми се желанието за жи-
вот, започнах да влизам в по-хубави дрехи –
още като свалих първите 12 килограма, изця-
ло промених гардероба си. Станах по-жизне-
на. Започнах да се харесвам. 
– Какво точно ядеш?
– Сега се храня предимно с плодове и зелен-
чуци. Но не съм пълна вегетарианка – ям ри-
ба, когато ми се дояде, но много рядко.
Спазвам режим на по-леко хранене. Основ-
ното ми меню съдържа салати, супи и раз-
лични постни ястия. А витамините не си ги
купувам от аптеката, а от „Плод и зеленчу-
ка“ и ги ям натурални. Не спазвам стерео-
типа закуска, обяд и вечеря. Ям, когато
огладнея. Но чакам да усетя глад. Сутрин
си приготвям мюсли с плодови сокове. По-
някога пия само фреш или чай, но в по-голе-
ми количества. Дълго не чувствам глад след
това. Не съм на принципа по малко, но на-
често, нито пък по много, но нарядко. Ям
малко и когато усетя, че съм се заситила –
спирам. Храня се бавно и се наслаждавам на
храната. Гледам да не прекалявам с количе-
ствата. Избягвам да ям късно вечер. Ако
огладнея, хапвам някакъв плод. Разбира се,
ако ми се дояде нещо сладко, не се лишавам
от парче шоколад или бонбон. Но вече не
изяждам цялата кутия с шоколадови бонбо-
ни като по-рано. 

Доктор Глад
– Този лечебен глад с нещо помогна ли
ти? Имаше ли някакви болежки или диаг-
нози, които си изцерила, и какво е в мо-
мента здравословното ти състояние?
– На първо място, излекувах депресията си!
От друга страна, имах камъчета в бъбреци-
те, които постепенно се разбиха (превърна-
ха се в песъчинки), а след второто гладуване
(всяка година правя профилактика чрез гла-
дуване) съвсем изчезнаха. Имах калцификат

и на шийката на матката. Лекарите ми ка-
заха, че се е образувал вследствие на приема
на големи количества минерална вода. Преди
да се реша на лечебния глад, опитвах всякак-
ви кански диети, които предписваха пиенето
на 3–4 л минерална вода дневно. Това се ока-
за опасно. Ами ако този калцификат се беше
образувал някъде в мозъка или към сърцето,
изходът можеше да е фатален. Та въпросни-
ят калцификат също постепенно се разгради
от гладуването. Сега пия само деминерали-
зирана вода. Макар че в момента нямам
здравословни проблеми, продължавам профи-
лактично да се подлагам веднъж годишно на
лечебно гладуване. В продължение на 20 дни
ям само плодове, като редувам приема им с
пиене на билков чай с мед на всеки 2 часа. Но
винаги го правя под лекарско наблюдение.
Програмата не е сложна: чай и плодове на
всеки 2 часа. Като плодовете на всеки прием
трябва да са от един вид. Да речем, 1 по-го-
ляма ябълка, 2 портокала или 4 кивита нап-
ример. След 2 часа – чай, след още 2 часа –
пак плодове, и т. н. Условието е и чаят да не
бъде миксиран, а да е приготвен само от ед-
на билка. Докато организмът се очиства от
токсините, той спестява енергия за лекува-
не. Когато хапваме, изразходваме тази енер-
гия за преработка на погълнатите храни.
След 20-ия ден започва постепенно захран-
ване. Плодовете в менюто се заменят със
зеленчуци, преминава се на едно хранене, кое-
то включва зърнени храни, много плодове и
зеленчуци, пълнозърнест хляб. Млечните про-
изведения се избягват или се заместват със
соеви продукти – тофу, соево мляко. 

Внимание! Ако решиш да гладуваш като
Мариела, първо се консултирай с лекар. В слу-
чай че имаш сериозни здравословни проблеми
(например страдаш от диабет или боледуваш
от сърце), непременно трябва да си под лека-
рско наблюдение, докато трае гладуването.

Теодора СТАНКОВА

НЕЙНАТА СПАСИТЕЛНА

ДИЕТА

Плодове, чай и мед през 2 часа 
в продължение на 20 дни
Разбира се, Мариела прави тази диета в
клиниката на д-р Емилова във Варна под
наблюдението на лекари и спазва стрикт-
но указанията за прилагането є. 20-днев-
ното гладуване е последвано от щадящо
захранване. С това обаче грижите на Ма-
риела за новата є фигура не приключват.
Тя задържа трайно резултата от гладува-
нето, като променя старите си навици и
започва да води един нов, природосъобра-
зен начин на живот и на хранене.

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                 
Най-новото от ETAM
Световноизвестната марка за
дамско бельо Etam представи най-
новата си колекция пролет/лято
2007 в България – нежни изискани

м а т е р и и ,
флорални мо-
тиви, топли
цветови то-
налности и
раздвижени
модели. Мар-
ката предла-
га две основ-
ни линии
бельо: луксоз-
на и памучна.
Памучната

линия, включваща бельо и нощници, е
сред най-търсените серии на марка-
та. Тя съчетава оригинален, весел
дизайн с комфорта на памучните
материи.
Хит са сутиените с водни подплън-
ки, които повдигат и придават
обем на бюста, но същевременно га-
рантират комфорт при носене. 
Разнообразието на модели от ко-
лекцията на Etam ще достави ис-
тинско удоволствие на всички да-
ми, решили да се доверят на
френския стил и финес. Всички ар-
тикули могат да бъдат намерени
в магазина на бул. „Витоша“
31–33, както и в двата новоотк-
рити магазина в City Center Sofia и
Mall of Sofia. 

WEB Models
стана на 4 годинки
Рожденият ден бе отбелязан в хотел
„Кемпински“ с официално предста-
вяне на календара за 2007 на модна
агенция WEB Models и бизнесхотел
„Diplomat Plaza“ – Луковит. Календа-
рът съдържа фотоси на топмане-
кенки на МА WEB Models в атрак-
тивни тоалети и прически на фона
на шест дизайнерски стаи от хотел
„Diplomat Plaza“ – стая „Мода“, стая
„Париж“, стая „Хонконг“, „Стаята
на влюбените“, „Звездната стая“ и
мезонет „Чикаго“.
В специално ревю на Diplomat мане-
кенките дефилираха във вида, в кой-
то са снимани на календара, а воде-

щият Драгомир Драганов описваше
на микрофона уникалността на
всяка една от дизайнерските стаи.
След това гостите, сред които и
много представители на бизнессре-
дите и медиите, се насладиха на
атрактивно ревю на дамско и мъж-
ко бельо Seven Sеconds. 
Кулминацията на вечерта обаче бе
разрязването на тортата по слу-
чай рождения ден на агенцията. 



П
рез последните няколко години
арабските танци добиха огромна
популярност в цяла Европа. Дори
и студените германци не оста-

ват равнодушни пред въртеливите изкуси-
телни движения на ханша на кръшните
танцьорки. Някои от тях дори щракат ен-
тусиазирано с пръсти и хвърлят по някой
гьобек. В това ме убеждава Алекс.
Чувството и мистиката на танца прово-
кират и увличат много жени и по-млади мо-
мичета и у нас. Доказателство за това е

пълната зала, където Алекс преподава тън-
костите на занаята на многобройните си
последователки.

Танц на корема

Наричат го още „танц на живота“. Смя-
та се за един от най-древните танци, поз-
нати на човечеството. Води началото си
от египетския култов танц в чест на бого-
вете. 

Днес ориенталските танци наброяват
над 16 вида – египетски, ливански, турски,

саиди, балади, свободен стил, фараонски
танц, танц с воал, със змия, със саби, с огън,
ракс араби... В повечето арабски страни
обаче belly-dance е забранен от религията
дори и за гледане, защото се таксува като
еротичен. 

ВИЗИТКА

Вашите аплодисменти за очарователната Алекс! Тя е на професионалната сцена от 1988 г., но
и до днес преди всяка изява страшно се вълнува. Започва с джазпеене, а от 1990 г. се занимава
активно с ориенталски танци. За няколко години във Виена успява да усвои тънкостите на
belly-dance (или танц на корема) от една арабска танцьорка. Освен в България е работила в
много европейски страни. Говори английски, немски, италиански, руски, сръбски. Зодия Козирог
е. Животът є е пълен с интересни моменти – на сцената и извън нея. Толкова много, че не мо-
же да ги изброи, но има намерение да ги опише в книга. Казва, че дотук е изживяла поне 5 жи-
вота, но има енергия за още толкова. От 16 години е член на Съюза на вариететните артис-
ти. А от няколко месеца преподава ориенталски танци в спортен клуб „Актив“ – зала №3 на
стадион „Васил Левски“.

– Под ориенталски танц у нас често се разбира кьочек. Как-
ва е разликата?

– Всъщност кьочекът се различава от класическия ориенталски
танц по това, че е по-агресивен. При него основното движение е с
ханша и с горната част на тялото. Докато ориенталският танц
освен с корема и бюста се танцува и с всички други части на тяло-
то: ръце, крака, очи, усмивка... „Съставен“ е от отделни, изолирани

движения на всяка една част от тялото, от които се излъчва изк-
лючителна енергия. Магията на танца се получава, когато всички
тези движения се свържат в общ ансамбъл. За една минута една
танцьорка на ориенталски танци може да изпълни 10–20 елемента.
Зависи от бързината и темпото на музиката.

– Кьочек по маси и по столове ли се танцува?
– Не! Кьочекът се танцува на сцена, пред публика. Хората гледат

и хвърлят пари на танцьорката, ако тя наистина танцува добре.
Това е танц за гледане. Когато на султана му е ставало скучно, же-
ните от големия му харем се опитвали да го впечатлят. И понеже
конкуренцията помежду им била много голяма, всяка се е опитвала
да го спечели с еротични танцувални позиви. 

– Всеки ли може да се научи да танцува ориенталски танц?
– Абсолютно всяка жена може да се научи без оглед на възрастта,

ръста и теглото є. Няма значение как изглежда тя на външен вид.
Най-важното при този танци е да се усети ритъмът и тялото
да бъде напълно отпуснато, за да може да се постигне пълно сли-
ване с музиката. Всяка жена има природна грация – това е нейни-
ят чар, който є помага да бъде харесвана, обичана и желана.
Мъжът е мотивация, разбира се – жената трябва да отпусне тя-
лото си и да поиска да съблазни мъжа срещу себе си. Само ако даде
воля на желанието си да бъде харесвана, може да постигне съвър-
шенството на този танц. Затова една жена никога не бива да
изоставя външния си и да изпада в дълбоки депресии. Състоянието
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Belly-dance
ханш тактика за всяка жена

Belly-dance
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Ако искаш да 
научиш и други
тънкости на 
ориенталския
танц, можеш 
да го направиш 
заедно с Алекс 
на стадион 
„Васил Левски“, 
в спортен клуб
„Актив“ – зала
№ 3. Тя е там
всяка събота от
18.00 ч. и всяка
неделя от 16.00 ч.

на духа се отпечатва върху настроението на самия танц. 
– Този танц лекува ли депресивни настроения?
– Ориенталският танц позволява да се откъснеш от проблемите

и да се почувстваш съвсем друг човек чрез музиката, което е свое-
образен вид терапия. Освен депресивни състояния той лекува и
дископатия, и болки в кръста. Превенция е и срещу различни женс-
ки болести. А за жените, които не са раждали, е гаранция за много
по-леко раждане. 

ДОБРАТА Почти винаги и навсякъде тя те приема с възторг. В
Англия например само наблюдават, но винаги топло аплодират.
Почти навсякъде – в Белгия, Дания, Швейцария, Германия и Ита-
лия – гледат и се опитват да танцуват, без значение как се спра-
вят. Мъжете се наслаждават, а жените се опитват да научат
движенията. 
ЛОШАТА Алекс винаги ще си спомня едно свое участие в прог-
рамата на нощния бар в хотел „Родина“. Публиката била делега-
ция от 40 души от арабския свят – мъже с мустаци и жени с фе-
реджета... В момента, в който тя се появява на сцената, из-
веднъж вижда как 40 души обръщат свенливо глави настрани.
Никой не иска да я погледне. Алекс буквално се парализира и не
знае какво да прави – да се прибере зад кулисите или да танцува
само за диджея и персoнала на заведението.

ПУБЛИКАТА

ПРЕЛЪСТЯВАНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Две лесни движения за
научаване

От изходно положение колянка (коленен се-
деж) повдигни ханша над стъпалата. Ръцете
са встрани. Плавно пренеси тежестта на
тялото надясно, като едновременно с това
изнесеш дясна ръка нагоре от рамото. Лява-
та извий така, че лакътят да сочи тавана
(движението е от рамото). 

Движението се реализира от горна-
та част на тялото, но танцува ко-
ремът. Цялото тяло е максимално
отпуснато. След това същата фи-
гура се изпълнява наляво.!

За перфектна фигура –
„Кларинол“

Международната фармацевтична
компания „Валмарк“ предлага ново
решение за извайване на перфектна
фигура – Кларинол™ КЛА 1000. 
Кларинол™ КЛА 1000 представля-
ва уникален източник на биоактив-
на форма на КЛА (конюгирана лино-
лова киселина), която допринася за
разграждането на мазнините в тя-

лото, без да намалява мускулната
маса. При това без йо-йо ефект. 
Кларинол™ КЛА 1000 влияе благоп-
риятно върху метаболизма – уве-
личава скоростта му, включително
и през нощта. По този начин спо-
мага за изгарянето на мазнините
дори по време на сън.
Клиничните проучвания върху дей-
ствието на Кларинол™ КЛА до-
казват абсолютна безвредност на
препарата. Препоръчва се приема-
нето на 1–3 капсули дневно по вре-
ме или след хранене за по-продъл-
жителен период от време.

Leonidas – 
шоколад за пример
Шоколадовите бонбони с марката
Leonidas се предлагат под чудесно-
то мото „Достатъчно е да помис-

лиш за някого“. Достатъчно е да
помислиш за тях, и вече ги желаеш

страстно...
Почти стогодишната семейна фир-
ма Leonidas продава повече от сто
вида белгийски шоколадови бонбони
в 1400 магазина по света. Истински-
ят успех на фирмата се дължи преди
всичко на уникалните шоколадови
рецепти. Leonidas непрекъснато
обогатява асортиманте си от шо-
коладови продукти, запазвайки не-
надминатите им вкусови качества.
Всеки клиент може сам да определи
вида, количеството и кутията, в
която желае да му бъдат опаковани
шоколадовите вълшебства. Убеде-
те се сами, като посетите ново-
открития щанд на 1-ви етаж в City
Center Sofia (бул. „Арсеналски“ 2). 
Ние, журналистите, бяхме на отк-
риването, и си тръгнахме подсладе-
ни. Меко казано...
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О
ще бащата на класическата психона-
лиза Зигмунд Фройд назовава принципа
на удоволствието като основопола-
гащ движещ фактор на човешкото по-

ведение. Какво на практика означава това?
Означава, че от своите дейности човешко-
то същество се стреми да получи по-голя-
мо или по-малко (естествено че за предпо-
читане е по-голямото) удоволствие. Пре-
живяванията, които ни носят удовол-
ствие, влияят пряко на емоционалната
сфера на нашата психика.

Вероятно бързо ще ме отрежете: „О, далеч
не всичко, което правя, ми доставя удовол-
ствие и ме кара да изпадам в екстаз от кеф!“ 

Да, така е, но на пръв поглед. Ако погово-
рим по-нашироко, ще ви убедя, че бъркате.
Разбира се, бихме могли да посветим на то-
ва една от следващите ни „сесии“, но засега
предлагам да не спорим с Фройд по този

въпрос. Нека просто приемем на доверие
твърдението му, че връзката между удово-
лствието и емоционалната сфера е много,
много тясна. 

Препятствие 
за преодоляване

Между дейностите, които извършваме, и
удоволствието от тях, естествено, има
куп препятствия, които сме принудени да
преодоляваме. Но човекът е станал вирту-
оз в тази дисциплина. Той като хрътка на-
душва нещата, които могат да улеснят
целта му. Оглеждайки се около себе си и
вглеждайки се в себе си, той много лесно за-
белязва всичко, което му върши работа по
пътя към постигане на удоволствие. „Рабо-
ти!“, казва възторжен вместо „Еврика!“ и
започва да копира и прилага все по-често
„откритието“ си. И ето тук се ражда

проблемът със злоупотребата. 
Така той например открива психотропно-

то действие на някои растения и започва
да си прави отвари и извлеци от тях. А ко-
гато с времето захитрее още повече, тръг-
ва и сам да си ги синтезира. И нещо повече
– да ги произвежда в огромни количества и
да ги продава на другите „нуждаещи се“.
Наричаме ги дрога, алкохол, цигари...

Дейности 
с психотропни свойства

Човекът е направил и друго ценно откри-
тие в това отношение – установил е, че и
някои негови естествени и не така есте-
ствени дейности също притежават пси-
хотропни свойства. Те са много: хазартни
игри, решаване на кръстословици, редене на
пасианси, спортуване, компютърни игри,
сърфиране в интернет, секс, хранене, паза-
руване, работа. С други думи, всичко. Всяка
дейност, която ви дойде на ум, може да има
психотропно въздействие. Не че в това има
нещо лошо по принцип. 

За единия кеф живеем!
– възкликва хедонистът. Почти съм съгласна
с него. Не бих искала да оставате с впечат-
лението, че е вредно да се стремиш към удо-
волствието. Нищо подобно. В същността
си то е здравословен принцип. Кара ни да се
чувстваме добре, да усещаме вкуса на живо-
та, да се грижим за здравето си. Невъзмож-
ността да изпитваш удоволствие е един от
основните симптоми на депресията.

Проблемът не е в „психотропните“ дей-
ности, нито в това, какво ни е приятно да
правим. Проблемът е в механизма, по кой-
то тези дейности се превръщат в преко-
мерна страст или във вредни навици, от ко-
ито не можем да се отървем. Когато това
се случи, въпросните благотворни дейнос-
ти заприличват на хищни плевели, които
прорастват в емоционалния ни живот и го
ограбват. Ограбват физически здравето
ни, ограбват взаимоотношенията ни със
значими за нас хора, ограбват самочувстви-
ето ни, бъдещето ни, мечтите ни. А доста
често – и парите ни. 

Нещо приятно 
или лош навик

Ужасно, нали?! Звучи, като че ли говоря за

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
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ЗАВИСИМОСТИТЕЗАВИСИМОСТИТЕ
ИЛИ ЗАЩО Е ТОЛКОВА ТРУДНО ДА СЕ ОТКАЖЕМ 
ОТ ВРЕДНИТЕ НАВИЦИ

Някои жени постоянно трябва
да „нагъват“ нещо, за да се
чувстват спокойни и сигурни



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
автомобили до 3 години – 5,8%;
над 3 години и над 5000 лв. –
6,9%;
± изплащане на застраховател-
но обезщетение по експертна
оценка до 3 дни;
± по желание на клиента се
ползва доверен сервиз на застра-
хователя.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„З„ЗАЩИТЕН ДАЩИТЕН ДОМ“ОМ“
Застрахователно покритие:
± пожар;
± наводнение;
± вандализъм, включително
злоумишлен пожар и
злоумишлена експлозия.

ЗЗААССТРТРАХАХОВКАОВКА
„ПЪ„ПЪТУВТУВАНЕ В ЧУАНЕ В ЧУЖБИНАЖБИНА““
± медицински разноски вслед-
ствие злополука и/или акутно
заболяване, включително спеш-
на стоматологична помощ;
± репатриране.
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дрога. Сякаш работохоликът не е човек,
достоен за уважение, заради отговорност-
та си и способностите си, а „закачен“ за
дрогата „работа“ нещастен наркоман. А
онзи хилав откачалник геймърът не е ли съ-
щото това момче, което може да направи
чудеса с компютъра ти?! Или майка ти –
млада пенсионерка по неволя. Не е ли тя
най-големият опустошител на кръстосло-
вици, когото познаваш? А сексът пък? Как-
во му е лошото? Имаше години, чието мо-
то беше Make Love not War!

Проблемът въобще не е в това, какво ни
кефи да правим. Проблемът е в това, кое-
то ни кара да го правим все повече, все-по-
често, постоянно. Докато един ден разбе-
рем, че не можем да не го правим. Тогава
сме готови да жертваме много само и само
да продължим да го правим. Е, не ви ли при-
лича всичко това на дрога, само че легална?
Хубавото е, че никой няма да ви арестува,
ако единствената ви утеха е похапването.
Нито ще ви осъдят заради това, че не спи-
те достатъчно, обядвате винаги пред ком-
пютъра и не разговаряте въобще с жена си.
(А тя от своя страна, ако е умна, ще си
направи герой в любимата ви компютърна
игра, ще убие набързо няколко от „лошите“
и между другото ще ви помоли в чата да си
свалите джинсите, за да ги изпере. Защото
няма друг канал за комуникация с вас освен
с компютъра ви.) Така след време може да
забележите, че нея вече я няма в чата – ня-
ма го хубавото и умно момиче и в стаята
до вас...

Зависимостта 
като убежище

Свръхупотребата на изредените и на
много други дейности, но най-вече невъз-
можността да се откажем от тях, да
спрем напомня някаква форма на психологи-
ческа зависимост. Е, сравнението с нарко-
тиците е малко пресилено, но не е лишено
от основание. Последствията от подобен
тип поведение на зависимост, без значение
дали иде реч за обществено приемливи или
обществено неприемливи дейности, могат
да бъдат еднакво опустошителни. 

Разбира се, не бих била права, ако твърдя,
че само стремежът ни към удоволствие е
виновен за зависимостите, на които сме
подвластни. Би било твърде просто. Неща-
та са по-сложни. Зад пристрастяването,
било то към субстанция, или към дадена

дейност, стои цяла редица психологически
предпоставки. Това са проблеми от емоци-
онално естество, страхове, личностни осо-
бености, представи, вярвания и др. Заради
целия този комплекс от причини често е
много трудно да се откачим от вредната
страст, дори когато го желаем силно. За-
щото тя ни дава удоволствие. В нея се
чувстваме добре. Тя е нашето убежище.
Нашето познато и сигурно убежище. Ста-
нало е твърде късно. Зависимостта е про-
никнала с корените си дълбоко в душата ни
и нашироко в ежедневието ни. Понякога ус-
пяваме да я преборим – временно. Но после
отново се връщаме при нея. В света извън
нашата страст ние можем да спечелим или
загубим нещо. Там може да претърпим по-
беди, но и поражения. А тя е винаги нащрек
да ни приеме и приласкае отново. Тя ни е
вярна и дебне, готова да ни погълне отново.
И тогава си казваме: „Нямам воля, прова-
лих се. Колко пъти вече се провалям... Няма
смисъл да опитвам повече!“

Има смисъл!
Винаги има смисъл да си върнете нормал-

ния живот – свободен и независим. Да си
върнете здравето или приятелството.

Първото и най-важно условие е да го по-
желаете. Необходима е силна мотивация.
Силната мотивация ще ви дава енергия да
преодолеете трудните моменти, когато
волята ще ви предава. Ако чувствате, че я
нямате, но все пак ви се иска да се справи-
те с някоя своя зависимост, потърсете
специалист. Той ще ви съдейства да си изг-
радите мотивация, ще ви помогне да разбе-
рете какво е това, от което търсите убе-
жище чрез своята зависимост, или каква
ваша потребност компенсира пристрастя-
ването ви.

След това ще ви трябва план. План, кой-
то да е основан на солидни физиологични и
психологични принципи. Този план ще засили
волята ви и ще ви е от полза да преодоле-
ете по-безболезнено въпросната зависи-
мост. Същевременно този план трябва да
отчита и специфичните за вашия случай
подробности.

И третото важно условие са помощта и
подкрепата на хората около вас. Няма да ви
заблуждавам, че отказването от каквито и
да било вредни навици и зависимости е лес-
но. Но знам, че е възможно. Мнозина са го
направили.

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.
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С
поред режисьора Андре
Грегъри Джулиан прите-
жава чувствеността и
таланта на младата Джо-

ан Крофърд, а Луи Мал, който я
режисира във „Ваня на 42-ра
улица“, я сравнява с неповтори-
мата Жана Моро. Списание
People пък я нарежда сред най-
красивите лица в света и я обя-
вява за следващата Джулия
Робъртс. Но Мур не е от жени-
те, които се възгордяват от
подобни комплименти. 

Тя е просто майка
със семейство и къща в Уест
Вилидж, която изпълнява съве-
стно работата си. Джули Ан
Смит твърди, че бързо се прис-
пособява. Научила се е на това
от съвсем малка покрай номадс-
кия начин на живот на семей-

ството си. Баща є е военен съ-
дия, а майка є работи с психично
болни хора. Те непрекъснато се
заселват на различни места, во-
дейки със себе си трите си деца. 

Джулиан сменя 23 вре-
менни жилища, обика-
ляйки от Аляска и
Вирджиния чак до Гер-
мания, където завър-
шва гимназия. 

Слаба, мълчалива, с очила, без да
броим червената коса и лунич-
ките – е, как да не є се подигра-
ват съучениците. „Нали се се-
щате, в училище винаги има ед-
но тотално загубеняче, което е
прекалено ниско, прекалено не-
атлетично и с дебели рамки на
очилата. Е, аз бях и трите“ –
усмихва се Мур. Но признава, че
е умна и обича да чете. И до

днес изчита тонове сценарии –
дори и такива, които не са
одобрени от агента є. 

Бъдещата звезда успява да
преодолее проблемите от дет-
ството си чак когато навършва
15 години. Тя заменя големите
стъкла на очилата си с конта-
ктни лещи и подстригва късо
косата си. Така вече момчета-
та започват да я забелязват.
„Внезапно всички станаха много
мили към мен. Беше истински
емоционален шок“ – връща лен-
тата Джулиан. Промяната е
усетена и от родителите є.
Докато я гледа в училищно
представление на „Спящата
красавица“, майка є се обръща с
възторг към баща є:

„Господи, Питър,
Джули е красива!“
Окуражена и от учителя си по

английски, малката се записва
да следва актьорско майстор-
ство в университета в Бостън.
След като завършва, първата є
работа е да се запише в актьо-
рската гилдия. Под името є
обаче фигурира друга актриса и
така се стига до решението за
сливането на първите є две
имена. За фамилия тя взима
презимето на баща си. И започ-
ва кариерата си на Оф-Бродуей
вече като Джулиан Мур. За из-
вестен период Джулиан се сни-
ма в ужасни сапунки. Една от
тях е познатата ни „Докато
свят светува“, за участието си
в която печели наградата
„Еми“. Така се стига до пробива
є на голям екран, където пък

затъва в блатото на филми на
ужасите. Но за кратко. 

С упорство всичко
се постига

Да, не може да є се отрече, че
е упорита. През 1993 г. е първа-
та є голяма роля като партнь-
орка на Харисън Форд в „Бег-
лецът“, с която тя привлича и
вниманието на големия Стивън
Спилбърг. Той веднага я  кани за
продължението на „Джурасик
парк“, без дори да я кара да се
явява на кастинг. Всъщност ро-
лята е предназначена за друга
актриса, но тя я отказва и
Джулиан се възползва от шанса.
Така се случва и когато Джоди
Фостър отказва да се снима в
продължението на „Мълчание-
то на агнетата“ заради изпъл-
нения с насилие сценарий. Така
Мур се превъплъщава блестящо
и в кожата на Кларис Стърлинг.
Кой обаче е предполагал, че ще
изиграе и порноактриса в „Буги
нощи“ и за това ще получи но-
минация за „Оскар“?! 

За червенокоската не е
проблем да се покаже
гола на екрана. Всички
цитират появата є без
бельо в „Преки пътища“
на Робърт Олтман. Е,
поне от тази гола сце-
на личи, че е червеноко-
са по рождение.

Мур обаче си признава, че
сексът в киното є изглежда адс-
ки безвкусен: „Убедена съм, че
никой не прави секс по начина,
по който го показват във фил-
мите. Едва ли го правите на по-

Джулиан Мур – 
червенокоса по рождение

Джулиан Мур – 
червенокоса по рождение

Тя е актриса до мозъка на 
костите си, сравнима единствено 
с Джесика Ланг, Мишел Пфайфър 
и Мерил Стрийп. И всяка роля 
є пасва като ръкавица. 



�

„Децата на хората“
Невероятен филм за постапокалиптичното ни бъдеще. След като засне

най-добрата лента за най-известния магьосник в киното („Хари Потър и

Затворникът от Азкабан“), режисьорът Алфонсо Куарон като с магическа

пръчка превръща Лондон в истински Бейрут, където терористичните на-

падения са част от ежедневието. Годината е 2027 и хаосът се подсилва от

невъзможността на хората да създават потомство. Тео (Клайв Оуен) оба-

че не се вълнува толкова от този факт. Все пак животът му поема в нео-

чаквана посока, след като е отвлечен от терористична група, оглавявана

от бившата му любовница Джулиан (Джулиан Мур), която пък има план за

спасение на човечеството.

да или прави, едва ли сте със
секси бельо или съвсем без дре-
хи. Ако някой се опита да ми
разкъса дрехите по време на
секс, кълна се, че ще го убия.“

Все странни роли
Към тях можем да причислим

и изявите на Джулиан в „Далеч
от рая“ и „Часовете“. И за две-
те обаче тя е номинирана за
„Оскар“, при това в една и съща
година. Мур е в списъка на де-
сетте актьори с подобно пос-
тижение в цялата история на
академичните награди. Колко-
то и странно да звучи, засега
тя все още се разминава със
статуетките, но надяваме се,
не задълго. 

Всъщност, като стана
дума за „Оскари“, 
последният є филм
„Децата на хората“ е
номиниран в цели три
категории тази година.
Ролята є в него е 
отново от категория-
та „странни“.

Е, може и да няма „Оскар“, но
пък

има истински мъж
до себе си

Това е Барт Фройндлих, с ко-
гото се запознава в „най-лошия
ден от живота ми“. По това
време бракът на Мур с актьора
Джон Гулд Рубин се разпада, а
няколкото є опита за нова връз-
ка завършват катастрофално.
Точно тогава тя среща младия
режисьор Барт Фройндлих, кой-
то иска да є предложи роля в
своя първи филм. Джулиан прис-
тига ядосана на срещата – зара-

ди подробности по развода и за-
ради това, че точно този ден
колата є е на ремонт. Тя насто-
ява Барт да є отговори защо
толкова държи именно тя да
играе в „тъпия му филм“. Мла-
дежът обаче запазва хладнокръ-
вие, разказва накратно сюжета
и успява да грабне вниманието
є. Макар че не му проличава,
той е ужасен от срещата си с
намусената звезда, но е готов
да изпие горчивата чаша до дъ-
но. След като Джулиан се съгла-
сява да участва и си тръгва,
той е толкова щастлив, че...
танцува победоносен танц на
стълбите. Въпреки лошото на-
чало ледът между двамата е
разтопен още през първата сед-
мица на снимките. Нещо пове-
че, Джулиан усеща, че се влюбва
в Барт, но не може да преглът-
не факта, че

той е на 26, 
а тя – на 35

Любовта обаче побеждава и
Джулиан и Барт са заедно вече
повече от 10 години. Той наис-
тина е мъжът на живота є. И
винаги знае как да оправи лошо-
то є настроение. Когато през
2000 г. Мур е номинирана за
„Оскар“ за филма „Краят на
аферата“, но статуетката
отива в ръцете на Хилари Су-
онк, нейният любим я утешава,
като є подарява... годежен
пръстен. Двамата се женят
обаче три години по-късно, а
идилията допъват двете им де-
ца Кал и Лив. Единственият по-
вод за търкания помежду им е...
ревността на Барт. Той не по-
нася други мъже да целуват же-
на му пред камерата, дори и ко-
гато това се случва в собстве-

ните му филми.
Джулиан Мур е една от звез-

дите с

активна 
гражданска 

позиция
Като поддръжничка на либе-

ралите тя изразява несъгласие-
то си с политиката на Джордж
Буш за забрана на абортите.
Освен това не подкрепя плас-
тичната хирургия, както и же-

ланието на Холивуд да прави
безмозъчни екшъни. А жи-
вотът є с Барт е наистина съв-
сем нормален за разлика от то-
зи на Бранджелина (така журна-
листите кръстиха за по-лесно
Брад Пит и Анджелина Джоли).
„Затова и не сме толкова инте-
ресни за медиите – усмихва се
тя. – Или пък просто съм пре-
калено възрастна за тях.“ 

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Прооптики
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В
ече три години Марта
Вачкова е телевизионна
звезда. Не че преди не е би-
ла такава, но вече е воде-

ща на женско токшоу. След „За-
що не?“ наред е „Жените“. Заед-
но с популярните си гостенки
Марта се опитва да разбива
мъжките клишета. Доколко ус-
пява, преценете сами от поне-
делник до четвъртък по Канал 1.

Виждаме се с Марта ден след
като тя е приключила поредни-
те снимки. И се впускаме в раз-
говор за нещата от живота. Не
може да не започнем с

диетите
„Точно от тях съм на това де-

редже. След като приключа с
поредната, си връщам килогра-
мите, че и малко отгоре. Зато-
ва не съветвам никого да гладу-
ва. Да, за нас животът без дие-
ти може и да изглежда невъзмо-
жен. Но замислете се колко по-

лесен и здравословен е бил жи-
вотът на нашите баби и дядов-
ци. Днес в хранителните стоки
за жалост можеш да си купиш
само... боклуци.“ Според Марта
решението е не в ограничаване
на храната, а на „боклуците“. 

Ако има неща, които Марта
истински обича, това са

киното 
и театърът

Все пак тя е преди всичко
актриса и се надява, че теат-
ралната публика още помни
нейните изяви. „Искам да сни-
мам, да играя в театъра. Жи-
вотът ми се е стекъл така, че в
момента правя тв предаване,
но не съм се отказала от сцена-
та.“ Дори и да не играе, Марта
гледа всичко. И дъщеря си води
на театър. Във възторг е от
трите прекрасни български
филма, които се въртят в мо-
мента по екраните – „Обърна-

та елха“, „Разследване“ и „Май-
муни през зимата“. А от теат-
ралните представления се впе-
чатлила най-много от „Сътре-
сение“ на Мариус Куркински.
Да, очевидно наистина гледа
всичко. Но не гледа...

телевизия
Колкото и да звучи абсурдно.

Предпочита да прочете някоя

хубава книга, да поиграе с дете-
то си, да се види с приятели. „У
нас телевизорът не работи.
Включваме го само за да гледаме
филми на DVD“ – споделя тя.  

Чудя се защо Марта е толко-
ва негативно настроена към
телевизията. Тя ми обяснява,
че не иска никой да я пресира и
да є внушава нещо. Предпочита
сама да си намира пътищата за
захранване на любопитството
си. „Не ви искам нито рецепти-
те, нито съветите“ – обобщава
тя. Сега вече напълно ме разби.
Че нали именно това прави са-
мата тя в своето предаване –
раздава съвети. Тя обаче твър-
ди друго: че целта є е само да
забавлява, а не да назидава. 

Обикновено в подобни шоута
гостуват известни личности,
т. нар.

VIP персони
чиято цел е да си направят доб-
ра реклама. Марта обаче много
се дразни от тази дума. „VIP не
се става с ходене по партита и
като станеш любовница на ня-
кого си. За да станеш важен чо-
век, трябва да си работил мно-
го! Има хора, които са известни
само с това, че са известни.“ Пи-
там я защо все така се получава,
че истинските капацитети не
се изявяват в тв ефира. А тя ми
отговаря конкретно: „Винаги
съм искала да поканя в шоуто си
хора, които са ме впечатлили с
нещо написано. Почти винаги се
оказва, че те или имат говорен
дефект, или статията не е напи-
сана от тях, а от някого другиго
под псевдоним, или че въпросни-
ят автор просто не може да го-
вори свободно и стегнато. За-
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Ìàðòà Âà÷êîâà:
Жената не може да
оцелее, ако не е всичко

Ìàðòà Âà÷êîâà:
Жената не може да
оцелее, ако не е всичко

МАРТМАРТА ЗА...А ЗА...
......сравнението с Опра Усравнението с Опра Уинфриинфри „Много често ме нари-
чат българската Опра. Благодаря за суперкомплимента. Харесвам
откровенността на Опра, това, че не крие чувствата си, че не се
страхува да плаче, да мрази, да обича. Страстна жена е, почти ка-
то самата мен. Би било чудесно да мога да є стигна и хонорарите.“

......женските списанияженските списания „Много ги обичам. От тях получа-
вам концентрирана информация. Но не харесвам онези, които са
препълнени с реклами. Интересуват ме повече съдържателните
текстове. От тях избирам полезното за мен.“  

......оптимизмаоптимизма „Рада ме зарежда с оптимизъм. Човек е това,
което е било детството му. Аз съм имала най-щастливото
детство, живяла съм с най-влюбените майка и баща. Те ме обожа-
ваха, гушкаха, глезеха. Затова и днес съм усмихнат човек. Опитвам
се да предам щастие и оптимизъм и на детето си.“ 
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щото в телевизията трябва да
умееш с няколко думи да кажеш
точните неща. Малцина могат
бързо и точно да дефинират
мисълта си.“ 

Съвременните актриси ходят
по кастинги, предлагат се пос-
тоянно. Марта обаче не прави
така. Може и да е демоде на фо-
на на останалите, но просто си
е такава. „Аз съм възпитана, че
режисьорът сам избира пиесата
си и решава с кого да я постави.
Ако има нужда от мен, ще ме из-
вика. Така е било по времето на
моя баща и аз съм останала в
това време.“ 

Баща є
е големият български актьор
Григор Вачков (припомням за
тези, които са го забравили).
Лицето на Марта грейва, кога-
то говори за него. Обикновено
големите актьори са толкова
големи, че децата им остават в
тяхната сянка. Това обаче не
важи за моята събеседничка.
„Не съм в сянката му. Напро-
тив, надявам се, че двамата с
него правим едно по-голямо
слънце. Когато човек гледа ня-
кой стар филм с баща ми, се на-
дявам да си казва: „Ех, че хуба-
во!“ А когато ме гледа мен и с
нещо му напомням за него, се на-
дявам да си казва: „Ах, къде е
баща є да я види сега?“ 

Със същото грейнало лице
Марта говори и за своята

Рада
Тя е на 9 години – деликатна и

умна, слънчицето на мама.
Всъщност мама не е само мама,

а много повече. „Съвременната
жена няма как да оцелее, ако не
е всичко. Въпрос на балансира-
не. Докато съм на работа, мис-
ля само за работа. Когато съм
вкъщи, докато детето ми не
заспи, няма нищо друго освен
него.“ Марта винаги ходи на ро-
дителски срещи и посвещава
съботите и неделите на дъще-
ря си. Но не държи Рада да е от-
личничка, а по-скоро да спорту-
ва и да е здрава.

Питам я за приятелството, а
тя, вместо да назове някоя до-
верена приятелка, изведнъж
изстрелва името на

Владо Пенев
Той е най-близкият приятел

на Марта и нейната голяма лю-
бов. Казва го с риск да обиди
гаджето си, което толкова се
сърди, като чуе това. „Владо
през всичките тези години ос-
тана до мен. Ние сме повече от
роднини. Той е пример за голяма
любов, прераснала в безрезервно
приятелство.“ Двамата с Владо
се разбират, без да се виждат и
чуват. И няма тема, която да
не могат да „разчопкат“. „Баща
ми много го обичаше. Много ис-
каше да се омъжа за него, да му
родя внучета от него. Сега си
гледаме заедно децата и сме не-
разделни с Владо.“

Покрай темата за Владо Пе-
нев повдигам и един друг въп-
рос – за

ревността
И Марта, като всяка жена,

дълго е страдала от тази бо-
лест. Само че бащата на Рада я

излекувал. „Излекува ме с това,
че беше толкова верен в начало-
то на връзката ни и толкова
всеотдаен. Аз бях полудяла, рев-
нувах го дори от приятелките
си. От него научих урока, че
трябва да дадеш свобода, за да
получиш свобода.“ 

Същото е положението и с

изневярата
И по тази тема Марта е с

особено мнение: „Не искам да
знам, че някой ми е изневерил.
Разбрали сме се с мои приятелки
да не си казваме, ако някоя нау-
чи, че някой от мъжете ни
кръшка. Има жени, които знаят,
че мъжете им изневеряват, но
търпят. Аз не мога да търпя.“

Покрай изневярата стигаме и
до следствието от нея –

омразата
Марта казва, че много мрази

някой да я предизвиква да го
мрази. „Не искам да мразя! Ом-
разата и лошотията са неща,
които после се връщат при теб.
Знам го и затова се боря с това

чувство.“ Затова се старае да
не се обгражда с лоши хора и
хитреци и се опитва да разпоз-
нава „грешките“. Като Слави
Трифонов. За никого не е тайна,
че двамата не питаят добри
чувства един към друг, въпреки
че бяха толкова добре приемани
от хората. „Просто с него не се
разбирахме. Вярно е, че хората
ни харесваха, но човек трябва
да е верен на себе си.“ Истинс-
ките приятели на Марта са
други. Те я търсят, вярват є и
я обичат, но не заради

славата
Всъщност Марта не обича

тази дума. Заменя я с „популяр-
ност“. И не се ласкае от това,
че я имат за известна. „Не по-
насям ласкателствата. Иначе
това, че съм популярна, ме пра-
ви по-отговорна. Е, помага ми и
когато карам с превишена ско-
рост“ – казва тя с дяволита ус-
мивчица. Онази, нейната. Нали
се сещате?!

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Личен архив

С Рада сред
природата

В акция



Ãесецът на Баба Марта е ту
весел, ту сърдит. Той е ед-
новременно утвърждаващ и
отрицаващ, раждащ и ру-

шащ. Досущ като жена. 
„Магическата пръчка“ на Баба Марта е

мартеницата – символ на пробуждането и
на култа към Слънцето. 

Защо бяло и червено
Първоначално белият цвят в мартеница-

та символизирал мъжкото начало, силата.
Но по-късно, под въздействието на христи-
янската митология, започнал да се възприе-
ма като знак за девственост и непороч-
ност. Белият цвят е и цветът на Христос.
Червеното е женското начало, здравето. То
е кръвта, зачеването и раждането. Марте-
ницата е своеобразен амулет срещу злите
сили. Следователно окичването с нея е ма-
гически ритуал.

МНОГО СВАДЛИВА,
НО МНОГО УМНА

Баба Марта е много свадлива, много кап-
ризна, но много умна старица, която идва
на първи март, за да прогони лошотиите
от зимата, да ги измете от къщи и дво-
рове и да отвори пътя за идването на
пролетта. Народът си знае: „Марта е ка-

то малко дете – ту плаче, ту се смее“,
„Сечко сече, Марта дере, Април кожи про-
дава“. И се примирява с капризния харак-
тер на месец март: „Ако зимата с уста не
те ухапе, с опашката си ще те шибне.“

Броените дни
В някои краища на България наричат сед-

мицата от 1 до 7 март „броени дни“. По
тях се гадае какво ще бъде времето през
годината. Широко е разпространен и един
друг обичай – избиране на ден. Всеки си на-
мисля определена дата (до 22 март включи-
телно) и по нея познава после каква ще му е
годината. Ако се падне денят да е слънчев,
успешна ще е, ако вали и времето е лошо –
трудности предстоят.

КОЙ ЩЕ ТИ ВЛЕЗЕ В КЪЩАТА

В Източните Родопи стопаните гледат

много внимателно и кой ще им влезе в къ-

щата на 1 март. Ако е добър човек, добра

ще е годината. Ако на същия ден гърми,

реколтата ще е богата, ако времето е

слънчево и топло, лятото ще е дъждов-

но. Първото мартенско пълнолуние също

е натоварено със смисъл – девойката в

предбрачна възраст се хваща на нощно хо-

ро, за да се задоми през същата година.

