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ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

Ãèíêà ËÀÇÀÐÎÂÀ („Èâåò ôåøúí”)

ÑÒÀÉËÈÍÃ

Åâäîêèÿ ÍÈÊÎËÎÂÀ

ÊÎÑÀ

ñàëîí çà êðàñîòà LOREN – óë. „Öàð Àñåí“ 36

ÃÐÈÌ

Íàäÿ ÑÈÐÀÊÎÂÀ

ÎÁËÅÊËÎ

ÊÎÐÈÖÀÒÀ

гр./с. ....................................................... п.к. ............. община .................................
област ..........................................ул. .........................................................................
№ ....... бл. ....... вх. ....... ап. ....... тел. ......................................... години ...............
име, презиме, фамилия .............................................................................................
какво работиш (или учиш) .....................................................................................

Талон № 03

�

Всеки месец публикуваме талон за участие 
(общо 12 за годината), който дава шанс 
за много награди и една Голяма награда!
Попълвайте и изпращайте талоните на адреса
на редакцията. Те ще ви дадат шанс да сте сред
късметлиите, които всеки месец ще радваме с
десетки награди. 
След публикуването на 12-ия талон чрез жребий
(сред всички участвали през годината) ще бъде
присъден и БЕЛА ПРИЗ за 2007 г. – 
супернаградата на списание „Бела“:
�� козметични процедури
�� грим и прическа
�� облекло
�� аксесоари

т. е. всичко, от което се нуждае
една жена, за да се почувства bella
в празничните нощи!

Колкото повече талони ни изпратите, толкова
по-голям е шансът да сте късметлийката! 
Изпращайте изрязаните талони най-късно 
до 15-о число на всеки месец.

ÇÀ ÆÅÍÈÒÅ, ÊÎÈÒÎ ÇÍÀßÒ

È ÍÅ ÇÍÀßÒ ÊÀÊÂÎ ÈÑÊÀÒ

цитат на броя

„ДА СЕ СТАРЕЕ, Е
ОТЕГЧИТЕЛНО, НО ТОВА Е
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН 
ДА СЕ ЖИВЕЕ ДЪЛГО.“

Бърнард Шоу

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 Г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 3

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №02-ЕПИЛАТОР НА BRAUN, ПЕЧЕЛИ Ивелина Караджова от
Димитровград. Награди печелят ощеВалентина Маешка от Мездра, Таня Михайлова от Варна, Ви-
олета Диянова от Бургас, Атанаска Славкова от Хисар, Тихомира Толева от Свиленград, Мария
Назърова от Хасково, Поля Панова от Горна Митрополия, Надежда Сгивасарска от Пловдив, Ал-
бена Стоянова от София и Рени Димитрова от Чипровци.

Книги от „Еднорог“ 

КАРТА НА

ЗА КОЗМЕТИчНИ ПРОЦЕДУРИ

ПО ИЗБОР

НА СТОЙНОСТ 100 ЛВ.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 Г.

Книги от 
„Колибри“ 

Книги от „Бард“ DVD-та от „Тандем“

Schwarzkopf

Spirig pharma

Книги от „Хермес“ 

Сарантис

И ПОДАРЪЦИ ОТ:
Kendy
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През

АПРИЛБЕЛА календар

Кажи „НЕ“ на...Кажи „НЕ“ на...
Взимай си и сутрешен душ! То-
ва, че си се изкъпала грижливо
вечерта, въобще не ти пречи
да се пъхнеш за пет-десет ми-
нути под водата и на сутрин-
та. Хем ще се разбудиш по-
бързо, хем няма да миришеш
на пот в маршрутката. Нали
питаше защо всички германки
ухаят толкова неестествено
хубаво. Е, за това – къпят се
минимум два пъти на ден.

...полухигиената

Всички тези торбички с яркоцветни надписи са пълни с
вредни вкуснотии. Но можеш съвсем спокойно да живееш
без чипс, бонбони, снаксове, вафли и бисквити, нали? Изк-
лючи храните, пълни с вредни Е-та и консерванти от
ежедневието си, и ще видиш, че неусетно ще свалиш два-
три килограма и без да пазиш диета.

...храните 
в лъскави пликчета

Ритуалното ходене вечер на ресторант с прияте-
ли е занимание по-скоро за зимата. Обикновено то
завършва с тежък махмурлук на сутринта и с три
порции пържени картофи в стомаха. Ако толкова
те влече, поне ходете на суши бар, защото храна-
та там е здравословна. Но БЕЛА все пак те съвет-
ва да отидеш на театър или на кино. Откога не си
стъпвала в Народния, а? Хайде, че скоро актьорите
ще излязат в лятна ваканция. Не позволявай на
гастрономията да „изяде“ културата!

...тежките 
ресторантски вечери

Време е да измиеш прозорци-
те и да лъснеш кухненските
шкафове и отвътре. Ако
толкова се оплакваш от лип-
са на време, плати на чистач-
ка, но го направи. Пролетта
е време за промени, за ново
начало, за започване начисто!

...мръсотията 
вкъщи

Гледай новините, за да си информирана, и веднага
го изключи. Ако гледаш телевизия планово и из-
бирателно, ще успееш да намериш време да свър-
шиш хиляди по-интересни неща. Е, любимите си
сериали и стойностните филми не ги пропускай.

...телевизора
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Е
дна моя приятелка често обича да
констатира: „Всички битки с младо-
стта са обречени на неуспех, но ние
продължаваме да ги водим.“ И по-доб-

ре, ако питате мен. Въпросът не е в спечел-
ването на битките, а в активността, в
живеца. 

Прилежното сутрешно напластяване на
anti-age крем по лицето може и да не дове-
де до изглаждане на бръчките, но със сигур-
ност има успокояващ ефект – правим как-
вото трябва, остаряваме правилно, пък
каквото ще да става. Думата „остарява-
не“ не ни е любима, но думата „дълголетие“
е музика за всички уши.  

Ако имаме късмет, можем и да доживеем
до 90-годишна възраст. 

Ах, колко страшно звучи! 
Веднага си представихте бръчки, бръчки и

крива, начервена усмивка пред торта с
много свещи? Но все пак не бихте се отка-
зали от дълголетието, нали? Всички години
на белия свят са подарък, който, разбира се,
не се получава даром, а се заслужава – с дис-
циплинирано здравословно хранене, с ограни-
чаване на алкохола, с никакво пушене, с пос-
тоянни проверки на нивата на холестерола
и с превантивни мерки против раковите за-
болявания. Е, има и щастливци, които сти-
гат до дълбоки старини и без напъни. Въп-
рос на гени! Но на мнозинството от нас ни
се налага да остаряваме красиво и правилно
с пот на чело и доста старания. Такива са
повелите на времето. Да изглеждаш добре,
днес е престижно.

Правилното остаряване 
е скучно 

Много жени обаче до такава степен се
фиксират върху съхраняването на здравето
и младостта си, че направо живи да ги ожа-
лиш! Живот ли е то, тяхното?! Стават
рано сутрин, правят гимнастика, щурат се
като луди по супермаркетите, за да наба-
вят животоудължаващите биопродукти,
карат редовно велоергометър, гримират се

и се разгримират по час. И въобще, стре-
мят се да спазват всички предписания на
женските списания, в това число и на БЕ-
ЛА. Те знаят наизуст списъка с антирако-
вите храни. Разговорите с тях обикновено
се въртят около сурови моркови, витами-
ни и козметични подмладяващи процедури.
Те са толкова опиянени от идеята да оста-
ряват по правилата, че с жар се втурват
да печелят привърженици за каузата си и да
досаждат на другите със здравословни
предписания. Превръщат се в нещо като
мисионерки на здравословния начин на жи-
вот, защото все пак си е драма да остаря-
ваш правилно сам-самичка, без солидарна
подкрепа. 

Лично аз обаче не признавам живот, в кой-
то вкусовите рецептори не участват и в
който приятните лудости са задушавани
от дисциплината. 

Без екстремизъм!
Да се страхуваш от старостта, е нещо

нормално, но когато прекрачиш границата,
се превръщаш в екстремистка, в изперкала
и досадна леля. Вярно е, че един пищен праз-
ник с печено свинско, с повече от пет изпу-
шени цигари и с няколко часа сън по-малко
ще съкрати живота ми с няколко часа и ще
ми образува още една бръчка около очите,
но пък ще ми остане мил спомен, към кой-
то ще се връщам с удоволствие, ако, дай
боже, доживея до заветните 90 години. Аз
лично искам да съм щастлива тук и сега.
Знам, че „ако пазя диета и спортувам през
ден, ще се чувствам, разбира се, сто на сто
подмладен“ (мъжкият род е в полза на ри-
мата). Но в името на живия живот бих
махнала с ръка: колкото – толкова.

Мариана ЯНЕВА

АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Колкото – толковаКолкото – толкова

“
„Младостта си отива и дори без тъга,

няма даже емоции – накъде, докога?
Може би дотогава, докогато умрем,
младостта си отива не съвсем, не съвсем.

Михаил Белчев
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БЕЛА ПРИЗБЕЛА ПРИЗ

Тя е на 27 години. Освен че се ус-
михва обаятелно, се оказа, че

умее да позира артистично пред
камерите на няколкото тв опера-
тори. Нашето внимание и това на
обективите изобщо не я смути. Ва-
ля охотно сменяше тоалет след
тоалет по време на „фотосесията“
є за списание „Бела“ и суетно се
въртеше пред огледалото, сякаш
цял живот това е правила. 
Всъщност Валя е мебелен дизайнер
– знае как се проектират, сглобя-
ват и реставрират мебели. Като я
гледам, ми се струва, че за нежна
девойка като нея е съвсем немисли-
мо да опъва ратанови облегалки, да
резбова елементи, да разглобява,
сглобява, подлепя, притиска, опъва
и преценява качествата на фурни-
ра. Но по начина, по който говори
за работата си, човек остава с впе-
чатление, че си я върши с любов.

≈≈‰‰ËËÌÌ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎÂÂÌÌ  ‰‰ÂÂÌÌ  
ÁÁ‡‡  ¬¬¿¿ÀÀflfl

««‡‡  ‚‚ÚÚÓÓ‡‡  ÔÔÓÓÂÂ‰‰ÌÌ‡‡  „„ÓÓ‰‰ËËÌÌ‡‡  ìì¡¡ÂÂÎÎ‡‡îî  ‚‚˙̇˜̃‚‚‡‡  ÒÒ‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ‡‡  „„ÓÓÎÎˇ̌ÏÏ‡‡  

„„ÓÓ‰‰ËË¯̄ÌÌ‡‡  ÌÌ‡‡„„‡‡‰‰‡‡  ìì¡¡≈≈ÀÀ¿¿  œœ––»»««  ÁÁ‡‡  ÊÊÂÂÌÌËËÚÚÂÂ,,  ÍÍÓÓËËÚÚÓÓ  ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌ÚÚ  ËË  

ÌÌÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡ˇ̌ÚÚ  ÍÍ‡‡ÍÍ‚‚ÓÓ  ËËÒÒÍÍ‡‡ÚÚîî..  ««‡‡  22000066  „„ÓÓ‰‰ËËÌÌ‡‡  ÚÚˇ̌  ··ÂÂ  ÔÔËËÒÒ˙̇‰‰ÂÂÌÌ‡‡  

˜̃ÂÂÁÁ  ÊÊÂÂ··ËËÈÈ  ÌÌ‡‡  ˜̃ËËÚÚ‡‡ÚÚÂÂÎÎÍÍ‡‡ÚÚ‡‡  ÌÌËË  ¬¬‡‡ÎÎˇ̌  »»‚‚‡‡ÌÌÓÓ‚‚‡‡  ÓÓÚÚ  ƒƒÓÓ··ËË˜̃..  

ÕÕ
акарахме Валя да се почувства като холивудска звезда, макар и за един ден, като я
поглезихме с козметични и SPA процедури, декоративна и бяла козметика, грим, при-
ческа, нови рокля, обувки и аксесоари плюс романтична вечеря за двама – и всичко

това пред любопитното око на камерата, която запечати нейния специален ден – 16 март.

≈≈‰‰ËËÌÌ  ÒÒÔÔÂÂˆ̂ËË‡‡ÎÎÂÂÌÌ  ‰‰ÂÂÌÌ  
ÁÁ‡‡  ¬¬¿¿ÀÀflfl

ÕÕ¿¿√√––¿¿ΔΔƒƒ¿¿¬¬¿¿ÕÕ≈≈

ÿÿŒŒœœ»»ÕÕ√√

В компанията на Гена Райчева (вляво) – 

изпълнителен директор на „Дакс медия“,

и Маринела Жечева – управител 

на SPA хотел „Царско село“ – София. 