За да се развесели 
Баба Марта

рано сутринта на 1 март (известен още ка-
то Марта или Летник) стопанките прос-
тират или закачат пред домовете си чер-
вени престилки, чилета червена прежда,
червени черги или пресукани червени конци,
за да пазят къщата от зло, болести и немо-
тия. С тези украси те целят да накарат
Баба Марта да се усмихне, да я омилости-
вят, та тя да осигури хубаво време. Ста-
рите баби не излизат нея сутрин навън по
двора, да не ядосат Баба Марта. Младите
стопанки изчистват основно цялата къща
и двора и запалват боклука. За да изгорят с
него всички насъбрали се лошотии от от-
минаващата зима. И, естествено

всички се закичват 
с мартеници

В някои краища на България ги наричат
още кичилки, китици или галалушки. По
традиция се изработват от предишната
вечер от най-възрастната жена в семей-
ството. Заплитат се обикновено от бял и
червен вълнен конец и рано сутринта се
връзват на ръцете на роднините, на врат-
летата на децата, на плитките на моми-
те, на хурките на бабите. С мартеници се
окичват теленцата, агънцата и кончета-
та. На кончетата обикновено се слагат
тежки червени пискюли, които да ги пазят
от уроки. В своето развитие мартениците
се усложняват и се сдобиват и с допълни-
телни украси – парички, кръстчета и дър-
вени фигурки.

Празникът Младенци
В някои области мартеница се носи до 9

март, когато е празникът Младенци (в
чест на свети 40 мъченици). Той се празну-
ва и срещу болестта шарка (сипаница), за
да са здрави децата и овцете. Някъде около
9 март долитат у дома и първите щъркели.
Широко разпространен обичай на този ден
е изричането на шумни заклинания за про-
гонване на змиите и гущерите: „Бягайте,
змии и гущери, на 40 разкрача!“ На 9 март
селските стопанки месят по 40 обредни
хляба, наричани младенци. За да прогонят
болестите, стопаните пък засаждат 40
гнезда с картофи. Момите по селата пле-
тат кошнички от дрянови пръчки и ги
овързват с 40 на брой разноцветни конци. 

В други области на България мартеница
се носи до виждането на първия щъркел.
Или до 22 март, когато е пролетното
равноденствие и „слънцето се обръща на
лято“.
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СВЕЩЕНАТА ПТИЦА

MMM
Древните египтяни свързвали птицата с т. нар. ба – неповторимата индивидуалност на
всяко човешко същество. На пиктограмите ба е изобразявана като щъркел с човешка гла-

ва. Египтяните вярвали, че когато човек умре, птицата взима душата му и я пренася в друго тяло,
за да се прероди отново. 

MMM
А китайците пък вярвали, че душите на смелите воини се понасяли към рая, възседнали
щъркели в полет. 

MMM
В буквален превод еврейската дума за щъркел означава „добра майка“. Понеже щъркелът е
много всеотдаен към малките си, открай време е символ на родителска грижовност. 

MMM
В Библията щъркелът е включен в списъка на свещените птици, които хората не бива да
убиват и да ядат. 

MMM
Щъркелът е символ на град Хага, национална птица на Дания и неофициалната емблема на
Полша, където летуват 25% от европейските дългокраки обитатели. 

MMM
Вярването, че бялата птица носи бебетата, датира от викторианската епоха в Англия
през 1840–1870 г. Тогава разговорите за секс били табу. И родителите залъгвали децата

си с легендата, че щъркелите долитали от далечна Африка с повити в пелени новородени в клю-
на си. И до ден днешен на английски червеникавите петънца, с които е осеяна кожата на новоро-
деното бебе, се наричат „щъркелови ухапвания“ (stork bites). 

MMM
Българите пък вярват, че ако щъркел си направи гнездо в двора им, той ще се напълни с
щастие, благополучие и деца.
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ОМИЛОСТИВЯВАНЕ

НА БАБА ШАРКА

Само Баба Марта може лесно да придума

дружката си Баба Шарка да не мъчи много

детето, при което е дошла. Но Баба Мар-

та е склонна да уговаря приятелката си

само ако самата тя е в добро настроение

– ако не е видяла ни една баба на първи

март, а е срещала само хубави девойки по

пътя си. Баба Марта мрази бабите, защо-

то те є напомнят колко стара и грозна е

самата тя.

Разнообразие от цветове
Постепенно мартениците стават все по-

красиви и по-красиви. В Софийско, Видинс-
ко, Врачанско, Михайловградско и Вели-
котърновско слагат повече от червения ко-
нец и по-малко от белия. Червено-сини са

мартениците от Благоевградско, бяло-зе-
лени – в Смолянско. С червен, бял и лилав
конец ги плетат в Габровско и Старозаго-
рско, с червен, бял и жълт – в Пернишко, а в
Хасково – с червен, бял и зелен. Някои майс-
тори вплитат в мартеницата седемте ос-
новни цвята на дъгата, а техните произве-
дения носят името „седмошарица“. Други
пък гледат да не пропуснат баграта на ни-
то едно пролетно цвете, за да не забрави
то да цъфне. 

Пролет иде! Ку-ку!
Календарната пролет настъпва на 22

март – деня на пролетното равноденствие.
Но мартеницата си остава първият
пъстър предвестник на слънчевия сезон,
най-сигурният знак, че зимата си отива.
Другият сигурен предвестник на пролетта
е първият долетял от юг щъркел. В мина-

лото щъркелите били посрещани с религи-
озни обредни песни и игри. Щом ги зърнели,
децата подскачали и произнасяли веселото:
„Щъркелът да клечи, аз да хвърча!“ 

„Ако видиш щъркел да стои на един крак,
значи ти ще хвърчиш!“ – казваше някога ба-
ба ми.

След щъркелите долитат и лястовиците,
а появата им означава, че лошото време
окончателно е свършило. Но най-сигурно е
това, ако чуеш кукането на кукувицата.
Преброй колко пъти ще се обади, за да зна-
еш колко парички ще имаш в джоба през
следващата година. 

Бързам да разкажа всичко това на своите
деца, а после и на внуците – ако ги дочакам.
И непременно ще ги излъжа, че щъркелът ги
е донесъл. Така е по-приказно.

Дария АЛЕКСАНДРОВА

Пролетно изкушение 
от Max Factor

За да бъде-
те още по-
женстве-
ни, неусто-
ими и съб-
лазнителни
през месе-
ца на жена-
та, възпо-
лзвайте се
от специ-
а л н о т о

предложение на Max Factor. Само
през март любимите ви спирали за
неустоим поглед ще са на изключи-
телната цена от 12 лева! 
�Спиралата More Lashes с уни-
калнa четчица със спираловидни
косъмчета позволява нанасянето
на точното количество върху миг-
лите. �Lash Lift пък съчетава неве-

роятната технология на Max
Factor за обем със специално създа-
дена четка за повдигане на мигли-
те, които поддържат този изклю-
чителен ефект час след час, през
целия ден. �2000 Calorie Mascara
прави миглите до 300% по-гъсти!
Веднага! �Masterpiece и iFX е ис-
тинско бижу! Нежната текстура
на туша обгръща всяка една мигла,
магнитно поле предотвратява об-
разуването на бучици, а молекуляр-
на памет „напомня“ на миглите да
запазят своя разкош през целия ден.
Ефектът е поразителен! 

Българи поставиха 
„Гинес“
ПРИ МИНУС 26 ГРАДУСА
Трима българи се включиха в поста-
вянето на нов световен рекорд на
Гинес в последния ден на януари в
Лапландия. Целта бе да се нарисува

най-голямата снежна картина, 100
на 100 метра. Освен българите
участие взеха още 147 души от цял
свят. Рисунката изобразяваше запа-
зения знак на водка Finlandia – елени
на фона на изгряващото финландско
слънце. Хеликоптер следеше за пре-
цизността на изображението.
Ден преди това в леден хотел, раз-
положен само на метри от прочу-
тата резиденция на Дядо Коледа,
23-годишният варненец Мартин
Манов премери сили с най-добрите
бармани в света в деветото изда-
ние на конкурса за купата на водка
Finlandia – Pure Drinks. Барманите
направиха по 5 коктейла за 5 мину-
ти във всяка една от категориите
– десертен, лонг дринк и аперити-
вен – с основна съставка водка
Finlandia. Рецептата на всеки един
барман бе уникална, сътворена спе-
циално за повода. Мартин Манов

стигна до деветото издание на
Pure Drinks, след като пребори 30
от най-маститите бармани у нас
през лятото на 2006 г.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

Мартин Манов
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а се пише за мързела, се оказва ра-
бота епохална и в известна сте-
пен нечовешка при наличието на
толкова цивилизационни пропуски

– сам бог е забравил да го порицае в десет-
те си заповеди, не ври в казана на Дантевия
ад и даже многоуважаемият Теофраст го е
подминал в своите „Характери“. Оскар
Уайлд пък ни изненадва с поредната си екс-
центрична аксиома: „Да не правиш нищо, е
най-трудното нещо на света – най-трудно-
то и най-интелектуалното.“ И така е тра-
сирал магистрала за метаморфозите на
мързела във високоинтелектуално и изто-
щително занимание. 

Божественият му произход

Впрочем в ежедневието мнозина свързва-
ме мързела с престоя на Адам и Ева в Райс-
ката градина. Или, казано библейски, в нача-
лото бил мързелът. Защото какво ли друго

са могли да практикуват нашите деди, след
като в предварителните планове на господ
съвсем не е влизало намерението му те да
се трудят? Създаден по прищявка и поселен
като своего рода домашен любимец в
Едемската градина, човекът бил лишен от
лишения и нужди, а даже от свян и от об-
лекло. Във вътрерайската утроба той
функционирал подобно на детето в концеп-
цията на Фройд – като аморално същест-
во, без понятие за зло и за добро. Докато
създателят не го напъжда да си вади хляба
с пот на чело.

Дори и да фокусирам мързела през призма-
та на възстановителната почивка след из-
нурителен труд, пак прозирам идеята за
божествения му произход. Защото това е
начинанието, на което се отдал и сам съз-
дателят през седмия ден след сътворяване-
то на света. Допълнителна опора на моите
умозрения дава и заключението на френския

писател и хуморист Жорж Куртлин: „Чо-
векът не е създаден, за да работи. И доказа-
телството за това е, че се уморява.“ А то-
ва е толкова божествено, нали?

Коректив на останалите

смъртни грехове

Мързелът (под неговия синоним – леност)
е в актуализирания списък на седемте
смъртни гряха, приписван на Тома Аквинс-
ки, наедно с горделивостта, чревоугодниче-
ството, похотта, скъперничеството, за-
вистта и гнева. Не е много разбираемо за-
що на български ги превеждаме „смъртни“
(дали защото са присъщи на нас, смъртни-
те, дали защото са летални, или защото с
много вяра можем да ги победим у себе си?),
но в католицизма те се наричат и смятат
„основни“ или „капитални“ именно в смисъ-
ла, в който от тях произтичат всички ос-
танали. Без да търся опрощение, бързам да
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Мързелът е пъпната
ми връзка с бога
Мързелът е пъпната
ми връзка с бога

Човекът не е създаден, 
за да работи. 
И доказателството за това е, 
че се уморява.

Жорж Куртлин 
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се призная за грешница – много завиждам на
писателя Пол Валери. Задето ме е изпрева-
рил да се досети, че упоменатите грехове
се неутрализират в известна степен по-
между си. Така завистта е относително
несъвместима с горделивостта, доколкото
горделивецът рядко оценява позицията на
другия като толкова достойна за завижда-
не, колкото е собствената му. Оттук Ва-
лери прави забележителния извод, че съвър-
шенството на праведника може да се фор-
мира от точната композиция и фината до-
зировка на 7-те смъртни гряха, подобно на
бялата светлина от 7-те традиционни
цвята. Почти нищо не можем да добавим
към тази блестяща теза, освен че, ако при-
емем мързела като нежелание за действие,
като отказ от активност или неактив-
ност, той е очевидната профилактика за
останалите грехове и пороци, техен корек-
тив. Така както някой превантивно беше
свързал леността и похотта във фразата:
„Свещени мързеливци са хората, които изп-
ращат въздушни целувки.“

Бедните са 

лениви?!

Да подходим пак библейски, като тръгнем
от Вехтия завет, който порицава мързела
само дотолкова, доколкото няма да напра-
ви човека богаташ (да си припомним основ-
ния рефрен, артикулиран в Притчи Соломо-
нови – „ленивата ръка докарва сиромашия,
а трудолюбивата ръка обогатява“). Така
митологемата за „богатите работливи на-
ции“ и „бедните лениви етноси“, за състоя-
телния Север и мързеливия Юг, за сръчните
работохолици и бездомните безделници се
оказва с прастара библейска етимология.
Но аз ви предлагам да я отпратим начаса
оттук с презумпцията, че поне един от
двама ни е атеист (ако не си ти, читателю,
то това със сигурност съм аз). И давам ду-
мата на френския индустриалец и есеист
Огюст Детьоф, който през 30-те години на
миналия век с хумор позиционира големите
нации по разделителната ос работли-
вост–ленивост: „Французинът е мързели-
вец, който много работи. Англичанинът –
мързеливец, който нищо не прави. Герма-
нецът – работливец до степен на себезлоу-
потреба. А американецът е работяга, кой-
то знае така да се устрои, че да не прави
бог знае какво.“ 

АМЕРИКАНЕЦЪТ

КАТО ТОМ СОЙЕР

И комай е познал, защото от възникване-
то си до ден днешен Америка не престава
да се държи като един Том Сойер – кога-
то є поставят задача да си боядиса огра-
дата, винаги успява така да мотивира ня-

кого другиго, щото той да є я боядиса.
Модерната американска метонимия за
„трудолюбивата ръка“ днес се подразбира
повечко като лоялност към работодате-
ля – всички сме чували как там е някак
неприлично да си поискаш цялата отпуска
накуп, да не отидеш в службата поне час
преди началото на работния ден, да не
обядваш над клавиатурата на компютъра
и въпреки всичко пак да си занесеш слу-
жебна работа и за домашно вкъщи! 

Мързеливецът поне 

е по-лоялен

Прочие подобни факти карат европееца
да се озадачава: „Абе, тези американци
какво точно правят на работното си мяс-
то?!“ И да се приобщава към ироничното
предположение на писателя Тристан Бер-
нар, че „мързеливецът е по-лоялен от дру-
гите хора, защото поне не се преструва, че
работи“. Погледнато клинично, работохо-
лизмът си е вид патологична зависимост,
като всяка друга. Но американската е още
по-специална. Чух за една американска слу-
жителка, която планирала да роди детето
си не просто в петък, а по-конкретно – в
обедната почивка в петък между 12.00 и
13.00 ч., за да може още в 13.15 ч. тя да се
върне на бюрото си. Както и направила!
Нещо такова вероятно е смутило френс-
кия джазмен и писател Борис Виан, когато
е простенал: „Работата е опиум за хора-
та… Не искам да умра дрогиран!“ И е дало
живот и резон на корсиканската поговор-
ка „Усърдието е убило повече хора, откол-
кото мързелът“. И за да не ме упрекнете в
пресолена франкофилия, ще се позова на ин-
терпретацията на Карен Хорни за симп-

томите на американското общество, коя-
то според мен спокойно може да се съот-
несе към съвременното консуматорско об-
щество въобще: „Всичко в него те тласка
към състезателността – любовна, социал-
на, спортна, семейна, училищна. Това, кое-
то всеки желае, трябва непрекъснато да
го спечелва, да го отвоюва отново и отно-
во от другите. Резултатът е: генерализи-
ран нарцисизъм поради жажда за престиж,
но и перманентно чувство на изолираност
и несигурност, едно дълбоко морално без-
покойство. Това модерно общество мул-
типлицира условията за конфликт и уско-
рява неврозите.“

Накрая да притуря и от мен, че тезата,
която така дидактично се спряга – трудо-
любивите са богати (и някак си, следова-
телно щастливи), а сиромасите са мързе-
ливци и нещастници, – ми напомня на казу-
са с бутилката: дали е наполовина пълна,
или наполовина празна, зависи само от глед-
ната точка. И веднага ме препраща към оня
инвеститор на ваканция в Индия...

ОТИВАМ ДА СИ ПОчИВАМ

ВЕДНАГА

Срещнал на брега рибар, който се връщал

с една уловена риба, той му рекъл:

– Ето, това е то, щастието! Ще се вър-

неш ли обратно за още? Идвам с тебе, за

да ми обясниш как ловуваш.

– Да се върна да ловя още ли? Че за какво

ми е? – смаял се рибарят.

– За да имаш повече риба – обяснил му ин-

веститорът.

– Да имам повече ли? Че за какво ми е?

– За да можеш и да продаваш от нея.

– Да продавам ли? Че за какво ми е?

– Ами, след като я продадеш, ще получиш

пари.

– Да получа пари ли? Че за какво са ми?

– За да си купиш малка лодка.

– Да си купя малка лодка ли? Че за какво

ми е?

– За да можеш да вадиш повече риба с нея.

– Да вадя повече риба ли? Че за какво ми

е?

– Да спечелиш още пари и да си наемеш

работници.

– Да си взема работници ли? Че за какво

са ми?

– За да работят с тебе.

– Да работят с мене ли? Че за какво ми е?

– За да станеш богат.

– Да стана богат ли? Че за какво ми е?

–  За да можеш да си позволиш да си почи-

ваш.

– Да мога да си почивам ли? Ами, че това

е нещото, което отивам незабавно да

направя!

И аз отивам при рибаря. А на теб, чита-
телко, оставям сама да избереш от коя
страна на въдицата ми се хвана! И в двата
случая – наслука!

Розалина ДОЧЕВА



В
секи един от нас поне веднъж е имал
засечки, срутвания, усещане за ката-
строфа. Дали любовна раздяла или
невзет изпит, неосъществен проект

или неуспешен бизнес са били поводи за фи-
аското, но ние винаги го усещаме като

ампутация на част 
от самите нас

като разрушаване на границите на
собствената ни идентичност. Това
обърква и вгорчава ежедневието ни. Започ-
ваме да се съмняваме в собствените си си-
ли и възможности, самоуважението ни ряз-
ко намалява. Яд, срам и виновност бележат
всяко наше действие. 

Дързостта, смелостта да 
рискуваме отстъпват място
на тревогата. Провалът винаги
ни нанася дълбока, болезнена,
нарцистична рана.

Той поставя за по-кратък или по-дълъг пе-
риод знака „Стоп!“ пред нашата актив-
ност.

Истината обаче е, че

провалът иска 
да ни каже нещо

За Юнг онова, което ни се случва, е резул-
тат от дейностите на онази част от
собственото ни „аз“, която игнорираме. Тя
се противопоставя на съзнателните ни же-
лания и разкрива нещо ново за нас самите,
за което не сме и подозирали. Ако успеем да
я разберем, провалът може да се превърне в
огромен опит, да отвори път за желания,
които до този момент сме отказвали да
разпознаем. 

Или, казано по друг начин, 
провалът ни може да се 
превърне в стимул за опознава-
не на собствената ни личност,
в трамплин за бъдещ успех.

За да стане това, трябва внимателно да
осмислим и да анализираме житейския си
неуспех. „Защо така се случи?“, „Не бе ли
твърде идеалистично моето желание?“,
„Бяха ли действията ми адекватни на
действителността?“, „Какво трябва да
променя, за да успея?“ – това са все въпро-
си, които биха ни помогнали да преодолеем
чувството за виновност и да приемем
чувството за отговорност. Представата,
която сме имали за самите нас преди про-
вала, трябва да бъде забравена бързо и да
изградим една нова, по-реалистична, която
ще ни направи по-адаптивни и ще ни позво-
ли да минем на едно друго ниво. Ако не успе-
ем да извлечем поуки от миналото, ще
продължаваме да играем ролята на жертва.

Причините, които 
водят до фиаско

Те са свързани с подценяването на соб-
ствената ни личност, с чувството за
непълноценност, с презрението, което из-
питваме към самите нас. Такова едно от-
ношение към собствената ни персона
превръща провала в абсолютна необходи-
мост – чрез него ние ще омилостивяваме
другите, показвайки им нашето нещастие и
безсилие. Ще се оплакваме, че всички ин-
тервюта за работа са направени за „наши
хора“, че човекът, с когото живеем, е „неб-
лагодник“ и „тиранин“, а децата – „зли де-
мони“. Околните ще саботират всяко наше
действие, ще пречат на всяка наша инициа-
тива. И ние непрекъснато ще се проваляме
с надеждата, че ще бъдем забелязани. Ед-
новременно с това въображението ни
трескаво ще работи и ще създава картини
на отмъщения, които никога няма да реали-
зираме. В душата ни ще се трупат враж-
дебност и омраза, които ще блокират
мисълта ни. Такъв поведенчески модел мо-
же да ни доведе до изолация и затова е необ-
ходимо да потърсим помощ от специалист.
Разговорите с приятели едва ли биха помог-
нали да намерим изход от тягостната си-

туация, да се откажем от убежденето, че
сме обречени, от желанието да сме обект
на внимание.

Неуспехът 
като благословия

Понякога провалът може да се дължи на
неправилна преценка на възможностите ни
от страна на близките ни или на нас сами-
те. Явяваме се на престижни конкурси или
избираме професия, без да се съобразяваме с
личностните си качества и знания. В тези
случаи провалът е благословия. Макар и бо-
лезнено преживян, той ще извади на повъ-
рхността истинските ни желания, ще ни
помогне да открием истинското си призва-
ние. Разбира се, в тези случаи трябва да се
вслушаме във вътрешния си глас и да проу-
меем получения от живота урок. Един
такъв провал би ни скулптирал като много
по-интересни хора, а самият той може да
се окаже начало на пътя към върха.

На провалите не бива да се 
гледа като на трагедии. Те 
по-скоро трябва да се приемат
като предупреждения за 
погрешен избор или неправилни 
адаптивни механизми.

Най-важното обаче е да излизаме от тях,
научавайки нещо ново за себе си, нещо, кое-
то тепърва ще вграждаме в бъдещите си
успехи.
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Микрофон за психоМикрофон за психоллогогаа

РРАЙНА АНГЕЛАЙНА АНГЕЛООВВАА �

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

Твоя Мира

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

Подскажи ми какво да чета

„Здравей, Мира!
На 18 съм и тази година завършвам учили-

ще. Това, което ще те питам, сигурно ще те
учуди. Но се оказа проблем наистина. Дай
ми съвет какво да чета. Ако попитам съуче-
ниците си, те биха ми отговорили: „Питай
за филм.“ Малцина от тях четат. Или пък
ще ми цитират книга, която вече съм чела.
На учителите нямам такова доверие.
Пробвах един път при учителката ми по ли-
тература. Тя каза, че ще помисли, и след ня-
колко дни каза да прочета това, което ни
предстои да изучаваме. 

Подскажи ми нещо. Нали знаеш, така чо-
век понякога се докосва до най-хубавите не-
ща. Нужно е само някой да те подтикне: ку-
пи си тази книга, гледай този филм, ето ти
това списание...

Силвана Г., Ямбол“

Драга Силвана!
За жалост има хора, които не четат, за-

щото не могат да четат. Докато аз бях
ученичка, един преподавател реши да нап-
рави контролно в осмите класове. С една-
единствена задача – просто накара всички
да напишат азбуката от „а“ до „я“. Пове-
че от половината ученици, като стигнали
до „ц“, „ч“ и „ш“, се бяха объркали. Да изре-
диш правилно буквите от българската аз-
бука, още не означава, че можеш да четеш.
Много от учениците, които завършват,
не могат и да четат гладко. Знам го, защо-
то съм имала задължителен държавен

стаж в училище и преподавах литература
на десетокласници, които сричаха като
второкласници. 

Ето как модата да се чете свари много
хора неподготвени. Защото, да се чете, на-
последък стана някак модерно. Слава богу,
теб поне не трябва да те убеждавам в пол-
зата от четенето. Усещам, че не си прос-
то увлечена по модата да четеш. 

Какво да ти препоръчам? Прочети „Алек-
сис Зорбас“. На Никос Казандзакис е. Книга
за един „възхитителен лакомник, пияч, як
работник, женкар и скитник, най-широка-
та душа, най-крепкото тяло, най-свободни-
ят вик...“.

Ето ти нещо от книгата: 
– Не щеш бели! – възкликна Зорбас изуме-

но. – Ами, че какво искаш тогава, начал-
ство?

Не отвърнах нищо. 
– Животът е беля – продължи Зорбас, –

смъртта не е. 
[…]
Мълчах. Знаех, че Зорбас има право, знаех

го, но не смеех да си го призная. Крив път бе
поел животът ми. (…) Бях изпаднал дотам,
че ако трябваше да избера дали да се влюбя
в някоя жена, или да прочета някоя хубава
книга за любовта, щях да избера книгата.

Знам, че много теоретици на литерату-
рата биха я разпънали на кръст. Но не ми
пука! Това е моята книга. От нея ще нау-
чиш и това, че често пъти е по-важно да
живееш, вместо да четеш. Пак на теб, но и

на съучениците ти, които гледат само
филми, препоръчвам и филма по тази книга.
С Антъни Куин е. Играе велико в ролята на
Зорбас!

Можеш да подхвърлиш на твоята учи-
телка по български идеята за контролно
върху азбуката. Да четеш гладко на бъгарс-
ки език и да знаеш българската азбука, е
задължително. Въпрос на чест е. И въпрос
на много други важни работи. 

Твоя Мира



„Здравей, Мира! 
Точно преди година се записах на курс по

испански. Включих се малко по-късно, но
предварително знаех, че в групата има все
пак един мъж. Казано честно, стана ми лю-
бопитно. Дори бях малко развълнувана пре-
ди първите ми часове. Какво да ти кажа?!
Не беше лош. Неженен и не много стар. Бе-
ше облечен с панталон, сако и... бели чорапи.
Захабено бели. Това ме разочарова страхот-
но. През цялото време не можах да се отър-
ва от това първо впечатление, което чора-
пите му ми направиха. Не спирах да мисля,
че е смотаняк. Малко по-късно разбрах, че не
е платил цялата такса за курса, и това
просто затвърди мнението ми, че този мъж
е мухльо. Единственото, което мога да ка-
жа в негова защита, е, че си сменяше чора-
пите. И че имаше чорапи и в други цветове.

Споделих това с една приятелка, която ка-
за, че не съм в ред и че ако обръщам внимание
на такива неща, никога няма да се омъжа. 

Вече карам трето ниво в друг езиков
център. Сега съм в група, в която няма нито
един мъж. Често казано, понякога си мисля,
че един с бели чорапи е по-добре от никакъв.
С нетърпение очаквам коментара ти.

Изабела Т., 31 години, София“

Драга Изабела!
Просто си представям как при всяко посе-

щение на курса си го чакала да седне този
„все пак един мъж“, за да провериш какви чо-
рапи е обул. На твоя страна съм. Разбирам
непреодолимия ти гняв към белите чорапи.
Към твоя пример мога да прибавя още нещо,
което може да разгневи жените. Поне аз
страшно се възмущавам, когато видя добре
облечен мъж с риза, разкопчана до пъпа. Все
си мисля, че ако някой трябва да показва гър-
дите си, това са жените, а не мъжете. 

За омъжването приятелката ти има пра-
во. Съдя по себе си. И аз не бих се омъжила
за някого, който предпочита чорапи в цве-
та на булчинска рокля: бели, жълти, бледо-
розови, бледобежови и прочие. За да се поне-
сеш с такива чорапи по улиците и да не си
смешен, трябва да си или Майкъл Джексън,
или Евгени Минчев. А не някой, който не
може да плати наведнъж цялата такса за
езиков курс. Хубаво е, че търсиш и други
гледни точки. Така показваш на съдбата, че
дириш други мнения и си готова да не бъ-
деш чак толкова крайна. А е хубаво да по-
казваш това на съдбата, защото тя оче-
видно те е наказала, като те е запратила в
група без дори „все пак един мъж“.  

Не е лошо да имаш изострени сетива към
подобни детайли. Но не забравяй, че поня-
кога става дума за случайност, понижен
тонус или друг моментен дискомфорт. Са-
ма казваш, че колегата ти от курса е пока-
зал и други чорапи освен белите. Не е нужно
белите чорапи да са израз на цялата му
същност. 

Много мъже не обръщат внимание на чо-
рапите. Искам да кажа, че той може би не
е толкова смотан. Поне не непоправимо
смотан. И точно чорапите може би подсе-
щат, че той има голяма нужда от жена до
себе си. Която понякога да му казва каква
риза би стояла по-добре на еди-какво си са-
ко. В този смисъл, защо пък да не бъдеш
ти? Как мислиш? Имаш ли телефонния му
номер? 

Пожелавам ти в четвърто ниво да ти
преподава най-готиният мачо на света.
Благодаря ти за писмото! Не искам да те
губя като читател, но ще завърша с една
тъжна истина, която е ясна като бял ден
и като чисто бели чорапи. Най-много и
най-готини пичове има в групите по анг-
лийски език. 

Твоя Мира

CMYK-69

Бела, брой 3 (109), 2007
69

Смотани ли са мъжете с бели чорапи?



Ч
овечеството познава
много „семейни“ конфигу-
рации: един мъж с някол-
ко жени, една жена с ня-

колко мъже, отворен брак меж-
ду един мъж и една жена... Раз-
нообразието съществува и
днес, но приоритет има монога-
мията. Особено в западния
свят. И ако преди време прелю-
бодеянието се е осъждало и е
било наказвано, днес въпреки ос-
вободения от твърди предписа-
ния обществен морал ние по-
често избираме верността ка-
то модел на поведение. И този
избор не е случаен.

Причини 
и предимства

„Да избереш моногамията, е
толкова трудно, колкото и да
откажеш цигарите. Но напра-
виш ли го, започваш да живееш с
чувството на гордост, че си

железен пред съблазните“ – спо-
деля Асен, бивш пушач и бивш
неверен съпруг, който от чети-
ри години живее с третата си
съпруга Ирена. „На първите си
две жени изневерявах. Те знаеха
за това, но в известен смисъл
поведението ми даже ги уст-
ройваше. За Ирена обаче изневя-
рата се оказа абсолютно непри-
емлива. И аз реших да є бъда ве-
рен 100%. За мое учудване уста-
нових, че и на мен това много
ми харесва“ – продължава изпо-
ведта си Асен. 

Изневярата разрушава връзка-
та, изостря отношенията в
много бракове, става повод за
публично обсъждане. И щом
последиците от една такава
постъпка могат да се окажат
толкова катастрофални, какъв
е смисълът от нея?! 

До неотдавна нашето мнение
и постъпките ни до голяма
степен зависеха от обществе-
ния и религиозния морал. Днес
все по-малко стереотипи влия-
ят на отношенията в двойка-
та. В този смисъл желанието
да останеш верен не е свързано
толкова със страха от обще-
ствено осъждане, колкото с
осъзнаването на ценността и
ползите от моногамната връз-
ка, която се базира на доверие. 

„Никога не съм разбирала
смисъла на верността заради
самата вярност – признава си
32-годишната Емилия. – Отно-
шенията с първото ми гадже
бяха свободни. Ние открито
разказвахме един на друг за сво-
ите забежки. Но веднъж аз по-
чувствах, че ревнувам, и ми
стана много болно. В новата си
връзка съм вярна. Обяснявам си
го с факта, че първата ми лю-
бов бе юношеско увлечение – ис-
ках всичко да се случва сега и на
момента, да е динамично. Вече

съм зряла и затова избирам вер-
ността. С нея се чувствам по-
защитена.“

Непревзeмаема
крепост

Верността наистина е кре-
пост. Тя ни защитава от разру-
шителни въжделения, които
трудно се поддават на конт-
рол. А зрелите отношения ни
дават достатъчно мъдрост,
та да не приемаме верността
като вид ограничение (или са-
моограничение). Има много при-
чини хората да избират монога-
мията. Някои от нас са жигоса-
ни за цял живот от кръшкане
на единия от родителите. И ве-
че възрастни се стремят да
предпазят собствените си деца
от подобни преживявания. Дру-
ги се опитват да се предпазят
от постоянни влюбвания, смя-
тайки ги за безполезни и безпе-
рспективни. 

Това изисква време
„Изневерявайки на първия си

мъж, аз се опитвах да намеря в
другия онова, което с него не ми
достигаше – споделя 35-годиш-
ната Ани. – С верността към
втория си съпруг аз се старая
да съхраня равновесието в двой-
ката. Когато ме подразни ня-
коя негова постъпка, вместо да
се хвърлям за утеха в обятия-
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Да изневериш 
или 

да не изневериш

Да изневериш 
или 

да не изневериш

Всеки решава сам за себе си. Напоследък обаче 
все повече хора са на мнение, че верността е 

за предпочитане.

Верността ни защитава от самите нас – от желанията
и чувствата ни, които трудно се поддават на контрол.

Верността говори за нашето отношение към партньо-
ра. За това, че го смятаме за уникален и незаменим. 

Верността не се натрапва, а е въпрос на свободен избор.
Всяка двойка може да намери свои начини да я съхрани.

ТРИ В ЕДНО

ПАЗИ

ЦЕНИ

ИЗБЕРИ

Борбата с желанието
за изневяра 

е част от живота. 
Тя ни съпътства 

във всяка възраст.
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та на друг мъж, аз откровено
му разказвам за своите
чувства. Ние се изслушваме и
това ни помага да преодоляваме
кризите в отношенията си, без
да си изневеряваме.“

Според общоприетите предс-
тави зрялата любов се базира
на страст (сексуално влечение и
желание), доверена близост
(честност и разбирателство) и
вярност (преданост и пожерт-
вувателност). 

„Борбата с желанието и съб-
лазънта е част от нашия жи-
вот и ни съпътства във всяка
възраст – категорична е амери-
канската антроположка Хелън
Фишер. – Ние не се раждаме на
този свят предани и готови да
жертваме своите чувства и
желания. За да разберем себе си,
своето отношение към секса и
да се решим на вярност към оп-
ределен човек, се нуждаем от
време (няколко години).“ 

Ти си ценен и 
уникален за мен

Да избереш верността, озна-
чава да покажеш на партньора
си, че той наистина е ценен и
уникален за теб. „До 39-ата си
година винаги съм имал по ня-
колко приятелки едновременно.
Всяка от тях запълваше опре-
делена моя нужда – разказва 48-

годишният Александър. – Мис-
ля, че и аз им отдавах само мал-
ка част от себе си. Днес отно-
шенията със съпругата ми са
съвсем други. Понякога ме тег-
ли към други жени, но не се под-
давам на изкушението, защото
не искам да рискувам хармония-
та, която съм постигнал в от-
ношенията си с нея.“

Брачен договор
„По време на отпуска ние с

мъжа ми винаги отиваме на раз-
лични места и прекарваме раз-
делени – разказва 27-годишната
Юлия. – Естествено, аз имам
извънбрачни връзки и мога да ка-
жа, че сама си ги търся. Мъжът
ми обаче не скучае без мен. Тези
моменти в живота на всеки
един от нас го правят по-запом-
нящ се.“

„С жена ми се договорихме, че
нашите отношения ще бъдат
свободни: аз не я ревнувам, тя
мен – също. Но отпуските си
винаги прекарваме заедно“ – раз-
казва пък 25-годишният Кирил. 

Не всеки би приел такъв модел
на семеен живот, но има двойки,
които смятат, че да живееш
щастливо, съвсем не означава да
принадлежиш на някого.
Партньорите в такава връзка
трябва да се договорят за това,
как ще бъде устроен техният

съвместен живот. Това е свое-
образен контракт, чиито усло-
вия трябва да се обсъдят пред-
варително. Малцина са тези, ко-
ито от самото начало мечта-
ят за свободен брак. По правило
хората планират да си принадле-
жат един на друг, а после неряд-
ко тази уговорка се нарушава.
Изпробвайки свободния брак и
даже приемайки го, някои от
тях след това започват да рев-
нуват и да се чувстват обиде-
ни. Тогава отношенията, есте-
ствено, се разпадат. Ако няма

предварителен договор по въп-
роса и единият съпруг очаква
верност, а другият не е готов за
нея, в брака неизбежно възник-
ват проблеми. Затова е жела-
телно границите да се опреде-
лят още в началото. За някои
двойки достатъчна причина за
катастрофа може да се окаже
дори само емоционалната изне-
вяра (например жената често
ходи на кафе със свой съученик). 

Понятието „вярност“ е съби-
рателно. То обобщава в себе си
емоционални, социални и праг-
матични фактори. Възприемай-
ки я не като следствие от нат-
рапен обществен модел на пове-
дение, а като резултат от сво-
боден и осмислен избор, ние има-
ме възможност самостоятелно
да изградим своя собствена жи-
тейска стратегия, като от не-
обятния списък с възможности
изберем тези, които ни допа-
дат най-много. 

Емоционалната привързаност често възниква като следствие от
сексуалната. В изучаването на отношенията между хората учени
от Института за емпирични икономически изследвания към Цюри-
хския университет стигат до извода, че чувството на близост се
влияе в голяма степен от хормона окситоцин. При полово сноше-
ние нивото на този хормон се повишава и провокира чувство на
единение с партньора и дори на принадлежност към него.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

„Измяната тежи на съвестта на този, който изневерява. Аз пре-
живях два брака и за съжаление с вярност не мога да се похваля.
Наистина, направих така, че никой освен мен да не научава за мои-
те забежки. Сега, когато мислено се връщам назад, си давам смет-
ка, че това не бяха добри периоди в моя живот. Днес разбрах, че
не съм обичала истински бившите си мъже. Стана така, че именно
когато реших да остана сама, срещнах любовта на живота си –
много мъдър мъж. И направих откритие за себе си: всички други
мъже престанаха да ме интересуват. Ако обичаш истински някого,
другите не съществуват, не са ти нужни. А и изневерите прите-
жават свойството на бумеранга – връщат се при теб. Даже с по-
голяма сила. Затова, ако си изневерявал, нямаш право да се изненад-
ваш, ако на теб ти изневерят, когато най-малко очакваш“ – фило-
софства 37-годишната Нина.

ЕФЕКТЪТ НА БУМЕРАНГА

„Верността винаги е
съвкупност от една

част мързел, една част
страх, една част прес-
метливост, капчица

умора и по-голяма до-
за пасивност.“ Етиен
Рей, френски писател
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И
зневярата е действие, с което приро-
дата обезпечава възпроизводството
на колкото е възможно повече жиз-
неспособни деца. Това „правило“ е ва-

лидно както при животните, така и при
хората. Верността към един партньор е
неестествена. Американски учени, автори
на тази хипотеза, се опитват да ни убе-
дят, че изневярата не е нищо повече от
вродена генетично стратегия. Само че при
жените и при мъжете тази стратегия е
различна.

Войната 
на сперматозоидите

Оказва се, че двете различни по пол поло-
вини на човечеството изневеряват по раз-
лични причини. Съгласно тази теория, же-
ните го правят заради т. нар. война на
спермотозоидите, т. е. за да победи по-сил-
ният ген. 

Специалисти твърдят, че Евите си нами-
рат партньор извън семейното гнездо
именно в периода, когато има най-голяма
вероятност да заченат. Самите те, разби-
ра се, изобщо не си дават сметка за това.
По този начин оплождането се превръща в
романтична приказка, в която сперматозо-
иди рицари се сражават за „ръката и сърце-
то“ на прекрасна яйцеклетка принцеса. А
тя, разбира се, избира най-силния. Днес, във
времето на вездесъщите презервативи и
всевъзможни противозачатъчни средства
обаче, тази теория не изглежда чак толко-
ва непробиваема. Жената винаги (или поч-
ти винаги) знае кой е баща на детето є.

Но изследвания, проведени 
в редица американски градове,
показват, че повече от 25% 
от новородените са заченати

от друг, а не от този, който
се смята официално за техен
баща. И още – в пуританска
Америка 21 милиона жени 
(т. е. 40% от омъжените дами)
си признават, че имат 
извънбрачна връзка.

Корените на женската невярност трябва
да се търсят дълбоко в древността. Изсле-
дователи смятат, че жените винаги са се
старали да имат по няколко партньори,
така щото всеки от тях да си мисли, че де-
тето е негово. По този начин дамите са се
стремили да обезопечат своите деца.

Оказва се, че вечният съвет, който май-
ките дават на дъщерите си, „И да не си ля-
гаш с него още първата вечер на запознан-
ството ви“ е генетично изстрадан. Сексу-
алната сдържаност повишава цената на де-
войката като потенциална продължителка
на рода. Социолозите доказват, че колкото
по-активен сексуален живот е водило едно
момиче в младостта си, толкова по-малки
са шансовете му за успешен брак. От чис-
то физиологична гледна точка, избирайки
партньорите, с които прави любов, жена-
та всъщност прави подбор на по-качестве-
ната сперма, а оттук и шансовете за ус-
пешно зачатие стават по-големи. Или каза-
но с други думи, имайки възможност да
ражда деца не повече от веднъж годишно,
тя трябва да е много взискателна към
партньорите, с които си ляга. Защото яй-
цеклетката е нещо изключително ценно –
появява се рядко, и то в един екземпляр.
Повече или по-малко осъзнато, жената
търси нещо средно между добра наслед-
ственост и възможност за продължителни
отношения с нейния носител. Именно за-
това Евите често са снизходителни към

отсъствието на физическа красота у мъ-
жа. За тях от по-голямо значение са наде-
ждността и продължителността на връз-
ката, т. е. онова, което би било от полза и
за бъдещото дете. 

Слаб ли е силният пол?
Мъжката изневяра се обяснява по съвсем

друг начин. Тест, проведен в един америка-
нски университет, показва, че 3/4 от мъже-
те реагират положително на недвусмисле-
ните знаци на внимание от страна на прив-
лекателни непознати дами. Слаб ли е силни-
ят пол? Напротив, учените смятат, че
това е признак на сила. Вярно, мъжка сила.
Такъв е законът на природата. 

Естественият подбор поражда
неудържим  сексуален апетит.
Защото само огромното разно-
образие от връзки може да поз-
воли на мъжа да остави своите
генетични следи в историята.  

Нима самците в природата са сексуално
удържими – те се хвърлят буквално на
всичко, което мърда. Така например жаби-
те понякога приемат за обект на своето
сексуално желание жабок от същия пол, а
змиите упорито се опитват да се съвокуп-
ляват дори със змийска кожа, свлякла се от
самите тях. Затова и мъжете получават
ерекция само при вида на снимката на гола
жена. Горките! 

КОНТР
А-

ПУНКТ

Лебедите са известни още като 
моногамните птици. Като двойки често
те остават заедно за цял живот. 
Оттук и клишето за лебедовата вярност

Лебедовата 
вярност 

Лебедовата 
вярност 
не е за хората

Защо на някои им е толкова трудно да бъдат 
верни? Учените предполагат, че изневярата 
е предопределена биологично. Всеки от нас 
притежава т. нар. ген на неверността. 
Той именно ни тласка в чуждите обятия.
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Най-точният тест за бре-
менност Surecheck може
да отговори на въпросите 

и притесненията Ви и онлайн.
Сайтът е www.surecheck.info. Ме-
сечно сайтът се радва на близо
1500 уникални посещения. 
Удобно и прегледно можете да прос-
ледите интрукциите за употреба,
благодарение на флаш филмчето, ко-
ето прави силно впечатление още
със зареждането на страницата.
Можете също да посетите форума
на сайта и да зададете конкретен
въпрос, на който ще Ви бъде отго-
ворено до 24 часа. Можете да разг-
ледате и предишните въпроси и

отговори, които вече са над 300 на
3 различни езика – български, анг-
лийски и румънски.
Полезна функция на сайта е и
„Surecheck календарчето“ – с него
лесно и удобно можете да следите
Вашия цикъл и овулация и дори да
получавате известията по e-mail.
Ако клипът на Surecheck „Жоро е
невинен“ e една от любимите ви
реклами, можете да я свалите на
компютъра си, като също можете
да изтеглите мелодии за мобилния
телефон с песента от клипа или да
сложите на десктопа си интересен
тапет (wallpaper).
Секцията „Събития“ проследява

всичко ново, което се случва около
точния Surecheck на Балканския по-
луостров.
А ако в момента нямате достъп
до интернет, винаги можете да се
обадите на безплатния за цялата
страна телефон за консултации
на Surecheck – 0800 13456.

САЙТЪТ НА SURECHECK – ТОЧЕН ОТГОВОР 
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ!



С
игурно ти се е случвало събеседникът
да те гледа в очите и да те лъже най-
безсрамно. Можеш да го разобличиш
по езика на жестовете и по някои

изплъзнали се от устата му думички, но
трябва много да внимаваш. 