Плакетът „БЕЛА ПРИЗ“ – 2006, 
бе връчен на Валя лично от 

ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА – председател 
на ДАМС и лице на списание „Бела“,
на специално организиран коктейл 

в SPA хотел „Царско село“.
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РОКЛЯ, ЧАНТА 
И ОБУВКИ

10.30 ч. От изискания магазин 
на MOTIVI „Принцеса Бела“ 
си избра малка черна рокля, 

сребристи обувки и ефектна чанта.
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SSPPAA  ÏÏ‡‡ ÒÒ ‡‡ÊÊ

16.55 ч. За да се почувства отпочинала и с наст-

роение за романтичната вечеря за двама, която

партньорите ни от комплекс „Царско село“ по-

дариха на Валя, те първо я подложиха на специа-

лен релаксиращ комплекс SPA процедури. 

Валя Иванова 
в пълния є блясък 

в компанията 
на редактор мода 

и козметика 
Теодора Станкова, 

която я придружаваше 
навсякъде през 

целия ден.

Текст Теодора СТАНКОВА   Снимки Ивайло ТОДОРОВ

Телевизия „Канал 3“ засне 30-минутен филм „Един специален ден“, който ще бъде излъчен 
на 30 март от 22.30 ч. (с  повторение на 31 март между 14.30 и 15.00 ч.).

КОЛИЕ И ОБИЦИ 

12.15 ч. В магазина за сребърна бижутерия 

„Скарабей“ Валя спря избора си на масивно

сребърно колие за рокля с гол гръб и 

оригинални обици – перфектните допълнения 

за вечерния є тоалет.

ДЕКОРАТИВНА 
КОЗМЕТИКА
13.00 ч. С вещата помощ
на козметик-консул-
тант от SANS SOUCIS
призьорката ни се сдоби
с маркова бяла и декора-
тивна козметика. 

BEAUTY
ПРОЦЕДУРИ
13.45 ч. Козметичен

център Dermapro 
поглези Валя 

с най-модерните 
разкрасителни 

процедури 
за лице.

ПРИЧЕСКА И МАНИКЮР
15.00 ч. Нашите любими фризьори от 
салон Murphy – Мърфи и Мони, както 

и маникюристката Кали се погрижиха 
за блясъка на косата и ноктите 

на призьорката ни.
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МОДАМОДА

Fashion лятото идва! 
И, естествено, е придружено от 

неизбежния за всяка жена въпрос: 
„Какво ще се носи?“ Нашите напътствия

ще ти помогнат да си направиш 
строен шопингплан. Ще споменем 

най-необходимото – онова, 
без което модният ти гардероб 

няма да може да мине.

ПРЕЗ МОДНИЯ СЕЗОН ПРОЛЕТ-ЛЯТО 2007

ЖЕНСТВЕНОСТ

А LА 80-ТЕ

Този аутфит е пер-
фектен за бизнесда-
мите, които искат
да изглеждат неб-
режно елегантни.
Риза на тънко райе,
прав черен панталон
с широк колан-пояс
(за предпочитане от
стреч) и сатенена
черна джуфка за за-
качка.

ЧАНТА МЕТАЛИК

Сребриста, златис-
та или бронзова –
ти реши. Ако си я
купила през зимата,
когато тя излезе на
мода, сега няма да
харчиш излишни па-
ри. Ако не си, лошо,
ще трябва да похар-
чиш някой лев, ако
искаш да си cool. С
други думи – метали-
зирана...

ПОЛА ЛАЛЕ

Дали да е с басти,
или без басти отп-
ред, ще решиш ти,
съобразявайки се с
фигурата си. Но
кройката „лале“
стои много добре
почти на всички да-
ми. Тя прави силуета
много секси. Добре
се комбинира с бяла
шемизета с „офице-
рска“ якичка.
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РОКЛЯ

С А СИЛУЕТ

Тя е „открита“ още
през 1955 г. от
Кристиан Диор. Ни-
що ново под слънце-
то. Линията є е изк-
лючително
женствена – разкро-
яването надолу и
липсата на вталява-
не прикриват някои
чисто женски
несъвършенства, ка-
то бричове и по-ши-
рок ханш. Затова
пък коленете и ра-
менете са извадени
на показ и изглеждат
перфектно под тази

дреха.

РОКЛЯ ТУНИКА

Избери я в ярък, модерен за сезона цвят –
например в доматено червено. Но може и
в ярко жълто. Тя е многофункционална и
изключително приятна за носене. Особено
ако е от памучен, проветрив плат.

ШИРОК КОЖЕН КОЛАН

Без него не можеш да минеш през това ля-
то. Нали се завръща стилът на 80-те...

ГАЩЕРИЗОН, 
НО КЪС!

Ако ти харесва сти-
лът на Сиена Милър
и ако имаш дълги и
стройни крака за по-
казване, прибави в
гардероба си и тази
малко странна дреха.
Комбинирана с под-
ходящите обувки,
тя може да се обле-
че и по повод на ня-
кое градинско парти.
За ежедневието за-
ложи на цветовете
капучино или кемъл.

ШЛИФЕР

Да, да – той е кул-
товата връхна дреха
в модата пролет/ля-
то 2007. И придава
английска елегант-
ност на всеки силу-
ет. Модерен е вта-
лен, с маншети и
пристегнат с яркоц-
ветен широк колан
през талията. И за
да си в стилистика-
та на 80-те, избери
колан с катарама във
формата на сърце.
Или на пеперуда.

ЛАчЕНИ ОБУВКИ

Те също са много ак-
туални през този
моден сезон. Избери
ги със средно високи
токчета и със заоб-
лени муцунки. Може
да са черни, но може
и да са ярко черве-
ни... Зависи от вкуса
ти.

КЪСО САКО

ТИП ЯКЕ

Късо до талията и
даже над нея. То ще
е твоят „спасител“,
когато времето
навън захладнее. Из-
бери го в по-неутра-
лен цвят, за да мо-
жеш да го комбини-
раш с повече панта-
лони, поли и блузи.
Колкото и елегант-
но да изглежда оба-
че, не забравяй, че
все пак е спортна, а
не официална дреха.
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една смела чистка можеш да опраз-
ниш рафтовете и закачалките така, че да
остане само най-необходимото. Не се коле-
бай да изхвърлиш ненужните „парцали“ –
действа прочистващо и на душата. Пък и
можеш да използваш момента да вкараш
малко по-елегантни тоалети в гардероба
си. Не знаеш откъде да започнеш? БЕЛА се
постара и помисли заради теб. Просто
следвай съветите ни. 

Да, да, знаем, че бюджетът ти е ограни-
чен. Затова сме се ограничили в предложени-
ята си до най-необходимото. Но нали искаш
все пак да изглеждаш по-женствено и по-еле-
гантно? Тогава избери и купи дрехи, които
да се съчетават оптимално помежду си.

Избери един цвят 
в качеството му 
на основа 

Черен, тъмносин и пясъчножълт – то-
ва са най-надеждните. Но ти можеш да се
спреш и на червен, тъмновиолетов или до-
ри каки. Цветът основа трябва да е някой,
който много обичаш и който подчертава
тена ти. В него избирай основните дрехи в
гардероба си – тези, без които не можеш!

Купи си удобна права
едноцветна рокля 
в неутрален цвят 

Тя може да е копринена, ленена или памуч-
на – зависи от стила, в който предпочиташ
да се носиш. Не забравяй да купиш и подхо-
дящи към роклята сако или жилетка. Ако
предпочетеш ансамбъла рокля–сако, спри се
на късо до талията сако, което можеш да
комбинираш и с други дрехи от гардероба си.
Роклята не бива да те „описва“, т. е. не би-
ва да е прекалено тясна. Ако, разбира се, ти
сама не целиш този „описателен“ ефект. За
предпочитане е да е от типа „катър сезон“,
да е със семпла кройка и да е в непретенцио-
зен цвят. Може да е вталена или не, с ръка-
ви или без, с яка или без. Дължината й избе-
ри според достойнствата на коленете си.
Трикотажните и плетените рокли, съчета-
ни със семпла жилетка, се вписват перфе-
ктно в кежуъл стила на обличане. Стилно
изглежда роклята в кройка „трапец“.

Едноцветен ансамбъл
(костюм) от две час-
ти в неутрален цвят 

Тази „двойка“ е задължителна за дамите,
които искат да изглеждат добре по вся-
какъв повод. Ако работиш в офис, избери
пола от плат, който пада добре (или пък

УПРА
Ж

НЕН
ИЯ

ПО С
ТИ

Л

ЧЧииссттккаа  ннаа  
ГГААРРДДЕЕРРООББАА
СТИГА С ТЕЗИ ДЪНКИ И ТЕНИСКИ!

ШШккааффъътт  ттии  ее  ппъъллеенн  сс  ттяяхх,,  ппррииззннаайй  ссии..  
ННяяккооии  ддаажжее  ссаа  ддооссттаа  ооввееххттееллии  ии  ррааззддъъррппааннии..  

ККааттоо  ггоо  ооттввоорриишш,,  ии  ддррееххииттее  ттии  ппааддаатт  ннаа  ггллааввааттаа..
ДДррееххии,,  ккооииттоо  ннее  ннооссиишш.... ..  ИИззллиишшннии  ддррееххии.. .. ..  

ИИ  ввссее  ссппооррттннии.... ..

1.

2.

3.

СС
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строга права пола от твърд плат), и ри-
за (или сако) в английски стил, която да
прилепва по тялото, но не и да е прекалено
тясна. За предпочитане е блузата и полата
да са от една и съща материя. 

За ежедневието избери удобни пантало-
ни от мек плат и риза, която може да се
носи и над тях, и пъхната в тях. Ризата в
този случай трябва да е малко по-широка.
За предпочитане е да е от стречматерия,
за да може да се разтяга и да се носи и вър-
ху поло (в ролята на връхна дреха). Вместо
риза можеш, разбира се, да се спреш на сако.

Която и от двете „двойки“ обаче да избе-
реш, подбери цветовете на дрехите така,
че да подхождат на цвета на късото сако,
което си купи към роклята. 

Разноцветен ансамбъл
от две части

„Рисунъкът“ му трябва да включва люби-
мия ти цвят основа, но също и много други
твои любими цветове – ярки или пастелни.
Освен това дрехите, които ще участват в
този ансамбъл, могат да са на райета, на
ленти, на цветя или на каре – това зави-
си от твоите предпочитания. Добре би би-
ло горнището на разноцветната „двойка“
да кореспондира добре с долнището от ед-
ноцветната „двойка“ или обратно. Вместо
пола (ако си избрала пола за едноцветния ан-
самбъл) сега можеш да купиш панталон. Но
и в разноцветния вариант горнището и
долнището трябва да са от една и съща ма-
терия. Можеш да носиш този тоалет като
самостоятелен „костюм“, да съчетаеш
елементите му с елементи от едноцвет-
ния ансамбъл или пък с късото сако (или жи-
летката) към роклята.

Избери още един 
основен цвят 

Той трябва да се съчетава с първия цвят
основа. Например, ако първият основен
цвят, който си избрала, е черен, сега избери
сив. Ако първият ти основен цвят е пясъч-
ножълт, сега избери кафяв и т. н.

Купи блейзер или 
пуловер във втория 
основен цвят 

и пола или панталон, 
с които да съчетаваш 
избраното горнище 

В този случай горната и долната дреха
трябва да хармонизират перфектно по
цвят, но не е задължително да са от една и
съща материя. Обаче трябва да можеш
спокойно да комбинираш пуловера (или блей-

зера) от този ансамбъл с панталона (или
полата) от разноцветния ансамбъл. Или
пък панталона или полата от този ан-
самбъл – с връхната дреха от разноцветния
„костюм“. Добре би било също долнището
на този ансамбъл да е изработено от мате-
рия с интересна структура.

Добави към всичко 
дотук и две-три 
блузки в различен стил

и от различни материи, 
но в цветове, които 
присъстват в рисунъка 
на разноцветния „костюм“ 

Например блуза, риза и тънко трикотаж-
но пуловерче. Блузите могат да са с копче-
та или без копчета, с яка или без яка...
Както ти харесва. Каквото и да избереш
обаче, то ще се съчетава с всичко, което си
купила до този момент.

Накрая, ако имаш още
пари в портмонето,
прибави към всичко

един панталон (или една 
пола) от туид за разкош 

Цветът и на тази дреха е за предпочита-
не да е „извадка“ от рисунъка на разноцвет-
ния ансамбъл. Туидения панталон (или по-
ла) можеш да комбинираш почти с всичко,
което притежаваш до момента. 

Ако си изпълнила прилежно всички 
наши съвети, ще разполагаш с:

рокля;
късо сако (жакет) или жилетка;
едноцветен ансамбъл „двойка“ в не-

утрален цвят;
разноцветен „костюм двойка“,

който ще задава тон на гардероба ти и
елементите му ще могат да се съче-
тават с всички останали дрехи;

блейзер или пуловер;
панталон или пола във втория ос-

новен цвят с интересна структура на
материята;

няколко блузи (ризи или тънки пуло-
верчета) в цветове, които се съчета-
ват с цветовете на всички други дрехи;
панталон или пола от туид.