Класически пример
Мъж е изневерил на половинката си, коя-

то го подозира. След работа той звъни и я
предупреждава, че ще му се наложи да
закъснее. Появява се вкъщи в един след по-
лунощ и изглежда уморен. Съпругата обви-
нително му споделя своите подозрения.
Как реагира той? Първо, застава странич-
но, със скръстени пред гърдите ръце. Но
постепенно, в отговор на обвиненията, се
озлобява, обръща се към нея и поставя ръце
на бедрата си. Прехапва устни и я поглежда
в очите, без да мига. След това се покашля
и изрича: „Това е смешно! Защо му е на соли-
ден мъж като мен да флиртува с млада пик-
ла? На ненормален ли ти приличам?“

После си потрива бодряшки носа и прегръ-
ща жена си. В гласа му се долавя нежност:
„Кълна се, мила, никога не бих направил по-
добно нещо!“ И започва да се оплаква:
„Шефът ми ме накара тази вечер да свърша
сам купчина работа със срок „за вчера“. Нала-

гаше се да пратя и някакъв факс до Италия,
който трябвало да пристигне в 5.00 ч. тяхно
време. Едва успях.“ В поведението на този
мъж има куп подробности, по които може да
се съди за степента на неговата искреност.
Жената му вярва, защото така є изнася, без
да обръща внимание на тревожните сигнали. 

Синдромът на Пинокио
Като например на това, че когато тя

открито изрича своите подозрения в очи-
те му, той е скръстил ръце пред гърдите
си в опит да се предпази от тях. Заста-
вайки странично, той подсъзнателно се
надява, че думите на жена му ще прелетят
покрай него, без да го засегнат. За себе си
той вече е решил, че няма да играе откри-
то. След това сменя тактиката с нападе-

ние, за да е по-убедителен. За агресия свиде-
телстват поставените върху бедрата
ръце, с пръсти, сочещи към чатала (ти-
пична агресивна мъжка поза). Жената изоб-
що не разбира защо той си потрива носа.
Ами, защото се опитва да се самоуспокои.
Сигурно не знаеш, че при стрес ноздрите се
кръвооросяват по-интензивно и стават
особено чувствителни. Е, това е синд-
ромът на Пинокио. ПОТРИВАЙКИ, ПО-
ЧЕСВАЙКИ ИЛИ ПОДРЪПВАЙКИ СЕ ПО
НОСА, ЧОВЕК СЕ ОПИТВА ДА СВАЛИ ОТ
СЕБЕ СИ ОТРИЦАТЕЛНОТО НАПРЕЖЕ-
НИЕ. Съвкупността от всички изброени
дотук дребни детайли води до сигурното
убеждение, че говорещият лъже. 

Впрочем лъжецът се издава и с думите,
които изрича, но в афекта си жената изоб-
що не се вслушва внимателно в онова, кое-
то той казва, и не си задава въпроса, защо
го казва. Най-издайническо в неговото из-
казване се явява т. нар. дефинирана още от
Фройд лапсус лингус (грешка на езика).
Фактът, че въпросният мъж споменава
наличието на някаква млада жена („мла-
да пикла“), без съпругата дори да е казала и
дума за възрастта на съперницата си, е по-
вече от разобличаващ. 

Голата истина
На жената би трябвало да є се стори

странно и това, че мъжът є от вълнение се
изразява високопарно, с нехарактерна за не-
го сервилност („Кълна се, мила, никога не
бих направил подобно нещо!“). В разказа на
лъжеца лъсват и други несъответствия. На
него са му поръчали да пусне факс, който да
бъде получен в 5.00 ч. сутринта в Италия.
Пресмятайки часовата разлика, факсът
трябва да бъде изпратен в 3.00 ч. през нощ-
та. А и ако се разсъждава трезво – на кого
му е притрябвало да получава факс в 5.00 ч.
сутринта?! Може би единствено на сът-
рудник от спецслужбите. А мъжът є съв-
сем не е Агент 007. ПОНЯКОГА ЛЪЖЕЦЪТ
СПИРА НА СРЕДАТА НА ДУМАТА, ГОВО-
РИ НАКЪСАНО, ЗАЩОТО СЕ СТРАХУВА
ДА НЕ КАЖЕ НЕЩО ИЗЛИШНО. МЪН-
КА, ВИКА НА ПОМОЩ МЕЖДУМЕТИ-
ЯТА... ТОЙ ПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ. Измамникът
използва и такива трикове като дълбоко по-
кашляне или прозяване. В старанието си да
импровизират, повечето лъжци говорят не-
типично – или твърде високо, или твърде
тихо. 
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ИСТИНАТА?
Казва ли той 

Лъже или не лъже – това е въпросът. 
Всъщност кръшкачът сам се издава. 

Ти само трябва да знаеш по какво да го познаеш. 

В МЪТНА ВОДА

ЛЕСНО СЕ ДАВИШ

Не забравяй, че по същите тези признаци
някой друг може да разпознае и твоята
лъжа. И изобщо лъжата е доброволно
бреме, под тежестта на което ти пос-
тоянно ще изпитваш чувство на вина.
Пуснала корени, тя има свойството да
расте неконтролируемо и да влачи след
себе си върволица от още дребни лъжи,
които разяждат допълнително спокой-
ствието ти. Лъжата те принуждава
постоянно да си нащрек. Оказва се, че да
лъжеш, е скъпо удоволствие – плащаш с
цената на собственото си спокойствие.

ДЕТ
ЕК

ТО
Р

НА Л
ЪЖ

АТА
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Н
е бързай да го разоблича-
ваш. Поеми си дълбоко
въздух, издишай бавно и
помисли защо вашите от-

ношения са стигнали дотук. И
не си позволявай да изпаднеш в
дълбока депресия от този
факт. Научи се да се справяш с
изневерите на настоящия
партньор, защото, ако не го
направиш, рискуваш да изпад-
неш в същата ситуация и с
евентуалния следващ.

Какво не му 
достига?

Не мисли, че си единствена.
Дамите, озовали се в твоята
ситуация, са хиляди за съжале-
ние. Та какво не им достига на
тези мъже, че ни изневеряват?!
Причините са много. Най-ти-
пичните: желание за промяна,
желание за самоутвърждаване,

страх да не би да не е „на висо-
та“ в леглото (пробването с
други жени е най-прекият път
за разсейване на този страх),
случайни обстоятелства... А
понякога и ние самите, без да ис-
каме, подтикваме своите мъже
към изневяра. Ако ти обичаш
еднообразието (в това число и в
леглото), съсредоточена си са-
мо върху своите настроения и
желания, толкова си егоцент-
рична, че след като получиш удо-
волствие, преставаш да се ин-
тересуваш от това, дали и
мъжът до теб го е изпитал –
значи грешката е в теб. При те-
зи обстоятелства той, есте-
ствено, ще жадува за нещо ново.

А защо представителите на
силния пол имат нужда от са-
моутвърждаване? За неуспели-
те в професията мъже бройка-
та на завоеванията е много

важна. Колкото повече жени
свалят, толкова по-високо ста-
ва самочувствието им. С пос-
тижения на интимния фронт
те компенсират неудовлетво-
рените си амбиции в кариерата.

Брой до три
По принцип повечето жени,

след като разберат за изневяра-
та, бързат да разобличат не-
годника чрез вербален разбор на
ситуацията. Други пък започ-
ват да обвиняват веднага себе
си за случилото се... 

И така, какво да направиш,
ако това вече ти се е случило?
Да хвъриш по него нещо тежко
и евтино, да му посочиш врата-
та... Второто направи само ако
твърдо си решила да скъсаш с
него. Но дори и в този случай е
по-добре да излезеш красиво и с
достойнство от ситуацията –
мълчаливо и с високо вдигната
глава. 

А да укоряваш себе си, е неоп-
равдано. Защото чувството за
вина занижава автоматично
твоята самооценка, а ако
спреш да се обичаш, как можеш
да очакваш той да продължи да
те обича? Твоята депресия ще
се прояви и в леглото – невъз-
можно е да се отпуснеш, когато

в главата ти постоянно се вър-
тят мисли от сорта „Изглеж-
да, не съм достатъчно изобре-
тателна“; „По-важно е да му
доставя удоволствие!“. Затова
– нито дума критика по твой
адрес! Ти си самото съвършен-
ство!

А за да се отървеш от
чувството на обида, послушай
съвета на психолозите – прос-
ти на коварния изменник! При-
помни си всичко прекрасно, кое-
то се е случило помежду ви, и
мислено му благодари за това.
Това не означава, че си безсилна,
а точно обратното. Само гос-
подарите могат да бъдат ми-
лостиви. С дела докажи на лю-
бимия, че ти си класи над онази
смешница, с която той ти е из-
неверил. Промени поведението
си в секса – опитай се да бъдеш
по-перверзна и експерименти-
рай! Отвори себе си за нови
емоции. 

И не му напомняй постоянно
за изневярата, за да не станеш
банална. Той прекрасно знае, че е
сгрешил. Като мине време от
„събитието“ обаче, дай му да
разбере, че ако прекали в бъдеще
със забежките си, ще обърнеш
страницата и ще сложиш край
на връзката ви. 

НЕВЕРНИЯ МЪЖ

ККаакк  ддаа  ссее  ддъърржжиишш  сс
НЕВЕРНИЯ МЪЖ Ако разбереш, че любимият ти изневерява, 

избери правилната стратегия на поведение.

Ако не мислиш лошото на своя партньор, не му изневерявай. Как-

то показва изследване, проведено от Института по психология на

Гьотингенския университет, изневярата нанася вреди както на

психическо, така и на физическо ниво. Провеждайки допитване до

3334 жени, излъгани от мъжете си, учените стигат до извода, че

симптомите при жертвите на изневяра са сходни с тези, които се

наблюдават при хора, преживели катастрофа. По данни на проучва-

нето 68% от мъжете и 69% от потърпевшите жени изпитват

непреодолим страх от бъдещето.

УДАР ПОД КРЪСТА
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П
озната ситуация. Впро-
чем голяма спекулация е
твърдението, че жените,
като се омъжат, и прес-

тават да се грижат за себе си.
Я, се огледайте колко спретна-
ти и поддържани омъжени жени
крачат наоколо. А до тях,
умърлушени, пристъпят мъже с
петна по вратовръзките. Но
проблемът не е само в непод-
държания им външен вид. Толко-
ва е тъжно и безнадеждно да ви-
диш как твоят любим се про-
меня пред очите ти в посока
надолу. Кога става това?

Когато децата поотраснат и
майчинските ни задължения по-
намалеят, ние, жените, някак
разцъфтяваме отново. Жи-
вотът ни потупва по рамото,
изисква ни и ние с радост му се
подчиняваме. Докато мъжете
правят точно обратното – 

стават 
капризни еснафи 

и заклети домоседи (с багер не
можеш да ги изкараш от люби-
мото им вкъщи). И още по-лошо
– започват да говорят лаконич-
но (обикновено отговарят само
с „да“ или с „не“) или да мълчат
сърдито. Причините? Те са и фи-
зиологически, и психологически.
По време на мъжката менопауза,
т. нар. андрофаза (от гръцки
андро = мъж), и в техния орга-
низъм протичат хормонални
промени, които влияят на отно-
шението им към живота. Някои

мъже дори се страхуват повече
от жените, когато видят пър-
вите бръчки по челото си. И ако
доскоро за тях е било обичайно
да участват в житейските със-
тезания с голямо желание, из-
веднъж силите ги напускат и те
се отпускат. Положението им
се утежнява още повече, защо-
то те не са благословени като
жените да изразяват свободно
чувствата си и да ги обсъждат с
приятели. Резултатите са –
опако поведение, от което мно-
го често страдат и те самите.
Но най-вече ние, техните
партньорки. И ако не престанем
да се държим с тях като с мал-
ки деца или като с пациенти,
рискуваме никога да не си върнем
предишните мъже, в които сме
били безутешно влюбени. 

Много е ленив
Все търси леснината, угодата.

Всяка вечер се залоства в крес-
лото пред телевизора или пред
компютъра си и не обръща ни-
какво внимание на жена си. Дори
на една разходка в квартала не
иска да излезе с теб. „Скъпа,
вкъщи е толкова уютно“ е де-
журният му отговор, с който
саботира всяка твоя по-инте-
ресна идея за прекарване на сво-
бодното време.  Случило се е
онова, което никоя жена не е по-
дозирала, че е възможно. От за-
бавен и енергичен сладур той се
е превърнал в скучен еснаф. Това
те принуждава да правиш всич-

ки хубави неща не с него, а с при-
ятелките си. Има няколко начи-
на да промениш нещата. 

�
ДОКАРАЙ ЖИВОТА ВКЪ-
ЩИ, щом той не иска да из-

лезе от вкъщи и да отиде при
живота. Кани по-често гости у
вас. Той ще забележи колко ти е
приятно да общуваш с другите.
Освен това няма как да не полу-
чите и вие покана да гостува-
те. И тогава той ще е принуден
да се съгласи. От куртоазия.

�
ПОСТАВЯЙ ГО ПРЕД
СВЪРШЕН ФАКТ! Купи би-

лети за театър или за кино и му
съобщи, че го чакаш в еди-колко
си часа еди-къде си. Завършвай
разговора с „Отказ не приемам“.

�
ПРЕДЛОЖИ МУ СДЕЛКА.
Той обича да ходи в неделя

на мач и му е приятно, когато
го придружаваш. Кажи му, че ще
отидеш с него тази неделя само
ако той дойде с теб на кино
следващата.

Толкова е твърдог-
лав и капризен!

Часове наред може да мрънка,
че хотелската стая, която сте
ангажирали за морската почив-
ка, не изглежда точно като на
фотосите в проспекта. Когато
нещо не му е угодно, може да те
зареже по средата на улицата.
Още по-неприятно е, когато на-
цупен те остави сама на някое
гости или парти.

�
ПРЕДАЙ СЕ! В такива
случаи известният амери-

кански психотерапевт Арон
Бек пита потърпевшите двой-
ки: „Да сте винаги прави ли ис-
кате, или да сте щастливи?“ В
спора с неблагоразумен човек
има само губещи. Прекрати не-
забавно тази игра на надмощие.
Защото той няма да го направи.
Но ще оцени жеста ти. 

�
ПРАВИ ТОВА, КОЕТО
СМЯТАШ ЗА ПРАВИЛНО.

Да прекратиш спора, означава
да не даваш нови вербални пово-
ди той да продължи. Но не озна-
чава да се откажеш от нещата,
в които вярваш. Обаче му де-
монстрирай с действие онова,
което би искала да му кажеш в
спора.

Неспасяем 
песимист е

Тревожи се по всякакъв повод.
Светът в неговите представи
е обвит в сива мъгла и е място,
където човек се измъчва безк-
райно. Приятелите толерират
песимизма му, а това прави
твоето положение още по-неза-
видно. Когато му кажеш, че не-
гативните му настроения ти
влияят зле и те изнервят, са-
мият той се нервира и те об-
сипва с упреци.

�
ОБСЪЖДАЙТЕ ЗАЕДНО
НЕГОВИТЕ ПРИТЕСНЕ-

НИЯ. Колкото и да ти е непри-
ятно, провокирай по-често та-
кива разговори, в които слуша-
телят и кошчето за душевни
отпадъци ще си ти. Опитай се

Променените
МЪЖЕ

НИЕ 

ЗА
 Т

ЯХ

Променените
МЪЖЕ

ИСКАМЕ СИ ПРЕДИШНИТЕЕЕ!

Той е деградирал интелектуално, не му пука 
как изглежда и какво облича. Житейските му 
възгледи са направо вкочанени – толкова са 
закостенели. А ти? Ти пък си станала по-динамична,
по-жизнерадостна и по-либерална...
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да не му навираш в очите недово-
лството си от факта, че той е
черноглед. Рискуваш да се затво-
ри в себе си и да задълбочи песи-
мистичната си нагласа. Остави
го да говори, да говори, да говори.
Споделянето ще облекчи душа-
та му и после той ще ти досаж-
да по-малко с черните си мисли.

�
ПРИМАМИ ГО ДА ОТИДЕ
НА ПСИХОТЕРАПЕВТ.

Особено ако негативното му
поведение прерасне в депресия.
Обясни му спокойно, че професи-
оналната помощ в този случай е
наложителна. И че колкото и да
се стараеш ти да изпълняваш
ролята на психоаналитик, няма
да се справиш така блестящо,
както един професионалист.

Дебелее с всеки 
изминал ден

Коремът му увисва над колана
на панталона. А тази гледка е
всичко друго, но не и красива. Да
не говорим, че не е и здравослов-
на. Е, не е задължително да има
плочки като Арнолд Шварцене-
гер, но все пак би било добре да
свали няколко килограма от та-
лията си. 

�
НЕ ГО ИЗКУШАВАЙ С
ВКУСНИ МАНДЖИ. Дос-

та често за надебеляването на
своите мъже сме виновни ние,
жените. Защото готвим като
за световно, да им се харесаме.
И все вкусни ястия. А мъжете
са като прахосмукачки – оми-
тат всичко, което им сложиш
на масата. В никакъв случай не
купувай шоколадови бонбони.
Или ако го направиш, скрий ста-
рателно кутията, за да има с
какво да почерпиш неканените
гости. Предложи му да се храни-
те здравословно – без мазнини и
без въглехидрати. Обещай му, че
ще можете да ядете месо и са-
лати на корем. Това за месото
със сигурност ще му хареса.

�
СЪБУДИ СПОРТНАТА МУ
ЗЛОБА. На принципа на ме-

тода на дървения чук: възторг-
вай се от всички минаващи пок-
рай теб млади и мускулести
момчета. Това ще го удари като
чук по главата и ще му се приис-
ка и той да заприлича на тях.
Другата хитрина е случайно да
подхвърлиш в хола списание за

бодибилдинг. Все в някакъв мо-
мент ще намери време да го разг-
леда. Има вероятност и да се за-
пали по правенето на мускули. 

Постоянно е в лошо
настроение

От всяка дреболия той прави
драма. Когато си в компанията
му, всичко изглежда трудно-
изпълнимо и сложно. Ако му се
наложи да те почака десет мину-
ти, ти вдига скандал до бога, че
не го уважаваш и го унижаваш.
Постепенно те превръща в сигу-
рен и постоянен виновник за ло-
шото си настроение, което вече
прехвърля всякакви граници.

�
НЕ НАЖЕЖАВАЙ ОЩЕ
ПОВЕЧЕ ОБСТАНОВКАТА.

Не му натяквай постоянно, че е
кисел. Не изричай изречението:
„Омръзна ми да ти гледам кисе-
лата физиономия.“ Голяма греш-
ка е! Когато го видиш, че е начу-
мерен и навъсен като буреносен
облак, излез от стаята. След
малко ще му мине и ще можеш
да контактуваш с него нормал-
но. Ако не искаш скандалите да
станат ежевнеие, се налага по-
често да проявяваш разбиране. 

�
НАМИРАЙ МУ ОТДУШ-
НИЦИ. Лошото настрое-

ние винаги е знак за недовол-
ство от себе си и за вътрешно
напрежение. Подкрепяй го, съчу-
вствай му, намирай му някакви
занимания вкъщи, с които да
„освобождава напрежението“.
И не ритай срещу хобито му.
Ако е запален риболовец, пускай
го по-често да ходи с приятели
на риба. Така ще се радваш по-
често на усмихнатата му физи-
ономия.

�
НЕ ДОПУСКАЙ ДА СЕ
ПРЕВЪРНЕШ В ГРЪМО-

ОТВОД ЗА ЛОШОТО МУ
НАСТРОЕНИЕ. Жените про-
щават много лесно. И много
лесно намират извинения за по-
ведението на своя любим. Нап-
ример: „Той действа така, но
иначе мисли по друг начин.“ Или
класическото: „Просто е в
труден момент.“ Не бъди тол-
кова разбираща и съчувстваща.
Това, че си негова жена, не му
дава правото да се отнася зле с
теб. Запомни го!

Силвия ВЕСЕЛИНОВА



Ä
ори учените тръбят, че
животът се опознавал
най-добре чрез... сексу-
алния опит. Сигурно са

прави. Има хора, които виж-
дат света изключително, да не
кажа „само“, през призмата на
сексуалното общуване. В „доф-
ройдовата епоха“ сексуалният
инстинкт си е бушувал въпре-
ки многобройните опити на
морализатори да го вкарат в
коловоза на целомъдрието.
Днес същият този инстинкт,
но необезпокояван и пуснат на
воля, гордо излиза на преден
план и се държи като власте-
лин на света. 

Не откривам топлата вода.
Същата теза застъпва и руска-
та историчка Елена Кабанова,
известна с размислите си за об-
щуването между двата пола.
Според нея именно сексуално-
стта регулира представите ни
за света, оценките и самооцен-
ките ни.

Жените търсят
причина, 

мъжете – място
Представителките на т. нар.

условно нежен пол гледат на
секса с други очи (в сравнение с
мъжете, разбира се). Не са ряд-
кост случаите на разочаровани
от сексуалния си живот девой-
ки, които престават да изпит-
ват интерес към себе си и към
света изобщо. Последствията
за тях са тежки. 

На въпроса, защо жени-
те възприемат секса по-
драматично от мъже-
те, се опитва да отго-
вори и самата Кабано-
ва. Според нея, когато
нещата опрат до секс,
„жените търсят причи-
на, а мъжете – място“.

Защо „занаятът любов“, се
пита Елена Кабанова, за Евите
е много повече любов, а за Ада-

мовците – много повече зана-
ят? Какви са разликите между
мъжките и женските предста-
ви за секса? 

В продължение на милиони го-
дини биологичните и житейски-
те задачи на двата пола са били
различни. На самките било от-
редено да създават и да запаз-
ват семейното огнище, а на
самците – да осеменяват, да
осеменяват, да осеменяват...
Максимален брой самки!

Въпрос 
на приоритети

Тези на жените, естествено,
са различни от тези на мъжете.
Дори количеството на отделя-
ния в женския организъм тес-
тостерон, хормона на половата
възбуда, се провокира от фак-
тори, които не влияят чак
толкова на отделянето на тес-
тостерона в мъжкия орга-
низъм. В крехките женски тела
това количество се покачва
мощно, когато освен сексуална
между партньорите има и ду-
ховна близост. 

Казано с други думи,
ако една жена изпитва
към партньора си вле-
чение на духовно ниво,
тогава и сексът се 
получава. 

Сексът в този случай е основа,
върху което се гради (в предс-
тавите, разбира се) не какво да
е, а семейно щастие. В този из-
вод можем да открием и отго-
вора на въпроса, защо мъжете
по принцип си падат повече по
дами с агресивен сексапил и обе-
щание за „неземно блаженство

без последици“ (в смисъл на се-
мейни последици и обвързване).
След секс мъжът е получил сво-
ето блаженство и си е отишъл,
силно надявайки се, че партнь-
орката му по чаршафи няма да
тръпне в очакване на телефон-
ното му позвъняване седмици
наред. Поне повечето мъже са
скроени да мислят по този на-
чин, макар че има и изключения. 

Божественият
секс все още 

не е връзка
В този ред на мисли съвремен-

ната жена би могла да бъде уп-
рекната в това, че в своите
стратегии за оплитане на мъже
тя е също толкова примитив-
на, колкото е била и нейната
предшественичка преди хиляди
години. На нея є се иска да вяр-
ва, че всяко незначително сексу-
ално приключение непременно
ще прерасне във велико
чувство. И дори в брак. Та нали
така повеляват сапунените се-
риали! 

Да се замислим как се реализи-
ра този сюжет на практика.
Точно по обратен начин!

След сексуалното тор-
надо мъжът решава,
че пред него стои
твърде лесна придобив-
ка и по тази причина
не е нужно да се напря-
га. И тръгва да покоря-
ва следващия връх, да
осеменява следващата
самка. 

Ако ние, жените, успеем да
осъзнаем своите женски инсти-
нкти и ги впрегнем да работят
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за нас, ще можем успешно да
направляваме сексуалния си жи-
вот в посоката, която на нас
ни харесва – или божествен
секс, или романтична връзка,
или и двете. Последното не е
много лесно за постигане.

Ревизия 
на тактиката 

и стратегията
Каква е тактиката, която

трябва да предприемем, за да
престане мъжът да ни възприе-
ма като лесна плячка и да го
задържим при себе си след пър-
вия секс? Хрумнаха ми няколко
идеи – все някоя може да ви е
от полза.

1.Хубаво би било да успеем
да държим ухажора си по-

дълго време в периода на ухаж-
ването.

2.Най-добре е, колкото и да
ни се иска, да не откликва-

ме веднага на покани от типа на
„Да отидем на едно кафе у нас“,
а да подчиним отношенията си
на цяла дългосрочна стратегия.
Тя ще има за цел да ни даде въз-
можност ние да изберем момен-
та, в който да предложим: „Ос-
тани за едно кафе вкъщи.“

3. До третата седмица от
връзката е добре да сме си

изяснили каква е целта на на-
шия избраник: на какво разчита
той, какво очаква от нас и как-
во ние можем да очакваме от
него.

4. След още няколко срещи
задължително трябва да

сме наясно какви са неговите
приоритети: спокойно семейно
щастие или бърз, но краткот-
раен сексуален пожар. 

5.Свръхчувствителните да-
ми, онези, които приемат

любовните разочарования твър-
де болезнено, съветвам да напра-
вят услуга на себе си и бързо да
избягат, ако са установили, че
това не е човекът за тях. Защо-
то „безсмислена е скръбта по
безперспективен кадър“ според
Елена Кабанова. Никога не уго-
варяйте самата себе си, че то-
ва е може би последният ви
шанс и на всяка цена трябва да
го задържите. След всеки шанс
следват още и още... Този прос-

то иска да прави секс с вас и ни-
що повече. А нали вие искате не-
що повече?!

6.Понякога е добре да се се-
щаме за някои безпощадни

статистически данни. Според
информацията, предоставена
от социологическите агенции,
един човек сключва средно два-
три брака през живота си. Та-
кава е човешката природа – по-
лигамна. Моногамията не е мо-
дерна напоследък. Факт. Винаги
имайте едно наум, когато си
правите планове за бъдещето с
любимия мъж. Така ще се спра-
вите по-лесно, когато дойде
моментът на раздялата (зара-
ди негова изневяра, естестве-
но). Макар че ви пожелавам да
не идва.

7.Не подчинявайте себе си и
своето поведение на измис-

ления дълг задължително да сте
семейна. Така може да изпаднете
в положение да препускате неп-
рестанно от бракоразводния от-
дел до ритуалната зала, да сме-
няте съпруг след съпруг само и
единствено за да бъдете семей-
на. След един неуспешен брак
спрете, замислете се, направете
равносметка, преди да продъл-
жите напред. Препоръчително е
даже да си дадете почивка от се-
риозните намерения и да се от-
дадете на секс без чувства. Но за
кратък период от време все пак.

8.Отговорете си веднъж за-
винаги на въпроса, какъв

мъж желаете за свой съпруг. И
едновременно с това си обещай-
те, че ще го приемате и обича-
те, дори и да има други черти
на характера, които не одобря-
вате. Защото така или иначе
няма как да откриете този,
който идеално да отговаря на
вашите очаквания. И не подце-
нявайте сексуалните му актив-
ности. Включете ги най-после в
списъка с приоритетите си. 

9.Не се възмущавайте от
„животинския инстинкт“

на мъжете, а го използвайте за
свои цели. За секса говоря... Си-
гурна съм, че ще ви хареса, ако
го оставите да ви шепне мръс-
ни думи в ухото. И други живо-
тински работи.

Венета МЛАДЕНОВА,
дипломиран психолог

Понякога е по-добре ти 
да направиш неприличното 

предложение

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                 
II национален кулинарен
конкурс на „БЕЛЛА“
В грандхотел „София“ се състоя фи-
налният етап на втория национален
конкурс „Моята щастлива бутер ре-
цепта“, организиран от „Белла – Бъл-
гария“. Уникалната инициатива
продължи три месеца, включително
и под формата на интернет игра.
Над 1500 участници изпратиха свои-
те рецепти. На компетентното жу-

ри му бе труд-
но да селекти-
ра 20-те най-
примамливи и
вкусни предло-
жения. Фина-
листите при-
готвиха свои-

те рецепти с бутертесто на живо,
пред комисия от известни кулинари и
журналисти. Участниците демон-
стрираха колко разнообразни са при-
ложенията на бутертестото и ак-
центираха върху бързината, удоб-
ството и гарантирания отличен ре-
зултат при приготвянето на ястия
с продукти на „Белла“. 
Голямата награда – кухненска печка,
грабна Бойка Манева от София, коя-
то получи и приза „Най-добър „Бел-
ла“ кулинар“, връчен є лично от Ма-
рин Маринов – главен технолог на
компанията.
Тази година „Белла“ излъчи и победи-
тели в категорията „Най-добро
мъжко представяне“. Приза отнесе
Валентин Дженатов от Бургас. А
фаворит в категорията „Най-добро

детско участие“ стана 13-годишни-
ят Благой Цицелков от София. Ста-
налата вече традиционна награда на
журналистите спечели Валентина
Иванова от Благоевград с „Пита с
кайсии“. 

Кулинарен клуб 
„Пламенни съпруги“
поддържа пламъка на страстта
Известният с отличната си кухня
ресторант „Вратата“ бе домакин
на първата сбирка на кулинарен клуб
„Пламенни съпруги“. Кръстница на
клуба стана Теодора Петрова, про-
дуктов мениджър на хапчето, дава-
що пламък за секс – Levitra. Именно
оранжевото хапче за интимни нас-
лади вдъхнови създаването на клуба
на сексуално жизнените дами, които

ще възбуждат мъжкото въображе-
ние още от кухнята. Сред тях са Ра-
дост Христова, водеща на предава-
нето „Огледала“ по bTV, и Диана Лю-
бенова, водеща на предаването
„Секс игри, ах!“ по телевизия „Дие-
ма“. Единственият мъж в отбрано-
то дамско общество бе Георги Ер-
менков – главен готвач на ресто-
рант „Вратата“. Журналистите
също имаха възможност да опитат
от изтънчените рецепти с афроди-
зиаци, които подобно на оранжево-
то хапче дават импулс за по-пълно-
ценни интимни преживявания.
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К
акто твърди доктор
Фройд, всичко, което съ-
нуваме, има непосред-
ствено отношение към

секса. И по-точно към онова,
което не ни достига в секса. То-
гава не е зле да обръщаш по-го-
лямо внимание на картинките,
които ти се явяват насън. Ана-
лизирай ги след това и направи
така, че да изиграят роля за по-
добряването на сексуалния ти
живот. 

ККААККВВОО  

ООЗЗННААЧЧААВВАА,,

ААККОО  

ССЪЪННУУВВААШШ......

......по-малкия си
брат

Присъствието му в твоите
сънища говори за това, че не ти
достигат нежност и ласки.
НАЯВЕ Да бъдем честни.
Сексът си е секс, но без ласки и
нежности е много постен. Така
че ако твоят партньор не може
да изразява чувствата си и не е
много любвеобилен, вземи ини-
циативата в свои ръце. Той ще

се разчувства, ще забрави, че
иска да изглежда като мачо гру-
биян в твоите очи (защото та-
ка трябва според него), и в от-
говор на твоето нежно отно-
шение ще ти подари няколко не-
забравими нощи. А защо не и по-
вече?

......бистра вода
Традиционно водата се

свързва със света на емоциите.
Така че колкото по-бистра е тя
в твоя сън, толкова по-прозрач-
ни и ясни са твоите отношения
с партньора ти. Ако водата
обаче е мътна (например присъ-
нило ти се е блато), значи на
отношенията не им достигат
искреност и откритост.
НАЯВЕ Замисли се дали не се
налага първо да изясниш отно-
шенията с партньора си, а пос-
ле да пристъпиш към усъвърше-
нстване на сексуалния ви жи-
вот. Защото, ако помежду ви
липсва доверие, значи липсва и
любов.

......шефа си
Ако ти се присъни твоят на-

чалник, това въобще не означа-
ва, че утре ще бъдеш уволнена.

Или пък че босът няма да те
пусне в отпуска. Сънят, в кой-
то шефът ти е в главната ро-
ля, идва да покаже, че на теб са-
мата не ти достига смелост да
ръководиш нещата в секса, да
доминираш. Да си в подчинена-
та позиция, не е зле, но трябва
от време на време да взимаш
камшика (в преносен смисъл) в
свои ръце. За разнообразие.
НАЯВЕ Това не означава да
узурпираш властта вкъщи, а
просто да се опиташ да изигра-
еш поне веднъж ролята на ко-
мандир в леглото. Пробвала ли
си позата, в която ти си отго-
ре? Ако не, пробвай я. Ще ти ха-
реса. Или пък предложи да си иг-
раете на изпълнение на желания.
И когато дойде редът му да
изпълнява твоето, тогава си по-
желай да си неговата... ездачка.

......гол човек
Голото тяло символизира неза-

щитеност и уязвимост. Сигур-
но ти самата си притеснителна
по характер, често се сковаваш
от дреболии и се страхуваш да
бъдеш самата себе си и откри-
то да говориш за своите жела-
ния, чувства и мечти (в това

число и за сексуалните).
НАЯВЕ Ако си изградила барие-
ри помежду ви, дошло е време-
то да ги разрушиш. Сексолози-
те предлагат следното „упраж-
нение“: разгледай, целуни и пога-
ли буквално всеки сантиметър
от тялото на партньора си.
Накарай го да направи същото с
твоето тяло. След подобно
„запознанство отблизо“ после
няма да ти хрумне даже да се
притесняваш в присъствието
на любимия си. За нищо.

......модни дрехи
Дрехата обикновено се асоци-

ира с тази роля, която ние сме
избрали да играем в живота. И в
леглото – също. Но ако сънуваш
често една и съща дреха, това
означава, че ролята, която тя
символизира, ти е станала скуч-
на и трябва да я смениш.
НАЯВЕ Изпробвай друго амп-
лоа. Ако винаги си го играла
скромна, стани безсрамна съб-
лазнителка. Ако инициативата
почти винаги е идвала от теб,
предай щафетата на партньора
си. За да не го уплашиш обаче, в
началото е добре да предста-
виш тази „смяна на местата“
по-театрално. С ярки теат-
рални ефекти: светлини, музи-
ка, специално облекло, арома-
ти... Нека това прилича на за-
бавна и съблазнителна игра, коя-
то ще му хареса. 

Какво сънуваш, а?Какво сънуваш, а?

Не подценявай 
сънищата. 
Особено еротичните. 
Те ще ти подскажат 
нови, увлекателни 
сюжети за 
любовни игри.
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А
ко се чувстваш житейски
изостанала (съученичките
ти друсат бебета, а ти
нагъваш сладолед и течен

шоколад със супена лъжица
пред телевизора и майка ти те
гледа с онзи обвинителен пог-
лед „защо не си омъжена“), има
начин да поправиш нещата.
Вълшебният интернет ще ти
помогне да си намериш мъж. 

Какво му е вълшебното?!

�
Магия 1               
АНОНИМНОСТ

В интернет е по-лесно да ти се
размине и най-голямата глу-
пост, която си изтърсила. Но
не злоупотребявай с глупости-
те все пак, защото има начини
да разберат коя си в действи-
телност. 

�
Магия 2              
ИМАШ ВРЕМЕ 
ДА РЕАГИРАШ

Можеш да помислиш, преди да
напишеш нещо. А с пет мину-
ти мислене се постигат учуд-

ващо добри резултати.

�
Магия 3              
ВТОРИ ШАНС

Ако не си успяла да омагьосаш
някого от първия контакт,
имаш шанса да му се предста-
виш отново с друга виртуална
самоличност. Е, невинаги е въз-
можно (прочети пак текста за
анонимността). 

�
Магия 4             
ТРЕНИРОВКИ 
НА СУХО

Дори и да нямаш желание да си
търсиш мъж в момента, нищо
не пречи да използваш мрежата
като тренажор, за да се нау-
чиш да общуваш правилно с мъ-
жете. 

Правила за общуване 
в сайтовете 
за запознанства

1. Има ли значение
външният вид за

свалката в интернет
сайтовете?

ОГРОМНО! Да не се лъжем –
на мъжете им трябват само
няколко секунди, за да преце-
нят дали една жена им харесва,
или не. Ние не мислим и не же-
лаем да мислим защо ни е харе-
сала една жена. Което си има и
добра страна – трябва да си
съвършена не повече от някол-
ко секунди. Въображението ни
ще допълни останалото. Зато-
ва е толкова важно каква сним-
ка ще сложиш в профила си. Не,
не ми се оправдавай, че не изг-
леждаш добре. Ти може и да не
си първа хубавица, но снимката
ти винаги може да изглежда
перфектно. Все пак живеем в
ерата на фотошопа. Запомни!
Няма жена, която да не изг-
лежда добре на снимка! Ако не
можеш да решиш на коя фотог-
рафия си по-хубава (а неувере-
ността е голям проблем, прео-
долей го!), използвай сайта
http://www.hotornot.com, за да
преценят другите. Качваш
въпросната снимка там, изчак-
ваш седмица-две, за да се
повърти тя там, и виждаш
средната оценка на противопо-
ложния пол за себе си. За про-
фила си избери само снимки, ко-
ито са нагоре в класацията, не-
зависимо колко се харесваш на
другите! Тези, другите, подари
на майка си.  

2. Трябва ли да си реги-
стрирана в сайта?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! По-попу-
лярните сайтове за запознан-
ства в България са sladur.com,
bgdate.com, elmaz.com, aha.bg,
friends.bg. Прочети изисквания-
та за регистрация във всеки
един от тях. Ако не си регист-
рирана, не вдъхваш доверие.  

3. Какво да напишеш 
за себе си?

ТРЯБВА ДА НАПИШЕШ НЕ-
ЩО! Текст от вида „Не мога

да измисля 150 символааа!“ не е
образец за подражание. Трябва
да имаш муцката на петзвезд-
на манекенка, за да ти обърнат
внимание с този анонс. А ако
имаш такава муцка, що щеш
тука?! Може би снимката ти е
фалшива, а? Ако имаш интере-
си, сподели ги. Но не се мори да
споменаваш пазаруване, мода и
женски списания – за среднос-
татистическия мъж тези
трите не са интереси, а недос-
татъци. Хобитата, които би-
ха привлекли мъжкото внима-
ние, са спорт, игри, коли, ком-
пютри, история (има и други!).
За жената е голям плюс да има
мъжко хоби, но за да работи
то за теб, е необходимо наис-
тина да го изповядваш! 

И бъди позитивна!
Никой мъж няма да иска да из-
лезе с теб, за да те успокоява,
че животът има смисъл. Сами-
те мъже също искат (истина
е!) някой да им вдъхва вяра в
живота. Бъди искрена и за-
гадъчна едновременно. Има си
начини. Ще сработят ли маги-
ите плюс стратегията? Ще
сработят, но при едно условие:
ако бъдеш женствена. Физичес-
ката красота е важен, но не
единствен компонент на
женствеността. Научи, какво-
то можеш, за женствения глас,
женствената походка,
женствените дрехи, женстве-
ните прически и женствения
начин на изразяване. На
женствеността това є е хуба-
вото, че се намира вътре в те-
бе и само трябва да є помог-
неш да се покаже на повърхно-
стта. 
P. S. Ако все пак искаш да ме
попиташ нещо, за което не съм
се сетил да те посъветвам, пи-
ши ми на komitata@gmail.com.
Ще ти отговоря.

Константин ПАВЛОВ
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ТЕ ЗА НАСТЕ ЗА НАС

Тънкости на виртуалните свалкиТънкости на виртуалните свалки
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А
з, Алекс, спокойно мога да кажа, че
принадлежа към новото поколение Х,
което израсна изцяло в средата на ин-
формационните технологии. На ком-

пютъра си правя на практика всичко – че-
та, пиша, слушам музика, гледам филми.
Естествено, и други работи... Особено ко-
гато главата ми работи като глава на
мъж с твърдо „м“. Тогава влизам в нета да
си търся приятелка. 
Защото къде другаде?! Но и тук е трудно.
Епохата на капитализма, в която имаме
късмета да живеем, е доста ветровита,
но едно е необоримо ясно – плуваме в океан
от алиенация. Отчуждението е отровило
не само реалния свят, но вече започва да
трови и интернет пространството. 

Запознавал съм се 
с много жени в нета 
В началото всички разправят, че „не си
търсят гадже“. Хем и го натъртват още
на втората или третата реплика от чат
запознанството. Най-често се оправда-
ват, че „днес случайно влязох тук да
потърся една готварска рецепта (или да се
поровя за нещо в гугъла) и импулсивно ре-
ших да си поговоря с някого“. Но това не е
проблем. Проблемът е, че те така си

пробват години наред. И нищо. Ти, предпо-
лагам, също си пробвала, нали?
Но няма да си го признаеш. Напротив, ще
тръгнеш сигурно да ми говориш за други
„комплексирани идиотки, които не могат
да си намерят гадже в живия живот и из-
ползват за тази цел интернет“. 
Баба ми често ми се присмива, че си търся
жена в мрежата. Приличал съм бил на оне-
зи навремето, дето „не ги бивало много“ и
са си търсели партньори чрез обяви. Чел
съм безброй такива обяви, хилейки се на
тоалетната чиния. Какви ли не самохвал-
ни глупости изтърсват хората за себе си в
тях... Интернет контактите са нещо по-
добно – виртуални обяви, но с повече въз-
можности. Те далеч не са най-умното ре-
шение. За доказателство ще ви разкажа за
два свои виртуални опита. Първият беше
с една екстремно хубава девойка.

Казваше се Линда
Идваше от Англия и работеше тук в ня-
каква международна неправителствена ор-
ганизация. Очевидно като хубавица няма-
ше много опит с чата и не ми беше проб-
лем бързо да я „уредя“ за себе си. Изпрати
ми снимка и веднага я поканих да излезем.
Облякох най-хубавото си палто и най-

свестните си панталони, сложих си гел на
фризурката, нагласих се и си взех дос-
татъчно кеш да може да ми се вдигне.
Отидохме в скъп ресторант. Разговаряхме
и... толкова. Втори път не се видяхме. По
някое време разбрах, че се е хванала с кел-
нера, който ни наливаше скъпо вино. Скъпо
вино, което аз платих. Всъщност излезе,
че Линда била малко срамежлива и имала
проблем да се приспособява в нова среда.
Затова в миг на отчаяние седнала на ком-
пютъра, намерила чат програма, мен и
достатъчно било да излезем веднъж, и тя
да забърше келнера!

После!
Вторият пример е още по-бетер. Поне във
физически смисъл. А на нас, мъжете, той,
физическият смисъл, ни е наистина най-ва-
жен. Имаше една девойка, която нощи и но-
щи поред ми пращаше къси имейли със сек-
суално съдържание. Мисля, знаете какви...
Или по-добре да не знаете. Тези текстчета
ме заинтригуваха, въпреки че аз като едно
от добре възпитаните момчета, обучени
от мама, нямах много високо минение за
инициативните девойки. Девойката тряб-
ва да бъде достатъчно срамежлива. И окей,
най-накрая и с нея се договорихме да се ви-
дим. Очаквах, че ще бъде някоя сексбомба.
Поне така звучеше текстуално. Чаках я до
един паметник. Чаках и дочаках – едно
дребно девойче на 19 години, не по-високо
от 150 см, с лунички по лицето. Отвори си
устичката и ме попита няма ли да се целу-
ваме? Отговорих само: „После!“ Това ми
текна на момента – да я отбия в началото,
а за после ще видим. Края най-вероятно са-
ми го отгатнахте. Хората и наяве, и вир-
туално постоянно се преструват на нещо,
което не са (интернет сайтовете са
препълнени с девойки с порноимена като
„тина21“, „секси_силвия“ или „хот_викто-
рия“). А в действителност... 
P. S. Ах, проклет да си Бил Гейтс! От нас,
нещастните мъже, които си търсим жена
в интернет. Как не измисли в кутията ос-
вен диск и дискета да може да се пъха и
нещо друго!

Алекс БУКАРСКИ

В ТЪРСЕНЕ НА СЪВЪРШЕНАТАВ ТЪРСЕНЕ НА СЪВЪРШЕНАТА
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ, 
ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО



З
а нашите майки и баби
дебело дете беше равно-
силно на здраво дете, а
слабото – на болно. Зато-

ва толкова упорито ни тъпчеха
с филии лютеница и с боб, мно-

го боб. Но как да напълнееш от
боб?! 

Но времената се менят. Хра-
ните, които съвременните деца
нагъват с такова голямо удово-
лствие – сладки газирани на-

питки, чипс, близалки и хамбур-
гери с пържени картофи, – въоб-
ще не са полезни. И от тях се
дебелее много бързо. Писали сме
много по темата fast food и
трябва ли да има той почва у

нас. Ами, не трябва. Погледне-
те децата ни. Затлъстяването
в техните редици е направо
бич, болна тема. Единственото
разумно решение е да изключим
от менюто им „лошите“ кало-
рии и да следим за правилното
развитие на двигателната им
култура. Децата обаче не бива
да се подлагат на каква да е ди-
ета. Подрастващият орга-
низъм се нуждае и от мазнини, и
от въглехидрати.  