Тези дрехи могат да се съчетават по-
между си без проблем в множество ва-
рианти, особено ако добавиш към тях
и правилните аксесоари. И не ни бла-
годари. И ти можеше да измислиш
всичко това, ако беше седнала с хими-
калка и бележник в ръка.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

4.

5.

6.

7.

8.

Днес, за да осигурите на детето си 

тези чудеса, е необходимо то да посещава 

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙ“

ПРИ НАС ДЕТЕТО ВИ...
...ще играе в прекрасен парк
...ще разшири знанията си
...ще учи английски или немски
...ще спортува
...ще намери много приятели

Частна детска градина

„Рай“ работи през цялата

година, без ваканции!

При нужда може да 

оставите детето си 

до по-късно при нас, 

а когато се налага, 

може дори да пренощува 

в детската градина.

НИЕ СЕ ГРИЖИМ 
ВАШЕТО ДЕТЕ ДА БЪДЕ ЩАСТЛИВО!

София, ул. „Бистришко шосе“ № 47, 
тел. 02/961-13-33, моб.: 089/960-40-39; 

089/987-40-38; 089/957-88-91
е-маil: gradinarai@abv.bg, www.gradina-rai.com

13-годишна традиция в образованието!
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Частно начално училище „Рай“ е естествено

продължение на ЧДГ „Рай“. Приоритет на екипа ни

е да работи върху изграждането на личността

на детето – да бъде самостоятелно, знаещо и

свободно.

ПРИ НАС ДЕТЕТО ВИ ЩЕ...
... развие устната и писмената си реч
... учи чужди езици
... изгради умения за разказ и преразказ
... се научи да извлича важното и 

същественото от съдържанието 
на фундаменталните науки

... развие логичното си мислене

... изгради математически знания и умения

За свободното време на детето ви ние му пре-

доставяме възможности за участие в любими

спортове и дейности, развиващи го емоционално

и физически.

Частно начално училище „Рай“ е в нова сграда

със самостоятелни учебни стаи, физкултурен

салон, столова и обширен двор за игри и спорт.

При желание от ваша страна детето ви може да

посещава занятия и през летните месеци.



Õ
е е ли върховна несправедливост,
че точно когато в живота рязко
„дръпнем“ напред и нагоре, започва
обратното броене по направление

„остаряване“! Социалният ни изгрев, така
да се каже, съвпада по време с биологичния ни
залез. С някои редки изключения. Излиза, че
високият жизнен стандарт, който ние всич-
ки мечтаем и който в различните епохи от-
говаря, разбира се, на различни социални и
психологически показатели, се разминава
жестоко с биологичния ни стандарт. 
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Генетиците твърдят, че в течение на ми-

лиони години еволюция

средната 
продължителност 

на човешкия живот
е била приблизително 40 години. В съвре-
менната епоха и особено през последните
50 години обаче тя практически се е удвои-
ла. Без значение че от гледна точка на гене-
тиката и физиологията човешкото тяло
не е претърпяло кой знае какви промени – и
до днес всички хуманоиди започват да се
„скапват“ след 40-ата година от живота
си. Казано по-научно, на тази възраст и в
мъжкия, и в женския организъм се появяват

изменения, вследствие на които рискът да
се роди нездраво потомство силно нараст-
ва. Но точно по това време много от наши-
те съвременници се намират едва в начало-
то на социалния си възход – получили са об-
разование, утвърдили са се в професията,
създали са семейство и хубавият живот
просто предстои. 

Оказва се, че тялото ни е много по-
инертно от психиката ни, когато неща-
та опрат до приспособяване към нов на-
чин на живот, хранене и двигателна ак-
тивност. И може би страстното желание
на мнозина да придадат на телата си (лица-
та си) по-младежки вид е свързано точно
със стремежа към хармонизиране на
външния изглед с вътрешното усещане за
младост, на психиката с физиката. 

Тялото като вещ
Искаме или не, но култът към младостта

и подмладяването владее съзнанието ни.
Той е тясно свързан с господството на ма-
териалното и с вещопоклонничеството
(също толкова властни в съвременността
ни). Възвеличаването на младостта обаче
ни заставя да се отнасяме към собствено-
то си тяло като към вещ: в смисъл че нова-
та вещ е нещо добро и красиво, а старата –
лошо и грозно. Така е прието. Затова, кога-
то започнем да напълняваме, ние веднага се

подлагаме на жестоки диети. Когато коси-
те ни започнат да сивеят, ние ги боядисва-
ме. Когато по лицата ни се появят първи-
те бръчки, ние тичаме при козметичката
за лифтинг. Вместо да обръщаме повече
внимание на здравето и на доброто си
физическо състояние, в зряла възраст
ние отчаяно се фиксираме върху външно-
стта си.

Именно този погрешен подход критику-
ват учените, лекарите и козметолозите,
които поддържат идеята за „правилно ос-
таряване“. 

И зрелостта 
може да е красива

Нейният основен постулат е да се избяг-
ват всички радикални средства за съхраня-
ване на „външната“ младост, които вре-
дят на здравето и в крайна сметка дори ни
приближават до старостта. И козмети-
ката напоследък се ръководи от концеп-
цията за „зрялата красота“ – все повече
козметични средства се рекламират от
актриси на средна възраст (Анди Мак-
дауъл, Катрин Деньов, Клаудия Шифър,
Джулиан Мур, Сюзан Сарандан, Холи Бе-
ри, Салма Хайек). „Зрелостта е красива и
в нея няма нищо унизително!“ – това е но-
вият девиз на бютииндустрията. Козме-
тичният отрасъл така бързо усвоява най-
последните постижения от всички направ-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

ТОЛКОВА ЛИ Е ТРУДНО ДА 
ПРИЕМЕМ БРЪЧКИТЕ СИ?!

Зрелостта е красива, нали? Или 
просто Анди Макдауъл си е хубава...

Ÿ‡ÒÚÎË‚‡Ú‡

ВЪЗРАСТ
Ÿ‡ÒÚÎË‚‡Ú‡

ВЪЗРАСТ
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ления на науката и медицината, че без съм-
нение много скоро ще ни позволи съществе-
но да намалим външните проявления на
стареенето и да продължим младостта на
кожата и косата. 