От 0 до 1 година
ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ
Кърменето осигурява на бебе-
то правилен обмен на вещест-
вата, което в бъдеще намалява
риска от натрупване на излиш-
ни килограми. Съставките на
майчината кърма помагат на
детския организъм да регулира
апетита и метаболизма. MАко
детето е на изкуствено хране-
не, не се опитвай да го дохран-
ваш, дори и да не е приело даж-
бата си за съответния прием.
Когато то не иска повече мля-
ко, не е необходимо с уговорки и
песнички да му отвличаш вни-
манието, докато не си изпие
всичко до капка. Позволи му да
спре, когато се почувства си-
то. MНе се опитвай да го хра-
ниш и всеки път, когато запла-
че. Възможно е просто да има
нужда от твоето внимание.
MНе бързай да го свикваш с
твърдата храна. Педиатрите
смятат, че захранването с нея
може да започне след 4-ия ме-
сец. Ако обаче детето е на кър-
ма и наддава нормално, можеш
да изчакаш и до 6-ия. MА кога-
то то премине на твърдо хра-
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ДЕЦАДЕЦА

Ùå ñòàíå ëè äåáåëî 
îòðî÷åòî òè?

Ùå ñòàíå ëè äåáåëî 
îòðî÷åòî òè?

НЕ И АКО ГО ПРИУЧИШ ОТ МАЛКО ДА СЕ ХРАНИ

ПРАВИЛНО И ДА СЕ ДВИЖИ ПОВЕЧЕ

Много майки пропускат момента да кажат на детето си: 
„Престани да се тъпчеш!“ Според статистиката 

само 20% от родителите взимат мерки, когато теглото 
на отрочето им излезе извън нормата.

Не се опитвай 

да храниш бебето 

всеки път, когато 

заплаче. Възможно е

то да има нужда 

от внимание, а не 

от храна.
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нене, не го заставяй да си изяж-
да всичко. В случай че се е заси-
тило и се дърпа от масата, зна-
чи обядът е приключил. 

АКТИВНОСТ Всичко, което
трябва да направиш, е да подси-
гуриш на бебето пространство
– например 3 х 3 метра, – къде-
то то да може безопасно да пъл-
зи, да сяда, да се преобръща и да
си играе. Ако ти си играеш заед-
но с него, не трябва да го буташ
и да му помагаш при движения-
та. Не го придържай дълго вре-
ме и в неестествени за него по-
зи (например надолу с главата).

От 1 до 3 години
ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ
Именно в тази възраст много
родители, без сами да подози-
рат, започват да дават на деца-
та си продукти и напитки, кои-
то съдържат т. нар. празни ка-
лории. MСладките газирани на-
питки трябва напълно да се
изключат от менюто. Дори и
приемът на 100% натуралните
сокове, които се продават в ку-
тии, трябва да е ограничен – не
повече от 150 мл на ден. За де-
тето са полезно млякото и де-
минерализираните води. MСта-
рай се да не му създаваш вредни
навици, от които после ще му е
трудно да се отърве. Не го по-
ощрявай да се храни пред теле-
визора, не му предлагай обилни
закуски между основните хра-
нения, не използвай храната в
качеството є на отвличаща
вниманието на детето маневра
(не го залъгвай с шоколад, кога-
то плаче например). MНо ако
между основните хранения де-

тето е огладняло, непременно
му предложи плодове, зеленчуци
или чаша нискомаслено мляко.
MАко е под 3-годишна възраст,
избягвай да го храниш с продук-
ти, от които може да се задави
– ядки, цели зърна грозде, едри
парчета от твърд плод или зе-
ленчук.
АКТИВНОСТ Веднага щом де-
тето проходи, не му пречи да се
движи активно. Нека да тича и
да скача, да се премята, да из-
качва стълбите, да се катери
по дърветата... Ако времето е
лошо, помисли какви активни
занимания можеш да му измис-
лиш вкъщи. Танцувай заедно с
него, правете упражнения, уст-
ройвай му състезания по борба. 

От 3 до 5 години
ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ Сле-

ди внимателно за размера на пор-
циите, които детето изяжда. 

Базирай се на това, 
че броят на супените
лъжици храна в чиния-
та му трябва да 
съответства на броя
на годините му.

MКогато приготвяш храната,
се съобразявай с вкуса му. Нор-
мално е детето да предпочита
някои плодове и зеленчуци пред
други. Най-добре е да сложиш на
масата няколко полезни храни,
от които детето само да си из-
бере онази, която му е най-вкус-
на. И ако сега то отказва да яде
броколи, това не означава, че
по-късно няма да си промени
вкуса. MПредложи му храните,
които не е избрало като люби-
ми, пак след няколко седмици.
Възможно е този път да ги опи-
та и предпочете. 
АКТИВНОСТ Футбол, плува-
не, ролкови кънки през лятото
и ски през зимата – всичко то-
ва ще достави на детето ог-
ромно удоволствие. Ако време-
то навън е хубаво, направо
тръгвайте на разходка... Тихи-
те игри вкъщи и гледането на
„Картун нетуърк“ не трябва
да надвишават един час, след
което идва ред на активните
занимания. 

Над 5 години
ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ Из-

мисли интересен начин да убе-
диш малчугана, че има полезни
продукти, които непременно
трябва да присъстват в меню-
то му. MНапример всеки път,
когато детето изяде нещо по-
лезно, залепвай в една тетрадка
по едно цветно кръгче (от глан-
цова хартия). Целта е, когато
детето събере определен брой
кръгчета, да получи някаква
награда от теб – нова играчка,
билет за цирк или куклен те-
атър. MНе му забранявай да яде
сладкиши, но контролирай коли-
чествата, които консумира.
Уточни, че може да изяжда по
1–2 шоколадови бонбона на ден,
но само след като си е изяло ос-
новното ядене. А времето за
десерта нека детето определи
само. Така ще се почувства по-
отговорно и самостоятелно.
MНе забравяй, че родителски-
ят пример е от особено значе-
ние за детето в тази възраст.
Малкият или малката би се

възмутил/а от несправедливо-
стта, ако забележи, че на мама
и тате им е разрешено да ядат
чипс и пица, а на него – не! MНе
използвай вредните продукти в
качеството им на поощрение:
„По принцип да пиеш кола, е
вредно, но ако бързо си напишеш
домашните, ще ти разреша.“
Ако дадени продукти са забра-
нени, това трябва да е валидно
за тях при всякакви обстояте-
лства!  
АКТИВНОСТ Не забравяй, че в
училище детето ти прекарва
продължително време на чина,
което означава, че вкъщи задъл-
жително трябва да „изпусне па-
рата“. На помощ тук идват
спортните секции, танците и
игрите на открито. 
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Да съчетаеш вкусното с полезното

�
Необходимият за умстве-
ното развитие на детето

йод се съдържа в храни като
водорасли, риба, всякакви
морски дарове. Тези продукти
по принцип по-рядко присъ-
стват в детското меню. А и
децата не ги обичат особено.
Затова пък сладките плодови
млека, които са богати на
калций, всички деца ядат с
удоволствие. 

�
За по-доброто усвояване
на калция организмът се нуждае от витамин Д. Фор-

мулата на растежа е йод + калций + витамин Д. Давай му
такива продукти, които съдържат и трите.

Когато детето 

капризничи или плаче,

не използвай 

лакомствата като 

отвличаща детското

внимание примамка.
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Т
я е просто черта на ха-
рактера. Отчасти е ге-
нетично наследена, от-
части е доразвита от

ситуации, в които на човек му
иде да потъне в земята (изло-
жил се е яко по неговите думи).
И следващия път в същите си-
туации срамът те обзема от-
ново, пораснал и охранен от
спомена за провала миналия
път.

ТОЙ СЕ РАЖДА 
ОТ НЕСИГУРНОСТТА
Да те е срам, винаги е свърза-

но с това да се чувстваш неси-
гурен. Срамежливите момчета
и момичета, които иначе си се
държат нормално, изпитват
неувереност в присъствието на
други хора. И най-вече когато се
налага да си говорят с тези дру-
ги хора. Впрочем някои изпит-
ват срам само от определени
теми на разговор, но това е час-
тен случай и няма да е обект на
моето „изследване“. 

Естествено, и срамът като
всяко друго чувство си има
степени и различни проявления.
Рядко може да се каже, че някой
си е срамежлив във всички си-
туации. Той може да е такъв са-
мо в училище, а вечер, когато е
обграден само от приятели в
дискотеката, да е същински
вихър от остроумие и артис-
тичност. Подходяща почва за
избуяването на срамежливост-
та са

НЕПОЗНАТИТЕ 
СИТУАЦИИ 

И НОВИТЕ ХОРА
Например при запознанство-

то със съученика от съседния
клас ръцете ти започват да
треперят, а ти да сменяш ню-
ансите на пурпурното. От там

насетне е много вероятно все-
ки път, щом се случи да се засе-
чете с въпросния „причинител“
на срама ти в коридора на учи-
лището, ти да проявяваш съ-
щите „симптоми“. И тук след-
ва интересното – не е задължи-
телно да си безумно тайно влю-
бена в него, не е задължително
дори да ти е направил впечатле-
ние (не че този вариант е изк-
лючен, разбира се). Просто в
момента по някаква неведома
причина си реагирала така и

после смущението ти от тази
ситуация се превръща в смуще-
ние от човека. Дори и този чо-
век да е най-милият и най-прек-
расният на света.

ТРЯБВА 
ДА ВИНИМ ГЕНИТЕ
Учените от доста време си

блъскат любознателните глави
в непреодолимата стена, зад
която се крият тайните на
срамежливостта, причините-
лите и начините є за „лечение“.

И не може да им се отрече, че
бележат напредък – ето напри-
мер още през 1988 г. е открито,
че срамежливостта е генетич-
но обусловена. Всъщност се
оказва, че е тясно свързана с аг-
ресивността, като двете са
дългата и късата форма на един
и същ ген – DRD4 (тук положе-
нието не е или-или, човек може
да притежава и двете форми).
Други изследвания обаче показ-
ват, че не трябва да виним
единствено този ген, а още цял
куп други, които ще изискват
още и още бъдещи изследвания. 

По данни от 1996 г. срамежли-
востта е наследствена при 40
до 60% от случаите. Предпола-
га се, че за нея са виновни около
14–15 гена. Общо взето, един-
ственото кристално ясно нещо
е, че изследователите трябва
да продължават да „копаят“, за
да открият цялата истина.

МАЙ Е ПО-ДОБРЕ 
ДА СИ СРАМЕЖЛИВ
На никого не му е приятно да

се притеснява, но ако се притес-
няваш „правилно“, то поне сра-
межливостта ти няма да навре-
ди на отношенията ти с други-
те. По принцип дръзките и агре-
сивни хора, от които не можеш
да изцедиш и капчица смут, са
доста неприятни и по тази при-
чина никой не ги иска в компани-
ята си. Не си ли забелязала, че
съучениците ти се чувстват
некомфортно в присъствието
на нахаканата отличничка или
на арогантния сваляч (това са
само обобщени образи, ти ги на-
зови с имената им). 

Голямото предимство на сра-
межливците е това, че са по-
добри слушатели. Така че, ако се
мразиш ужасно заради своята
стеснителност, най-добре е да
престанеш веднага и да помис-
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ТИЙНТИЙН

СРАМЕЖЛИВОСТТА – ЕТО 
ЕДИН ЧУДЕСЕН ПРИМЕР 
ЗА НЕЩО, КОЕТО НЕ Е 
БОЛЕСТ, НО СЕ ЛЕКУВА 

ППооррооччнниияятт  ккрръъгг  ннаа
ССРРААММАА

ППооррооччнниияятт  ккрръъгг  ннаа
ССРРААММАА



лиш как да я превърнеш в свое
оръжие. Съгласна съм, че ти е
трудно да я контролираш, но
по-добре опитай. Защото недо-
сетливите хора много често
объркват симптомите на сра-
межливостта със симптомите
на високомерието. Те могат да
си помислят, че не ги понасяш,
че ги смяташ за безинтересни.
И точно заради това не разгова-
ряш с тях.

„СЛАМКИ“ ЗА 
ТРУДНИ МОМЕНТИ

(
Осведомявай хората, с ко-
ито общуваш, че си стес-

нителна. Така те няма да се
обиждат, че ги избягваш. Всъщ-
ност този съвет важи повече
за онези, които не дават вън-
шен израз на притеснителност-
та си. Защото, ако трепериш и
се изчервяваш, околните няма
как да не се сетят каква е при-
чината за това. И все пак под-
бирай момента, в който ще ги
осведомиш за своята плахост.
Не е добре още при първото за-
познанство с тях да им кажеш:
„Добър ден. Казвам се еди-как
си, а моята срамежливост не
знае граници.“ Избягвай подобни
изявления и пред хора, за които
знаеш, че са клюкари или интри-
ганти. Те няма да пропуснат
случая да те изкарат неандер-
талец.

(
Най-големият проблем на
срамежливците е тяго-

стното чувство, че няма какво
да кажат. Седят там, мислят
панически, нищо не им хрумва и
се чувстват безинтересни и из-
лишни. Така че заложи на подго-
товката пред огледалото. Ако
знаеш, че ще излизаш с нови хо-
ра, припомни си забавни случки
от детството си, изгледай ня-
кой смешен филм преди среща-
та. После можеш просто да
преразкажеш филма, ако не се
сетиш за нищо друго интерес-

но, което би могла да кажеш. 

(
Ако те питат какво пра-
ви вчера, вместо автома-

тичното „нищо“ излъжи, че
котката ти избягала и цял ден
си я търсила пред блока (ще се
отвори разговор за домашни
любимци). Или че най-сетне си
успяла да направиш тортата
от готварската книга на майка
си (ще си поговорите за любими
ястия). Все ще намериш нещо,
за което да разкажеш. Защото
не е възможно вчера да си прави-
ла абсолютно нищо. Освен ако
не си стояла цял ден и не си се

любувала на петната по тава-
на. Гледай обаче да не прекалиш с
оплаквания от споделяне на
дребни ежедневни грижи – как
си изпуснала тролея за към учи-
лище, как те навалял пороен
дъжд или как си повръщала през
пет минути в продължение на
два часа, защото те болял сто-
махът. 

(
При запознанство с нов
човек, от когото изпит-

ваш дискомфорт, по-добре под-
бери позитивни теми за дребни
разговори, за да си сигурна, че
ще те приеме. На никого не му
се слуша „черна станция“, коя-
то по цял ден изброява малките
нещастия в своя живот.

(
Опитвай се да се поста-
вяш на мястото на дру-

гия. За начало можеш да послу-
шаш първия съвет и да съоб-
щиш на другите, че си притес-
нителна (каква хубава дума –
нито е обидна, нито срамна, а
обяснява всичко). И така тези,
другите, няма да се почувстват
неловко, когато всячески се
стараеш да избегнеш погледа
им, няма да им се налага да се
преструват, че не забелязват
объркването ти и червенеенето
ти. И въобще няма да се получи
разговор гръб в гръб. Напротив,
ако са добронамерени, ще се
стараят да ти помогнат да се
включиш в разговора. Ако не са
добронамерени пък, хич и не ти
трябват за приятели.

Ирена РАЙЧЕВА
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„Кой ще каже някога
колко незаслужено нео-

добрение среща един стесни-
телен човек? Кой може да
опише нещастията на бояз-
ливостта?“

Оноре дьо Балзак

„Много хора са давани
за пример заради стес-

нителността и резервирано-
стта им. А те просто са
твърде горди, за да рискуват
да се направят на глупаци.“

Дж. Пристли

„Чистата стеснител-
ност без скрити каче-

ства зад нея е странна.“
Джоузеф Едисон

„В срамежливостта има
странен елемент на его-

изъм – че това, как се дви-
жим, как говорим, е наистина
важно за другите хора.“

Андре Дюбоа

„Срамежливостта е чар
при младостта, но срам

в зряла възраст.“
Аристотел

„Никого не смятай за
толкова важен, че да се

чувстваш притеснен и слаб в
негово присъствие.“

Томас Фулър

„Свитостта и несръч-
ността са антидоти за

любовта.“
Неизвестен автор

Прочети 
и помисли
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С
амолетът захожда в
накъсания от свет-
линки мрак, издаващи
присъствието на ми-

лиардната нация. В пет часа
сутринта местно време  вече
сме в Китай. В самата му сто-
лица – Пекин. Човек има само
един шанс за първо впечатле-
ние. Моето тутакси се изпълни
с обонятелни възприятия – още
от аерогарата за носа ме хвана
онази позната, блага миризма на
китайски ресторант, която
после ме преследваше почти
навсякъде из китайските улици.  

Забраненият град

Опознавателната ни екскур-
зия в Пекин започна с летящ
старт. Директно от летище-
то сме в най-големия дворец на
света – в императорския град.
Нетърпеливи и петимни за впе-
чатления посрещаме зората в
Забранения град. Свещената по-
сока тук е юг, затова и цент-
ралната арка на Портата на
меридиана е с южна ориента-
ция. През този портал импе-
ратрицата е влизала един-един-
ствен път в живота си – в деня
на нейната сватба. През нея
влизаме и ние. Огромният двор
отвъд може да побере 90 хиляди
души, но в него няма засадено ни
едно дръвче, защото импера-

торът е син на небесата и ни-
кой няма право да се извисява
над него. Никоя сграда пък не
може да надвишава Залата на
висшата хармония, която е
символ на императорското ве-
личие. Това, което се ширва
пред очите отвъд тази сграда,
е с необозрими и умопомрачи-
телни мащаби – постройки,
чийто брой достига числото
9990. 

В този най-голям дворцов
комплекс от съображения
за сигурност импера-
торът е преспивал всяка
нощ в различна спалня и
съответно е можел да
навърши 23-годишна въз-
раст, преди да обиколи
по веднъж всички стаи в
комплекса.

Всичко в Забранения град е ма-
щабно, внушително и тайн-
ствено, натоварено с много
символи – алюзии за мистиката
и многозначността на необоз-
римия Китай. 

Всичко тук 

е голямо

Хоризонтът, докъдето пог-
ледът стига, е превзет от пло-
щад „Тянанмън“. А „порт-
ретът от стената“ и неизмен-
ният мавзолей на Мао напом-
нят за мавзолея на Георги Ди-
митров на жълтите павета
преди години. Многопластова
опашка се вие на площада от
ранни зори, а желаещите да све-
дат чело пред тленните остан-
ки на бащата на нацията тряб-
ва дни предварително да си за-
пазят ред със записване.

Отвъд булеварда столи-
цата прилича на строи-
телно площадка – Пекин
трескаво се готви за
предстоящите олимпийс-
ки игри през 2008 г.

Много чуждестранни архи-
текти работят в момента
тук – обновяват се сградите в
централната част на града,
строят се допълнителни око-
ловръстни шосета, реставри-
рат се туристически обекти. 

Според различните ни
екскурзоводи в Пекин жи-
веят от 15 до 18 млн. ду-
ши. В града има два и
половина милиона коли.
Което прави приблизи-
телно по 1 кола на 60 ду-
ши!
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ПО СВЕТАПО СВЕТА

хармония от хаос
ÏåêèíÏåêèí

хармония от хаос

Колелото е предпочитаното 
от китайците возило

Забраненият град по изгрев слънце Европеецът пазарува лесно само ако може да
различава истинските от фалшивите йоани.
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И, слава богу, защото въпреки
това скромно изобилие от ав-
томобили в пиковите часове и в
почивните дни 

задръстванията 

тук са чудовищни 

Въпреки това места за парки-
ране в центъра все още се нами-
рат. 

Основно превозно сред-
ство не само в Пекин, но
и навсякъде в Китай е
колелото! Целият град е
опасан с алеи за колоезда-
чи и естакади за колоез-
дене.

Според последно преброяване
този вид транспорт в момента
е предпочитан от 8 милиона пе-
кинци. Последният император
на Китай Пу И също се прид-
вижвал с колело по време на уп-
равлението на Мао. На колело
той се връща в Забранения град,
за да работи там като гради-
нар. Ирония на съдбата. 

Колоездачите тук не се пла-
шат дори от суровите природ-
ни условия. 

КЛИМАТЪТ

В СТОЛИЦАТА

през по-голямата част от го-

дината е убийствено сух. По-

ради близостта си с пустиня-

та Гоби (само на 60 км от Пе-

кин) многократно през лято-

то градът бива застиган от

пясъчни бури: средно по 7–8

пъти на година. Затова Пекин

изглежда прашен и буквално

посипан с пясък. През пролет-

та е дъждовно, а през зимата

температурите падат от -15

до -20 °С, но без сняг. 

Китайчетата 

са на изчезване

Може би защото през седми-
цата са на училище, в парка не
гъмжи от деца, а гюрултията,
която се вдига наоколо, е по-ско-
ро от плъпналите навсякъде
възрастни китайци. От рано
сутрин паркът „Тае Джи“ гъм-
жи от жени и мъже, които прак-
тикуват бойна гимнастика, за-
реждаща тялото с енергия за
целия ден. Други предпочитат
да кършат тела под ритъма на
танц – на групи в кръг или по

двойки, под звуците на специ-
фична китайска естрада (много
ритмична между другото).

А вечер след работа,
вместо да киснат по
кръчмите, китайците
пускат хвърчила!

Почивните си дни също пре-
карват в парка, тогава танцу-
ването се разнообразява от
странни китайски игри за въз-
растни – игри с топка или с ра-
кети от цветни пера, които те
умело подритват с крак и не им
позволяват да падат на земята.
Други пък се придвижват от
място на място на ролкови кън-
ки с по две колела. Впечатлена
от пищните хвърчила, които
украсяваха небето на Пекин, не
пропуснах момента да се сдобия
и аз с хвърчило. Може би някой
ден, когато внуците ми отво-
рят прашния шкаф, ще има на
какво да се възхищават.  

Впечатлението ми, че китай-
ците са  

незлобливи и 

отворени за света 

се допълва многократно през
следващите няколко дни. Те с
детски ентусиазъм се радват
на забавлението и играта.
Циркът например е едно от из-
куствата, което се цени висо-
ко. Някои китайци при вида на
бял човек страшно се забавля-
ват заради нашата различност,
а по-смелите от тях дори ис-
кат да ни пипнат. 

Китайците са толкова
много и навсякъде, че се
движат като приливна
вълна, която заплашва да
те помете. И са особено
шумни. Застрашително
разменят остри звуци, ся-
каш се карат помежду си.

А най-вероятно си говорят ми-
ло. Пискливият им, а на момен-
ти свадлив език много подвеж-
да. Една и съща дума, произнесе-
на с различна интонация, би
могла да означава различни не-
ща. Първата дума, която нау-
чих и се опитах да пусна в
действие, беше „ши-ши“ („бла-
годаря“). В момента, в който се
опитах да поблагодаря с усмив-
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ка на продавача на екзотични
плодове, той ми хвърли такъв
убийствен поглед, че беше ясно
– бях сбъркала интонацията. 

КИТАЙСКИЯТ Е

ТРУДЕН, МНОГО

ТРУДЕН

Чувала съм, че амбициозни на-
шенци учат китайски думички
и произношение с помощта
на китара – след като се ус-
вои определен обем лексика, е
необходимо да се налучка съ-
ответната музикалност и
всяка дума да се „изпее“ с по-
мощта на съответната

струна. Например  „ма“ на ки-
тайски означава едновремен-
но „майка“ „кон“, „просо“ и
„псувам“. Не се наемам обаче
да ви уча на произношение. 

6 кв. м жилищна

площ на човек

Жилищната криза буквално
принуждава китайците да жи-
веят като сардели в панелени
блокове. Много от старите
жилища в центъра на Пекин в
момента се санират. Жилищна-
та собственост е преходна. Ки-
тайците могат да си купят
апартамента, в който живеят,
само за срок от 70 години. След
изтичането му жилището от-
ново става собственост на
държавата, която може да го
дава под наем или да го продава
на друг собственик за следващи-
те 70 години. 

В апартамент от 50 кв.
м обикновено живеят 3
поколения (8 души). Спал-
нята на младите е с раз-
мерите на легло от пер-
сон и половина.

За да пестят жилищна площ,
китайците не използват гарде-
роби и дрешници, а овесват дре-
хите си на окачалки на тавана.
Самите те не се оплакват и
обясняват, че неудобството да
живеят натясно се компенсира
от чувството за сплотеност в
семейството – винаги са заедно
и винаги е весело. 

Китайците не се оплакват от
много работа, а работят здра-
во. Платената им годишна от-

пуска се изчислява според годи-
ните трудов стаж, които
имат зад гърба си. За 

5 години трудов

стаж – 5 дни 

отпуска 

Ако искат да пътуват в
чужбина, трябва да отработ-
ват съботите и неделите.
Екскурзоводката ни Мей се
похвали, че е една от малкото
щастливки: успяла да спести
за екскурзия 20 хил. йоана (2
хил. евро) и да обиколи 11 дър-
жави в Европа за 10 дни. Но не
всички могат да си позволят
финансово да почиват в чуж-
бина, дори да пестят от зап-
латите си. Освен това имат
ограничение за излизане зад
граница (за щастие от няколко
години в списъка на позволени-
те страни е и България). За-
това пък през почивните дни
обикалят из собствената си
страна. По обясними причини
– тъй като им е доста тясно
да си седят вкъщи, явно са се
превърнали в „туристи по не-
воля“. Затова през уикендите
туристическите обекти бяха
труднопроходими от китай-
ци. Те са навсякъде – и в лет-
ния дворец на императора, и в
гробницата на династия Мин,
и на Великата китайска сте-
на, където, за да си проправиш
път през множеството, мо-
жеш да опънеш ръка, свита в
юмрук и да я следваш, разчи-
тайки евентуално и на преди-
мството на ръста си. 

Великата китайска

стена

В Китай всичко е голямо – и
нацията, и дуварът, който я
пази. Зид, дълъг 6600 км, висок 8
метра и широк 18. Неслучайно
китайската стена се води за
осмото чудо на света. И ако се-
демте световни чудеса не са
определяни от римляни и от
гърци, то само в Китай ще се
намерят още други седем. 

Захождаме към Великата ки-
тайска стена от един от 10
проходими участъка – най-кра-
сивия – Бад Алинг, спиращ на-
шествията от север. Десетки
хиляди китайци дълги години са
били заети със строежа на сте-
ната и когато някой умирал, го
зазиждали там. Вървя бавно под
прежурящото слънце и си мисля
за хилядите легенди, с които е
свързан всеки камък. 

Има нещо космично в
енергията наоколо не са-
мо защото това дости-
жение на човешкия труд
е зримо и от космоса.

Тук, на стената обаче, всичко
е земно – тълпи от туристи,
нашествие от досадни търгов-
ци, които настойчиво нелюбез-
но те следват, докато не ти
пробутат сувенир със съмни-
телно качество – нефритен Бу-
да, ветрило с китайска живо-
пис, тениска и шапка с лика на
Мао, брезентова чанта с надпис
„Работи за народа!“, написано с
китайски йероглифи. 

Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки автора

СРЕДНОТО ОБРАЗОВА-
НИЕ в Китай е задължи-

телно, като основното се
приключва в рамките на 6 го-
дини, а за средно се учи още 3
– в гимназия или в техникум. В
Пекин има 80 университета, 5
от които медицински. 

ПОВЕЧЕТО КИТАЙКИ
между 35- и 40-годишна

възраст нямат квалификация и
живеят от помощи. Пенсион-
ната възраст е 55 години за
жените и 60 години за мъже-
те. Пенсията е 80% от запла-
тата.  

ПОЛИТИКАТА НА КЪС-
НОТО ЗАДОМЯВАНЕ е

наложена, след като населени-
ето на Китай се утроило през
последните 100 години. Долна-
та граница за встъпване в
брак за жените е 20 години, а
за мъжете –  22. Драконовски-
те мерки до 2004 г. повеля-
ват, че куражлиите, решили
да сключат граждански брак,
първо трябва да поискат раз-
решение от своя работода-
тел, а след това, когато ре-
шат да имат дете – и писме-
но разрешение от кварталния.
Самотните майки не плащат
глоба за нелепото си състоя-
ние, но наказанието от през-
рението на съседите е по-
тежко от всякакви глоби спо-
ред техния морал. 

ДЕТЕ, РОДЕНО БЕЗ БРАК,
не получава лична карта.

От 1979 г. със закон огранича-
ват раждаемостта до 1 дете.
Драконовски мерки са взети и
по повод на нарушителите –
за 2-ро дете китайците запла-
щат непосилна глоба от 20 хи-
ляди евро, затова пълна семей-
на идилия с 2 и повече деца мо-
гат да си позволят малцина
по-заможни.  

Любопитки

„Китайският памперс“ –
ританки с проветрение

Ритуално приготвяне на патица
по пекински пред погледа на
клиента

Тук се е провеждал „кастингът“
за императорски наложници
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BG МАРШРУТИBG МАРШРУТИ

Б
ило лето господне 1393.
Търново, столицата на
България, паднала под
турски ятаган. Част от

защитниците били избити,
други, предимно жени и деца,
потърсили убежище в дебрите
на Балкана. Сред тях с деветте
си деца била и една красива бо-
лярка – Божана. Направила тя
този съдбовен избор и тръгна-
ла. Не по стария римски път,
водещ към Дряново, а в обратна
посока. И не щеш ли – открила
красиво и закътано място, за да
спаси себе си и деветимата си
синове. Построила къща, а по-
късно свои съградили и всяко от
децата є (едно от тях – Рачо,
наричан Ковача, основал на 16
км по-далеч днешно Габрово).

Селцето било наречено на име-
то на болярката – Боженци.
Днес то е

архитектурно-
исторически 

резерват
Причината да бъде обявено за

такъв през 1964 г. вероятно е в
битуващата все още легенда за

заселването му в края на Вто-
рата българска държава. Но е
твърде възможно да се крие и в
очарованието на съхранената
възрожденска архитектура.
Вплела в едно каменни огради,
плочи и покриви, калдъръмени
улички и великолепно изработе-
ни и устойчиви дъбови порти,
през които можеш да попаднеш
в света на предците ни.

Стоя в двора на една от няко-
гашните къщи. И съзнавам, че
векове наред една фамилия е жи-
вяла тук, съграждала е, отглеж-
дала е чедата си, смяла се е, оби-
чала е света около себе си, пази-
ла е традициите на предходни-
ците. Обаче пожар през 1928 г.
изпепелил този дом. Предание-
то разказва, че се е случило при
преливане на свещи при варене

През Боженци за УзанаПрез Боженци за Узана

Шарлоповата къща
отвън...

В Боженци има 
около 94 къщи

...И отвътре
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на ракия. Само господ знае как
точно е станало, но къщата
тогава изгоряла до основи. И
понеже поверията не позволя-
ват градеж на същото място,
родът си построил друг дом на
съседен баир. Останала е отто-
гава поляната с руините.

Закупил я е преди единадесет
години наш съвременник, който
след пет години проектиране,
събиране на информация, разре-
шения и законови процедури из-
дигнал отново този градеж. В
някогашния му вид. Спомените
на един или друг наследник му
помогнали при възстановката
на стаите, на плевнята, на ця-
лостната архитектура. Днес
тази къща е паметник на култу-
рата, реставрирана е и вътреш-
но и е хотел, наричан на името
на сегашния си собственик –

Шарлопова къща
Зидарии, икони, аплици, легла –

всичко е в духа на XVII–XVIII в.
Вглеждам се в автентичен ста-
ринен скрин и в една ситно рез-
бована маса. Разглеждам ги с лю-
бопитството на човек, надник-
ващ в миналото. Донесени са
от другаде, от съседно търно-
вско село. Никой не се сеща за
името му, по-важното е, че в
детайлите им се усеща дъхът
на времето – онова, в което са
живели потомци на синовете на
Божана, търновската болярка
от края на XIV в.

Външното оформление на
Шарлоповата къща е автентич-
но, но вътрешното, разбира се, е
според съвременните изисква-

ния и разбирания за туризъм.
През уикендите тук могат да
отсядат осем души. Има мяс-
то и за две деца с тях. „Наема-
нето за две нощувки на цялата
хотелска база струва 1000 лева“,
омайва ме управителят Ники
Дарданов. „Това са 4 спални и
апартамент, обособени са със
свои санитарни възли, с ползване
на кухня, обзаведена по последна
дума на техниката, с готвач, с
персонал, сервитьор, джакузи,
плодове, зареждане на минибаро-
ве – всичко влиза в тази цена.
При хубаво време сервираме и на
верандата. Храна всеки може да
си поръча и в една от петте ме-
хани на селото. А ние предлага-
ме наше меню и тук, и в съсед-
ство – в Парлапановата къща.“

Съвсем наблизо е

Парлапановата 
къща

Тя изглежда почти като оста-
налите 93 къщи, пръснати по
баирчетата на селото. Вглеж-
дам се наоколо в здрача и съзи-
рам контурите на местната
църква. Тя носи името „Св. про-
рок Илия“, закрилник на селото.
В Боженци днес постоянно жи-
веещи са само 8 местни жите-
ли. Прииждащите са далеч пове-
че – работен персонал, идващи
за почивка в родния си край или
пък просто туристи, дошли по
някоя от многото пътеки.

Стар римски път води към
Дряново. Една пешеходна пътека
отвежда към Трявна, а друга – в
посока Габрово, основано някога
от Рачо Ковача, сина на Божана,

Църквата 
„Св. пророк Илия“

Географският
център на България
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болярката. Оттам пък има
път, водещ право към Узана –

географския
център на България

Стоя насред голямата поляна,
чието име Узана на турски оз-
начава точно това – „широк,
дълъг“, „широка поляна“. Смя-
тат я за една от най-големите
в Стара планина. Била е огром-
но пасище за хилядите овце в
този регион. Това, разбира се, е
само спомен от миналото. Над
който зорко бди издигащият се
насреща връх Коруджа исполин.
Териториално той е в предели-
те на Южна България. И е един
от ориентирите за любители-
те на планинския туризъм.
Вижда се от петдесетина кило-
метра – от изток и от запад.
Зависи откъде идваш. 

ЦИФРИ

И СУХИ ФАКТИ

Местността Узана се намира
в подножието на връх Испо-
лин (1524 м), в сърцето на
Централния Балкан. Предс-
тавлява широка билна поляна,
обградена отвсякъде с гора.
Надморската є височина вари-
ра от 1220 до 1350 м, като
най-високата точка е връх
Марков стол (1352 м). Узана е
популярен зимен курорт. Най-
дългата писта е 1300 м. Най-
близкият изходен пункт е Габ-
рово, който се намира само на
22 км по много добър асфал-
тов път.

През зимата тук има прекрас-
ни условия за зимни спортове. В

местността Узана и близките
околности има 15 хижи и хотели.

Освен голямата писта на Уза-
на има черна писта с висока
степен на трудност и 6–7 по-
малки, които са за деца и за на-
чинаещи скиори. Макар че е по-
атрактивен през зимата, ку-
рортът е целогодишен. През ля-
тото туристите могат да нае-
мат тук велосипеди, а семинар-
ните зали предлагат възможнос-
ти за т. нар. бизнестуризъм.

Коруджа исполин
ме гледа отсреща навъсено, об-
вит в мъгла. На 10 км е чутов-
ният връх Шипка – пеша се
стига до него за два часа и поло-
вина. На изток, на четири часа
път, е хижа „Бузлуджа“. Друг
маршрут на запад води до хижа
„Мазалат“, смятана за една от
най-красивите в околността.
Разположена е на 1500 м надмо-
рска височина, в подножието на
връх Триглав. Той пък е втори-
ят по големина в Стара плани-

на, само със стотина метра по-
нисък от безспорния първенец
връх Ботев.

Тези върхове помнят, че през
Узана е минало Българското
опълчение, когато е отивало в
подкрепа на руските войски на
Шипка. Преди тридесет години
историческият маршрут е
маркиран с подходящи символи
и камъни. Но освен с тази геро-
ична част от нашата история
знае се, че през Узана е лъкату-
шел и най-старият известен
път за преминаване на Балкана.
Удобен е бил – още от римско
време. Някога и Крали Марко е
вървял по тези пътеки. 

Срещу поляната се извисяват

огромни камъни, 
наподобяващи стол

Сядал е на тях юнакът, любу-
вал се е на природата, на плани-
ната, събирал е сили за битки-
те си с нашественика. Затова и
местността отдавна носи име-
то Марков стол. 

Вървя бавно към географския
център и се чудя в коя част на
България съм. Обикалям около
пирамидата символ, поставена
от БАН, със съзнанието, че та-
ка, за секунди, нахлувам ту в ед-
ната, ту в другата посока на
страната ни. Разбира се, не про-
пускам да се снимам. Както и
всички, попадащи тук. На брое-
ни метри се издига старата хи-
жа, днес хотел „Географски
център“. Наследник е на първа-
та хижа, строена в местност-
та Узана преди точно седемде-
сет години. 

Но мен ме тегли все за мина-
лото да си мисля, а не за турис-
ти, хотели и цивилизация. Към
това минало принадлежи и

легендарният 
Вълчан войвода

Преминавал е и той често от-
тук, а народът ни го е възпял в
песните си като страшилище
за турците. И сигурно е бил
такъв. Но от тогава насам
мълва се носи и за друго – че
някъде наоколо е скрита част
от огромното му съкровище.
Никой не е могъл да го открие
до днес. А кога това ще се слу-
чи? И дали има зрънце истина в
тази легенда? Вероятно никой
не може да каже със сигурност.
Знаят го само пещерите наоко-
ло. Или върховете, закрилящи
една от най-големите поляни в
Стара планина. Узана.

Текст Румен СТОИЧКОВ
Снимки Автора

Хижа „Узана“ 
отдалеч

6 гледни точки 
за здравето и любовта
представи PFIZER
Уникален микс от 6 гледни точки
към здравните и емоционалните
проблеми на мъжа забърка българс-
кото представителство на PFIZ-
ER в хотел „Кемпински-Зографс-
ки“. Може ли любовта да се превър-
не в жертва на кардиологични, ен-
докринни, неврологични или уроло-
гични проблеми? Как да я спасим?
Отговори на тези въпроси дадоха
специалните гости на PFIZER – во-
дещи български специалисти в изб-
роените терапевтични области. 
Различни ракурси към проблемите
на еректилната дисфункция предс-
тавиха по време на форума доц.

Чавдар Славов – уролог, проф. Иван
Миланов – директор на Универси-
тетска специализирана болница за
активно лечение по неврология и
психиатрия  „Св. Наум“, д-р Борис-
лав Георгиев – кардиолог, доц. Фи-
лип Куманов – ендокринолог, доц.
Румен Бостанджиев – андролог,
сексолог и психиатър, и Ани Влади-
мирова – психолог. 
След научната част всички участни-
ци и гости на форума станаха участ-
ници в уникално Hard-Rock шоу.

„Опероза Евксиноград“
е единствен по рода си оперен фес-
тивал, който ще се проведе в Бълга-
рия през юни тази година под пат-
ронажа на министъра на държавна-
та администрация Николай Васи-

лев. Престижното събитие бе
представено в аванс на организирана
от фондация „Опероза“ пресконфе-
ренция. Катрин Хаатая – дамата,
която стои зад зараждането на
проекта, обясни подробно целта на
„Опероза Евксиноград“ – да се предс-
тави оперното изкуство в България
на международно ниво. Представле-
ния от изключително високо ниво
ще бъдат платформата, на която

ще стъпят млади, талантливи бъл-
гарски и чуждестранни изпълните-
ли. Сега благодеранеие на инициати-
вата и успешното сътрудничество
на „Опероза“ с Министерството на
държавната администрация и адми-
нистративната реформа млади та-
ланти от българската оперна сцена
ще имат възможност да получат
световно признание. 
Официалното откриване на фести-
вала ще бъде на 23 юни 2007 година
в резиденция „Евксиноград“. Фо-
румът ще стартира с четири
представления на произведението
на Моцарт „Дон Джовани“ и се
предвижда да се превърне в една от
най-интересните летни културни
прояви в България.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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Д
али пък Троянската вой-
на не е била само незначи-
телен местен сблъсък
между няколко праисто-

рически градове държави?
Съвсем не! Троянската война,

преразказана в „Илиада“ и от-
части в нейното продължение
„Одисея“, е била първата све-
товна война в историята на
човечеството. Това се потвъ-
рждава и от най-новите архео-
логически изследвания на Троя
– град в днешна Турция, който
според Омировия епос бил

напълно разгромен и разрушен
от гърците през ХІІІ в. пр. н. е.
До неотдавна обаче Омир бе
обвиняван в преувеличаване при
описанията на 10-годишната
война, в която по негови данни
участвали 100 000 гърци. Педи
края на ХХ в. германският гео-
лог Еберхард Цангер обаче
окончателно „оправда“ антич-
ния поет, представяйки своя
още по-мащабен военен сцена-
рий. Според него войната се е
водела на територии от Сре-
диземно море до Месопота-

мия. От едната страна воюва-
ли гърците, т. е. ахейците, в
съюз с хетите и египтяните, а
от другата – троянците в съ-
юз с асирийците и либийците.
Дали тази хипотеза може да се
смята за сериозна? Няколкото
исторически източника, анали-
зирани от Цангер, би трябвало
да я потвърдят. Сред тях е и
преписката между двама хетс-
ки велможи.

Непокорният 
и опасен град

В нея пише, че Ахея (Троя
според Цангер) сключила съюз с
22 града в Западен Анадол, за да
победи Хетското царство.
Макар че абсолютно противо-
положна е информацията в еги-
петски текстове, които
твърдят, че силата, противо-
поставила се на Изтока, била

Асия. (Името постепенно
резпростирало своето значе-
ние, докато с него не започнали
да обозначават цялата Мала
Азия. След това под това име
всички започнали да подразби-
рат цялата Азия.) Но нека при-
емем за вярна тезата на Цан-
гер. В нея има логика. Самото
географско разположение на
Троя е основният фактор за
превръщането на града в един
от най-опасните и непокорни-
те в античния свят. Троя
контролирала Дарданелите, а
съответно и богатствата, ко-
ито идвали от региона на Чер-
но море – на корала от Колхида
(днешна Грузия), на кехлибара
от Прибалтика (пренасян на
юг по течението на руските
реки) и на калая от Афганис-
тан (така необходим за произ-
водството на оръжия). Има и
материално доказателство за
това – археологически екип, во-
ден от Манфред Корфман от
университета в Тюбиген, отк-
рил около Троя пръстен от
крепости, с които границите

����
М И Т  И Л И  И С Т О Р И Ч Е С К А  Л И Ч Н О С Т

Археологически разкопки и най-скорошни анализи 
на древни текстове хвърлиха нова светлина 
върху най-противоречивата личност на античността
– Омир. Както впрочем и върху падането на Троя.

ПАРАД НА ГЕРОИ Седемте герои на Троянската война (от дясно на ляво): Менелай, Парис, Диомед,
Одисей, Нестор, Ахил и Агамемнон. (Лицата са взети от гръцки вази.)

Сляп ли е бил Омир? 
На картината на Томазо 
Минарди (от ХIХ в.) 
седналият Омир е 
изобразен като слепец
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на града, открит от Шлиман
през 1870 г., значително се раз-
ширяват. От 20 кв. км Троя из-
веднъж става град, разположен
на площ 300 кв. км, който спо-
койно е можел да обяви война
на тогавашния свят. Така или
иначе това не е нещо ново за
изследователите на Омир.
Името на поета винаги е било
обвеяно в противоречиви ин-
формации. Дори реалното му
съществуване е било подлагано
на съмнение. Както и това на
героите Ахил, Агамемнон, Хек-
тор и Одисей. Дали те са исто-
рически личности, или плод на
фантазията на автора, се спо-
ри и до днес. Едно е категорич-
но ясно – „Илиада“ и „Одисея“
са абсолютните първи литера-
турни текстове, написани в за-
падания свят. Както Библията
е първият писмен паметник на
евреите. Оттук идва и тяхна-
та безценна стойност за исто-
рията на нашата култура и за
историята на човечеството
въобще.

Кой е бил Омир
Цели седем биографии на Омир

от антично време са стигнали
до нас, но нито една от тях не
може да се смята за исторически
достоверна. Със сигурност не е
установено и родното място на
поета. За него „спорят“ Хиос,
Смирна (Измир), Атина, Аргос,
Саламина, Родос и Колофон. 