Дръж се за природата!
Но какво можем да направим, за да си оси-

гурим красива зрелост? Много просто – да
престанем да се отнасяме към тялото си
като към кухненски уред. Нали се сещате –
докато печката е нова, тя е ценна, когато
се развали, вече е за боклука и тичаме до ма-
газина за нова. Пък и е обидно да мислим за
тялото като за вещ, защото човек все пак е
част от живата природа. Неговата еволю-
ция може да бъде сравнена по-скоро с еволю-
цията на дървото. Животът на отделния
човек преживява разцвет и ражда плодове,
от които могат да се възползват следващи-
те поколения. Такова едно отношение към
зрелостта е по-свойствено за източните
народи и за членовете на примитивните об-
щества, съхранили своята здрава връзка с
природата. Но и съзнанието на западняка
търпи промени – все по-голям става ин-
тересът към холистичната медицина,
йога и другите телесни практики, насо-
чени към възстановяване на хармонията
между тялото, вътрешния и външния
свят. Предстои ни до усвояваме и други
природни методи за борба с остаряването.
Един от най-ефективните е, естествено,
правилното хранене. Храните, богати на ан-
тиоксиданти, с минимално съдържание на
химически вещества и захари, трябва да са
част от anti-age менюто ни. Френският
психиатър и геронтолог Оливие дьо Ляду-
сет (Olivier de Ladoucette) обобщава: „Днес
всеки човек, навършил 45 години, може да из-
бере своя начин за правилно остаряване. Но
онези, които са се грижели за своето тяло
до този момент, ще се окажат, естестве-
но, в по-изгодна позиция, от тези, които са
се поддавали на всевъзможни злоупотреби.“

Победа над стереотипите
И така – остаряването е естествен про-

цес, а бръчките и белите коси – естествени
резултати от него. Лесно е да се каже, но
някои жени изпадат в истерия само като
чуят първата част на горното изречение.
Важният въпрос е, има ли начин да се спасим
от страданията за погубената младост.
Възможно ли е да приемем остаряването
нормално, без сътресения и самосъжале-
ние? Според някои психолози – да. Но пър-
во, трябва да победим закостенялата
представа, че младостта винаги е по-из-
годната позиция от старостта. Зрело-
стта обаче също си има предимства. През
младите си години човек е изправен пред ре-

шаването на генерални житейски задачи,
които „изпиват“ цялата му енергия – полу-
чаването на образование, избора на интимен
партньор, възпитанието на децата, полага-
нето на основите на професионалната кари-
ера... Освен това тогава той е раздиран от
вътрешни конфликти, присъщи само на мла-
достта. Блестящи перспективи в периода
на зрелостта се отварят само пред онези,
които са посветили младите си години за
изглаждане на тези противоречия и на само-
усъвършенстване. Ако бъдещето те пла-
ши, ако ти се струва, че цялата красота
и удоволствие от живота са останали в
миналото, значи нещо не си направил,
както трябва. И е настъпило време да си
зададеш въпроса, какво точно би те накара-
ло отново да изпиташ „младежко“ щастие?
Какво не му достига на емоционалния ти
живот? Тайната е в това да определиш сво-

ите базови потребности и да положиш уси-
лия, за да ги удовлетвориш. Разнообразно об-
щуване, възможност да бъдеш любима и да
изразяваш любовта си, да принадлежиш към
съобщество, към семейство, да се развиваш
интелектуално и професионално, животът
ти да е пълен с емоции, а леглото ти – със
секс... Ако всички тези условия са изпълнени,
човек е щастлив, независимо на каква въз-
раст е. Струва ни се, че с годините ние гу-
бим привлекателността си за противопо-
ложния пол

губим шанса си 
да бъдем любими

Това не е така. Колкото по-възрастен е
човек, толкова по-дълбоко и разнообразно
той чувства. Това най-вече се отнася за же-
ните, чиято сексуалност се разгръща с въз-
растта. Парадоксално, но сексуалните
перспективи и ресурсите за получаване на
удоволствие са много по-големи за една 50-
годишна жена, отколкото за една 20-годиш-
на. Способността да преживяваш и съпре-
живяваш, да се отваряш и приближаваш до
партньора е свързана с умението по-дълбо-
ко и по-пълно да приемаш самата себе си. А
точно това те прави и по-желана. Затова
не бива да затваряме периодите в живота
си като томове на стари книги. Тези, кои-
то са фиксирани прекалено върху
външната привлекателност, които оце-
няват себе си и партньора си само на ба-
зата на външността, започват да стра-
дат по „отлитащата младост“ още до-
като са млади и красиви. Защото отно-
шения, построени на толкова тънка и незд-
рава основа, не могат да бъдат пълноценни. 

Затова си струва да положиш усилия, за
да определиш своите базови потребности –
ако те не са удовлетворени, няма как да бъ-
дат компенсирани нито от младежкия ти
външен вид, нито от съхранената ти
външна красота.

¡¡––⁄⁄◊◊  »»““≈≈

Годините си личат
С течение на времето всички се сдобива-

ме с бръчки, но при всеки от нас този про-
цес протича посвоему. Въпреки че, както
показват последните изследвания, проведе-
ни в института Ceries, има известна за-
кономерност в последователността и в
сроковете на появата на бръчките. Екс-
перимент с участието на неколкостотин
жени научно доказал онова, което всички
ние прекрасно си знаем и без научни доказа-
телства – достатъчно е да погледнеш
съвършено непознат човек, за да определиш
точно или не чак толкова точно неговата

Периодика НА СТАРЕЕНЕТО
Появяват се първите бръчки по
челото. Животът е пред вас, но
някои дреболии ви безпокоят все

пак.  
Образуват се едва забележими

бръчки между веждите. Актив-
но градите живота си – и лич-

ния, и професионалния. Всички
казват, че това е прекрасна възраст,
макар че първите признаци на сериоз-
ността помрачават лицето ви.

Появяват се първите бръчки под
очите и едва забележимите на-
зо-лабиални бръчки. Вие продъл-

жавате да търсите себе си,
разгръщате се като личност.

Ето ги и бръчките „пачи крак“.
Грижите ви се умножават, но се
чувствате по-уверени от всяко-

га.
Задълбочават се бръчките между
веждите и по челото. Това е на-
чалото на зрелостта! Можете

да се гордеете с онова, което сте
успели да реализирате в живота.

Характерни за този период са
ветрилообразните бръчки над
горната устна. Предстои ви да

свършите още куп важни дела в
живота!

Ах, много видими бръчки по шия-
та! Вие все още обаче се
чувствате прекрасно и въобще

не сте за изхвърляне!

И помнете! Не сте за изхвърляне, кол-
кото и бръчки да имате! Човек не е
вещ, а част от живата природа.

18–24
години

25–29
години

30–34
години

35–39
години

40–45
години

46–49
години

50–59
години
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възраст. Но не по кожата, а по очите. Или
по-точно, по това, как точно гледат те.

Свидетелства 
и лъжесвидетелства

Бръчките са само ескиз, а не точна схема,
по която може да се съди за реалната въз-
раст на човека. В изследването на Ceries
при по-малко от половината третирани
жени (точно 44%) възрастта съвпадала с
„картината“, която давали за нея бръчки-
те: около четвърт (24%) изглеждала по-
стара от годините си, а 28%, обратно –
значително по-млади. 

„Рисунъкът“, който образуват бръчки-
те по лицето, съдържа разнопосочна ин-
формация за човека и говори не само за
неговата биологична възраст. За нейното
точно определяне имат значение още инди-
видуалните особености на организма, вро-
дената способност на кожата му към бърза
регенерация или нейната предразположе-
ност към по-ранно или по-късно остаряване. 

Едно е ясно – в огромна степен чертите
на лицето ни се променят под влияние на
лошите навици, неправилното хранене и
неблагоприятните въздействия на околна-
та среда. Но въпреки че прекрасно знаем, че
тютюнопушенето и прекаляването със
слънцето водят до преждевременно оста-
ряване, ние не се отказваме от пороците
си. Това също е парадокс!

Мимическите – отражение
на душата

Има няколко основни човешки емоции –
учудване, страх, гняв, радост, отвращение
и мъка, които пораждат универсални за
всички хора мимики. Но има и изражения на
лицето, които са характерни само за опре-
делен човек. Постоянното съкращаване на
едни и същи лицеви мускули води до появя-
ването на малки вдлъбнатини по кожата,
които постепенно се задълбочават и се

превръщат в мимически бръчки. Естестве-
но, „рисунъкът“ на тези бръчки при различ-
ните хора е различен. Но разглеждайки го
внимателно, ние можем да гадаем за темпе-

рамента на човека, за силата на неговия оп-
тимизъм, за степента му на увереност в
себе си, за отзивчивостта му и т. н. Но все
пак е невъзможно да се състави психологи-
чески портрет на базата само на „картата
на бръчките“. Френският антрополог и со-
циолог Давид Бретон (David Breton) казва:
„Лицето шепти, а не говори на висок глас,
то само намеква, но не дава точна характе-
ристика за притежателя си.“

Емоционални маски
Казват, че след 40-годишна възраст човек

сам е отговорен за своето лице. Защото
след тази възрастова граница изражението
ни приема нещо като емоционална маска,
отразяваща много точно вътрешния ни
живот. Основните емоционални маски се
разпознават много лесно: спокойствие
(отсъствие на напрежение, отпуснати и
дори разтеглени встрани черти на лицето);
огорчение (ъгълчетата на устните скръб-
но са отпуснати надолу); мъка (лицето изг-
лежда измъчено в прекия смисъл на тази ду-
ма); безстрастност (застинали черти, по
които не се разчитат никакви емоции). Но
даже и последната спомената маска също
дава информация – „носят“ я обикновено
хора, които още от детството си са нау-
чени да крият своите слабости и болки и
които като възрастни са се стремели да
бъдат (по-скоро да изглеждат) силни при
всякакви обстоятелства.

Дзен лице
Може ли да се избегнат мимическите бръч-

ки? Едва ли е нужно. Защото, да живеем без
емоции, нито е по силите ни, нито пък е пре-
поръчително. Но следите от мимическите
бръчки могат да бъдат смекчени. Постигане
на вътрешно спокойствие, всекидневните
масажи плюс използването на съвременните
козметични средства – всичко това помага
да изгладим мимическите бръчки, без да гу-
бим нито грам от чара си. 

ää ðð àà ââ íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
По-витални 

със SUPRAVIT
�Мултивитаминният препарат
SUPRAVIT COMPLETE A-Z е с ба-
лансирана формула от витамини,
минерали и микроелементи. Съдър-
жа бетакаротен, който предпазва
организма от вредните свободни
радикали, заздравява костите, ко-
сата и ноктите и поддържа зрени-
ето в добро състояние. Подходящ
е за ежедневен целогодишен прием.
И децата знаят, че ако организмът
е лишен от ценни витамини и ми-

нерали, той не може оптимално да
абсорбира хранителните вещест-
ва. За да сме в добро здраве, е необ-
ходимо да добавяме ежедневно ви-
тамини, минерали и микроелемен-
ти към храната.
�SUPRAVIT ОSTEOACTIVE съдър-
жа оптимален комплекс от вита-
мини и минерали, заздравяващи кос-
тите. Препаратът е незаменим за
хора с остеопороза. Най-новите
медицински изследвания доказват,
че един от факторите, провокира-
щи остеопорозата, е недостатъч-
ният прием на определени витами-

ни от храната. Именно
витаминният дефицит
нарушава изграждането
на белтъчната струк-
тура и отлагането на
калциеви соли в кости-
те, поради което те гу-
бят своята маса и здра-
вина. Освен нужните
витамини и минерали
обновената формула на
OSTEOVITAL съдържа и
инулин, който помага за
усвояването на калция
в организма.

КАКВИТО ЕМОЦИИТЕ –
ТАКОВА И ИЗРАЖЕНИЕТО

Радостта и тъгата, обидата и гневът –
всяка от нашите емоции се изписва на ли-
цето ни. За неговите мимики отговарят
22 мускула. Онези от тях, които се съкра-
щават по-често, провокират образуване-
то на строго определени мимически бръч-
ки, които пък от своя страна „чертаят“
уникална „карта“ по кожата ни.
�Постоянна загриженост се внушава
от дългите напречни бръчки на челото.
�Жизнерадост и съпреживяване
„излъчват“ симпатичните бръчици в ъгъл-
четата на очите (по-известни като „пачи
крак“) и устните.
�Стрес, безпокойство и напреже-
ние „отпечатват“ върху лицето дълбоки-
те вертикални бръчки между веждите.
�Неудовлетвореност, огорчение и
разочарование – за всичко това гово-
рят „скръбните“ назо-лабиални бръчки (от
двете страни на носа, спускащи се към
устните).
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А
ко трябва да опишеш кожата на лице-
то си, ти по-скоро би я определила ка-
то суха, мазна или нормална. Но знаеш
ли, че всяка кожа може да бъде и

чувствителна в зависимост от това, как
реагира на въздействията на околната сре-
да и на съставките на козметичните про-
дукти? Най-често мазна и едновременно с
това чувствителна е тийнейджърската. В
по-зряла възраст женската чувствителна
кожа е по-скоро суха. Уточняваме „женска-
та“, защото и мъжете не са пощадени от
този дефект. Макар че при тях проблемът
се среща доста по-рядко и се провокира от
честото бръснене. 