Неоспоримо е само, че истори-
ите, описани в „Илиада“, се отна-
сят несъмнено към VIII в. пр. н. е.
Защото познатите ни военна
тактика и построяване на хоп-
литската фаланга (на тежковъ-
оръжената пехота) са характер-
ни точно за VІІІ в. пр. н. е. 

През 1730 г. френският исто-
рик Жан-Батист Вико е пър-
вият, който оспорва същест-
вуването на Омир. Той твър-
ди, че двата епоса са колек-
тивни творби, сътворени от
повече умове и за по-дълъг пе-
риод от време. Което предпо-
лага заемки от устни преда-
ния, последователно написани
като разкази. Онези, които са
ги написали, само са увековечи-
ли традицията.

АХИЛ ПЕЛЕЕВ

Гръцки герой, син на тесалийския
цар Пелей и на морската нимфа
Тетида. Майката му го направила
безсмъртен, потапяйки го във
водите на подземната река
Стикс, като го държала за пе-
тата. Затова само тази част
от тялото му останала уяз-
вима. Ахил участвал в Троя-
нската война и донесъл по-
бедата на гърците, убивай-
ки Хектор. По-късно сами-

ят той бил убит от Парис.

ПАРИС

Троянски герой, син на
цар Приам и царица Хе-
куба. Чрез пророчество
родителите узнали, че
той ще стане причина
за разрушаването на
град Троя, и затова го
дали на отглеждане при пастирите в планината
Ида. Когато богините Афродита, Атина и Хера
го повикали да отсъди коя от тях е най-хубава,
той присъдил палмовата клонка на Афродита. За
награда тя му предложила най-хубавата жена на
света – Елена, съпруга на микенския цар Менелай.
Заради нея избухнала и Троянската война.

АЯКС

Синът на Теламон, царя на
Саламина, бил един от изтък-
натите ахейски воини в Троя-
нската война. Избухлив по харак-
тер, той дълбоко се обидил,
когато видял, че оръжието
на победения Ахил
било предадено на
Одисей. Ето защо
се самоубил, про-
бождайки се със
собствения си меч.

ХЕКТОР

Най-храбрият между
троянските герои,
участник в многоб-
ройни двубои, бил под

закрилата на бог Аполон.
Когато военното щастие

изоставило троянците,
той сам посрещнал Ахил и го

предизвикал на бой.

ХИТРОУМНИЯТ

ОДИСЕЙ

Синът на Лаерт и цар на Итака е
главен герой в едноименния епос
„Одисея“. Той измислил измама-
та с дървения кух кон, благода-
рение на която гърците успели
да влязат в Троя.

ГЕРОИТЕ НА „ИЛИАДА“

АГАМЕМНОН

Синът на Атрей и цар на Ар-
гос бил върховният команд-
ващ на гръцкия военен по-
ход срещу Троя. От други
литературни творби се
знае, че Агамемнон бил
принуден да пожерт-
ва дъщеря си Ифиге-
ния, за да може него-
вата флота, блокира-
на от ветровете, да
отплава към Троя. Агамемнон
се славел като бог в много гръцки градове.

МЕНЕЛАЙ

Гръцки герой, брат на
Агамемнон и мъж на Ху-
бавата Елена. Когато

войната свършила, Мене-
лай се сдобрил с Елена и двамата
заедно се върнали в Спарта.

НЕСТОР

Най-възрастни-
ят и най-мъдри-
ят герой в
„Илиада“ е опи-
сан като стар
и умен владе-
тел на царство
Пил в Месения,
на Пелопонес.
Именно той
изпратил към
Троя най-много кораби (в „Илиада“ се споменава,
че са били 90). Археолозите открили в Пил ос-
танки от разкошен дворец, за който се смята, че
е неговият.

ПРИАМ

Последният троянски цар бил син на
Лаомедонт, който, след като си
навлякъл гнева на боговете, бил

убит от Херкулес заедно с вси-
ки негови синове. Ус-

пял да се спаси са-
мо Подарк, наречен

по-сетне Приам Откупе-
ния. Оженил се за Хекуба,

от която имал 14 деца,
между които по-известни
били Хектор, Парис и Хе-

лен и дъщерите Креуса и
Касандра.
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Днес все пак преобладава мне-
нието, че Омир е бил реална лич-
ност и поет, който е обагрил
„Илиада“ със собствени художе-
ствени инвенции за смъртта и
живота. Литературният език
на „Илиада“ говори за една по-
задълбочено и по-поетично
претворяване на действително-
стта, което не може да съще-
ствува в устните импровиза-
ции и в преразказването. 

Някои изследователи на
Омир дори изключват факта,
че поетът е бил сляп, тъй ка-
то за тях той е отличен наб-

людател на реалността, коя-
то описва в детайли и нюанси.
Според тях тезата, че по-
етът е бил незрящ, се изтък-
ва повече за да се направи
връзката между физическия
недъг и божественото вдъх-
новение – нещо, което е било
типично за примитивните ци-
вилизации.

Герои 

от плът и кръв
Омир е написал „Илиада“ пет

века след Троянската война. Е,

тогава дали е възможно той от
дистанцията на времето да
разкаже събитията така, как-
то наистина са се случили?

Възможно ли е той с такива
подробности например да опи-
ше щита на Аякс, който е ти-
пичен микенски щит, иденти-
чен с онези, рисувани по стени-
те на дворците в Микена – из-
работени във формата на ос-
мица с наслоени „седем волски
кожи“? Изображение на такъв
щит е намерено и върху една
кама, открита в Микена. Или
пък да вземем например описа-
нието на шлема, който Одисей
поискал на заем от Мерион.
Никой не можел да схване Оми-
ровото описание, докато в ед-
на микенска гробница не бил
открит подобен шлем, състо-
ящ се от седем концентрични
кръга, изработени от слонски
зъби, които били пришити вър-
ху дебела кожа.

Всички тези подробности ни
навеждат на мисълта, че Омир
все пак е разполагал с известни
познания за тази война. Макар
че на места в текста на „Илиа-
да“ има малки и незначителни
отклонения от историческата
истина. Например през VІІІ век
пр. н. е. микенската военна ко-
лесница била излязла вече от
употреба. Била използвана само
на паради. Може би затова
Омир не е знаел как точно да я
впише в разказа си – героите му

ги докарват на бойното поле ед-
ва ли не като със съвременно
такси, след което те слизат от
него и започват да се бият...

Какво всъщност 
се е случило?

Откритията на археолози и
учени в Гърция и Турция ясно
показват, че по време на Троя-
нската война в басейна на Из-
точното Средиземноморие съ-
ществувала хомогенна култу-
ра, в която свой дял имали не
само гърците от Пелопонес и
жителите на Мала Азия, но и
хетите. Във връзка с това
войната, описана от Омир, мо-
же да е само една от многоб-
ройните тогавашни войни за
надмощие и власт над морски-
те пътища, но несъмнено е би-
ла достатъчно значима, за да
бъде предадена като завет за
поколенията. 

Вероятно, когато през VІІІ в.
пр. н. е. гърците тръгнали да ко-
лонизират западните страни
(Сицилия и Южна Италия), ис-
кали да вземат със себе си нещо,
което им било най-мило и скъпо
– шепа пръст от родината и
традициите, наследени от тех-
ните прадеди. Това би могло да
бъде и един от мотивите за
Омир, живял в този период, да
пожелае да остави писмен па-
метник за тази война.

Фани БЛАГОЕВА

ПОГЛЕД КЪМ ТРОЯ На заден план е реконструкцията 
на прочутия дървен Троянски кон. В класическия 
и римския период това място се е смятало за свято
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ДОМДОМ

“
рудно е да си представим уютен дом без нито една
саксия с живо цвете. Но ако саксията е аранжирана
правилно, освен живот тя може да вдъхне настрое-
ние и стил на всеки интериор.

Когато купуваш саксия с красиво цвете, мисли къде точно ще я сло-
жиш в дома си, така че на цветето да му бъде комфортно. От то-
ва, дали си му избрала правилно мястото, зависи колко дълго зелени-
ят ти приятел ще те радва със свежа зеленина и ярки цветове. 

И В БАНЯТА
Бромелиите в момента са много модерни (и в цветарството
има моди!). Те идеално пасват на всеки интериор. Дори и в ба-
нята биха се чувствали прекрасно. Но бъди по-внимателна при
поливането им – имат слаба коренова система и прекалената

влага (от преполиването) може да ги убие. 

➦

➦

ДРАЦЕНА НА ПОДА
Ако домът ти е просторен и стаите са с високи тавани, можеш

да си позволиш да вкараш в него високостеблените растения. Една
саксия с драцена на пода например отлично ще запълни празния
ъгъл или пък ще оживи преходните пространства. 
Драцената е непретенциозна – нуждае се от умерена температура
(през зимата тя не бива да пада под 12 °С обаче). През лятото дра-
цената се чувства по-добре на шарена сянка. Сложи я близо до за-
падния или източния прозорец. Поливай я обилно (но през зимата –
по-малко) и редовно пулверизирай листата є. През лятото можеш
да изнесеш растението на двора или на терасата – слънчевите ба-
ни ще му се отразят добре. Но не забравяй за шарената сянка. 

БРОМЕЛИЯ В ТРАПЕЗАРИЯТА
В това помещение се събира цялото семейство, а понякога в него да-
же надзъртат и гостите. Бромелиите ще ти помогнат да създадеш
оригинална аранжировка на места, където никое друго растение не би
могло да живее. 

÷‚ÂÚˇÚ‡ 
‚ ËÌÚÂËÓ‡
÷‚ÂÚˇÚ‡ 
‚ ËÌÚÂËÓ‡

Работното 
пространство 
в кухнята по 
правило е 
ограничено. 
Затова и не 
остава много 
място за саксии 
с цветя

Растенията от семейство
Бромелиеви обичат влагата.
Затова могат да виреят 
дори в банята
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ГОСТИ ОТ ТРОПИЦИТЕ
Много от стайните цветя са гости от тропиците. Те се нуждаят от обилна
слънчева светлина. Ще се чувстват добре само ако ги настаниш близо до прозорец.

ЗИМНА ГРАДИНА
Студената зимна гра-
дина е идеална за всички
средиземноморски рас-
тения като палми, ага-
ви, акации, бугенвилия,
плумбаго, солейролия,
камелия, олеандър, пе-
ларгонии, гербери, ми-
мози, пасифлора и други
подобни.

Орхидеите ще развеселят
интериора, ако ги сложиш
върху пианото в хола или в
рамката на прозореца

Цветарските 
магазини предлагат
огромно разнообразие
от кактуси

Пахирата е идеалният кандидат за малката
зимна градина, която можеш да си създадеш
на някой топъл остъклен балкон

Саксийните цветя, които през зимата красят до-
ма ти, имат нужда от свеж въздух през по-топли-
те сезони. Изнасяй ги за кратко на балкона, за да
подишат на воля

➦

➦

ОРХИДЕИ В ХОЛА
Холът обикновено се явява център на съвременния дом. Затова неговият интериор
изисква ярки и смели решения. В атмосферата на хола най-добре биха се вписали
красиво цъфтящи екзотични растения –  например орхидеи. Те като рожби на тро-
пиците се чувстват най-добре в помещения, където въздухът е влажен, има много
светлина и няма течение. Обичат топлината (температурата не бива да пада под
18 °С). Корените на орхидеите са много чувствителни към застояла вода. И ако
забравяш да ги поливаш често (което не е похвално!), поне ги пулверизирай ежеднев-
но с вода. Имай предвид обаче, че през зимата не бива да прекаляваш с поливането. 

КАКТУС ДО КНИГИТЕ
Кактусите са миниатюрни и непретенциозни. Не изискват кой знае какви грижи
от твоя страна. Можеш да ги сложиш на всяко място в дома си, но най-стилно
стоят на стелажа до книгите или на бюрото до компютъра. Нуждаят се от ми-
нимално количество вода, но от много светлина и топлина. 

КАЛА В ТЪМНИЯ
ЪГЪЛ
Тъмния ъгъл в дома можеш да де-
корираш с някое голямо сенколю-
биво растение от типа на монс-
терите. Или пък с кала. Ако ка-
лата расте на слънчево място,
нейните листа изпаряват много
вода и ще има нужда от обилно
поливане. Внимание! Калата е
отровно растение. Избягвай до-
пира с нея. Ако имаш домашни
любимци, и тях дръж на разсто-
яние от „красавицата“. 
Сенколюбивите растения оби-
чат разсеяна светлина (полусян-
ка), но могат да се отглеждат и
само на изкуствено осветление.
Тъмния ъгъл, в който си разполо-
жила саксията, можеш да осве-
тиш с допълнителна насочена
светлина – от аплици или от
други осветителни тела. Това
ще внесе допълнителен колорит
в интериора.
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PURE LOVE

Въпреки че Свети Валентин е зад гърба ни, не е късно да за-
радвате половинката си с подходящ подарък. Като тези две
компилации, предназначени поотделно за дамите и за госпо-
дата. За нежния слух на нежната половина на човечеството
са се погрижили все популярни имена. Сред тях са Рик Аст-
ли, който споделя любовните си терзания в Crying for Help,
Терънс Трент Д’Арби, който съветва да не изоставяме хора-
та, които обичаме, в Let Her Down Easy, Рики Мартин, който
споделя загубата на любимата си в She’s All I Ever Had, и Гари
Барлоу, според чиято Forever Love любовта е като въздуха –
необятна и необходима. Още хитове на Майкъл Джексън,
Бейбифейс, Пол Янг и Майкъл Болтън ще накарат сърцата на
дамите да забият още по-силно. Господата ще погъделичкат
слуха си с великолепния тембър на Ани Ленъкс и Whiter Shade
оf Pale, Кристина Агилера с I Turn to You и Селин Дион с Pour Que
tu m’aimes encore. Тук са и абсолютни класики като The Power
оf Love на Дженифър Ръш, Honey на Арета Франклин и Fever в
изпълнение на Бет Мидлър. Двата диска са и чудесна възмож-
ност за разпускане късно вечер и песните в тях ще ви наст-
роят за забавление с любимия човек.

ВЕчНИЯТ ТОМ ДЖОУНС

Той е едно от ембле-
матичните имена в
музикалната история
на ХХ в. Сър Том
Джоунс може да се
сравнява по популяр-
ност единствено с
Елвис Пресли. Вече
близо пет десетиле-
тия той е на върха и
продължава да очаро-
ва почитателите на
качествената музика.

Най-вече тези от женски пол, които полудяват, като
видят въртеливия му ханш и неговото секси полюш-
ващо се тяло. Краката им омекват от мощния му мъ-
жествен тембър. В тази уникална колекция е събрано
най-доброто от певеца, известен просто като Гласа.
Тук са 16 класики като Delilah, Green Green Grass оf Home,
She’s а Lady и What's New Pussycat. 

Изненадите на СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 2007

Г
олямото събитие за
всички киномани през
март си остава СО-

ФИЯ ФИЛМ ФЕСТ. Едина-
десетото му издание ще
се състои от 1 до 11
март в София с допълни-
телна програма от 12 до
18 март в София, Пловдив
и Бургас. Фестивалът се
организира от „Арт фест“
под патронажа на Столич-
ната община в партньор-
ство с НДК, с подкрепата на програмата „МЕДИА“ на Европейската
комисия и с помощта на национални и чуждестранни културни инсти-
тути и спонсори. В програмата му са включени около 100 игрални, 20
документални и 50 късометражни филма. За пети път ще бъде присъ-
дена наградата STELLA ARTOIS за най-добър филм (първи или втори иг-
рален филм на режисьори от целия свят) в международния конкурс и
наградата JAMESON за най-добър български късометражен филм. 

Прожекцията на „ГУЧА! – фестивалът на любовта“ на Душан Милич
на 1 март в Зала 1 на НДК ще сложи началото на кинокупона на годи-
ната. Копродукцията е с българско участие, а специално за открива-
нето ще свири световноизвестният оркестър на Бобан и Марко Мар-
кович, записал музиката на „Ъндърграунд“. В рубриката „Галапрожекции
и предпремиери“ са включени по традиция новите филми на някои от
водещите имена в световното кино: комедията на Ларс фон Трир
„Шефът на всичко“, „Inland Empire“ на Дейвид Линч, „Последният крал
на Шотландия“ с очакващия „Оскар“ Форест Уитакър, „Колко ме оби-
чаш“ със звездите Моника Белучи и Жерар Депардийо. Ще има още ев-
ропейски заглавия, балкански акценти и нови български филми, които
ще бъдат изгледани от представители на най-авторитетните све-
товни кинофестивали. 
Специалният гост на 11-ия СФФ е германският режисьор Вим Вен-
дерс. Признат за едно от най-големите имена в европейското кино,
той пристига за първи път в България. Почитателите на Вендерс ще
бъдат подготвени за гостуването му с панорама на повечето му фил-
ми, която стартира на 22 февруари в Дома на киното. За големия ре-
жисьор и новата му книга „Усещане за място“ четете в следващия
брой на БЕЛА.
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СПЕКТЪРСПЕКТЪР

За гледане

За слушане

„СДЕЛКА С ДЯВОЛА“
Осъвременена версия
на „Портретът на
Дориан Грей“. Луис е
красиво момче, кое-
то благодарение на
загадъчен покрови-
тел се превръща в
популярен фотомо-
дел. Приемайки ар-
тистичния псевдо-
ним Дориан, той се
наслаждава на внима-
нието на красиви
жени и на неочаквано

дошлата слава. Постепенно невинният дос-
коро младеж се превръща в самовлюбено чу-
довище, което минава всички граници на доб-
рото поведение. Странното е, че външно-
стта му си остава абсолютно непроменена
до деня, в който осъзнава, че в това пръст
има самият дявол.

„УТОПИЯ“
Трима души попадат в
мрежите на тайна ор-
ганизация в този фан-
тастичен трилър. Ад-
риан е млад мъж, чи-
ито способности на
екстрасенс му позво-
ляват да вижда бъде-
щи събития. Анхела е
дъщеря на богато се-
мейство, оказала се
по заблуда жертва на
наркотрафик. Ерве е
бивш полицай, осле-

пял след бомбен атентат, при който загиват
съпругата и дъщеря му. Издирвайки убийците
на семейството си, той пристига в Мадрид.
Тук се озовават и Адриан и Анхела. Тримата
са манипулирани от могъщо тайно общест-
во, наречено „Утопия“. Сега всичко е в техни-
те ръце. 

„СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД“
Филм за поредните
американски герои,
заснет със задължи-
телната доза патос.
След като загубва
екипа си във фатална
катастрофа, леген-
дарният морски спа-
сител Бен Рандал (Ке-
вин Костнър) е изпра-
тен като преподава-
тел към елитна тре-

нировъчна програма. За да преодолее болката,
той се посвещава на подготовката на Морс-
ките спасители на бреговата охрана. Сред
тях е младият, самоуверен шампион по плу-
ване Джейк Фишер (Аштън Къчър). По време
на тежките тренировки Рандал помага на
Джейк да изгради характер, който ще му е
от ползва още при първото му самостоя-
телно спасяване в бурното Берингово море.

„Inland Empire“
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За четене

„ПРИНЦЪТ НА ОГЪНЯ“
Динамично действие,
напоено с много кръв,
подсилва напрежение-
то в новия бестселър
на Даниъл Силва. Веч-
ният Рим е разтърсен
от ужасяваща експло-
зия. Със случая се зае-
ма художникът рес-
тавратор и агент на
МОСАД Габриел Алон.
Той трябва да открие
терористите, взри-
вили израелското по-

солство. Скоро обаче става ясно, че теро-
ристичната група разполага с досието на
Алон и той е разкрит. Агентът е отзован в
Израел, където започва издирването на неу-
ловимия терорист. Помага му група от млади
агенти. Следите водят далеч в миналото,
изпълнено с много невинни жертви. Но Габри-
ел ще се превърне в ангела на възмездието, в
принца на огъня...

„МЕРИ, МЕРИ“
Убийства разтърсват
елита на Холивуд в
новия трилър на майс-
тора Джеймс Па-
терсън. Агент Алекс
Крос е в отпуск, кога-
то директорът на
ФБР го вика по спеш-
ност. Едни от най-из-
вестните личности в
Холивуд намират
смъртта си от убиец,
подвизаващ се под
името Мери Смит.

След всяко свое пъклено дело убиецът изпра-
ща имейл с мотивите си на журналист от
„Лос Анджелис таймс“. Но каква е причината
за смъртта на тези богати и преуспели же-
ни? Дали това не е дело на вманиачен фен,
или на отхвърлен актьор? Патерсън запазва
интригата до наелектризиращия финал, кой-
то е поредният триумф на ненадминатия
Алекс Крос.

„ЧЕРНА КНИГА“
Няма по-добър раз-
казвач от Орхан Па-
мук. Носителят на
Нобелова награда за
2006 г. разказва ис-
торията на един
мъж, който търси
изчезналата си жена.
Той се лута като из-
губена душа между
съня и спомена. За-
гадъчният и меланхо-
личен Истанбул го
кара да си спомня

сцени от собствения си живот. Галип се
опитва да подреди мозайката на битието.
Духът му блуждае между съвременни и прас-
тари загадки, пред него се отварят нови и
нови врати към многоликата човешка същ-
ност. В тази книга на тайни и знаци човек
застава срещу огледалния си двойник и неу-
сетно тръгва да търси и своята душа по
вечния път към светлината.

„БЪДИ ВЕРЕН НА СЕБЕ СИ“
Бестселърът на Жак Саломе, специ-
ализирал дълги години в областта на
човешките отношения, хвърля
мост между психологията и духов-
ността. Книгата му е посветена на
духовното съвършенство, чието
постигане минава през себепознание-
то и успешната социална комуника-
ция. Саломе разкрива техните тай-
ни и ни предлага средствата, чрез
които можем да изследваме сенчес-
тите зони на нашата личност, кои-
то ни пречат да общуваме успешно
със себе си и с другите, да се сбогу-
ваме с миналото и да погледнем в
бъдещето, да превъзмогваме послед-
ствията от преживяното насилие и
изпитаните страдания, да открием
духовната надежда, която живее у
всеки от нас. 

„СЛОМЕНАТА ЖЕНА“
Написан преди 40 години, този ро-
ман на съпругата на Жан-Пол
Сартър е блестяща илюстрация на
екзистенциалистката теза за же-
ната, изпаднала в криза. И до днес
той си остава най-четеното про-
изведение на Симон дьо Бовоар
именно защото в изповеден тон
осветява съкровени кътчета на
женската душа. В него тя просле-
дява съдбата на една привидно
щастливо омъжена жена, направила
от съпруга си кумир и единствен
смисъл на съществуването си. Ко-
гато разкрива изневярата му,
светът рухва за Моник. Романът е
равносметка на краха на илюзиите
и на идеала за семейно щастие в
изпълненото с предразсъдъци бур-
жоазно обкръжение. 

„ВАЛЕНТИН“
Исторически роман за мъжа, чието
име се е превърнало в синоним на
романтичната любов. Писателят
Чет Реймо вдъхва живот на този
енигматичен герой, разказвайки не-
обикновената му история на фона
на разрухата на една империя. 16-
годишният Валентин пристига в
космополитната Александрия, за да
стане ученик на най-големия лечи-
тел по това време Теофраст. Кра-
сивият и буден младеж открива
дарбата си на лечител по време на
опустошителната чума и смело се
спуска да помогне на болните. Дви-
жен от желание да види нови све-
тове, Валентин стига до Рим. В
жестоки и преломни времена той
се оказва в компанията на могъщи
мъже и опасни жени...

„УРА ЗА ГЕРОИТЕ“
Нахаканият стил на писане и безцере-
монните портрети на времето отдав-
на са негова запазена марка. Заради то-
ва, че не пише сълзливо и карамелено,
Маргарит Абаджиев си е извоювал дос-
та почитатели – предимно хора, кои-
то следят и разбират от добра бълга-
рска проза. За по-близките си приятели
той е просто Гото. А за хората, кои-
то го познават само на хартия, той е
авторът на „Феникса“ и „Любовта на
художника“. „Ура за героите“ – негова-
та най-нова книга – включва 16 исто-
рии, които без предупреждение хвър-
лят читателя от мрачните, кошмарни
настроения на героите към смешнова-
ти развръзки. Абаджиев е оригинален и
ироничен, изненадва и натъжава, доставя страхотно интелектуално
и емоционално удоволствие. Няма как да не станете съпричастни
към тези разкази, осмисляйки разноликите им сюжети, герои и съдби. С
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�ЗА 16 ПАРЧЕТА:
�1,5 пакета готова смес за

ванилов пудинг

�180 г захар

�3 жълтъка

�750 мл прясно мляко

�320 г краве масло

�125 г счукани бадеми

�1 буркан компот от ана-

нас (на кръгчета)

�3 готови блата

�по 3 с. л. ром и ананасов

конфитюр
НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Сместа за пудинг се сварява

според указанията на опаковка-
та. В нея се разбъркват 130 г
захар, разбитите предварител-
но жълтъци и прясното мляко. 
2. Захарта се карамелизира в 1
с. л. краве масло и се бърка на
котлона, докато ядките не по-
кафенеят. Разстила се на рав-
номерен слой върху намазана с
олио хартия за печене, оставя
се да изстине и се смила в ма-
шинката за месо. Маслото се
разбива и се прибавя на порции
към пудинговата смес. Полови-
ната от крема се смесва с гри-
ляжа (оставя се малко гриляж
за украса). Ананасът се нарязва. 

3. Първият блат се напоява с

рома, намазва се със сладко от

ананас и се покрива с подреде-

ни едно до друго парченца ана-

нас. Върху тях се разпределя

част от крема без гриляж на

тънък слой. Слага се вторият

блат, който се намазва с кре-

ма, объркан с гриляжа. Покрива

се отгоре с третия блат. Най-

отгоре се разпределя остана-

лият „чист“ крем. Тортата се

украсява с парчета ананас и се

поръсва с гриляж.

Време за приготвяне: 30 мин

В едно парче: 420 кал

����
����

�	
��
��

ПЕЧЕНИТЕ ЯБЪЛКИ...

...няма да се спаружат при пече-

не, ако преди това по кората им

се направят незабележими срезо-

ве с много остър нож.

Диляна Иванова

от София

БИСКВИТЕНИТЕ БЛАТОВЕ

ЗА ТОРТИ...

...винаги се пекат вечер. Когато

престоят една нощ на стайна

температура, те се отпускат и

по-лесно се режат на парчета.

Освен това при рязане се тро-

шат по-малко, отколкото „прес-

ните“ блатове.

Мария Колева

от София

ПЪЛНЕЖЪТ...

...в тестото (важи за всякакви

пълнежи в тесто) става по-со-

чен, а тестото се опича по-доб-

ре, ако преди да се сложи ястие-

то във фурната, по повърхност-

та му се направят неголеми раз-

рези с остър нож, през които да

излиза парата.

Албена Каравелова

от София

ГУЛАШЪТ...

...придобива възхитителен вкус и

аромат, ако след изпържване ме-

сото се залее не с месен бульон,

а с доматен сок или консервира-

на доматена салца.

Стоянка Пеева

от Плевен

ЛЕЩАТА...

...става по-вкусна, ако в тендже-

рата, в която ври, се пуснат ня-

колко джанки (с костилките, за

да могат лесно да се извадят

после).

Мариана Стоилова

от София

Сочна ананасова торта с бадемов гриляж

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

ПРАВИ СЕ МНОГО БЪРЗО С ГОТОВИ

БЛАТОВЕ, СЛЕПЕНИ С ВАНИЛОВ КРЕМ
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ПРИГОТВЯТ СЕ САМО ЗА 30 МИНУТИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�50 г краве масло �400 г гъби �1 глава
кромид лук �по 1 с. л. нарязан на ситно
зелен лук и сладко от боровинки �4
жълтъка �50 г галета �600 г изрезки
от говеждо месо �30 мл олио �400 мл
червено вино �сол �черен пипер
НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. 40 г от кравето масло се нарязват на
малки кубчета, които се замразяват в каме-

рата. Гъбите и лукът се задушават в 10 г
краве масло и малко вода. Зеленият лук се
смесва с 2 жълтъка, 3 с. л. галета и задуше-
ните гъби. Всичко се поръсва със сол и че-
рен пипер.
2. Месото се нарязва на медальони, посоля-
ва се, поръсва се с черен пипер и се запъ-
ржва от всички страни в олиото. Върху
всяко парче се слага по лъжица от гъбена-
та смес, като леко се притиска. Парчета-
та се подреждат в тава плътно едно до

друго. Поръсват се с 1 с. л. галета и със
замразените кубчета краве масло. Пекат се
10 мин в предварително загрята до 200 °С
фурна.
3. 2 жълтъка се разбиват на водна баня с
червеното вино. Разбъркват се със сладко-
то от боровинки и сместа се овкусява с
подправки по избор. Месото се разпределя
на порции по чиниите. Сосът се сервира
отделно в сосиера.
В една порция: 440 кал

Говеждо с хрупкава коричка и гъби

ДЕЛИКАТЕСИ ЗА ГОСТИДЕЛИКАТЕСИ ЗА ГОСТИ
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ИЗИСКАНО, НО ЛЕСНО 
ЗА ПРИГОТВЯНЕ БЛЮДО
ЗА 6 ПОРЦИИ:
�4 кори замразено многоли-
стно тесто
�800 г свинско филе
�3 с. л. олио
�150 г свински гърди
�125 мл сметана
�1 ч. л. риган
�смляно мускатово орехче
(на върха на ножа)
�1/2 ч. л. настъргана лимо-
нова кора
�1 яйце
�сол
�млян черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Тестото се размразява вър-
ху поръсена с брашно повъ-
рхност. Филето се измива със
студена вода, подсушава се и
се запържва от всички страни

в олиото. Отцежда се, посо-
лява се и се поръсва с черен
пипер.
2. Свинските гърди се наряз-
ват на дребни парчета и се
смесват със сметаната, рига-
на, мускатовото орехче, лимо-
нова кората и смления черен
пипер. Фурната се загрява до
200 °С. Белтъкът се отделя
от жълтъка.
3. Корите на тестото се сла-
гат една върху друга и се раз-
точват във форма на пра-
воъгълник с размер 20 х 35 см.
Намазват се с белтък по краи-
щата. Върху тях се разстила
половината от сместа със
свински гърди, отгоре се слага
филето, а върху него се изсип-
ва другата половина от смес-
та със свински гърди. 
4. Краищата на тестото се

съединяват и защипват с по-
мощта на вилица. Рулото се
слага в тава, намазва се отго-
ре с жълтъка и се пече 25 мин.
Преди сервиране се нарязва на
филийки.
В една порция: 620 кал

Свинско филе в многолистно тесто

ПИКАНТНИЯТ СОС Й ПРИ-
ДАВА ПРАЗНИЧЕН ВКУС
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�1 глава кромид лук
�2 скилидки чесън
�1 с. л. олио
�450 г замразен спанак
�400 г макарони
�150 мл сметана
�200 мл бульон
�150 г топено сирене
�4 парчета бяла риба (по
125 г едното)
�1 с. л. лимонов сок
�15 г краве масло
�сол
�черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. Лукът и чесънът се наряз-
ват на ситно и се запържват
до прозрачност в загрятото в
тиган олио. Добавя се спа-
накът и всичко се задушава
още 5 мин. Макароните се сва-
ряват отделно в кипяща под-
солена вода.

2. Сметаната и бульонът се

загряват на котлона и в тях

се разтопява сиренето. Заду-

шеният спанак се разбърква в

соса. Всичко се посолява и

поръсва с черен пипер.
3. Парчетата риба се поливат
с лимонов сок, посоляват се и
се поръсват с черен пипер.
Запържват се в олио по 4 мин

от всяка страна. Макароните
се отцеждат и се разпреде-
лят по чиниите заедно с риба-
та, полята със спаначния сос.
Порциите се украсяват със зе-
ленина.
В една порция: 830 кал

Бяла риба със спанак

ПОСИПАНО 
С ТИКВЕНИ СЕМКИ 
И ЗАМРАЗЕНИ КЪПИНИ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�600 г телешко
�4 с. л. олио
�400 мл месен бульон
�700 г тиква
�2 глави червен лук
�2 с. л. тиквени семки
�1 ч. л. риган
�200 г замразени къпини
�2 ч. л. нишесте
�50 мл сметана
�черен пипер
�зелени подправки 
(по избор)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Фурната се загрява до 175
°С. Месото се нарязва на фи-

лийки, посолява се и се поръс-
ва с черен пипер. Запържва се
от всички страни в половина-
та от олиото. Залива се с
бульона и се задушава 12–15
мин.
2. Тиквата се нарязва на кубче-
та, лукът – на полумесеци, и
се запържват в останалото
олио 7 мин. Смесват се с тик-
вените семки, ригана и къпини-
те и всичко се загрява за
кратко на силен огън. Посоля-
ва се и се поръсва с черен пи-
пер.
3. Месото се отстранява от
тигана. Бульонът от запъ-
ржването му се кипва и се
сгъстява с нишестето, подп-
равя се със сметаната и зеле-

ни подправки по избор. Разпре-
деля се по чиниите заедно с
филето и тиквата. Вкусна
гарнитура към това ястие е
картофеното пюре.
В една порция: 400 кал

Телешко с варена тиква

Ако имаш 
изостанало месо 

или риба в хладилника
и те изненадат 

гости, само за 
половин час можеш да
се отсрамиш с вкусни

блюда, които няма 
да се притесняваш 

да сервираш със
сребърни прибори.  
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...КАНАДЦИТЕ 
Богатите на антиоксиданти

боровинки водят в класацията.
Канадците ги обичат хем защо-

то са нискокалорични, хем за-
щото са подмладяваща храна
(изглаждат бръчки по кожата).
Според последни изследвания
боровинките забавят появата
и на свързаните с остаряване-
то проблеми като загуба на
равновесие, липса на концентра-
ция и избледняване на паметта.

...ФРАНЦУЗИТЕ 
Те ядат много кроасани, рок-

фор, десерти със сметана, но
въпреки това процентът на за-
сегнатите от сърдечносъдови
заболявания във Франция е
нисък. Този факт озадачавал
учените години наред, но днес
те със сигурност знаят, че
тайната е в консумацията на
червено вино, което съдържа
много антиоксиданти, флавоно-
иди. Освен това французите
обожават чесън. А той, както
е известно, намалява риска от

отлагане на „лош“ холестерол,
от запушване на кръвоносните
съдове и от ракови образувания.

...МЕКСИКАНЦИТЕ 
Според ацтеките съдържащо-

то магнезий авокадо предпазва
сърцето и влияе благотворно
върху сексуалния живот. Този
плод е традиционна съставка на
много мексикански ястия. Мек-
сиканците правят чудесно гуа-
камоле – нещо като предястие
от пасирано авокадо и подправ-
ки (виж рецептата в карето).
Подправено със сос чили пък,
авокадото ускорява метаболиз-
ма и подпомага редуцирането

на наднорменото тегло.

...ШОТЛАНДЦИТЕ 
Според шотландски учени

овесените ядки са отлична хра-
на за сърцето, тъй като съдър-
жат разтворими влакнини, кои-
то помагат за намаляването на
нивото но „лошия“ холестерол
в кръвта. Освен това са храна
за ума. Не са никак глупави
шотландците.

...ИТАЛИАНЦИТЕ 
Естествено, те прекаляват с

макароните и спагетите. Въп-
реки разпространеното стано-
вище, че от тези тестени про-
дукти се пълнее. Но тъй като
спагетите съдържат бавни въг-
лехидрати (от по-полезните),
те не покачват бързо кръвната
захар и следователно от тях не
се напълнява. За да са здравос-
ловни обаче, нужно е да са при-
готвени по класическа италиа-
нска рецепта – със сушени дома-
ти, много босилек и зехтин.

...ГЪРЦИТЕ 
Не е изненадващо, че гърците

слагат зехтин във всяка храна,

която приготвят – от салата-
та до мусаката. Зехтинът е
най-здравословната растител-
на мазнина. Той съдържа ценни
мононенаситени мастни кисе-
лини, които намаляват риска
от сърдечносъдови заболявания.
Богат е също и на витамин Е,
силен антиоксидант, който
поддържа кожата еластична.

...НОРВЕЖЦИТЕ 
В Норвегия населението кон-

сумира редовно и в големи коли-
чества мазни морски риби (ка-
то сардина и треска). Тези точ-
но риби съдържат голямо коли-
чество цинк. Тъй като цинкът

е елемент, необходим при обра-
зуването на спермата, консума-
цията на тези риби повишава
много мъжкото либидо. Мазни-
те риби са богати също на про-
теини, които участват в изг-
раждането на клетките и на
ценни мастни киселини омега-3,
които възпрепятстват образу-
ването на тромбози и запушва-
нето на кръвоносните съдове.

...КИТАЙЦИТЕ 
Китайците консумират голя-

Здравословните
храни на...
Здравословните
храни на...

Английската специалистка по хранене Джулиет Келоу обиколила 
планетата, за да установи коя е любимата и най-използваната 
здравословна храна (но понякога това е напитка) в различните страни.

ГУАКАМОЛЕ

�2 броя авокадо се остъргват добре
и се намачкват с вилица.  
�Нарязват се на ситно 1 домат и
1/2 глава по-воден кромид лук (за
предпочитане е да е червен). 
�Всичко се обърква и се подправя
със сос табаско, прясно изцеден ли-
монов сок и сол. Може да се овкуси и
с 1 нарязана на ситно скилидка чесън
и 1 с. л. кисело мляко (или гъста сме-
тана). 
В Мексико гуакамолето се сервира с
царевичен чипс.
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мо количество ориз. Оризът е
богат на витамини от В група-
та, които са „балсам“ за
мозъчната дейност. Една пор-
ция ориз снабдява организма с
1/3 от необходимата дневна
дажба тиамин (витамин В).
Кафявият ориз обаче е по-поле-
зен от белия, защото съдържа
много повече ценни витамини и
минерали.

...НОВОЗЕЛАНДЦИТЕ 
В Нова Зеландия си набавят

витамин С не от портокалите,
а от кивито. Само 1 киви е дос-
татъчно, за да попълни дневни-

те нужди на възрастен човек
от този витамин. Витамин С
укрепва имунната система и –
нещо, което не е много популяр-
но – ускорява процеса на зараст-
ване на раните.

...ИНДИЙЦИТЕ 
Населението на Индия си пада

по подправки всякакви (най-вече
по джинджифила и кърито). Те
са изключително полезни за
здравето. Най-важната състав-
ка на кърито например (турме-
рикът) е силен антиоксидант.
Според последни научни изслед-
вания той може да предпазва
от ракови заболявания (особено
от левкемия), но също така
спомага за намаляване на риска
от появата на ревматоиден
артрит. Джинджифилът пък
лекува пробеми с храносмилане-
то и активизира кръвообраще-
нието.

...ИСПАНЦИТЕ 
Завишената консумация в Ис-

пания на домати, които са бога-
ти на бетакаротин (използван
от организма за образуване на

витамин А) и на ликопен, рабо-
ти в полза на предпазването от
рак (особено на простатата).
Доматените сосове и пюрета
обаче са по-добри източници на
ликопен, отколкото пресните
домати, тъй като тази със-
тавка разгръща полезните си
свойства само след като про-
дуктът се обработи термично.

...ЕГИПТЯНИТЕ 
Наследниците на фараоните

ядат много грах. Освен разтво-
рими влакнини, полезни за хра-
носмилането, грахът съдържа и
много калций, необходим за изг-
раждането на костите, както
и желязо, предпазващо от ане-
мия. Този зеленчук е препоръчи-
телен най-вече за вегетарианци-
те, които не консумират бога-
ти на желязо червени меса.

...ЯПОНЦИТЕ 
Според последни научни изс-

ледвания соята, консумирана в

Япония, подобрява здравето в
много посоки, но най-вече нама-
лява риска от сърдечносъдови
заболявания. И един по-непопу-
лярен факт – консумацията на
соя може да спаси дамите в кли-
мактериум от неприятните
топли вълни.

...КАРИБЦИТЕ 
Населението на Карибските

острови яде много банани. Те,
както и овесените ядки, съдър-
жат много триптофан – веще-
ство, което организмът превръ-
ща в серотонин. А серото-
нинът, както всички знаете, е
хормонът на щастието. Щаст-
ливци са карибците. 

Надя ПЕРИ
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ЗАБАВНОЗАБАВНО

●НА БРАДИЧКАТА Този човек е спокоен. Лошото е, че е
изключително муден, когато си върши работата. Но пък
такива хора са дълголетници. ●МЕЖДУ ВЕЖДИТЕ Весе-
ли и перверзни натури. Те са душата на компанията, незави-
симо че понякога тяхната жизнерадост идва в повече на
околните. ●НА ЧЕЛОТО Това са хора оптимисти. Но те
също са и много амбициозни материалисти, които не се от-
казват никога по пътя към постигането на целите си. Пари-
те ги обичат и сами идват при тях. ●ОТ ДЯСНАТА СТРА-
НА НА УСТНИТЕ Те са мечтателни, но и доста непосто-

янни. Винаги имат големи планове, но често не правят нищо,
за да ги осъществят. ●ОТ ЛЯВАТА СТРАНА НА УСТНИ-
ТЕ Тези хора са спокойни, доверчиви, любезни (понякога пре-
калено). Но пък точно тази любезност им отваря всички
врати. ●НА ВЪРХА НА НОСА Изключително интелигент-
ни са и проявяват голямо постоянство при постигане на це-
лите си. Знаят какво искат и обикновено успяват в живота
още на млади години. ●МЕЖДУ НОСА И УСТНИТЕ Това
са притежатели на силна воля. Изтънчени са и обичат скъ-
пите удоволствия. Но са добри приятели и почитатели на
семейния уют.

Какво казват бенките

ФИЗИОНОМИКА

Чети по ЛИЦЕТОЧети по ЛИЦЕТО
Казват, че то е огледало на душата. Е, за очите казват така, 
но и по физиономията можеш да разгадаеш някои черти от характера 
на притежателя є. Най-издайническа е формата на лицето.

Овалното

РАЗУМЪТ НАДДЕЛЯВА
НАД ЧУВСТВАТА
Притежателите на такова
лице не са силни, но са бързи.
Често се вглъбяват в мисли-
те си. Но не дават воля на
емоциите си. По-скоро са
сдържани и разумни. Другото
им ценно качество е, че са
много упорити – с постоян-
ство постигат всичко, кое-
то пожелаят. В любовта са
взискателни и изтънчени. Те-
зи с прекалено извитите
вежди са много търпеливи и
обичат подробностите. 

Квадратното

ПРАКТИЧНОСТТА ПРЕДИ
ВСИЧКО
Тези хора не се страхуват от
нищо и спокойно поемат рис-
кове и отговорности. Много
са креативни и умеят да при-
лагат идеите си на практика.
От тях излизат чудесни биз-
несмени. Хората с квадратни
лица са перфектни за всякак-
ви длъжности, които им поз-
воляват да развият организа-
торския си талант. Те оби-
чат да работят в екип, соли-
дарни са и са изключително
практични и надеждни.

Триъгълното

ЗАД НЕГО СЕ КРИЕ 
ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ
Любопитни интелектуалци –
така накратко могат да бъ-
дат характеризирани прите-
жателите на триъгълно лице.
Много са упорити. Надарени
са с развинтено въображение
и творческо мислене. Затова
се реализират най-добре в ар-
тистичните професии. Друга
тяхна ценна черта е, че нико-
га не действат прибързано.
Слабото им място е тяхна-
та свръхчувствителност. 

Кръглото

ДУШАТА 
НА КОМПАНИЯТА
Тези хора са практични,
чувствителни, весели и опти-
мистично настроени. Те обик-
новено са център на внимание
на маса. Имат много прияте-
ли и въобще хората ги оби-
чат. Отлични посредници са и
затова от тях излизат от-
лични дипломати и търговци.
Доверчиви и спокойни са и
обикновено бързо постигат
целите си. Лошото е, че поня-
кога са твърде импулсивни и
изпадат в конфузни ситуации.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Почти няма да търсите помощ от личния си лекар, защото
ще успявате да се справяте с неразположенията си сами. Глав-
ната ви задача през март се свежда до една дума – „про-
филактика”. �Ако сте решили твърдо да се занимавате по-
активно със спорт, няма да успеете. Моментът не е подхо-
дящ. Промяна в тази посока очаквайте чак през юни. �На 8-и
бъдете нащрек, докато шофирате! �Март не е най-подхо-
дящият период за Овните, които са решили да стават веге-
тарианци. Отказът от животинска храна може да доведе
при вас до дефицит на витамин А, от което пък може да
пострада зрението ви. �Съветвам ви да готвите със зех-
тин, за да предотвратите опасността от натруване на
„лош” холестерол в кръвта. �Постарайте се в края на месеца
да не пиете никакъв алкохол. И бездруго сте предразположени
към импулсивни действия (алкохолът ще ги провокира), за кои-
то после ще съжалявате.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Браковете, които Овните се канят да сключат в периода 1–10

март, ще се крепят основно на приятелското отношение между

партньорите. �Не са изключени романтични връзки и с чужденци

през март. �Вкусът ви към приключения ще завладее и емоционалния

ви живот. След 11-и необвързаните Овни със сигурност ще започ-

нат да действат по-активно на любовния фронт. Агресивният ви

стил на поведение обаче може да отблъсне обекта на желанието ви.

Затова бъдете по-меки и толерантни. �Децата и любимият човек

ще играят ключова роля за обществените изяви на семейните

Овни. Много е важно да общувате с повече доверие с тях. Правилно

подбраното от вас обкръжение (имам предвид приятелите) ще бъде

също много силен стимулиращ фактор за вашето личностно развитие.

�След 21-ви не отказвайте покани за купони или вечери с приятели. 
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М
арт ще е чудесен месец за вас, но
успехът ще е най-вече на страна-
та на Овните, занимаващи се с

политика и обществена дейност. �Кол-
кото са по-задълбочени знанията ви, вклю-
чително владеенето на чужди езици, тол-
кова по-голяма вероятност има да си наме-
рите по-престижна работа. �Пригответе
се да помагате на близък роднина в среда-
та на месеца. �Прословутият ви оптимизъм
ще се прояви най-вече след 21-ви. Тогава ще кипите
от енергия. За да не хабите силите си обаче, обмисляйте
внимателно стъпките, които ще направите, и се съобразя-
вайте с всичко, което ви говорят близките ви. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти
�Пазете се от опити за измама. Може да
не разпознаете навреме опасно изкушение.
�Някои Овни в началото на март може
да пострадат от проявена към тях

несправедливост или от клевета. Затова
до 10-и избягвайте рисковани действия (особе-

но пътувания зад граница). Макар че желанието
ви да пътувате надалеч и да започнете живота си

на чисто ще ви кара да прибързвате. �Каквото и да пра-
вите по посока на промяната, в никакъв случай не се
отказвайте от онова, което сте постигнали досега.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Ще харчите повече от това, което може
да си позволите. Пестеливостта хич няма
да ви се удава. През този месец ще тряб-
ва да се научите не само активно да пе-
челите пари, но и да се отнасяте с по-
голямо уважение към всички видове ма-
териални ценности. Част от средствата
задължително заделяйте за реализация на
бъдещи ваши планове. �Периодът е бла-
гоприятен за работа на ишлеме и за изпъл-
няване на еднократни поръчки. �През пе-
риода 10–20 март успех очаква занима-
ващите се с преподавателска и издате-
лска дейност и туризъм. �Общуването с
колеги, споделящи вашите интереси, ще ви
подтикне към личностно развитие и само-
усъвършенстване. Имайте предвид обаче,
че фанатичният ви стремеж да се доказва-
те на всяка цена може да доведе до разпи-
ляване на силите ви безрезултатно. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ХИРУРГИ-
ЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ: на 8-и. 
�НА УСПЕШНИ ПОКУПКИ ЩЕ СЕ
РАДВАТЕ: след 20-и. Използвайте
момента, за да си купите нов ком-
пютър!
� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: след
21-ви.
� НЕ ПИЙТЕ НИКАКЪВ АЛКОХОЛ:
през последната седмица на март.
Има опасност под въздействието
му да направите нещо, за което
после горко ще съжалявате.
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Самочувствието ви ще зависи от околните
По-скоро от тяхното отношение към вас. Колкото и да не
ви се иска, сега мнението на другите ще ви вълнува повече
от всякога. Това, естествено, ще ви създаде и доста зат-
руднения в общуването. Съветвам ви обаче да се опитате
да запазите досегашния си стил на поведение. Не се проме-
няйте само за да се харесате на другите, защото ще си
навлечете единствено техния гняв.

Романтичен период за обвързаните
В началото на месеца Овните, които имат партньор, ще
се радват на романтични преживявания. Отделете повече
време на любимия човек. Това ще ви донесе истинско удов-
летворение и ще ви зареди с енергия за позитивни контак-
ти и с другите хора. През първите дни на март в никакъв
случай не се фиксирайте върху битови проблеми. Особено
ако сте семейни. По-добре се издигнете над бита и се от-
дайте на духовни преживявания. Това ще укрепи брака ви!
На 16-и и 17-и организирайте един по-различен уикенд с
любимия извън вкъщи. Седмицата в средата на март съ-
що ще бъде изпълнена с любов, хармония и приятни прежи-
вявания. Използвайте я пълноценно, за да стабилизирате и

хармонизирате интимните си отношения.

Задължителен период на равносметка
Не е препоръчително да се афиширате в публичното
пространство (особено пред голяма аудитория) през
първите пет дни на март. По възможност даже избягвай-
те и деловите срещи, защото няма да се почувствате
удовлетворени от изхода им. Това време ви е отредено за
равносметка и за сериозно обмисляне на следващите ви
стъпки. Съветвам ви да не пилеете енергията си за други
неща. Направете списък на хора, които не сте виждали
и чували отдавна, и след 6-и им се обадете, за да под-
новите контактите си. Това ще изиграе решаваща ро-
ля за развитието ви през следващия месец.

Шефовете ще ви гледат под лупа
И ще ви чакат да направите грешка. Не се и опитвайте да
се карате с тях. Точно сега няма да успеете да промените
отношението им. По-добре вложете усилия за подобряване
на общуването ви с колегите, защото е много вероятно
проблемите с шефа ви да идват оттам. Не допускайте ло-
ши приказки по ваш адрес от тяхна страна. Слуховете и
сплетните могат сериозно да накърнят репутацията ви. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни са
възможни
сблъсъци, и то най-
вече през първите
два дни на месеца,
както и на 28 и 29
март.
Напрежението
помежду ви е
голямо, затова
избягвайте да
общувате с тях.

Не водете
разговори за
пари с Телеца на
4-ти, защото
ще се скарате
много сериозно.
През останалите
дни
отношенията ви
ще са спокойни.

Все по-често ще се
срещате с Близнаци
през март. Възможно е
даже да започнете
работа по нов проект.
Съветвам ви да я
стартирате на 5-и
или 6-и, за да е
успешна. Критичен
ден за отношенията
ви е 13-и.

С Рак не се
очакват никакви
промени в
отношенията.
Нито пък
критични периоди.
Всичко помежду ви
ще е някак вяло и
спокойно. Дори на
моменти скучно.

С Лъва ще си
партнирате много
хармонично. Поне
през март
помежду ви не се
очертават
напрегнати
моменти.
Напротив – ще се
чувствате много
добре заедно.

С Дева няма да сте в
прекрасни отношения
през март. Нейната
мълчаливост и
отчужденост ще ви
провокират да
реагирате мнително и
раздразнително. Най-
силно ще е
напрежението
помежду ви на 3-ти и
17-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везните няма да
имате никакви
проблеми. Ще общувате
в тона на взаимно
разбирателство и
уважение. В делови план
даже се очакват
интересни срещи и ако
изберете да
работите с тях, 5, 6 и
10 март могат да се
окажат много
продуктивни дни.

Със Скорпионите, които
са в прекрасно
разположение на духа, ще
имате много допирни
точки. Използвайте
момента, за да подобрите
отношенията си за
месеци напред. Старайте
се обаче да спазвате
стриктно поетите пред
Скорпиона ангажименти,
за да не го ядосате.

Отношенията
ви със Стрелеца
са в своя апогей.
Давайте смело
напред – сега е
времето да
трансформира-
те общуването
с него в по-
сериозна връзка.
9-и е особено
хубав за
контакти ден.

С Козирог
началото на
месеца ще е
проблематично.
След 6-и обаче
напрежението
в
отношенията
ви постепенно
изчезва. Но все
пак внимавайте
да не избухвате
пред него.

С Водолея са
възможни
недоразумения и
конфликти поради
лоша комуникация.
Бъдете нащрек,
особено в
периода между
15 и 20 март.
Тогава не го
критикувайте
излишно.

Трудни ще са
отношенията ви с
Риби. Макар да
липсват реални
поводи, ще усещате
напрежение помежду
ви. Ако е възможно,
въобще не влизайте
в пререкания с тях и
не им правете
забележки за
дреболии.

ОВ
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�На 2-ри и 3-ти се опитайте да не реагирате твър-
де бурно и емоционално на разни банални житейски
ситуации. Силното главоболие, което ще изпитате, ще
е сигнал, че сте се сгорещили повече от допустимото.
�През първата седмица на март успешно ще излекувате
заболявания на гърлото и гласните струни. Използване-
то на силни инжекции обаче е нежелателно. По-добре
се ориентирайте към по-нетрадиционни методи на лече-
ние. �На 5-и могат да се появят проблеми с бъбреци-
те и да се активират някои инфекциозни заболява-
ния, потискани с медикаменти през зимните месеци.
Не пийте обаче силни антибиотици, нито прекалено го-
рещи чайове (по-скоро хладки). �Периодът между 16-и
и 22-ри е силно травматологичен. Организмът ви ще
изпита хроничен недостиг на витамин С. Затова е добре
да го набавите от храни, които го съдържат.
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П
рез март Телците могат да очакват
живот, изпълнен с изненади. Няма да
мине много време, и вие най-после ще

получите отговор, защо са ви връхлетели
толкова проблеми. Ако това ще ви успокои,
бъдете сигурни, че след този период на
изпитания ще сте добили безценно зна-
ние. Всичко, което изстрадате сега, ще
ви бъде от полза в бъдеще. �Ако сте реши-
ли да пътувате в началото на месеца, не разчи-
тайте да се върнете след ден-два обратно у дома.
По-скоро ще се случат поредица от събития, които ще ви
накарат да промените първоначалните си планове. �Голя-
мото натоварване на работното място и желанието да се
справите сами с всичко ще се отразят зле на вашето само-

чувствие. �След 11-и настъпва период на
творчески подем за всички Телци. Ще „све-
тите“ много ярко и ще се забелязвате от
всички. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�На 10-и много от вас рискуват да по-
паднат в епицентъра на постоянни конф-

ликти. Което е странно, защото вие по принцип
трудно давате повод на някого да изпита неприязън

към вас. Не сте и от хората, които обичат да засягат ин-
тересите на другите. Причината може да потърсите в
жестоката борба за място под слънцето... Сега е ваш ред
обаче да спечелите битката. И звездите ще ви помогнат!

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Бурни страсти ще ви завладеят след 10-и. Необвързаните

Телци ще се влюбят внезапно в колега или в своя началник. �Ако

имате постоянна връзка, е добре да поработите за нейното хармо-

низиране. Откажете се от желанието да притежавате обекта на

своята любов. И стига с тази безпочвена ревност! �След 21-ви

ставате много привлекателни за противоположния пол. Семей-

ните Телци са изложени на риска да изневерят от суета. Но по-веро-

ятно е да не го направят, защото ще им е много приятно да са в

компанията на любимия по-дълго време. Само с него/нея ще се

чувстват наистина комфортно. �Някои от вас могат да се изку-

шат от писането на поезия или музика под въздействието на любов-

ни чувства.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� КРАЙНО НЕЖЕЛАТЕЛНО Е ДА
СЕ ПОДЛАГАТЕ НА ОПЕРАЦИЯ
НА ОЧИТЕ: на 11-и.
�НЕОЧАКВАНИ И НЕПРЕДВИ-
ДЕНИ ПАРИ: през периода
11–20 март. Колега или съд-
ружник ще ви помогнат да ги
спечелите.
� ТВОРЧЕСКИ ПЕРИОД: след
21-ви. Ще ви хрумват много
печеливши идеи.
� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД ЗА СЕ-
МЕЙНИТЕ: след 21-ви.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Конкуренцията ще ви създаде проблеми
още през първата седмица на март. Ако
действате рисковано, ще загубите пари.
�Желателно е да избягвате съмнителни сделки,
съмнителни източници на доходи, както и общия
бизнес с хора, които работят в сивата икономи-
ческа зона. Хазартно настроените Телци ги
грози пълно разорение. �Много внимателно
преглеждайте документи и фактури – много ве-
роятно е да имате проблеми и с данъчните влас-
ти през март. �Ако ви обземе желание да
предприемете нещо ново в работата си в пе-
риода 11–20 март, не се колебайте, защото
то ще се увенчае с успех. Смело си поставяйте
цели и ги преследвайте. �За съжаление някой от
вашите приятели може да се окаже ваш таен
враг. От завист. Но вие ще разберете, защото
през март всичко тайно ще става явно за Телци-
те. �Ако се отдадете на леност, може да
навредите на кариерата си в края на месеца. 
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Проблеми в общуването с шефа
Принципно до 11 март е добре да си внушите повече
търпимост в отношенията си с околните. Склонни сте
към словесна прибързаност, което може да ви създаде проб-
леми. Още повече че това поведение е нетипично за вас.
Този съвет важи най-силно за общуването ви с шефа. В ни-
какъв случай не му се противопоставяйте, защото това
може да се окаже критичен момент за кариерата ви. Ако е
възможно, отложете важните ключови разговори (особено
онези, които засягат темата „пари“) за следващия месец.
Ако обаче няма как да ги избегнете, поне се опитайте да
намалите напрежението, като пестите думите си. Не се
поддавайте на емоциите си и запазете изцяло контро-
ла върху това, което казвате (особено след 20-и!).

С колегите всичко е спокойно
От вас зависи да запазите хармонията. Имайте предвид, че
напрежение помежду ви има и ако не сте взискателни към
думите, които изричате, и към оценките, които правите,

конфликти не са изключени. След 18-и обстановката се
разведрява и тогава ще може да се отпуснете и да не
бъдете нащрек.

Хладни отношения в семейството
Това, от една страна, ви потиска, а от друга, ви дава сво-
бода да правите, каквото искате. Ако не искате да се
стигне до разрив обаче, не оставяйте това положение да
владее семейната сфера дълго време. Във вашите възмож-
ности е да стопите ледовете. Просто трябва да положи-
те усилия и да се съобразите и с желанията на другите.
Подходящ ден за позитивни и искрени разговори с чле-
новете на семейството е 20 март.

Поглезете децата
Не разваляйте хармонията помежду ви с нравоучения. Поза-
бавлявайте се заедно. По възможност поглезете малчугани-
те с подаръци. Вие знаете как да зарадвате и изненадате
другите, така че просто го направете. Резултатите няма
да ви разочароват.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овена ви очакват
спокойни
отношения с
изключение на
първите няколко
дни. Тогава той
може да ви ядоса по
темата „пари“.
Помъчете се да
решите проблема
спокойно и без гняв.
Можете да го
направите, ако
искате.

С другите Телци няма
да си пасвате през
март. Всяка дума или
действие могат да
станат повод за
изостряне на
отношенията
помежду ви. Не се
поддавайте на
провокации, когато
общувате с тях,
през първите 15
дни на март.

Като вас Близнаците
са доста
ексцентрични в
общуването през
март. Затова
контактите ви с тях
ще са изпълнени с
вълнуващи моменти.
Но не е изключено и да
се скарате сериозно.
Критични дни са 2-
ри, 9-и и 14-и.

С Рака започвате
месеца добре и
има всички
шансове да го
приключите в
добри отношения.
На 4-ти обаче
има риск да
влезете в спор.
Ако той не
прерасне в
скандал, всичко
ще е наред.

С Лъва началото на
месеца е изпълнено с
ведрост и
оптимизъм. На 10-и
отношенията ви
се усложняват и
напрягат. За това
са виновни най-
вероятно хора,
които имат полза
вие да сте в
конфликт с Лъва. 

Девата ще ви
разбира и подкрепя
през целия месец. Тя
е ваш верен съюзник.
Разчитайте на
нейната лоялност,
ако на работното
ви място избухне
конфликт. Не е
изключено помежду
ви да пламне и
любов.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните ще ви
изнервят с
прекалената си
активност, която
на вас ще ви се
стори доста
показна и
безсмислена. По-
добре не им
правете забележки
и не се дръжте
саркастично с тях.
Сега те нямат
чувство за хумор.

Възможни са
недоразумения с един
Скорпион, особено ако
брачният ви партньор
е от тази зодия. Той
ще ви подразни най-
вече с тежките думи,
които изрича. Ако
обаче е ваш приятел,
разчитайте на духовна
подкрепа от негова
страна през целия
месец.

Очаква се отношенията
ви със Стрелеца да се
разчупят и раздвижат
след 7-и. Той ще се
заинтересува силно от
вашата особа, което
малко ще ви смути в
първия момент.
Опитайте се да се
държите естествено
въпреки притеснението,
което изпитвате в
негово присъствие.

Козирог съвсем
ясно и
категорично
може да ви заяви
желанието си да
го подкрепите.
Това е важно за
него и не бива да
му отказвате.
Вие също ще
имате полза по-
късно от това си
поведение.

С Водолея
постоянно ще
се карате.
Въобще няма да
можете да го
разберете.
Критични дни
за контакти с
него са 25-и и
26-и. Най-добре
го избягвайте
на тези дати.

С Рибите ви очаква
спокоен и хубав
месец. Периодът е
благоприятен за
провеждане на
разговори за
бъдещето. Напълно
е възможно да
стартирате
съвместна работа
по труден проект.
Няма да сбъркате.
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БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Месецът е благоприятен за занимаващите се с
интелектуална дейност и обучение. Служебните
пътувания ще са повече, отколкото очаквате.
��Не рискувайте да взимате кредити или па-
ри на заем в началото на март. Във финансово
отношение настъпва наистина сложен период. Не
ви съветвам да сменяте и работата си точно се-
га. Отложете го за следващия месец, защото нео-
чаквано може да се появи човек, който ще ви
помогне много да тръгнете нагоре в кариера-
та. ��Материалното ви положение може да се
подобри след едно дълго пътуване зад граница.
��След 21-ви ще ви обземе желание да излезе-
те с нови предложения пред вашите начални-
ци. Идеите ви обаче ще се окажат малко изпрева-
рили времето. Затова не се обиждайте, ако бъ-
дат отхвърлени с мотива, че граничат с фантази-
ите. ��Възможно е ненадейно да приемете
предложение за повишение, ръководейки се
единствено от привлекателността на офери-
раната длъжност. Не го правете! Нещата само
изглеждат перфектни.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Началото на март ще ви донесе много нерви на любовния франт.

Но и желание за нови връзки. Любовният ви живот ще е подчинен

на авантюризма. ��След 21-ви някои Близнаци могат да започнат

тайна романтична връзка, която ще ги принуди да се затворят в се-

бе си. Не е изключено да започнете прекалено да драматизира-

те събитията, което ще ви направи нервни и хиперчувстви-

телни. За да не се случи това, опитайте се да се държите по-спо-

койно и се въоръжете с повече търпение. ��Парирайте егоизма си

(по-скоро желанието си да се налагате) и търсете консенсус с

партньора. Ще усетите подем и одухотворяване на романтичните

ви отношения. ��Прекарвайте повече време с любимия/любимата.

Отношенията на семейните Близнаци ще се възродят, ако предпри-

емат едно дълго пътуване с брачната си половинка.
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ОО
чаквайте много пътувания из стра-
ната, особено през периода 1–10
март. ��Възможно е на някои от вас

да им се наложи да гледат свой по-възрас-
тен роднина. ��Това, че пазите някои ваши
лични контакти в тайна, ще се окаже през
март силен коз срещу опитите на определе-
ни хора да ограничат свободата ви. ��След
11-и настъпва период на целеполагане за
вас. Реализацията на целите, които ще си поста-
вите, ще изтрие като с гума периода на застой от
началото на годината. ��Пътуване до друг град може да
доведе до коренна промяна на възгледите и преценките
ви. ��Приятелствата, изградени през този период, с тече-
ние на времето ще се окажат много полезни за вас. Някои от

тях ще се превърнат в надеждни бизнеспа-
ртньорства. ��След 21-ви ви съветвам да
обуздаете големите си очаквания. Конт-
ролирайте контактите си. Включвайте се
активно само в начинания, които ще ви за-
редят с енергия, а няма да ви я ограбят. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��По възможност отложете покупката на
масивни и скъпи мебели и уреди за дома за другия

месец. Особено ако става дума за електрически уреди. Поч-
ти сигурно е, че ще се окажат дефектни. ��До 20-и си
забранявайте да фантазирате. Това би попречило на ус-
пехите ви в реалния живот.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)

118
Бела, брой 3 (109), 2007

ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� УСПЕШНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ЦИГАРИТЕ:
през първите дни на втората седмица
на март. Не пропускайте тези дати, ако
искате да се отървете от порока си! 
�� НАПРЕДЪК В КАРИЕРАТА: след 11-и. Това
важи най-вече за Близнаците, които се
занимават с наука (и по-точно с писане-
то на научни трудове и публикации).
�� ВЪЗМОЖНО СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ПО
СМЕТКА: до 20-и.
�� МНОГО КОМАНДИРОВКИ: през първата
седмица на март.

ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Предразположени сте към стомашни
разстройства. Затова внимавайте какво точно
слагате в уста. На 2-ри и 9-и е добре да консуми-
рате само пресни храни. ��Не претоварвайте ор-
ганизма си, защото това ще доведе до рязък спад на
енергията ви. ��На 12-и е желателно да не се подла-
гате на болезнени медицински процедури – особено
на зъбите и кожата. Антицелулитните масажи, ма-
нуалните терапии и пилингът на лицето няма да
имат ефект. ��На 16-и не шофирайте продължи-
телно. Организмът ви е склонен рязко да се отпуска
и това може да доведе до критични ситуации.
��След 20-и физическото натоварване е особено
препоръчително. ��Пийте повече билкови чайове
на гладно. ��Желателно е да намалите консумация-
та на животински мазнини, защото те ще забавят
дезинтоксикацията на организма ви.
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Кадрови промениКадрови промени
Ако сте шеф, съсредоточете усилията си да попълните ко-
лектива с нови кадри. Времето е подходящо за набиране
на нов персонал, особено 6-и. Добре е да присъствате на
интервютата и дори сами да ги провеждате, защото има-
те усет към хората. Веднага ще надушите кой би ви свър-
шил работа и кой – не. 
С досегашните си колеги сте в относително разбирател-
ство, което може да се наруши много лесно, ако не ги ин-
формирате редовно за бъдещите си планове. Дребните
проблеми в работата и безскрупулните действия на недоб-
рожелателите ви могат да вкарат прът в колелата на
един ваш голям проект с чуждестранно участие. Затова
въпреки привидното спокойствие е добре да сте нащрек.

Предстоят битки с шефоветеПредстоят битки с шефовете
Предстоят ви доста трудни моменти в общуването с вис-

шестоящите. От вас ще се изисква голяма гъвкавост, за да
се справите със ситуацията. Най-важното е да не си позво-
лявате емоционални прибързани реакции като повишаване
на тон или изричане на обидни думи. „Умереност“ е ключо-
вата дума, която може да ви помогне в този момент. Не се
опитвайте точно сега да злепоставяте ваши колеги пред
шефа. Ще ви се върне тъпкано. Критични дни за контак-
ти с началниците са 27-и и 28-и.

Проблемите в бракаПроблемите в брака
ще заемат едно от главните места в живота ви в среда-
та на този месец. Рецептата за изглаждането им е много
лесна – опитвайте се непрекъснато да се поставяте на
мястото на другия. Тогава противоречията с брачния ви
партньор ще се стопят като лански сняг. Не провокирайте
сами конфликтите и в никакъв случай не съдете прекалено
строго другия. Ако преодолеете успешно този период, в бъ-
деще отношенията ви ще укрепнат.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ МАРТМАРТ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен ще се
разбирате добре. Той
по принцип много ви
впечатлява с
поведението си.
Месецът е пълен с
положителни емоции и
за двама ви. Може би
трябва да сте по-
внимателни само на
13-и, за да не се
скарате за дреболия.

Не се
безпокойте, ако
случайно се
разминете с
един Телец.
Отдалечаването
помежду ви ще е
за кратко.
Критичните
дни за
отношенията
ви през март са
2-ри, 8-и и 14-и.

Към другите
Близнаци ще се
отнасяте доста
критично и капризно.
Няма изгледи за
разбирателство
помежду ви почти
през целия месец.
Просто ще говорите
на различни езици.
Периодът не е
подходящ и за
съвместна работа.

С Рак ви очаква
спокоен месец. С
представители-
те на този знак
само ще се
забавлявате, ако
попаднете в
обща компания.
Но ще се
срещате рядко.

С Лъв сте в
конфликт още от
първата седмица
на март. След това
вие ставате
напълно
безразлични към
него. Но след 19-и
промяната в
отношенията ви
налага вие да се
съобразявате с
изискванията на
Лъва.

Дева е знак, подвластен
на Меркурий, както и вие.
Този месец
ретроградността му ще
се отрази на
отношенията ви и е
много вероятно те да
станат сложни. Бъдете
особено внимателни, ако
сте в бизнесконтакти с
нея. Въоръжете се с
толерантност и
търпение до 19-и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни няма да се
срещате много
често. Пътищата
ви са разделени
сега, но и не е
необходимо да се
сближават.
Защото трудно ще
можете да
направите онова,
което би им се
харесало, през
март.

Със Скорпион
отношенията ви са
необичайно вяли и това
доста ви безпокои.
Направете опит да ги
съживите, макар че до
7-и това ще е много
трудно. След 18-и
вероятността да
„пробиете
барикадата“ е доста
по-голяма.

До 15-и
Стрелецът ще е
сред вашите
фаворити. Но след
това изведнъж ще
го видите в друга
светлина и много
ще се разочаровате
от него. И ще се
отдръпнете,
естествено. 

Отношенията ви с
Козирога са хладни,
но това не
предполага
проблеми. Не се
надявайте обаче на
неговата подкрепа.
И не обръщайте
внимание на
критичния му език.
Той си е критикар
по природа.

През по-голямата
част от месеца ще
сте в хармонични
отношения с
Водолея. В
неговата компания
ще се чувствате
винаги уютно и
спокойно. Обичате
да слушате
бърборенето му.

С Риби ще ви е
доста напрегнато
през този месец.
Възможни са
сериозни
конфликти,
особено ако
работите заедно.
Избягвайте да
спорите с тях и
да ги
критикувате на
19-и.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Забързаният ритъм може да влоши здравето ви. Ще
ви притесняват предимно болести, свързани с
нездравословен начин на живот. За да не провоки-
рате появата им, обуздайте мнителността си.
�Очаквайте подобрение на симптомите на заболява-
ния, свързани с краката (например предишни травми на
бедрата), както и с черния дроб. �Придържайте се
към лека диета и по възможност не консумирайте
животински мазнини. Ограничете също пърженото и
киселото. �На 2-ри бъдете бдителни при работа с
химикали и реактиви. �Потиснете агресията си
на 8-и. Тя може да стане причина за болки в стома-
ха. �Ако страдате от гастрит и други стомашни
проблеми, сега е моментът да стартирате по-сериоз-
ното им лечение. То ще е успешно. �През целия пери-
од са противопоказани процедури по кожата.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В началото на март емоционалното напрежение може да

достигне своя пик, ако не дадете воля на чувствата и емоци-

ите си. Откажете се временно от разумните преценки и не съдете

прекалено строго другите. �За много от вас март ще е любовен

месец, защото ще срещнат своята половинка, своята сродна

душа. �Поради колебания в собственото си настроение семейните

Раци ще срещнат трудности в общуването с брачния партньор.

�След 11-и разчитайте на психологическата си проницател-

ност и на предчувствията си. При някои от вас необясними стра-

хове и тревожност могат да доведат до емоционална неуравнове-

сеност и усещане за безнадеждност. Постарайте се да се настрои-

те позитивно без чужда помощ. �Бъдете по-свободни и независими

в мисленето и поведението си. Само това ще ви доближи до щасти-

ето. Скъсайте със старото, с всичко, което е изживяло времето си. 

CMYK-120

М
есецът започва мудно и е изпълнен
с много трудности, които трябва
да преодолявате. �Самочувствие-

то ви е под нулата, а някои Раци дори мо-
гат да стигнат до крайност и да започ-
нат да се ненавиждат. �През периода
11–20 март някои от вас ще се срещнат
със своя духовен учител. Тази среща ще
има ключов характер, тъй като благодарение
на нея ще си изясните фундаментални за вас въп-
роси. �Новите контакти, създадени по време на
задгранични ваши пътувания през месеца, ще ви по-
могнат да осъществите смелите си проекти. И да си
гарантирате по-стабилно бъдеще. �След 11-и за голяма
част от Раците значение ще придобият изявите им в об-

ществения живот (особено намесата им при
решаване на обществени проблеми). 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти
�Постарайте се реално и непредубеде-

но да оценявате събитията и хората.
Търсете нестандартни пътища за решаване

на възникналите проблеми. �Не взимайте
прибързани решения в периода до 10-и, защото

много скоро след това ситуациите ще ви изглеждат по-яс-
ни и ще можете да реагирате по-правилно. �За всичко
разчитайте единствено и само на себе си през този
период.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�През първата седмица на месеца ви предс-
тои доста изнурителна и скучна работа. Но
дори и да ви се струва неприятна, трябва да си
наложите воля, за да приключите всичко в срок.
�Поставете си за цел да стабилизирате фи-
нансите си. Поддържането на контакти с влия-
телни хора ще ви помогне в тази посока. �Же-
лателно е поне през периода 1–10 март да из-
бягвате конфликтите на работното място
и да не се набивате в очите на началниците.
�Приемете по-нестандартна линия на поведе-
ние след 11-и. Тя със сигурност ще доведе до по-
вишение в службата и до материално обезпе-
чение. �Насочете енергията си към активно
взаимодействие с колегите. Те също ще ви помог-
нат да се издигнете в кариерата. �Предстоят
многобройни контакти със задгранични партньо-
ри. �Лесно ще увличате другите. Превръщай-
ки се в катализатор на тяхната активност и
предприемчивост, ще укрепите своя престиж.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�НЕБЛАГОПРИЯТЕН ДЕН ЗА ЗДРАВЕТО: 16-
и. Възможни са аритмии. Най-доброто ле-
карство са почивката и чистият въздух.
Избягвайте да спорите на тази дата и
внимавайте при работа с остри и реже-
щи предмети. Има опасност от травми.
� РИСК ОТ КРАЖБА ИЛИ ИЗМАМА: на 2-ри.
Не харчете необмислено.
�НЕ БЪДЕТЕ СУЕВЕРНИ: през първата сед-
мица на месеца. Това ще попречи на изди-
гането ви в службата.
� РИСКУВАЙТЕ! През целия месец звездите
са на ваша страна и ще ви подкрепят в
рисковите начинания.
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Интриги и предателства
Бъдете готови за неочаквани интриги и предателства от
страна на хора, на които сте вярвали безрезервно. Можете
да ги избегнете, ако се доверявате на интуицията си. През
март звездите ще ви предоставят възможност да разбе-
рете кои са хората, които ви мътят водата, и кои са оне-
зи, които наистина държат на вас. Не предприемайте отк-
рита война с предателите. По-добре изчакайте, защото в
момента те са по-силни от вас и ще си изхабите енергия-
та напразно.

Социална активност
Проявата на активност по социални въпроси е препоръчи-
телна, тъй като тя ще бъде забелязана от влиятелни хо-
ра, които впоследствие могат да ви ангажират на отго-
ворна работа. 
Контактите ви с хора, стоящи по-високо от вас в йерархи-

ята, през този месец няма да са много успешни. Затова от-
ложете тези срещи за следващия месец. Трудно ще се
въздържите да не споделите прекрасните идеи с начални-
ците си. Но това би довело единствено до разочарование,
че няма да бъдат приети. В никакъв случай не водете
разговори за пари с шефовете си сега. Най-критични в
това отношение са дните от 1 до 3 и след 28 март.

Не дразнете брачния партньор
В стремежа си да го предпазите от необмислени рискове
ще го задушите със забележките си. Също толкова натрап-
чиво ще се държите и с децата си. На 12-и ще имате въз-
можност да преживеете приятни мигове вкъщи и да
се почувствате перфектно в ролята си на домакиня. 
Възможно е някои от вас да проявят неоснователна рев-
ност. За да се предпазите от нея, необходимо е да намери-
те време, да седнете и да анализирате всички факти. Ис-
тината ще изплува.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен не ви
предстоят
активни
контакти през
този месец и
това даже е
добре. Периодът
не е подходящ за
така чаканата и
от двама ви
промяна в
отношенията,
нито пък за
изясняване на
минали истории.

Ако преодолеете
желанието си за
конфликт на 4-ти,
ще си осигурите
прекрасен месец в
компанията на
Телеца. Ако обаче се
поддадете на
емоциите и
спретнете скандал,
ще вгорчите преди
всичко собствения си
живот.

Близнаците могат
да ви бъдат чудесни
партньори във
всякакви игри и
развлечения. Тяхната
виталност ви
действа
изключително
стимулиращо. Не си
позволявайте обаче
да водите сериозни
делови разговори с
тях. Няма да
стигнете до
консенсус.

С другите Раци няма
да се чувствате
добре. Всяка ваша
среща ще бъде
рискована заради
сблъсъка на две
Рачешки
мнителности.
Незначителни на
пръв поглед дреболии
могат да ви
изнервят и извадят
от равновесие.
Конфликтите
помежду ви са
неизбежни. 

С Лъв ви предстои
бурен месец.
Непрекъснатите
спречквания и
недоразумения
помежду ви ще бъдат
неразделна част от
вашето общуване. За
жалост трудно ще
можете да ги
избегнете.
Единственото, което
можете да
направите, е да не
взимате навътре
всяка негова дума.

Девата не ви е по
сърце по принцип.
Може би сте
прекалено
взискателни към нея
или пък проявявате
повече мнителност.
Каквато и да е
причината, няма да
търпите
забележките є и ще
избухвате дори и при
най-незначителната
критика, която тя
отправя към вас. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
В компанията на
Везните ще се
чувствате спокойни
с изключение на
датите 6 и 20 март.
Тогава е по-добре да
избягвате срещи с
тях. А за важни
разговори дори и не
помисляйте.
Напрежението, което
ще „искри“ помежду
ви, може да доведе до
сериозен конфликт.

С добрия стар
приятел Скорпиона
ще ви е добре и
през този месец. Ще
срещате неговото
разбиране и
подкрепа за всичко,
което казвате или
предприемате. Той
ви приема
безусловно и това
ще ви кара да се
чувствате значими.

Не се доверявайте
много-много на
Стрелеца през този
месец. Неговата
нетактичност може
да ви създаде
ненужни проблеми и
да ви скъса нервите.
Възможно е точно
един Стрелец да се
окаже онзи презрян
предател от
приятелския ви кръг.

Един  Козирог ще
се опита да ви
впечатли и да
получи вашето
внимание. Не
бъдете твърде
критични и му
отделете
времето, което
иска от вас.
Може да се окаже,
че не сте го
губили напразно.

С Водолеите ще ви
е трудно да
общувате. Те
твърде бързо ви
изнервят (дори само
с присъствието си).
Не се опитвайте да
им давате съвети.
Дори и да са ги
поискали, няма да се
вслушат в тях, а
това ще ви
подразни.

С Рибите бъдете по-
тактични и не
реагирайте
прибързано. По-добре
ги изслушвайте, без
да ги прекъсвате,
дори и да ви е много
досадно. Те са също
толкова
чувствителни като
вас и биха се обидили,
ако ги отблъснете с
рязко поведение.
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БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Делова активност няма да ви липсва, но е
възможно тя да бъде саботирана от конфли-
ктни ситуации на работното място. �На
12-и ще се почувствате буквално изцеде-
ни от натоварването в работата. Сък-
ратете две-три по-маловажни срещи от
графика си на тази дата. �След 21-ви ще ви
обхване желание да продължите обучението
си (да се запишете на някакъв курс). Напра-
вете го. Имате енергия и за това. �Някои
от вас ще се поблазнят да вземат учас-
тие в тайни и противозаконни дейнос-
ти, което обаче може да завърши с из-
мама. И измамените да сте вие! �След
27-и ще се появят нови бизнеспартньори в
обкръжението ви. Периодът е благоприятен
за обмяна на опит, идеи и мнения. Обаче не
смесвайте емоциите с правенето на пари. И
бъдете по-дискретни – нещо, което по
принцип не ви се удава много лесно. 

CMYK-122

Н
ачалото на месеца е подходящо за
нови запознанства и за разширява-
не на обичайната ви сфера на

действие. �Периодът е благоприятен за
водене на съдебни процеси (вие ще спече-
лите). �Избягвайте демонстрацията
на негативизъм след 11-и, защото ще
съжалявате после. Имайте предвид, че
колкото повече моменти на напрежение има-
те сега, толкова повече лични победи ви очак-
ват в бъдеще. Затова е толкова важно да мислите и
действате положително, въпреки обстоятелствата. �На-
лага се да оцените реалността по нов начин , да реви-
зирате и актуализирате ценностната си система и
да се адаптирате към промените. �За много от вас ед-

но далечно пътуване ще се превърне в голямо
предизвикателство след 21-ви. Настроени
сте да търсите приключения. Перверзно
добре ще се чувствате и когато попадне-
те в екстремна ситуация. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Ако решите да купувате кола или жилище
през първата седмица на март, непременно

вземете със себе си някого за консултант. Рискът да
сбъркате е голям. �Интригите на вашите врагове ще от-
ровят живота ви. Обаче ще се наложи да се примирите, за-
щото сега те са по-силни от вас.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ СЕ КАЧВАЙТЕ НА КОЛАТА: на
7-и. Има риск от катастрофи.
�НЕ ВЗИМАЙТЕ КРЕДИТ: на 17-и.
В никакъв случай! И проверявай-
те дори и маловажни на пръв
поглед неща. Има опасност от
допускане на фатални грешки.
�ФЛИРТ С КОЛЕГА: през послед-
ната седмица на март. Но няма
да се стигне до нищо сериозно.
�НЕ ЯЖТЕ ВЪГЛЕХИДРАТНИ ХРА-
НИ: на 13-и. Освен че ще напъл-
неете, ще се почувствате по-
нервни от тях.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�На 5-и ще кипите от енергия. Дано успеете да я насочи-
те в креативна посока, иначе може просто да се задръсти-
те от започнати и недовършени неща и да се изнервите.
�Спокойствие, уравновесеност и бодрост ще ви завла-
деят на 11-и. Хармонията в отношенията с хората ще ока-
же изключително благотворно влияние върху вашето здраве.
�След 21-ви обаче ситуацията се влошава. Ставате по-
конфликтни и изнервени. За да избегнете усложнения (въз-
можен е даже нещастен случай по тази причина), постарай-
те се да действате предпазливо и разумно. �На 22-ри не би-
ва да се подлагате на каквито и да било медицински процеду-
ри, както и да предприемате лечение с нови, непознати за
вас лекарства. �Склонни сте към злоупотреба със сладки-
ши! Поне на 13-и ви съветвам да не приемате никаква
въглехидратна храна. �Непременно включете в менюто
си през март чесън, много лук, както и зеленчуци, които
съдържат повече баластни вещества (целулоза). 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Не се очертава бурен в емоционален план месец. Дори напротив

– има предпоставки за проблеми в тази посока. Ще имате чувство-

то, че никой не ви забелязва, и това може да ви доведе до депресия. Не

се поддавайте на лошите мисли и настроения, а приемете факта, че

това е период за почивка от емоционални и сексуални преживява-

ния. �Не се очертават и нови интимни връзки на хоризонта за Лъвове-

те. Това, разбира се, не означава, че няма да флиртувате и да се забав-

лявате. Просто няма да създадете сериозна и трайна любовна връзка.

�При някои от вас може да се появи желание за по-свободни отноше-

ния в любовта, основани на ясни уговорки, според които никой не пречи

на другия. Ако това ще ви успокои, вероятността вие да определяте

тези правила е много голяма. �В края на месеца има предпоставки за

флирт на работното място – с някой колега или с някой бизнеспартнь-

ор. Забавлявайте се. Но нищо сериозно няма да излезе и от това. 
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Нови бизнеспартньорства
Партньорите в бизнеса ще влияят благоприятно на прес-
тижа и самочувствието ви. Те ще демонстрират голямо
зачитане и уважение към вас. От друга страна, вашата
хиперактивност в работата ще ги зарази и това ще се
окаже полезно за работата в екип. Важното е обаче да
сте реалисти и да не очаквате прекалено много от тях –
в крайна сметка вие сте двигателят и не бива да го заб-
равяте.

Промени на работното място
Гответе се за тях след 4-ти. Лошото е, че ще са прово-
кирани от конфликтна ситуация, което ще попречи на
развитието на вашата кариера. Цялата ситуация толко-
ва ще ви напрегне, че може да се окажете най-конфликт-
ната личност, ако не съумеете да сдържите гнева си. Не
ви препоръчвам да взимате страна в конфликта на други-
те. Има опасност да влошите нещата още повече. Най-
много се пазете от участие в междуличностни кавги

на 13-и и 14-и.

Не смесвайте бизнеса с приятелството
Не допускайте приятелите си прекалено близо до бизнес-
делата ви. Сериозни и перспективни проекти могат да
бъдат опорочени от тяхното безхаберие и повърхност-
но отношение. В много моменти може да ви се струва,
че единствено на тях можете да се доверите. И това е
така, но не ги ангажирайте да ви помагат в трудни мо-
менти в работата. Защото ще загубите и работата, и
приятелите. 

Семейна криза
При повечето Лъвове тя започва след 11-и. Съпружески-
те отношения ще ви се сторят неуютни и някои от вас е
възможно да предпочетат свободата. Ако се стигне до раз-
вод, бъдете сигурни, че той няма да реши проблемите ви, а
ще ви създаде нови (в това число и финансови). Ако брачни-
те ви отношения са ОК, след 11-и задължително предприе-
мете кратка семейна почивка, за да не ги влошите.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен сте на
една вълна. Той ще
е сред най-
верните ви
бизнеспартньори.
Ако сте от един
отбор – чудесно!
Ако обаче сте
противници, ще
се наложи да се
борите с достоен
опонент.

Пазете
отношенията си с
Телеца от интриги и
клюки на 10-и. По-
точно, опитайте се
да не се влияете от
чуждо мнение,
изказано по негов
адрес. Ще се окажете
подведени нарочно.
Разчитайте само на
своята преценка.

С Близнаци началото на
месеца ще е напрегнато,
защото вие ще сте
недоволни и често дори
груби с тях. След 7-и
помежду ви настъпва
временно примирие, но
след 19-и вашите
претенции към тях
отново се
активизират и ще
доведат до
конфликти.

С Раците също
ще имате
проблеми. Може
би се държите
твърде грубо за
техните
представи.
Добре е да
ревизирате
отношението
си, ако държите
на тях.

С другите Лъвове има
предпоставки да си
сътрудничите
перфектно в
работата. Но ако сте
в интимни
отношения, трябва
да сте много
внимателни един към
друг. Борбата за
надмощие може да
стане повод за
сериозен конфликт.

Вашата
разсеяност и
педантичността
на една Дева
могат да се
сблъскат на 4-ти.
Повод за това
може да стане
сериозен ваш
пропуск, който
няма да искате да
си признаете.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните ще са ви
слабост през март.
Дори ще
пренебрегвате себе
си заради тях.
Добре е да знаете,
че силното
привличане помежду
ви няма да трае
дълго. Затова не
правете
компромиси, за
които после ще
съжалявате.

Със Скорпиона
отношенията ви
са толкова
спокойни, че чак
скучни. Дори няма
да имате чести
контакти. Вие
въобще не го
забелязвате, а
той винаги има
нужда от
аплодисменти.
Затова ще ви
избягва.

В компанията
на Стрелеца ще
се чувствате
много
комфортно.
Възможно е
даже да
пофлиртувате
с него, ако той
е ваш колега. Но
няма да се случи
нищо сериозно
помежду ви. 

С Козирога се
очертават
контрастни
отношения. Добрите
дни са малко, но ви
съветвам да ги
използвате по-
пълноценно, ако
можете. 1-ви, 11-и, 19-
и и 28-и са датите, на
които ще се
разбирате с лекота.
През останалото време
ще сте на нож.

С Водолеите ще
водите много
спорове, но за
щастие от тях ще
има полза и за двама
ви. В случая важи
максимата, че в
спора се ражда
истината. Разбира
се, съветвам ви да
спорите
конструктивно, а не
да си доказвате кой е
по-велик.

Рибите ще ви
отегчат до смърт, но
ви съветвам да
положите усилия и да
не показвате
отегчението си.
Рискувате да ги
засегнете, а те ще ви
трябват в бъдеще. За
да избегнете
конфликтите, стойте
по-далеч от тях през
март. 

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Някои от вас ще получат импулс да се самолеку-
ват с медицински справочник в ръка. Резултатът
обаче може да се окаже печален. Същото се отнася и до
склонността ви да си поставяте диагнози и след това
да се притеснявате за своето здраве. �След 21-ви ра-
ботата на някои Деви ще се окаже вредна за здра-
вето им (имам предвид, че ще е свързана с опаснос-
ти и рискове). Затова е добре да спазвате техниките
за трудова безопасност. �Преумората и неумението
да си почивате също ще се отразят отрицателно
на здравето ви. Успокояващ ефект върху вас може да
има слушането на религиозна музика. �Що се отнася
до храненето, яжте повече цитрусови плодове, не-
мазни меса и лесно усвоими хранителни продукти.
От време на време можете да си позволявате и
шоколад. Но имайте предвид, че чувствителността
ви към него може да доведе до обриви по кожата.

CMYK-124

З
вездите готвят за Девите внезапни
промени и преобразования. Много не-
ща в живота им ще се разрушат до

основи, но нови ще се съградят. Всичко
изхабено и остаряло ще бъде елимини-
рано. Не мога да ви обещая, че процесът
ще е приятен за вас, но се налага да го пре-
живеете. �Животът ви в началото на
месеца ще прилича на бягане с препят-
ствия. �След 11-и стартира по-успешен пе-
риод за всички, които се занимават с препода-
вателска дейност. Но и за лекарите и еколозите. Важ-
но е да действате безкористно и да не очаквате прекале-
но много. �Времето до 20-и ще бъде наситено с всевъз-
можни контакти и премествания. Изостреното ви
чувство за независимост и нестандартното ви поведение

на срещите невинаги ще се посрещат с раз-
биране. �След 21-ви настъпва нелесен пери-
од за вас. На мнозина представители на зна-
ка ще им се наложи да преодоляват сериоз-
ни житейски трудности. Ако не се подгот-
вите за това психически и не сте си изгра-
дили стабилен имунитет към такива ситу-

ации, напълно е възможно да изпаднете в
криза. Една част от трудностите и пробле-

мите ще е свързана с получаването на наслед-
ство или с прехвърлянето на имущество. 

Препоръки за овладяване на лошите аспекти
�Постарайте се да не губите време в безполезни разгово-
ри, особено по телефона. �Бъдете по-обикновени и пред-
видими в поведението си.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В началото на март се активизират завистни-
ците и недоброжелателите във вашата професи-
онална среда. Затова внимавайте много какво и пред
кого казвате. С повишено внимание се отнасяйте и към
документите, които подписвате. �За вас съществу-
ва риск от финансови проблеми. Старайте се да пла-
нирате рационално своите разходи. �Някой колега мо-
же да се опита да ви тласне в авантюристични начи-
нания, гарнирани с развлечения и удоволствия. Увлечени-
ето по тях също ще се отрази много зле на вашите
финанси. �Само интуицията може да ви помогне да
решите въпроси, свързани с кариерата, и да избег-
нете разочарованията. �Девите, които практику-
ват творчески професии, да насочат усилията си към
изявяване на талантите си. �Желанието ви да рефор-
мирате отношенията си с бизнеспартньорите ще до-
веде до неприятни последици за бизнеса ви. �След 11-и
ще се нуждаете от повече информация, за да мо-
жете да изпълнявате нормално служебните си
задължения. Намерете време да я съберете. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Началото на месеца ще е бурно на любовния фронт. Няма да

имате равни в изкуството на флирта. Обаянието ви ще очарова

представителите на другия пол. Всички ще ви симпатизират, без да

сте положили и грам усилие да си спечелите техните симпатии.

�Дори и да искате да се усамотите за малко, няма да ви се уда-

де. Всички ще търсят компанията ви. �Внезапно влюбване има

опасност да разтърси немалко представители на този знак.

Най-вероятно е то да започне с писма по електронната поща. �В

края на месеца при някои от вас ще се появи желание да сменят пос-

тоянния си партньор. Ако го направите, рискувате след това за из-

вестен период да сменяте партньорите си като носни кърпи. �Поч-

ти всеки ден пред вас ще се откриват възможности за нови запознан-

ства. От секса обаче няма да бъдете доволни – нито един от партнь-

орите, с които пробвате, няма да ви даде онова, което искате. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ПЛАНИРАЙТЕ ХИРУРГИЧЕС-
КИ ОПЕРАЦИИ: след 21-ви.
�НЕ ПРАВЕТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ
ПЛАНОВЕ: в периода до 10-и.
Живейте тук и сега.
� ВНЕЗАПНО ВЛЮБВАНЕ: в сре-
дата на месеца.
� СЪБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМА-
ЦИЯ: след 11-и. Иначе няма да
можете да си вършите добре
работата.
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В страхотна форма за общуване сте
Срещите и контактите с много хора ще ви доставят удо-
волствие. Това не е много типично за вас, но сега сте в
такъв период. Използвайте го пълноценно, защото обновя-
ването на кръга от приятели, съмишленици, сътрудници и
познати ще ви помогне да разширите кръгозора си и да
предприемете стъпки към така желаната от вас промяна. 

Направете промени в колектива
Този съвет важи, естествено, за Девите, които са управи-
тели на фирми. Не е зле да направите сериозен анализ на
човешкия ресурс, с който разполагате (вие това го можете
перфектно!). Не обичате много промените, но сега те са
наложителни. Някои от вашите подчинени вече са изчерпа-
ли своя капацитет и буксуват на едно място. Не сте ли го
забелязали?! Още през първите дни на март точно тези хо-
ра ще създадат сериозни проблеми в колектива. Затова ви
съветвам да ги замените с други. 

Противоречия с шефовете
Без промени няма да се разминат и подчинените Деви. Те
обаче има опасност да влязат в сериозни противоречия с
шефа си и да станат „черната овца” в колектива. При
всички положения мнението на вашите началници за вас ще
претърпи промяна в края на месеца. Затова се опитайте
да не правите генерални изводи от ситуацията в начало-
то на март. След 19-и отношенията с висшестоящите
постепенно се успокояват и отново се връщат към
предишните. Така че, ако те са ви устройвали – изчакайте
тази дата.

Криза с брачния партньор
Помежду ви са възможни сериозни конфликти, които могат
да доведат даже до раздяла. Всички процеси между вас ще
се разгръщат за много кратко време и ще добиват огромни
размери. Затова сега повече от всякога от вас се иска да
не правите от мухата слон.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
В никакъв случай не
ограничавайте
контактите си с
Овена. Това той може
да приеме като
предателство.
Търсете компанията
му съвсем съзнателно
в началото и в
средата на месеца, за
да не го отблъснете.

Телец е ваш фен сега.
За радост той не ви
дразни и това ще
позволи помежду ви да
протече добра
енергия. А защо не и
нещо повече? Ако той
ви е колега, с негова
помощ ще
преодолеете
сериозните бури на
работното място.

С Близнаци ще ви
е много трудно да
общувате.
Говорите на
различни езици.
Всяко ваша дума
ще бъде разбирана
погрешно от тях.
Добре е да не
насрочвате
преговори с тях
на 19-и.

Раздразнителността
на Рака може да ви се
стори неоснователна.
Той избухва за най-
незначителни неща, а
това вие хич не го
харесвате. Приемете
това му поведение
като негов проблем, а
не като насочено към
вас. Защото е точно
така.

Не давайте акъл на
Лъва. Това ще е
груба грешка от
ваша страна и
последствията
може да са
сериозни. Още по-
зле ще стане, ако
му направите
сериозна забележка.
Скандалът ще е
неизбежен.

С другите Деви
синхронът ще е
много труден,
защото имате
еднакви проблеми.
Ако ги съберете
накуп, ще се
стигне до нещо
като
претоварване на
системата.
Затова стойте
по-далеч от тях.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще се
опитат да ви
скарат други
хора. Не
говорете пред
никого по
техен адрес,
особено в
периода между
12 и 17 март,
за да си
спестите
сплетните и
интригите.

Ще прекарате чудесен
месец в компанията на
Скорпиона. Хармонията
помежду ви е пълна.
Постоянно ще
търсите взаимно
присъствието си. Един
творчески проект
може да постави
началото на
дългосрочно
партньорство между
вас. 

Не бъдете дребнави
и педантични към
Стрелеца. И хич не се
опитвайте да му
посочвате грешките,
защото може да се
стигне до сериозен
конфликт от
дреболии. С него
можете да бъдете
партньори само в
случай че зачитате
личната му свобода.

Между вас и Козирог
се очертава
ползотворно
сътрудничество. Но
тъй като през този
месец и двамата
имате грижи от
психологическо
естество, може би
пътищата ви няма
да се пресичат
твърде често. 

С Водолей ще се наложи
да изяснявате
отношенията си.
Причината са
натрупали се
недоразумения.
Подходете
позитивно и ще
излезете леко от
кризата, която може
да ви връхлети още
през първите два дни
на март.

С Риби месецът
може да се окаже
доста
напрегнат, но
това няма как да
се избегне. Може
само да се
тушира, ако
сте по-
внимателни в
общуването си
с тях на 4-ти,
10-и, 17-и и 30-
и.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��На 8-и и 9-и има опасност от битов или производ-
ствен инцидент, който ще ви причини сериозна трав-
ма. ��След 11-и общата геокосмична ситуация може да ока-
же негативно влияние на здравето ви и да подейства угне-
тяващо на психиката ви. Някои от вас доста надценяват
предела на възможностите си. Препоръчвам ви да си почине-
те поне една седмица през март. ��На 17-и е добре да
планирате оздравителни процедури. Датата е подходя-
ща и за посещение при личния ви лекар. Поставените диаг-
нози ще са точни, а назначеното лечение – ефективно. ��На
20-и се подложете на диета. Ще ви е трудно да я спазва-
те, защото желанието ви за сладкиши и шоколад ще е не-
удържимо. Но ви съветвам да впрегнете волята си, ако не
искате да качите килограми. ��През март забравете за
въглехидратните храни. ��Не натоварвайте сърцето.

CMYK-126

ПП
ървата седмица на март се очерта-
ва сложна за Везните. Само търпе-
нието и гъвкавостта ще ви помог-

нат да се задържите на печеливша пози-
ция. ��Очаква се да завържете много
нови запознанства. Контактите с хора
сега ще са нещо като подаръци на съд-
бата за вас. ��Възможно е тайните ви про-
тивници изведнъж да се активизират. ��На
10-и са възможни коварни изненади – от загу-
ба на важни документи до семейни скандали.
��След 11-и много представители на знака ще преживеят
сериозни изпитания, които могат да разклатят поло-
жението им в обществото. Постарайте се по-често да

сте сред хора. Онези от вас, които са съхра-
нили чистотата на помислите си и вярата
си в хората, ще получат достойно възнаг-
раждение и ще ги обземе спокойствие за
бъдещето. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��Сега точно ви е противопоказано да рис-
кувате. Удържайте се поне до 10-и. ��Пазете

се от всичко, което може да бъде тълкувано като на-
рушение на правилата или закона. ��Има риск да станете
обект на мошеничества и измами, което е функция на
вашата прекалена подозрителност. Обуздайте я. 

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Да поправите финансовото си поло-
жение, ще ви помогне лице от проти-
воположния пол. ��Има вероятност да
получите прилична сума пари, главно зара-
ди стари заслуги. В най-близко време обаче
някой ще ви поиска да му върнете стар
дълг. Направете го, за да не се разкайвате
по-късно. ��На 20-и финансовото ви по-
ложение се стабилизира – очаквайте
доходи от странична работа. ��В пери-
ода 11–20 март повишението на заплата-
та ви ще зависи изцяло от решението на
шефа ви. Но има шанс това да се случи.
��Онези от вас, които се занимават с
туризъм, издателска дейност, филосо-
фия и филология, са облагодетелствани
да направят решителна крачка в кари-
ерата си в края на месеца. Не са изклю-
чени и покани за нова работа или бизнес-
партньорство.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Постепенно се измъквате от меланхолията. Страстно ще се

стремите към развлечения и удоволствия. ��В любовта има риск

да попаднете в двоен капан. Чувствата ви ще предизвикват интриги

и неразбории. Ще ви тегли към греховни и недотам морални

действия. ��Колебливостта ви ще се яви голяма пречка за любовта

през този период. ��В сексуален апогей сте. Партньорите ви ще са

много доволни от този факт. Очакват ви незабравими откъм

страст срещи. Романтичната ви натура ще се прояви с пълна сила и

хората от вашето обкръжение ще го забележат. ��Ако обаче все

още нямате постоянен партньор, едва ли ще го откриете през

този месец. ��Вероятността да се самозаблудите и да проектирате

върху някого от срещуположния пол собствените си емоции е много

голяма. Затова не бива да вземате прибързани решения от вида: „Това

е мъжът/жената на живота ми.”
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА
ЗДРАВЕТО: след 20-и. Ще изчезнат
симптомите на някои болежки, ко-
ито са ви притеснявали (напри-
мер силното главоболие).
�� НЕ ПОДПИСВАЙТЕ ВАЖНИ ДОКУ-
МЕНТИ: на 10-и и 11-и. Има опас-
ност от измами.
�� ВЪЗМОЖНО ПОВИШЕНИЕ НА
ЗАПЛАТАТА: в периода 11–20 март.
�� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ: през
целия месец.
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Многобройни срещи и контактиМногобройни срещи и контакти
Този месец за вас ще е изпълнен с много положителни пре-
живявания, свързани с общуването ви с другите. Дори и ко-
гато ви е черно на душата, разговорите с хората ще ви
помогнат да излезете от депресията. Времето е подходя-
що за освежаване на интимната ви връзка и за подновяване
на позабравени контакти със стари приятели. Ще създаде-
те и нови запознанства. Разбира се, всичко това се реализи-
ра, ако си осигурите достатъчно време за развлечения и
срещи.

Бъдете предпазливи с шефоветеБъдете предпазливи с шефовете
Вашата активност може да се изтълкува от тяхна страна
като опит за завземане на служебни територии. Затова е
добре да дадете ясен знак за своята лоялност към тях и за
това, че нямате намерение да им сядате на стола. Само
така ще си спечелите благоразположението им. Ако
действате дипломатично, те дори ще ви увеличат запла-
тата.

Внимавайте при работа с документиВнимавайте при работа с документи
Подредете работното си място и документацията си. Бъ-
дете по-съсредоточени, когато получавате информация, и

не я разкрасявайте, когато я възпроизвеждате. Критични
дати са 20-и, 21-ви и 27-и. Имайте предвид, че в края на
месеца отношенията с колегите ви ще играят много важна
роля. Затова се старайте да ги поддържате безоблачни.

Семейни разправииСемейни разправии
Не ви съветвам да се включвате в тях. Едва ли ще се за-
радвате на онова, което ще чуете от устата на роднини-
те си. Заемете позиция на страничен наблюдател. За да
намалите риска от емоционални сривове, е добре да сте
сред хора през по-голямата част от времето. В средата на
месеца при някои Везни са възможни сериозни спречквания с
интимния партньор. Основна причина за тях ще бъде разк-
риването на ваши тайни.

ИзневяраИзневяра
Ще започне да ви блазни желанието за по-свободно поведе-
ние, без сериозни семейни и финансови ангажименти. Голяма
е вероятността вашият партньор да ви уличи в изневяра.
Макар че съпружеските отношения играят за вас важна ро-
ля, вие няма да сте много готови на компромиси в тази по-
сока. Ще ви тегли към общуване и романтични контакти с
творчески натури, активни и нестандартни. Дайте обаче
на партньора си същата свобода, която искате за себе си. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ МАРТМАРТ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овена ще ви е
приятно по-често да
сте заедно. Взаимно
ще се зареждате с
творчески импулси.
Ако решите да
сложите начало на
бизнесобвързване,
по-добре би било да
го направите на 5-
и, 6-и или 10-и.

Дръжте си езика зад
зъбите пред Телеца.
Вашата
артистичност
понякога доста го
уморява, а в някои
моменти дори го
отегчава. Ако се
държите по-умерено,
ще си спестите
доста хапливи и
иронични забележки
от негова страна.

Настроени сте
критично към
Близнаци.
Обстановката
няма да изисква да
се срещате често
с тях и това
донякъде ще ви
спести
излишните усилия
да се държите по-
дипломатично.

С Рака отношенията
ви са спокойни.
Известно
напрежение
помежду ви ще се
появи на 6-и и 20-и.
На тези дати се
старайте да бъдете
по-внимателни с
него, ако искате да
запазите
хармонията помежду
ви.

Не
злоупотребявайте с
добронамереното
отношение на Лъв
към вас. Ако
разбере, че сте го
предали, той
сериозно ще се
разгневи.
Последиците от
поведението му
няма да ви харесат
със сигурност.

Отношенията ви с
Дева могат да се
влошат заради
нелепа ситуация,
свързана с интрига.
Помислете добре,
преди да дадете ухо
на клюки по ваш
адрес. По-добре
поговорете на
четири очи и
решете проблема
безболезнено.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С другите Везни
колегиалните
отношения са
подложени на сериозен
риск заради нарасналото
съперничество помежду
ви. Избягвайте да
давате оценка на
работата им. Това ще
ви спести много нерви и
разочарования.

Със Скорпиона няма
да имате много
допирни точки.
Срещите ви няма да
са продуктивни.
Изобщо не сте в
синхрон. Затова е
добре да не взимате
крайни решения,
свързани с
общуването ви.

Не влизайте в
безсмислени
спорове със
Стрелеца. Дори и
по важни теми
разговорите ви ще
приличат на борба
за надмощие.
Особено критични
дати са 18-и и 19-
и.

С Козирога ще се
сблъскате по делови
въпроси. Неговата
стратегия доста ще
се различава от
вашата на пръв поглед.
Но ако се замислите,
ще видите, че само
средствата са
различни, не и
посоката към крайния
резултат.

Водолеят ще ви
привлича силно
този месец.
Желанието ви за
близост ще е
взаимно. Има
шанс да
създадете
трайна
интимна или
приятелска
връзка. 

Ще промените
отношението си
към Рибите през
този месец. Това
ще се окаже
стресиращо за вас,
но е добре да
знаете, че
крайният
резултат ще бъде
полезен и за двете
страни.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�През периода 21–31 март емоционалният стрес
може да провокира проблеми със стомаха. Съветвам
ви да си починете няколко дни, за да не се стига до вло-
шаването и на други здравни показатели. �Съветвам ви
да хапвате повече екзотични ястия през март. Те ще
подействат добре на духа ви. Лютивата храна ще ви
дава енергия и огън в моменти, когато повечето
хора ще се чувстват изтощени след края на зима-
та. �Много лошо ще ви влияе алкохолът през този ме-
сец. Склонни сте при трудности да посягате към чашка-
та, но не го правете сега. �Консумирайте повече хра-
ни, съдържащи бетакаротин, защото при вашия слънчев
знак липсата на това вещество води до простудни за-
болявания и инфекции. Ако не ви достига бетакаротин,
порязванията и раните ще заздравяват много трудно.
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В
началото на март се появява въз-
можност да разширите възгледите
си за света около вас и да постиг-

нете духовно лидерство. На по-битово
ниво това ще се изрази чрез превръщане-
то ви в неформален лидер. Дори и на това
ниво обаче отговорността не е малка. За
да се справите с тази задача, ще са ви нуж-
ни много лично обаяние, проницателност и
творческа енергия. Силната воля е подразбира-
що се допълнение към изредените качества.
�Предчувствието за зараждащи се неприятности
постоянно ще тревожи метежната душа на Скорпи-
она след 11-и. Промените в личен и професионален
план до голяма степен ще имат неизбежен характер.
�В средата на месеца ще настъпи по-спокоен период. Ще
разберете, че най-накрая сте получили ключ за реша-

ването на много свои проблеми, включи-
телно и финансови. �В края на месеца би-
тови проблеми и дреболии ще ви загубят
времето, така необходимо ви за решава-
нето на по-глобални задачи. �Много
Скорпиони ще започнат ремонт в жи-
лището си, което също няма да мине без

сериозни усилия. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�През уикенда на първата седмица на март е добре
да се въздържите от поемане на рискове. � Времето
от 1-ви до 10-и е благоприятно за провеждане на енергийно
прочистване. �При ремонта на жилището си се възполз-
вайте от услугите на специалисти. Манията „Направи си
сам” е безвъзвратно остаряла.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Още в началото на месеца има вероят-
ност да финализирате изгодна за вас ра-
бота или сделка. Банковите служители, ме-
ниджърите и всички, които имат отношение
към работата с чужди пари, трябва да бъдат
много внимателни, когато поемат дългосроч-
ни анагжименти. �Материалното ви поло-
жение през първата седмица ще бъде дос-
та променливо и непредсказуемо. Можете
да очаквате обаче финансови постъпления
отвън – от сделки с чужденци или от пъту-
вания в чужбина. Към края на месеца финансо-
вото ви положение се стабилизира. �След
21-ви ви очаква и сериозен успех в рабо-
тата. Но за съжаление ще забравите как-
во е сън. Напредъкът в кариерата обаче ще
бъде възможен само чрез бавно и постепенно
придвижване. Затова не прекалявайте с усър-
дието, а си направете рационална схема за
печелившето си поведението в бъдеще.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Не се забърквайте в любовни авантюри и съмнителни връз-

ки. Въобще на любовните ви отношения през този период ще

им липсват здравина и стабилност. �На някои от вас ще им се

наложи да направят избор в интимния си живот. Ще избегнете лю-

бовните разочарования само ако успеете да погледнете обективно

на ситуацията и не браните с нокти и зъби пълната си независи-

мост и свобода. � Ще получите всичко, от което имате нужда, чак

в края на месеца. Но внимавайте да не се подведете. Страстните

отношения в началото невинаги са гаранция за стабилни от-

ношения. �Не прибързвайте и не подлагайте постоянно чувства-

та си на анализ. Оставете им време да се развият от само себе си.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕБЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ПЪ-
ТУВАНИЯ ЗАД ГРАНИЦА: след 20-и.
� КОЛЕБЛИВО ФИНАНСОВО ПОЛО-
ЖЕНИЕ: до 21-ви. След това финан-
сите ви се стабилизират.
� ЛЮБОВНИ КОЛЕБАНИЯ И РАЗОЧА-
РОВАНИЯ: в средата на месеца.
� ГЕНЕРАЛНИ ПРОМЕНИ В ЛИЧЕН И
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЛАН: след 11-и.
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Сив и скучен месец
Ще ви владее мнимо усещане за самота. То е по-скоро състо-
яние на духа, нетипично за вашия знак. Затова и толкова
силно ще се отрази на общото ви настроение. Позволявате
си повече срещи с хора и купони. Не се затваряйте вкъщи,
защото така ще улесните изпадането си в депресия. 

Драматични семейни отношения
Критична дата е 8 март. Ако можете да си позволите
една екскурзия в чужбина заедно с интимния си партньор,
ще избегнете всички предстоящи напрежения помежду ви.
Всички семейни Скорпиони ще имат сериозни проблеми в
брака. Затова ви съветвам да бъдете по-деликатни и так-
тични към брачната си половинка, ако не искате да се
стигне до окончателна раздяла. И не демонстрирайте пос-
тоянно лошото си настроение. Не е зле от време на време
да го прикривате. 

Изненада от близки роднини
Те най-вероятно ще ви я поднесат в периода след 15

март. В същото време ще се възмутите от опитите на
някои ваши близки да се месят нахално в живота ви и да на-
лагат свои изисквания и правила.

Интензивни отношения 
с бизнеспартньорите

Добре е да не се оставяте да бъдете заслепени, колко-
то и добре да изглежда едно или друго тяхно предложе-
ние. Дори и да са ваши приятели, бизнеспартньорите са
хора, които гледат своя интерес. Няма как да е иначе.
Някои от тях дори ще се опитат да се представят за
ваши благодетели. Не се заблуждавайте. Предстоят ви
сложни отношения. Пригответе се да спорите с най-
старите си бизнеспартньори. Конфликтите с тях ще
бъдат фон на професионалния ви живот през целия
месец и могат да прераснат в сериозни разногласия,
особено на 1, 2, 7 и 15 март. Има опасност някои Скор-
пиони силно да се разочароват и от свои верни на пръв
поглед приятели.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ви
предстоят
успешни делови
срещи и
контакти. Ще
търсите неговото
партньорство и
ще го получите.
Не се зареждайте
обаче с големи
очаквания, а
бъдете реалисти,
за да не се
разочаровате
бързо.

От Телеца е
възможно да
срещнете
неразбиране и дори
отказ да ви изслуша.
Това ще ви разсърди
сериозно. Но ви
съветвам да не
давате воля на
гнева си. По-добре
потърсете по-
дипломатичен начин
за излизане от
кризата.

С Близнаци се
държите незаслужено
хладно и
дистанцирано. Не е
необходимо да
правите специални
усилия. Просто се
отнасяйте по-
приятелски и
добронамерено към
тях. След 18-и
отношенията
напълно ще се
затоплят.

Отношението ви към
Рака е повече от
благосклонно и ще
получите в отговор
доверието,
привързаността и
признателността му.
Вашият тандем сега
е особено силен и е
добре да вложите
тази енергия в по-
перспективни стъпки
напред към
бъдещето.

С Лъва почти няма
да имате допирни
точки през този
месец. Ще го
срещате от дъжд
на вятър. Ако сте
в контакт от
дълго време,
периодът може да
се окаже подходящ
да преосмислите и
анализирате
отношенията си.

Девата ви привлича
неудържимо през този
месец и няма да
успеете да скриете
симпатиите си към
нея. Всички ще
забележат
специалното
внимание, с което я
обграждате. Любовта
ви е взаимна. Бъдете
обаче нащрек с нея. Тя
не понася дебелашки
шеги.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везните е по-
добре да се
разминавате като с
пътни знаци. Те не
ви мислят доброто
сега. Но не защото
са недобронамерени,
а защото са заети
със себе си. И без
това звездите няма
да ви предоставят
възможности за
срещи, което
облекчава
положението.

С другите
Скорпиони също ще
се привличате
силно. Точно сега
имате крещяща
нужда един от друг
и можете да
сложите начало на
много трайна
интимна или
професионална
връзка. 3-ти и 4-
ти са
подходящите за
това дни.

Със Стрелеца ще
бъдете в чудесни
делови отношения, но
е добре да
ограничите
общуването си само в
сферата на общата
работа. Не
предприемайте нови
и рисковани стъпки
към изглаждане на
интимните ви
отношения точно
сега. Няма да успеете.

Хармонични са
отношенията ви и
с Козирога. Той
може да се окаже
даже важен
фактор за
реализацията на
ваши идеи. Но не
се опитвайте да
го товарите с
конкретни задачи.
Използвайте го по-
скоро като
съветник и
коректив.

С Водолей през март
сте в работен
синхрон – постигате
пълно единодушие
по въпроси,
отнасящи се за
общия ви бизнес или
до общите ви
финансови дела. На
10-и можете да
предприемете
заедно стъпки в
посока на промени
и реализиране на
нови идеи.

С Риби сте в
прекрасни
отношения! Ако са
служебни, ще можете
да обсъждате
спокойно новите си
планове и стратегии
с тях. Ако са лични, ви
предстои един
незабравим месец на
взаимно харесване. Не
е изключено помежду
ви да се случи нещо
повече от
приятелство.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В началото на месеца ще ви липсва енергия. Поста-
райте се да намирате време за почивка. �Ще ви обземе
необяснимо чувство на притеснение и тревожност в
средата на март, което бързо ще отшуми. �След 17-
и обстоятелствата и времето ще способстват за увели-
чаване на жизнените ви сили. Но за жалост приливът на
енергия ще трае много кратко. �Избягвайте пътувани-
ята до държави, където температурите по това
време са твърде високи. �В периода около 20-и има риск
да се разболеете от ангина. Възможна е нежелана бре-
менност. �22-ри ще е много напрегнат ден. Ще рабо-
тите под пара, което ще ви направи раздразнителни. Въз-
можни са проблеми със зъбите и костната система вслед-
ствие на претоварване. Не са изключени и травми, поради
което е добре да бъдете по-въздържани и внимателни.
Ако не е крайно необходимо, не шофирайте на тази дата.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Успехът ви на работа зависи от това, как ще
протичат деловите ви срещи. В резултат на
липса на информация и неправилна оценка на
риска са възможни финансови загуби. �На
допълнителни доходи ще се радват Стрелците,
които се занимават с посредническа дейност и
търговия на дребно. �На 10-и ви съветвам да
приключите всички стари задачи на работно-
то място и да планирате нови. �След тази
дата шефовете ще ви натоварят с нови задъл-
жения. Добре е да им се противопоставите, за-
щото и вие си имате граница на възможностите.
�Направете пословицата „Каквото посееш,
това и ще пожънеш” свой девиз на работно-
то място за този период. �Зациклянето върху
детайлите невинаги ще ви е от полза. Понякога
прекаленото вълнение за дреболии ще ви попречи
да спечелите пари или позиции. �Опитайте се
да бъдете по-уравновесени. Добрата концентра-
ция ще ви осигури постигането на успехи. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В приповдигнато настроение сте. Имате желание да прежи-

веете нещо по-пикантно на любовния фронт. Възможно е да за-

почнете нова връзка или да възобновите стара. �Във всички случаи

ще се радвате на любовни тръпки и най-вече на особено внимание от

страна на противоположния пол. Ще имате много обожатели и

ухажори и това ще повдигне самочувствието ви. �През този ме-

сец ви съветвам да не се стремите към лидерска, доминираща роля в

любовните си взаимоотношения. Мекотата, нежността и разбиране-

то ще са по-силни оръжия за печелене на вниманието на противопо-

ложния пол. �Емоционалният живот на необвързаните Стрелци

ще е пълен с неочаквани обрати през март. Те ще разпалват жаж-

дата за приключения. Ще си задавате важни въпроси, чиито отговори

ще разберете в края на пролетта. �Чистата и светла любов може

да дойде в живота на някои от вас в края на месеца.

CMYK-130

И
ма голяма вероятност да пробиете
във висшите ешелони на властта.
Моментът е много подходящ за за-

нимаващите се с политика, държавно
управление и администрация. �Март е
успешен, перспективен и лишен от големи
препятствия за вас. С лекота ще решавате
проблемите си, противниците ви нямат го-
леми шансове. �Оптимизмът ви ще е завиден.
Ще бъдете преизпълнени със сила и желание
да направите живота си ярък и динамичен. �Ва-
шата честност и доброта и гъвкавостта на ума ви ще се
харесват на другите. Затова хората няма да се колебаят да

се обръщат към вас за съвет или за конкретна
помощ. �Авторитетът ви ще расте.
�Краят на месеца е благоприятен пери-
од за Стрелците с творчески професии.
Възможни са успешни участия в изложби, по-
етически конкурси и спортни състезания. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�На 9-и са възможни сериозни грешки и про-
пуски при обработването на документи. �Кон-

центрирайте се върху създаването на полезни контакти,
за да си осигурите издигането в кариерата.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИКАКВО ПЪ-
ТУВАНЕ: на 9-и. 
�НЕ ПРАВЕТЕ СЕКС СЪС СЛУЧАЕН
ПАРТНЬОР: на 20-и и 21-ви. Има
опасност от болести, предавани
по полов път.
�ОЧЕРТАВА СЕ ПРИТЕСНИТЕЛНО БЕЗ-
ПАРИЧИЕ: в края на месеца. Дори
няма да можете да спите от мисли
по тази тема.
�НЯКОИ ЩЕ СРЕЩНАТ ЛЮБОВТА НА
ЖИВОТА СИ: в края на месеца.

130
Бела, брой 3 (109), 2007



CMYK-131

Бъдете по-широко скроени
в семейните отношения, за да не се стигне до сериозни не-
разбирателства, породени от дреболии. Има опасност ин-
тимният ви партньор да ви направи сцена на ревност, без
да сте дали реален повод за нея. Не се разгневявайте, а се
опитайте спокойно да поговорите с него и да изгладите
недоразумението. Не задълбочавайте конфликта със сръдни
и правене напук. Не са изключени семейни кризи – на някои
от вас ще им се струва, че разводът е единственият изход
от ситуацията. Просто трябва повече да разговаряте с
любимия/любимата, за да предотвратите нежеланите
неприятни ситуации.

Сближете се с децата си
Използвайте този период, за да активизирате отношения-
та си с тях. Не се впускайте обаче в експериментиране на
нови възпитателни методи, а разчитайте преди всичко на
своя личен пример. Предайте на малките вашия заряд, бод-

рост и увереност в себе си. Може би сега моментът е най-
подходящ да отделите време и да попътувате заедно на
кратки разстояния. Очертайте маршрута си предварител-
но, за да не възникнат непредвидени затруднения.

Любимец/любимка на колегите
Да се харесате на другите, за вас по принцип не е трудна
задача. Умеете да създавате ореол около себе си. Проб-
лемът е, че не можете да го задържите дълго. Ако искате
обаче по-продължително да бъдете в центъра на внимание-
то на колегите си и да разчитате на тяхната безрезервна
подкрепа, опитайте се да се въздържате от крайни и не-
тактични оценки по техен адрес. Колкото и да са верни из-
водите, ако са поднесени грубо, ще наранят другия. Имай-
те готовност за промени в колектива. Ако сте ръководи-
тел, време е да помислите за престуктуриране на екипа
си. През март всякакви размествания и промени ще ви се
удават с лекота.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ще общувате
на всякакви теми.
Начинът, по който
се разбирате (дори
без думи), ще
направи
контактите ви
особено полезни и
желани. Вашите
врагове просто няма
да имат шанс, ако
застанете заедно
срещу тях.

Твърде е възможно
да се
заинтересувате по-
специално от Телеца
през март. Дори
присъствието му
наоколо ще ви
действа
успокояващо. Но и
ще провокира
любопитството ви
към личния му
живот.

С Близнаци отношенията
ви ще се движат в големи
амплитуди. В началото на
месеца те ще са силно
заинтригувани от вас и
вашите идеи, мисли и
разсъждения.
Впоследствие обаче може
изведнъж да се
отдръпнат заради
нетактичното ви и
недипломатично
поведение.

Може да влезете в
лоши отношения с
Рак. Независимо че
го харесвате,
начинът, по който
общувате с него,
няма да му хареса.
Той ще си помисли,
че го подценявате
и не го уважавате.
Не бъдете груби с
Рака на 3-ти и 4-
ти.

Емоционалната
ви връзка с Лъва
през този месец
ще е много
силна. Срещите
и разговорите
ви ще са
заредени с
особен
магнетизъм,
който може да
прерасне и в
интимна връзка.

Девата ще ви
изнерви с проявите
си на педантизъм и
дребнавост. Но
приемете, че тя си
е такава. Може би
вие отдавате
прекалено голямо
значение на думите
є и подценявате
себе си в нейно
присъствие.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни се очаква да
нарушите
хармоничните си
отношения. Причината
ще се корени във
вашата експанзивност
и в желанието ви да
доминирате. Не се
изненадвайте тогава
от негативните им
реакции. Ако искате да
ги избегнете, дръжте
се по-внимателно и
мило.

Отношенията ви със
Скорпиона са на ръба да
преминат от един вид
в друг. Помъчете се
точно сега да не
преминавате
границата към по-
голяма близост. Не
виждате ситуацията
реалистично и затова
е добре да изчакате с
топенето на
ледовете, докато тя
ви се изясни.

Трудни са
отношенията ви и
с останалите
Стрелци. И с тях
не се мъчете да се
сближите точно
сега. Особено ако
се познавате
отдавна и сте се
поотдалечили. А
ако нямате
контакт, сега не е
моментът да го
създавате.

Козирогът ще ви
критикува
безпощадно през този
месец и това никак
няма да ви хареса.
Важното е да
спазвате обаче
общоприетите
правила на общуване
с него. Иначе може да
предизвикате неговия
гняв. Бъдете особено
внимателни на 12-и.

Водолеите ще
търсят срещи
с вас.
Желанието за
общуване е
взаимно. Не
влизайте
обаче в
емоционални
взаимоотно-
шения помежду
си, защото ще
се
разочаровате.

С Риби ви очакват
много разговори и
контакти, но за
жалост не всички
ще са приятни.
Конфликтността
витае във въздуха и
от двете посоки,
затова е по-добре
да не изяснявате
отношенията си
точно през този
месец. 
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ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Жизнерадостното ви поведение и стремежът ви към удоволствия през

март ще изненадат много хората, които ви познават като сериозни и

догматични. �Пътуване зад граница ще донесе на някои от предста-

вителите на знака романтична среща с човек от другия пол, за коя-

то те отдавна мечтаят. �На 10-и много от вас ще насочат усилията

си в търсене на интимни запознанства. Около вас ще започнат да се поя-

вяват нови обожатели, които ще поставят на изпитание прословутата

ви порядъчност. Ще се двоумите дали да не поукротите жаждата си за

удоволствия, защото околните ще са много стреснати от нехарактерно-

то ви поведение. Приповдигнатото ви настроение ще трае до 20-и.

Дотогава трябва да сте си изяснили какви са емоционалните ви желания.

�На 28-и може да се появи ваш съперник в любовта. Силно изразени-

те чувства и страст ще предизвикат вашето недоволство и това може

да стане причина за сериозен конфликт.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Мислите за печелене на повече пари
ще завладеят съзнанието ви още от
първия ден на март. На отлични доходи
ще се радват преподавателите. Крат-
ки пътувания в рамките на страна-
та ще укрепят финансовото ви поло-
жение. �След 11-и ангажиментите ви в
работата ще се увеличат. Успехът ще
съпътства занимаващите се с точни на-
уки. Възможно е да направите открития
или интересни изобретения. �През то-
зи месец ще бъдете по-щедри от
обикновено и това ще бъде причина-
та за перманентното ви безпаричие.
Постарайте се да се да не харчите по-
вече, отколкото можете да си позволи-
те. �Но когато оперирате с чужди
финанси, няма да имате равни на себе
си. �В края на месеца се отварят въз-
можности за изходни вложения. 
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Т
ози месец няма да е по-тих и спокоен
от предишния. Ще изпадате често в
колебания. От една страна, буквално

ще бликате от енергия. Даже няма да може-
те да реализирате всичките си идеи и да се
възползвате докрай от ентусиазма си. Но в
същото време често ще се самоанализирате
и ще се отдавате на съзерцания. Потребно-
стта ви от постигане на вътрешна хармония
ще е много голяма. �Събитията около вас ще
се случват с неописуема бързина – животът ви
наистина ще тече като на филмова лента. �Хората
около вас ще ви оказват подкрепа, без да натрапват помощ-
та си. Звездите също ще са на ваша страна. �Постепенно
ще съберете отломките от своята предишна увереност и

ще постигнете баланс между вътрешния си
свят и заобикалящата ви действителност.
�Още в началото на месеца пред вас ще
се появят възможности да увеличите по-
пулярността си и да стартирате нов,
възходящ етап от кариерата си. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Съветвам ви да поемате повече рискове.
�Сдържайте вълненията си за дребни и несъществе-

ни неща и се концентрирайте върху стратегическите,
дългосрочни задачи, които ви предстоят. �Общувайте
по-ясно и прямо, за да не обидите хората около вас и да
не предизвикате техните подозрения.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� УСПЕШНИ СДЕЛКИ С НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ: в края на месе-
ца.
�НЕ БЛИЗВАЙТЕ АЛКОХОЛ: на 2-
ри, 9-и и 16-и. Има риск от
тежък махмурлук и необмислени
постъпки под въздействието
на чашката.
�НЕСТАБИЛНО ФИНАНСОВО ПО-
ЛОЖЕНИЕ: през първата полови-
на на месеца. Не харчете нера-
зумно!
� В ЕМОЦИОНАЛНО ПРИПОВ-
ДИГНАТО НАСТРОЕНИЕ СТЕ: до
20-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Прекалено многото ангажименти в работата могат да из-
тощят нервната ви система. Суетата ви, а и необмислените
ви постъпки също могат да навредят на здравето ви. Не ви съ-
ветвам да действате импулсивно. Контролирайте поривите
си. Тази поведенческа стратегия ще ви помогне да се освободите
от част от натрупалото се напрежение. �След 12-и преразгле-
дайте режима си на хранене и спортуване. Съкратете физи-
ческите натоварвания от дневния си режим, защото има опас-
ност от спортни травми. �Що се отнася до храненето, преми-
нете на по-лесносмилаеми храни и не прекалявайте с месо-
то. Изключете силните подправки (особено лютите) от
храната си. �На 2-ри, 9-и и 16-и внимавайте при работа с газови
уреди и кухненски препарати. �Въздържайте се от шофиране на
28-и, както и от започването на хирургическо лечение. Отложете
евентуалната операция за началото на следващия месец.
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Не взимайте съдбовни решения
От вас в много голяма степен зависи накъде ще насочите
отношенията си с другите около себе си. Това, което задъл-
жително трябва да направите, е да си дадете сметка, че
сте в необичайно за вас приповдигнато настроение и да не
взимате в това състояние съдбовни решения. По-късно е
възможно да съжалявате. По-добрият вариант е да продъл-
жите да поддържате приятната атмосфера около себе си.
Ако не усещате отчетливо разместването на житейски-
те пластове, помислете дали пък не преживявате прекале-
но интровертно този хубав трансформационен период. 

Стабилни семейни отношения
Желанието ви да прекарвате повече време вкъщи ще
срещне одобрението на близките ви. Добре е обаче да не
се затваряте прекалено между четирите стени на дома
си, а да излизате по-често с приятели на разходки сред при-
родата. Това ще ви донесе много приятни емоции и физи-
ческо разтоварване. А то ви е нужно в момента. След 21-

ви ще ви се наложи да поемете лидерството  вкъщи.
Към тази роля трябва да се отнесете много сериозно и от-
говорно, защото вашите близки разчитат на вас. По прин-
цип на Козирозите не им достига чувство за хумор, а то
много помага за разведряване на семейната атмосфера.
Опитайте се поне да се смеете на шегите на другите.
Особено на детските смешки.

Колегите ще ви подкрепят
Независимо дали са ви подчинени или не. В тази работна
обстановка вие ще се чувствате прекрасно. Хората около
вас ще ви зареждат с енергия. Ще отприщите организаци-
онния си талант. Вярно е, че понякога може и да имате
чувството, че носите двойно бреме (и своето, и на други-
те), но вие по принцип умеете да носите кръста си, без да
мрънкате. Някои представители на знака е възможно да бъ-
дат въвлечени в спор на работното място, който може да
се окаже решаващ за разпределяне на печалбата между вас
и вашите колеги и партньори. Правилната позиция в случая
е да се дистанцирате, доколкото ситуацията позволява.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овена бъдете
внимателни до 9-
и. Не му се
противопоставяй-
те за нищо,
защото
победителят в
словесните двубои
ще е той. След
тази дата
отношенията ви
стават по-ведри.

Към Телеца сте
добронамерени и
ще му се доверите.
Дори и да не
получите ясен знак,
че и той е
благоразположен
към вас, добре е да
знаете, че можете
да разчитате на
него.

Има опасност да
нараните
Близнаци, без да
искате. Те трудно
понасят критика.
Особено пък
такава, излязла от
устата на Козирог.
Съветвам ви да се
държите по-
деликатно с тях.

Ще имате желание да
се сближите с един Рак.
Положете повече
усилия, за да му го
покажете, защото през
този месец Раците са
малко „отнесени от
вихъра“ и е много
вероятно да не
разберат колко
добронамерени сте към
тях.

Отношенията ви с Лъва
ще са трудни през по-
голямата част от
месеца. Хубавите дни се
броят на пръсти, но пък
ако ги използвате
пълноценно, може да
намалите напрежението
като цяло. Бъдете
внимателни с Лъва на
1-ви, 11-и, 19-и и 28-и.

С Дева няма да
имате много
контакти през
март. Но това
не бива да ви
тормози.
Просто сте на
различни вълни
и имате нужда
от почивка
един от друг. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
В присъствието на
Везни ще усещате, че
над вас тегне облак от
конфликтност,
противоречия и
желание за битки. Това
е провокирано от
противоположните
позиции, на които ви се
струва, че сте
застанали. Но
всъщност целта ви е
една и съща!

Взаимоотношения-
та ви със
Скорпиона са
отлични. За него
вие сте ценен
съветник, а в много
случаи и помощник.
Този месец помежду
ви няма да има дори
и от онези дребни
заяждания, които
обикновено си
разменяте.

Очакват ви доста
разправии със
Стрелеца. Но
инициаторът им ще
сте вие. Замислете се
дали не е по-добре да
му правите по-добър
инструктаж и да
следите по-отблизо
работата му, ако ви е
колега, отколкото да
избухвате при свършен
факт.

С станалите
Козирози
отношенията ви са
добри. Нямате
основания да се
притеснявате през
този месец. В тяхно
присъствие
спокойно можете да
се отпуснете и да
не мислите за
проблемите и
работата си.

Колкото и да се
мъчите, няма да
общувате лесно с
Водолея. Най-
добре се
откажете точно
сега да
изяснявате
отношенията си
с него. Той
въобще няма да
се вслуша в
аргументите ви.

С Риби началото на
месеца може да се
окаже доста
напрегнато.
Съветвам ви да не
ги предизвиквате.
В никакъв случай не
им повишавайте
тон, нито пък ги
поучавайте. След
6-и отношенията
ви постепенно се
нормализират.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Ще кипите от енергия. Слабите ви дни ще се броят
на пръстите на едната ръка – 2-ри, 9-и и 16-и.
��Склонните към хипохондрия Водолеи ще имат „избли-
ци“ в тази посока. Не се доверявайте на нетрадицион-
ните методи на лечение и не пийте непредписани от
лекар медикаменти. Бихте могли да използвате тези
дни за борба с алкохолизма, наркотичната зависимост
или с друг свой лош навик. ��След 25-и е възможен срив
в имунната ви система. Бъдете нащрек за болести с
неясен произход, с измамни, объркващи симптоми, които
могат да заблудят лекаря, поставящ диагнозата. ��Кра-
ят на март не е подходящ период за хоспитализа-
ция и водни процедури. Предприемете така нужна-
та ви почивка. Разчитайте на близките и роднините
си – те ще ви разтоварват.

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��В началото на месеца са възможни неп-
редвидени разходи. По-добре не се опитвай-
те да спестявате пари. Няма да успеете.
Само ще се изнервите. ��Бъдете предпазливи
в изказванията си на една командировка. ��След
11-и паричните ви постъпления ще бъдат в
обеми, които сте планирали преди това.
��Бизнеспартньорите ще ви предложат нова
стратегия за печелене на пари. Не я приемайте,
защото после ще съжалявате. ��Постоянното
възобновяване на стари връзки и контакти не-
забележимо ще доведе до усилване на вашите
позиции в обществото. ��Непосредственост-
та ви и любезното ви отношение към коле-
гите ще ви се върнат обратно. ��Не участ-
вайте във финансови спекулации. Въобще не ви
съветвам да поемате рискове, свързани с пари,
през този месец. Разбира се, не ви съветвам да
превръщате и спестяването в натрапчива
идея. Просто харчете разумно.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Колебливото ви настроение ще накара околните да се отна-

сят неодобрително към действията ви. ��Всекидневието ви ще е

изпъстрено с дребни конфликти, спорове и разногласия. ��Време е

пред самите себе си да изясните своите чувства. ��Понеже сте ро-

мантично настроени, ще сте предразположени към нежни приз-

нания. ��През периода от 11 до 20 март има опасност постоянният

ви партньор да научи за някоя ваша любовна забежка. Но мирът по-

между ви ще бъде възстановен с помощта на близки приятели и поз-

нати. ��Настроени сте авантюристично и хедонистично. Ще бъдете

много активни, мобилни и любопитни. Ще покорявате събеседниците

си с естествения си, ненатрапчив стил на общуване. ��През послед-

ната седмица на месеца любовта ще ви озари със светлина и

ще ви окрили. Периодът се характеризира с мечтания, романтични

сънища и с търсенето на идеалния партньор. Възможно е да стане чу-

до и вие наистина да срещнете точния човек. Съветвам ви обаче да

не бързате и да вървите през света с широко отворени очи.
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ПП
рез целия март ще ви се иска да на-
мерите време за почивка, но обс-
тоятелствата ще са против вас.

��Периодът ще е наситен с дреболии –
уреждане на документи, малки ремонти
вкъщи и всякакви други неприятности, ко-
ито вие никак не обичате. Въоръжете се с
повече търпение и направете стройна ор-
ганизация, за да се справите по-лесно с непри-
ятните подробности. ��В края на месеца има
шанс да се отдадете на заслужена почивка. ��В
средата на март е много вероятно някои от вас да проме-
нят местоживеенето си или най-малко обстановката вкъ-
щи. ��Очертават се също така и много пътувания на
близки разстояния и много срещи с различни хора (в

това число и с роднини). ��Студентите ще
взимат изпитите си с лекота. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти
��Защитавайки се от житейските неп-

риятности, вие може да изпаднете в са-
мозаблуди и да потънете в света на илюзи-

ите. Старайте се да бъдете по-обективни.
��Слабото ви звено е непоносимостта ви към

критика. Критичните забележки на другите ви изнервят
и ви правят невъздържани. Съветвам ви да си подготвите
стандартни отговори за такива ситуации. ��Пазете се от
участие в сплетни и интриги.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� КРИТИЧЕН ДЕН ЗА ЗДРАВЕТО:
26-и. Има рискове от отравяния
с химикали, алкохол или с гъби.
�� ЛОШ ДЕН ЗА ФИНАНСИТЕ ВИ:
19-и (тогава е първото за тази
година частично слънчево затъм-
нение). Възможно е да загубите
пари.
�� ЛЮБОВЕН ПЕРИОД: последната
седмица на месеца.
�� ДНИ, В КОИТО ЩЕ ВИ ЛИПСВА
ЕНЕРГИЯ: 2-ри, 9-и и 16-и.
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Изглеждате загадъчниИзглеждате загадъчни
През този период мнозина Водолеи ще оставят впечатле-
ние на тайнствени и трудноразгадаеми личности у околни-
те. Ще проявявате завидна настойчивост при реализация-
та на взети от вас решения. Ще държите на своето, дори
и другите да ви разубеждават. Похвално! Вслушвайте се
по-често в интуицията си. Запознанство с влиятелен човек
ще ви позволи да построите нови планове и перспективи
за бъдещето си. 

Бъдете по-мили с членовете Бъдете по-мили с членовете 
на семействотона семейството

Възможно е изпълнените с дребнотемие мартенски дни да
ви направят раздразнителни, което да доведе до ненужни
спорове с най-близките ви. Повече от всякога имате нужда
да останете насаме, да сте далеч от интимния си партнь-
ор и да се порадвате на уединението си. За жалост това
няма да ви се удаде, тъй като обстоятелствата ще нала-
гат да сте заедно през по-голямата част от времето. Това,
естествено, ще ви изнерви и може да направите поредица
от дребни конфликти. Като най-напрегнати се очерта-

ват дните от 5-и до 9-и март, но също така 16-и и 28-
и. На тези дати бройте до десет, преди да избухнете или
да отправите поредната си забележка или упрек. 

Сложни отношения с приятелитеСложни отношения с приятелите
Ще се наложи да положите много усилия, за да ги балансира-
те. Приятелите ви имат чувството, че ги пренебрегвате,
а вие – че те не се интересуват достатъчно от вас. Опи-
тайте се да промените това, като им отделите специал-
но време. Бъдете по-настоятелни в желанието си да се ви-
дите. Ако оставите егото си да ви води, нещата могат да
се влошат.

Бъдете по-деликатни с колегитеБъдете по-деликатни с колегите
Избягвайте излишни коментари по техен адрес, а в личен
разговор не бъдете иронични и назидателни. Препоръчи-
телно е да сведете темите на общуване до чисто служеб-
ни. Определете ясни правила – кой за какво отговаря, какви
задачи има, срокове и т. н. Не си позволявайте да оставяте
общуването с тях на автопилот, защото последствията
могат да се окажат тежки за вас.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ МАРТМАРТ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен ви очакват
трудни дни. Важно
е да говорите с
него, макар че
разговорите няма
да са леки. Но само
те са изход от
възникналите
помежду ви
противоречия. Най-
благоприятен ден
за тях е 15-и.

В компанията на Телеца
ще сте неспокойни.
Деловите ви контакти
са сериозно
застрашени, затова е
добре да сте
максимално точни. Ако
сте в интимна връзка,
желанието ви да се
усамотите за
известно време може
да е съвсем
основателно.

С Близнаци ви
предстоят много
силни творчески
срещи.
Благодарение на
тях може да
откриете у себе
си неподозирани
таланти.

Раците няма да
изтърпят
горделивото ви
поведение спрямо
тях. Коригирайте
го своевременно,
ако не искате да
се изпокарате за
глупости. Бъдете
внимателни с
тях на 12-и и 13-
и.

Ще се държите
много
авторитарно към
Лъва и точно това
ще го разгневи. Не
му се налагайте и
не го
провокирайте към
спорове.
Отношенията ви
могат да
пострадат
сериозно.

Не е добре да дразните
и Девите. Прекалено
грубо реализирате
желанието си да ги
слагате на място. А
грубости те не могат
да търпят. Бъдете по-
деликатни и
дипломатични с тях,
тъй като ви
предстоят хубави
неща заедно през април.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни
отношенията ви са
отлични. Времето,
прекарано заедно,
ще е ползотворно и
изпълнено с
положителни
емоции и за двете
страни. Не е
изключено да ви се
прииска и по-голяма
близост.

Със Скорпион също се
очертава хубав месец,
особено ако сте в
служебни отношения
(независимо дали сте
равнопоставени, или
не). Още в началото
на месеца ще се
появи нова
възможност за общи
действия, която ще
изкристализира до
10-и.

Стрелецът ще
търси вашата
компания, както
и вие неговата.
И тъй като ще
сте единодушни
по важните
въпроси,
общуването ви
ще тече гладко.

Не търсете
сътрудничество и
подкрепа от
Козирога точно през
март. Може да се
окаже, че сте
изпаднали в дълбока
заблуда за него.
Отложете важните
разговори за края на
месеца, а най-добре
– за април.

С другите Водолеи сте в
перфектни отношения и
дори ви съветвам да
започнете заедно нещо
ново. То със сигурност ще
има успех. Моментът е
подходящ и за
поставяне на начало на
нов бизнес с
чуждестранни
партньори. Добре е
обаче сделки да се
сключват след 19-и.

С Риби
отношенията ви
ще са странни.
Те по принцип ви
харесват, само
че през март
няма да са
инициативни за
срещи с вас. Това
може да ви
заблуди, че са
дистанцирани.
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В
началото на този месец ще предпо-
четете да се оттеглите в уедине-
ние, за да направите равносметка.

�Към края на първата седмица на месеца
популярността ви ще е много голяма. Приз-
нанието на околните ще ви подтикне да се
заемете с обществена дейност. �Успехът
ще съпътства Рибите, които се занимават с
право. �При някои от вас ще се появи въз-
можност да заминат далеч от дома си и да
започнат нов живот. Ще разберете какво е щас-
тие! �За други Риби пък се очертават ползотворни пъту-
вания зад граница. �Вашият социален статус като цяло ще
се повиши, без значение с какво конкретно се занимавате. С
каквото и да се захванете, всичко ще завършва с успех.
�Периодът е много подходящ за решаване на натрупа-

ли се проблеми. Ще преодолявате трудности-
те с лекота, по линията на най-малкото съп-
ротивление. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 
�Въпреки благоприятното стечение на

обстоятелствата и подкрепата на звез-
дите, от време на време ще се появяват и

неочаквани  сътресения, които могат да обър-
нат плановете ви с главата надолу. В такива мо-

менти е най-добре да поспрете и да направите усилие
да разберете къде се корени проблемът ви. А после, как-
то е казано, трябва просто да намерите брънката, коя-
то, като хванете, бихте могли да разплетете цялата
ситуация.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Поне до 10-и няма да чувствате недостиг от
пари. Ще печелите лесно и няма да се налага да пола-
гате свръхусилия за заработването им. Всички мате-
риални проблеми сякаш ще се решават от само себе
си. �Бизнеспартньорите ви ще станат много актив-
ни. Те също ще работят в полза на печеленето на об-
щи пари. Благодарение на предприемчивостта си и
на деловите си връзки вие ще правите пари бук-
вално от всичко. �Стратегическото ви поведение
сега трябва да включва действия, насочени към удър-
жане на завладени позиции и към разумно инвестиране
на постъпленията. �Не е изключено някои от вас
да получат наследство. Въпреки това обаче не си
позволявайте екстравагантни и необмислени разходи.
�От друга страна, опитите на онези от вас, които
нямат собствен бизнес, да увеличат доходите си ще
смутят вашите работодатели. И не се заблуждавай-
те, че рискованите вложения на пари ще останат без
неприятни последици за вас. След 21-ви цялото ви
внимание ще е обсебено от финансови проблеми.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Без любов ще ви е трудно да живеете през тези дни. Ще има-

те потребност от приключения, силни усещания и далечни роман-

тични пътувания. �През периода от 11 до 20 март има вероят-

ност да паднете в капана на собствените си илюзии. Ще се под-

дадете на изкушението да флиртувате с различни представители

на другия пол, което няма да се хареса на постоянния ви партньор.

�Много сте ентусиазирани и ще е жалко да опропастите тази своя

енергия с глупави и ненужни флиртове. �В края на месеца животът

ще ви предложи бързо променящи се ситуации, в които няма да ви е

трудно да се ориентирате по интуиция. Ще натрупате много опит

в общуването. �Добротата и обаянието ви ще привлекат към

вас много нови обожатели. Някои от вас могат да се „чифтосат” с

човек от друга раса, националност или религия. Запознанството ще

започне с интернет общуване, което може да се развие до пътуване,

изпълнено с много романтични преживявания.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОПАСНОСТ ОТ ПРОСТУДИ: на 2-
ри.
� С УСПЕХ ЩЕ СЕ ПРЕБОРИТЕ С ЛО-
ШИТЕ НАВИЦИ: след 21-ви.
�ШАНС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАС-
ЛЕДСТВО: в средата на месеца.
� ВНИМАТЕЛНО С ХАРЧЕНЕТО:
през целия месец. Не правете ед-
ри покупки, но и не се втелявай-
те да пестите, защото няма да
успеете да заделите нито сто-
тинка. Само ще се ядосате.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Високият ви енергиен потенциал ще ви позволи да пос-
тигате всички цели, които сте си набелязали. Но огром-
ният разход на енергия пък може да влоши здравето ви.
Редувайте работата с кратки почивки. �На 2-ри има
голяма вероятност да „лепнете” някое простудно
заболяване. Пазете главата! Страдащите от синузит
също могат да имат проблеми. �През този месец разви-
тие ще получи вашият интерес към изкуството за пос-
тигане на хармония между човека и природата. Ще проя-
вявате голям интерес към различни нетрадиционни лечи-
телски практики и към различни начини за саморегулация
на здравословното състояние. Възползвайте се от това
знание и не позволявайте на негативни енергии да овла-
деят вашето съзнание. �На 9-и са възможни травми и
счупвания на кости. �Периодът след 21-ви е благоприя-
тен за избавяне от лоши навици, за започване на диета
или комплекс от оздравителни упражнения.
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Хармонични 
семейни отношения 

Подкрепата, която получавате от близките си, е много
важна за вас. Затова ви съветвам да є отговаряте адек-
ватно. Ангажиментите ви извън дома се умножават с все-
ки изминал ден и затова не ви стига време да обърнете
внимание на любимите си хора. Засега проблем няма, но е
добре да коригирате поведението си навреме, за да не се
стигне до неприятности. Една инициатива от ваша стра-
на за прекарване на почивните дни извън дома ще зарадва и
любимия и децата. Подходящи дни за това са 7-и, 8-и и 9-
и. Не пропускайте тези дати, за да освежите брака си.

Аурата ви е 
много ярка

Магнетични сте и успявате много лесно да приобщавате
хората към каузата си. Не пропускайте този шанс и използ-

вайте харизмата си, за да увеличите популярността си. 
Общуването ви с колегите е заредено с голям творчески
потенциал, макар на вас да ви се струва еднообразно и бе-
зинтересно. Сега ще сте в центъра на внимание в колекти-
ва, в който работите. Всички са готови да ви подкрепеят.
Защото напоследък много ваши предложения се оказаха пе-
челивши. Канализирайте правилно груповата енергия, за да
реализирате една своя идея, която ще се окаже полезна за
всички. 

Шефовете също са 
на ваша страна 

И ако имате ясно фокусирана цел и развиете правилната
стратегия за реализацията є, те ще ви подкрепят в изкач-
ването нагоре. Много силни дни за личностна изява са
10-и и 11-и. Тогава успешно можете да отстоявате идеи-
те си и да срещнете подкрепата на околните. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАРТ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ще имате
големи проблеми. Най-
добре въобще не
водете сериозни
разговори с него през
март. Ако все пак
това не е възможно,
поддържайте по-общи
теми и не влизайте в
сериозни дискусии. Той
хич няма да се вслуша
в поученията ви.

Имате силно влияние
върху Телеца. Март е
подходящ период да
го направите
съпричастен към
своите намерения и
цели. Ако сте
достатъчно ясни и
аргументирани, ще
откриете сериозен
съюзник в негово
лице.

Близнаци са много
напрегнати и може
спонтанно да
реагират прибързано
спрямо вас. Във ваши
ръце е да запазите
добрия тон. Не се
заяждайте с тях на
дребно.
Стратегията е да не
поемате хвърлената
от тях ръкавица.

Към Рака ще сте
доста критични и
придирчиви. Но трябва
да ви предупредя, че
негативните ви
емоции са
несправедливи.
Сериозни причини за
тях няма. Ако
осъзнаете това, ще
промените тутакси
отношението си.

Бъдете
внимателни с
Лъва. Той не е в
състояние да
издържи
подробните ви и
мудни изявления. А
ако го
критикувате,
направо рискувате
да ви обърне гръб
на момента.

С Дева ще
възникнат
недоразумения
още през първите
дни на март. Не е
изключено те да
са по темата
финанси. По
принцип е трудно
да намерите общ
език по тази
тема с Девите.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Очаква ви
трансформационен
период във
взаимоотношенията ви с
Везни. Добре е да
подходите мъдро към
този процес и да дадете
шанс на отношенията си
да се запазят добри.
Съветвам ви да
проведете сериозен
разговор с тях на 6-и
или на 7-и.

Със Скорпиона ще
имате най-хубави
отношения през
март. Каквото и
да предприемете,
има всички условия
то да се развие
успешно в бъдеще.
Всяка ваша среща
ще ви зарежда с
положителна
енергия.

Динамични ще са
срещите ви със
Стрелеца.
Вероятно
пътищата ви
често ще се
пресичат и са
възможни всякакви
нюанси на
настроенията ви.
Критични дни са
4-ти и 19-и.

Бъдете особено
деликатни с
Козирога в
началото на
месеца.
Забравете за
известно време
емоционалните
излияния и
общувайте по-
рационално с него.
И стига с тази
ваша дребнавост!

Към Водолеите
проявявате излишна
мнителност. Така
парирате тяхната
активност и
желанието им да са
по-близо до вас. Ако
им подадете ръка, ви
очакват само хубави
моменти заедно. Ако
не го сторите, ще ги
отблъснете.

С другите Риби сте в
учудващо добри
отношения. Въпреки
че сте поизнервени и
притеснени
финансово, вие често
ще се събирате, за да
си поплачете на
рамото. В тяхно
присъствие ще се
чувствате спокойни
и ще се
разтоварвате.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–4 и 20–31 
март 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

4 март, 1.18 ч.,
Луната е 
в Дева 
ПЪЛНОЛУНИЕ

5–19 март 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

wНа 5-и спокойно можете да стартирате диета. През следващите дни Луната е на ваша страна и отслабва-

нето ще ви се удава лесно. При това ще бъде и трайно. wНа 5-и, 6-и и 7-и не яжте сладкиши и изделия от бя-

ло брашно. Заместете ги с пълнозърнести тестени изделия – те се разграждат по-бавно и дълго време след

това създават чувство за ситост. А и от тях си набавяте и ценните витамини от групата В. wЗаместете

едно от храненията със зеленчукова или плодова салата. wАко дъвчете храната бавно, ще се почувствате

много по-бързо заситени и няма да погълнете излишно големи количества друга храна. wНа 8, 9, 10 (до 12.38

ч.), 13 и 14 март и без това няма да имате голям апетит. Използвайте тези дати, за да се вталите.

19 март, 4.44 ч.,
Луната е в Риби
НОВОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(1–4 и 20–31 март) (5–19 март)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 1, 2, 20, 28, 29 10 (след 12.38 ч.), 11, 12

и плодове
Сол и кореноплодни 3, 21, 22, 30, 31 13, 14

Мазни храни 23, 24, 25 (до 12.50 ч.) 5 (след 11.26 ч.), 6, 7, 15, 16

Въглехидрати и 25 (след 12.50 ч.), 26, 27 (до 20.05 ч.) 8, 9, 10 (до 12.38 ч.), 17, 18

листни зеленчуци

wМнозина от нас посрещат първа пролет с изчерпани сили и без никакви запаси от витамини в организма.

Задължително трябва да се погрижите за себе си, ако сте прекарали тежък грип през зимата. Точно пери-

одът на нарастваща Луна е най-подходящ за укрепване на организма. wНе се мъчете точно сега да отслабва-

те, защото ще се изнервите, а резултатът ще е единствено крайно изтощение и нито килограм по-малко.

wСтарайте се да не обработвате храните, които ядете сега, на висока температура. Особено зеленчуци-

те. Препоръчвам ви да ги консумирате сурови. wОбявете дни на плодовете на датите 1, 2, 20, 28 и 29 март.

Повече ядки пък хапнете на 23, 24 и 25 март. wСега е моментът да си спомните за лековитите свойства

на меда – всеки ден е препоръчително да консумирате поне по 2 с. л. мед – сутрин и вечер преди лягане. Той

ще подобри състоянието на косата, кожата и ноктите ви и ще ви дари с така ценна енергия за живот.

wПо-чувствителните хора усещат наближаването му 2 дни преди то да е настъпило – чувстват се из-

нервени, неспокойни, уморени и тревожни без особена причина. Безсънието е също много типично за

тази фаза на Луната. wНамалете кафето и не се товарете с много работа. wСега е време за довършва-

не и финализиране на проектите. wПийте успокояващи чайове от розмарин и салвия (градински чай).

wКогато Луната е в Дева, трябва сериозно да се замислите за вашето здраве. И не яжте груби и пър-

жени храни точно сега, ако не искате да си навлечете храносмилателни проблеми. wАко имате пробле-

ми с теглото, ще ви се отрази много добре, ако погладувате поне на тази дата. 

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът 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 хранителни вещества. Ако сте хипер-
тоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на съответните
дати през март да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wНоволунието в Риби е един чудесен момент за отказване от някой вреден навик. Какво ще кажете да

захвърлите цигарите или пък да спрете да пиете? Няма да се уморя да ви приканвам всеки месец да напра-

вите това. Все някога ще се убедите, че не съм досадна, а загрижена за здравето ви. Помислете добре от

коя точно своя зависимост искате да се освободите и действайте. Не пропускайте този момент, защо-

то ще трябва да чакате цяла година, докато новолунието настъпи отново в Риби. wЗа да имате дос-

татъчно енергия, която да подсилва мотивацията ви, е необходимо да подбирате храната си на този ден.

wАко ви понася гладуването и вече сте го изпробвали, минете само на течности. Така по-бързо ще се ос-

вободите от токсините и ще почувствате прилив на сили. Поне един път месечно е добре да гладувате

в рамките на един цял ден, но най-ефективно е да го направите на новолуние. wАко гладуването ви изнер-

вя, яжте само лека и лесносмилаема храна от растителен произход (например порция зеленчукова крем-су-

па). wАко спазвате диета днес, ще успеете да свалите поне половин килограм. И то трайно.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ МАРТ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 8, 9, 10 (до 12.38 ч.), 17, 18, Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
25 (след 12.50 ч.), 26, 27 омазнява по-бързо.

1–4, както и 20–31 – Ако искате косата ви да расте бързо.

5–19 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

21, 22 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
корените. Ефектът ще е поразителен. 

1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 
22, 28, 30, 31 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 пъпки,
петна и брадавици, 
лекуване на акне)

4–19 – Особено подходящи са дните от 4 до 7
март. Не ги пропускайте!

Парна баня – 1–4 и 20–31 Има опасност да ви останат белези.

4–19 – –

Пилингмаски с плодови 
киселини

1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29 – –

3, 4, 5, 13, 14, 21, 22, 30, 31 – –

1– 4, както и 20–31 – Най-ефективни ще са процедурите на 1, 
2, 20, 28 и 29 март, когато кожата ще
има нужда от много влага.

1–4, както и 20–31 – –

1–4, както и 20–31 – –

1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 28, 29 – –

– 1–4, както и 20–31 –

4–19 – –

– 4–19 –

1–4, както и 20–31 – –

1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 29 – Ефектът ще е максимален.

Дълбоко почистващи маски 
с глина

Подхранващи 
и овлажняващи маски

Специални манипулации 
при козметик с колаген,
еластин и ботокс

Подрязване и изпиляване

Оформяне на маникюра 
и лакиране

Лечебни, лимфодренажни 
и антицелулитни

Релаксиращи, регенериращи

– 8, 9, 10 (до 12.38 ч.), 17, –
18, 25 (след 12.50 ч.), 26, 27

3, 21, 22, 30, 31 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

1, 2, 28, 29 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни. 

– 8, 9, 17, 18, 19 (до 12.38 ч.), –
25 (след 12.50 ч.), 26, 27

3, 21, 22, 30, 31 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 8, 9, 10 (до 12.38 ч.), 17, 18, Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
23, 24, 25 (до 12.50 ч.), 26, 27 много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1– 4 и 20–31 Периодите са неподходящи за епилация.

5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

4–19 – Датите са подходящи за механична епилация. 

8–16 – Датите 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

19, 20 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

5 (след 11.26 ч.), 6, 7

21, 22 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 8, 9, 10 (до 12.38 ч.)

23, 24, 25 (до 12.50 ч.) Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 10 (след 12.38 ч.), 11, 12

25 (след 12.50 ч.), 26, 27 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

13, 14

1, 2, 28, 29 Сърце, слезка (далак) 15, 16

3, 4, 5 (до 11.26 ч.), 30, 31 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

17, 18

5 (след 11.26 ч.), 6, 7 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

19, 20

8, 9,10 (до 12.38 ч.) Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 21, 22

10 (след 12.38 ч.), 11, 12 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 23, 24, 25 (до 12.50 ч.)

13, 14 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 25 (след 12.50 ч.), 26, 27

15, 16 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

1, 2, 28, 29

17, 18 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 3, 4, 5 (до 11.26 ч.), 30, 31

* 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 март 2007 г. и с

благоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови
оперативни интервенции на 4 март (пълнолуние) и 19 март
(новолуние). 

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето
на прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги прави-
те в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца те-
зи дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си из-
ряден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви
съветвам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: от 5 до 19 март.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: през це-

лия период на намаляваща Луна от 5 до 19 март. Но не про-

пускайте датите 8, 9, 10 (до 12.38 ч.), 17, 18, 25 (след 12.50

ч.), 26, 27 (до 20.05 ч.). Това са т. нар. дни на водата. Всички

замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5 (след 11.26

ч.), 6, 7, 15, 16, 23, 24 и 25 (до 12.50 ч.) март. Тогава по

стъклата след избърсване ще остават упорити бели „об-

лачета“.

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 март.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 5 (след 11.26 ч.), 6, 7, 17, 18, 21 и

22 март.

Недвижими имоти, мебели: 13, 14,

25 (след 12.05 ч.), 21, 22, 26 и 27 март. 

Автомобил, мотор или колело: 8, 9,

10 (до 12.38 ч.), 23, 24 и 25 (до 12.05 ч.)

март. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 19 и 20 март. 

Канцеларски материали и книги: 3,

4, 5 (до 11.26 ч.), 23, 24, 25 (до 12.50 ч.),

30 и 31 март. 

Спортни стоки: 10 (след 12.38 ч.), 11,

12, 19 и 20 март.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

15 и 16 март. 

Обувки и дрехи: 13, 14, 17 и 18 март. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 1, 2,

28 и 29 март.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАРТ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 19.03 (от 4.44
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 – 19.03 (от 6.35 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови на-

чинания. 

3-ти ЛД – 20.03 (от 6.58 ч.) Енергети-

ката на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 21.03 (от 7.24 ч.) Не взимай-

те прибързани решения. Усамотете се. Раз-

ходете се сред природата. Занимавайте с

дома и семейството си. Колективната ра-

бота няма да ви спори.

5-и ЛД – 22.03 (от 7.54 ч.) Делови ден.

Подходящ е за пътувания и за планиране на

генерални промени. Работете концентрира-

но. Не преяждайте. Целеполагането ще е ус-

пешно.

6-и ЛД – 23.03 (от 8.31 ч.) Смирете се.

Дайте прошка. Не изразявайте недоволство

на глас. Подходящ е за подмладяващи козме-

тични процедури. Ден за гадаене и пророче-

ства.

7-и ЛД – 24.03 (от 9.18 ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 25.03 (от 11.14 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в ор-

ганизма. Добре е да се гладува, за да се про-

чисти тялото.

9-и ЛД – 26.03 (от 12.18 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и самоиз-

мами. Добре е да дадете прошка. Практику-

вайте йога.

10-и ЛД – 27.03 (от 13.26 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 28.03 (от 14.36 ч.) Много мо-

щен ден. Активира се вселенската жизнена

енергия кундалини. Добре е да прочистите

организма си. Внимавайте с режещи инстру-

менти.

12-и ЛД – 29.03 (от 15.43 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ е

за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 30.03 (от 16.48 ч.), както и
на 1.03 (от 15.44 ч.) Ден за активни кон-

такти, работа с информация и учене. Сами

си пригответе и изпечете хляба. Не преяж-

дайте.

14-и ЛД – 31.03 (от 17.51 ч.), както и
на 2.03 (от 16.51 ч.) Много подходящ за

започване на важна работа, за физическо на-

товарване, за работа с информационни из-

точници и свещени текстове. Отваря се

третото око. Прочистете организма си.

15-и ЛД – 3.03 (от 17.56 ч.) Сънищата

са верни и важат за месец напред. Лош ден

за секс.

16-и ЛД – 4.03 (от 18.58 ч.) Ден за пос-

тигане на вътрешна хармония. Старайте се

да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 5.03 (от 20.00 ч.) Подходящ е

за удоволствия, общуване и физически нато-

варвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 6.03 (от 21.02 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-чрев-

ния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 7.03 (от 22.04 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отървете

от чуждото влияние.

20-и ЛД – 8.03 (от 23.09 ч.) Получават

се духовни знания. Не проявявайте гордост!

21-ви ЛД – 10.03 (от 0.04 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започва-

не на нова работа, спортуване и пътешест-

вия.

22-ри ЛД – 11.03 (от 1.19 ч.) Ден на

мъдростта. Предайте на другиго своите

знания. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 12.03 (от 2.21 ч.) Този ден е

символ на саможертвата – простете на дру-

гите, разкайте се. Добре е да се пости. Не

правете секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД – 13.03 (от 3.19 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепване

на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 14.03 (от 4.07 ч.) Всичко на

този ден става с лекота, с вътрешен порив.

Спонтанно могат да се появят телепатия и

ясновидство. Днес не бързайте!

26-и ЛД – 15.03 (от 4.47 ч.) Въздържай-

те се от активна дейност и постете. Пес-

тете си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 16.03 (от 5.20 ч.) Ден за прек-

ратяване на контакти с лоши хора. Почи-

вайте и медитирайте. Ще имате прозрения. 

28-и ЛД – 17.03 (от 5.48 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 18.03 (от 6.12 ч.) Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започвай-

те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

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, 9, 10 (до 12.38

ч.), 17, 18, 25 (след 12.50 ч.), 26 и 27 март.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 6, 7, 15, 16, 23

и 24 март. На тези дни с поливането има опасност да про-

вокирате появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 8, 9 и 10 (до

12.38 ч.) март.

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 избере-

те датата, най-добре посетете зъболекаря в периода от 5

до 16 март. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ:
през периода от 20 до 22 март. И в никакъв случай не хо-

дете на зъболекар на 4 март (пълнолуние) и на 19 март

(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  ББЛЛИИЗЗННААЦЦИИ

През март 2007 г. Луната се
намира в Близнаци на датите
23-ти, 24-ти и 25-и (до 12.50 ч.).
В дните, когато Луната ми-

нава през Близнаци, хората се
настройват на интелектуална
честота. Нуждата от обмен на
информация става приоритет-
на. Затова тези дни са много
подходящи за срещи, контакти
и запознанства. Изпитите се
взимат с лекота, лекциите и
уроците се слушат с удовол-
ствие. Ако отдавна отлагате
написването на писмо или обаж-
дането на приятел, направете
го сега. Периодът е подходящ за
рекламна дейност, явяване на
интервюта за нова работа,

търговски сделки, работа с до-
кументи, банкови и обменни
операции. Без проблем ще изла-
гате мислите си писмено, ще
запаметявате информация и ще
усвоявате тънкостите на нова
професия. Търговията върви без
проблем на тези дати. 

Периодът е 
благоприятен за:

�Краткотрайни пътувания,
извънградски разходки и авиопъ-
тешествия (но не когато Луна-
та е в пълнолуние!), разходки на
чист въздух. �Периодът е бла-
гоприятен за екстрасензорно
лечение и очистителни процеду-
ри, краткотрайни гладувания и
лека гимнастика на ръцете и
китките. Черният дроб се пов-
лиява много добре от лекарства
и отвари. Особено за пиене на

отвари и лекарства за черния
дроб. Много добри резултати
дават ароматотерапията и ин-
халационните процедури. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Всичко, свързано с любовта,
брака и партньорствата, ще се
проваля. Започнатото ще е нет-
райно, делово и лишено от дълбо-
чина на емоцията. �Не е жела-
телно да купувате и продавате
недвижимо имущество. �Съще-
ствува реална опасност от лъ-
жи, измами и сплетни. �Не е же-
лателно да се подлагате на опе-
рация на белите дробове, ръцете
и китките (това не важи за
спешните случаи!). Сега най-уяз-
вими са нервната и дихателната
система. Затова не пушете и не
стойте в задимени помещения.

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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�Не си правете маникюра и пе-
дикюра точно през тези дни. Ни-
то пък скубете веждите си.

Съветите 
на астролога

�Препоръчвам ви точно сега да
си купите нови книги или канцела-
рски материали за вашия офис.
�Изцяло се предайте на желание-
то си за образование, обучение.
Можете да извлечете полза от
воденето на интелектуални раз-
говори. �Думите, които изрича-
те, ще са много въздействащи.
Използвайте ги разумно. �Кога-
то Луната е в Близнаци, хората с
лекота възприемат промените и
по-лесно се адаптират. Все пак
имайте предвид, че това е и пери-
од, в който може да проявите не-
решителност, да действате ле-
комислено, да вземете бързи, не-
обмислени решения и да направи-
те прибързани изказвания. Зато-
ва обмисляйте добре думите и
действията си. �В контактите
си с хората ще усетите, че проя-
вявате разговорливост, често
стигаща до бъбривост. На някои
това може да досади. �Колкото
и да сте действени и енергични,
все пак и вие си имате лимит на
силите. Ако ги пилеете, без да си
почивате, има опасност да изпад-
нете в нервна криза.

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ББЛЛИИЗЗННААЦЦИИ

��
Вие сте общителни, прия-
телски настроени, но се

интересувате от другите само
за кратък период от време.
Впечатлявате се лесно, но има-
те неутолима потребност от
разнообразие и новости. 

��
Възприятията ви служат
повече на интелекта, от-

колкото на емоциите. Умеете

безпристрастно да наблюдава-
те и да разсъждавате. Въпреки
че умът ви на моменти може да
е доста объркан, възприятията
ви са много бързи и точни. Мно-
го сте наблюдателни и успявате
точно да пресъздадете всичко. 

��
Гъвкави и адаптивни сте
и в повечето случаи имате

повече от едно призвание. 

��
Обичате действието и
движението. 

��
Ръцете са вашето богат-
ство – изключително бър-

зи и сръчни сте. Хората с Луна
в Близнаци са едни най-талант-
ливите занаятчии. 

��
Проявявате интерес към
изкуствата, литература-

та и всички области, включва-
щи комуникация. Вие винаги
вършите няколко неща на-
веднъж и ако това може да раз-
более някого другиго, за вас е не-
що нормално. 

��
Обичате да четете книги,
да сърфирате в интернет

и да говорите по телефона. 

��
Умеете да проявявате и
хитрост понякога и така

галантно да ласкаете, че дори и
отстрещната страна да преду-
сети вашите намерения, ще ви
се подчини. 

��
С лек и приятен характер
сте. Остроумните ви ше-

ги развеселяват хората около
вас. 

��
Дори да попаднете в труд-
на ситуация, това не ви по-

тиска. Не губите чувството си
за хумор и присъствие на духа. 

��
Понякога имате склон-
ност да се тревожите

прекалено. 

Ако общувате 
с човек с Луна 

в Близнаци
Понякога той ще ви изглежда

резервиран и дистанциран. Не
бързайте да се разочаровате и

да го преценявате като студен
и необщителен. Получава се та-
ка, защото вашият събеседник с
Луна в Близнаци в момента мис-
лено обработва колосални коли-
чества информация. Ако го изча-
кате да приключи, ще станете
свидетел на един прекрасен ана-
лиз на случилото се. Трябва да
знаете, че тези хора често се
тормозят от противоречиви и
най-вече променливи чувства.
Тяхната неспокойна природа ви-
наги търси нещо ново и ако иска-
те да задържите вниманието
им, трябва винаги да ги изненад-
вате с нова и актуална информа-
ция в разговорите. Не очаквай-
те от тях дълготрайни
чувства и неизменна преданост.
Но едно е сигурно – с тях няма
да ви е скучно. Тези хора не са об-
себващи и задушаващи, но за-
помнете – те ще искат да се
държите с тях по същия начин!

Ако сте мъж 
с Луна в Близнаци

Имате потребност от инте-
лигентна партньорка. Твърде ве-
роятно е тя да се занимава с об-
ществено значими дейности. Не
е изключено да работите заедно
в сферата на търговията или ко-
муникациите. Когато общувате
с жените, на първо място се ин-
тересувате от нивото на тех-
ния интелект и от умението им
за общуване. И чак след това от
другите им добродетели.

Ако сте жена 
с Луна в Близнаци

Вие изглеждате равнодушна
по темите семейно огнище и
деца. Възможно е да създадете
впечатлението, че сте повъ-
рхностна в отношенията си с
близките си. Но това е само
привидно, защото можете да
сте перфектна майка и домаки-
ня. Но преди да се захванете с
тенджерите и памперсите, вие
първо имате нужда да задоволи-

те интелектуалните си пот-
ребности. Много често ще ви-
дите такива жени да четат
или да пишат, докато готвят
или приспиват бебето. Това оп-
ределено не ги прави по-лоши
майки от другите. Когато де-
тето им порасне, те се грижат
на първо място за образование-
то и развитието му.

Здраве и начин 
на хранене

Луната в Близнаци предполага
много бърза обмяна на вещест-
вата, която „гълта“ и много
кислород. Затова за вас наисти-
на е много важно и необходимо
да се движите повече на чист
въздух и да не пушите, разбира
се! Опитайте да не запалвате
цигара поне една седмица и да не
стоите в задимени помещения
и ще разберете за какво гово-
ря... Практикувайте дихателни
упражнения. Те ще ви предпа-
зят от простудни заболявания.
Нервната система също ви е
слабо място – почти всички за-
болявания, от които страдате,
са на нервна почва. 

Трябва да консумирате храни,
богати на калций. Те ще туши-
рат свръхвъзбудимостта на
нервната ви система. Предраз-
положени сте към безсъние и
тревожност. Ако не им обърне-
те внимание, бързо могат да се
трансформират в хронична
умора и депресия. 

Млякото, яхниите, топлите
супи и прясно изпеченият хляб
ви действат успокояващо. Ле-
щата, макаронените изделия и
оризът са подходящите за вас
храни. На масата ви е добре да
има също пилешко месо, твърдо
сварени яйца и грейпфрут. За-
почвайте деня с обилна и ста-
билна закуска, в която да преоб-
ладават ядките, семената и су-
шените плодове (с други думи,
мюсли). 

МИШЕЛ

* Ако не знаете в кой знак се намира вашата рождена Луна, изпратете на имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net – името,
датата и часа си на раждане (по възможност да е точен до минути). Добре би било да посочите и града, в който сте родени, точния си
имейл (или стационарния си телефон). Или пък напишете всичко това в писмо до БЕЛА (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2). Ще ви отговоря
колкото е възможно по-бързо. Можете да оставите 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: „Холивудски съпруги“. „Цаира“. Лик. Атом. Чакал. Икрам. „Амеде“. Дорота. Оникс. Хан. Раб. Годеж. Драма. Ро. Макет. Ано (Жан
Жак). Се. Сватба. Валяк. Кан. Аков. Избор. Проба. „Нисан“. Ре. Сак. ЗИЛ. КА. Арат. Клан. Бод. Зу. Стаи. Отава. Ананим. Савак. НЕТ. Пад.
Откуп. Робот. Талар. Конак. Руанда. ОРО. Бас. Хайдн (Йозеф). Оология. Лепило. Тасман (Абел). Як. 
ОТВЕСНО: Помада. Везни. Туткал. Кобра. Билка. Косе. Рицар. Откос. Лисун. Валог. Барака. Апахи. Луи. Томан. Нанов (Вълчан). Кал. Дриада. Тар.
Йо. Исак. Ек. Акорд. Роже. Бунт. „Милан“. Аноа. Симид. Етнос. Лък. Крава. Рабат. Дом. Асана. Перон. Тала. Срам. Молар. Адапа. ОН. Утеха.
Якост. Налог. Ягода. Скоба. Зидария. Имение. Вакуум. Рояк.
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NAILSPACE ОТ DEBORAH. ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, КОИТО ОСТАВЯТ СЛЕДА.

НОВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИНИЯ NAILSPACE, САМО ЗА ТВОИТЕ НОКТИ, САМО ОТ DEBORAH!

1 2

3
4

Официален дистрибутор: Еверет София ЕООД, тел. 02/ 957 17 01

1Серията Тitanium се със-

тои от 7 великолепни про-

дукта, предназначени за гри-

жа за ноктите – експресен

заздравител, втвърдяваща

база, калциев гел, изглаждаща

база, бързосъхнещ завършек

за блестящ и дългоиздръжлив

маникюр, избелваща база, из-

сушител за лак.

2Серията SPA е съставе-

на от 7 прекрасни про-

дукта – гел, стимулиращ

растежа на ноктите, балсам

против стареене за кожички

и нокти, ексфолиант за ко-

жички, пилинг маска за нок-

ти, серум против стареене

за ръце и нокти, подхранващ

крем за ръце и 2-фазен лако-

чистител без ацетон.

3Серия French Therapy
е съставена от 4

комплекта за френски

маникюр. Всеки комп-

лект съдържа 2 лака за

френски маникюр – еди-

ният е бял, а другият е в

цвят и с ароматотера-

певтичен ефект на маг-

нолия, праскова, ванилия

или орхидея.

4 Аксесоари От аксе-

соарите се предла-

гат изкуствени нокти,

четвъртити в натурален

цвят, четвъртити нокти

в розово, изкуствени нок-

ти обли в розово и нату-

рален цвят, 24 лепенки за

нокътна плочка, както и

блестящи аксесоари за

кожа и нокти.

Предлагат се и комплекти за идеален маникюр, всеки

от които се състои от 3 части. Предлагат се в 2

разновидности: за здрави нокти – състои се от

втвърдяваща база, пилинг маска и пила, и за твърди

нокти – състои се от гел, стимулиращ растежа на

ноктите, експресен заздравител и пила.
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