Твърде малко жени осъзнават, че кожата
на лицето и скалпа им е с повишена
чувствителност. Но макар и да не е обяс-
нено защо, статистиката сочи, че броят
на дамите със сенсибилна кожа е нараснал
през последните години. „Сигурно този
факт има нещо общо с това, че днес ние
имаме повече време да мислим за кожата
си“ – шегуват се дерматолози. Но сериозна-

та причина най-вероятно е 

поддържането 
на прекалена хигиена

Само върху полицата в банята ти сигур-
но има 3 тубички или шишенца с козмети-
ка. В едно шишенце или тубичка се съдър-
жат минимум 3 химични вещества, които
всекидневно са в контакт с кожата ти. По-
вечето от козметичните съставки наис-
тина са безобидни, но някои могат да про-
вокират дразнене, зачервявания, сърбежи и
онова неприятно чувство на опънатост и
сухота. Кожата протестира срещу опреде-
лени съставки в козметичните продукти
със симптоми, подобни на тези при алергия.
Според дерматолозите

всяко вещество 
може да я раздразни

Затова задължително тествай козме-
тичните продукти, които си купуваш, пре-
ди да ги използваш. Особено онези, с които
възнамеряваш да третираш лицето си, за-

щото там защитната бариара на кожата е
значително по-тънка, отколкото на кожа-
та по тялото например. 

Козметолозите посочват остаряването
като втора причина за нарастване на броя
на жените с чувствителна кожа. Зрялата
кожа е по-суха и точно затова и по-подат-
лива на провокациите на дразнещите веще-
ства, отколкото младата. Преходът от
суха към суха и чувствителна е плавен, но в
повечето случаи неизбежен. Вероятността
от кожни възпаления се увеличава с напред-
ване на годините. Ако забележиш, че кожа-
та на лицето сърби или „боцка“ по-често
от обикновено, сигурно е станала чувстви-
телна или дори алергична. Затова не е зле да
посетиш дерматолог.   

Открий разликите
Имай предвид, че чувствителната кожа и

кожата, склонна към алергии, са две различ-
ни неща. 

�
КОЖАТА, СКЛОННА КЪМ АЛЕР-
ГИИ, реагира на една или две опре-

делени козметични съставки или пък на ед-
но или две вещества, съдържащи се в опре-
делени хранителни продукти. В този случай
зачервяванията и раздразненията по нея
много бързо се превръщат в екзема или до-
ри в язви. Дерматолозите обикновено наз-
начават препарати с хидрокортизон за ле-
чението на алергичните реакции.

�
ЧУВСТВИТЕЛНАТА се раздразва
от много повече вещества. А тре-

тирането є с хидрокортизон по-скоро би є
навредило, отколкото да є помогне – тя
изтънява, червенината става постоянна, а
непоносимостта є расте към все повече
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Винаги носи със себе си спрей с термална вода. 
Тя ефективно облекчава зачервяването, 
паренето и сърбежите

на чувствителната кожа
УхажванеУхажване

на чувствителната кожа

ПРОДУКТИ: �меката част на половин манго (или авокадо) �1
ч. л. зехтин �1 с. л. нишесте
Смеси всички съставки и нанеси маската върху кожата на лице-
то и шията. Остави я да подейства 15–25 минути, след което я
отмий с хладка вода. 
Мангото притежава силни противовъзпалителни свойства. То
съдържа много витамини, ензими и микроелементи. Авокадото
пък е богато на витамини и на мазнини, които много добре подх-
ранват кожата, правят я гладка и мека и перфектно успокояват раздразненията. Ако
нямаш подръка нито манго, нито авокадо, можеш да ги замениш с праскова или кайсия. 

УСПОКОЯВАЩА МАСКА С МАНГО
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козметични продукти.
За съжаление дерматолозите са склонни

да омаловажават повишената чувствител-
ност на епидермиса и макар че разполагат с
тестове за установяване на степента на
чувствителност, те не ги използват често
в практиката си. Лекарите се занимават
много по-усърдно с кожните алергии, от-
колкото със симптомите на чувствител-
ната кожа, тъй като таксуват първите
като заболяване, а вторите по-скоро като
козметичен проблем.

ПРОВЕРКА НА СЕНСИБИЛНОСТТА

Един лесен начин да се разбере дали кожа-

та е чувствителна е върху едната буза да

се нанесе разтвор на слаба киселина (нап-

ример млечна), а на другата – солеви разт-

вор. Подложеният на този тест трябва

да опише какво точно изпитва след пет

секунди, след две минути и половина и

след пет минути. Паренето, сърбежът
и зачервяването свидетелстват за
наличие на хиперчувствителност.
При наблюдение под микроскоп ясно се

вижда, че тази кожа е тънка, дехидрати-

рана и със слаба защитна бариера. А мик-

роциркулацията на кръв в нея, точно об-

ратното, е ускорена.

Вродена или придобита
Чувствителността на кожата може да

бъде както вродена, така и придобита.
Често хиперчувствителността се появява
в зряла възраст в качеството си на защит-
на реакция. Специалистите нерядко се зат-
рудняват при определянето на причините
за хиперсенсибилността, но най-често за
отговорни се смятат различни кожни бо-
лести като розацея, себореен дерматит и
псориазис. Напоследък се смята, че поява-
та на хиперчувствителност може да бъде
провокирана и от психологически фактори
– анорексия, стрес или депресия.

Какво трябва и не трябва

�
Забрави за агресивната козмети-
ка и агресивните козметични

процедури: сапуни, пилингпродукти, скра-
бове, кремове против бръчки с плодови ки-
селини и витамин А, лосиони и тоници на
спиртна основа, прекалено парфюмирани ге-
лове и кремове, лазерни терапии и дермаб-
разио.   

�
Преди използването на ново коз-
метично средство (включително

и боя за коса) задължително го тествай
върху сгъвката на ръката.

�
В случаите на повишена чувстви-
телност няколко пъти на ден пра-

ви компреси с термална вода или пръскай
лицето си със спрей с термална вода.
Задължително след това го попий със сте-

рилна мека салфетка. Препоръчително е да
го намажеш с бебешки крем. Не търкай
прекалено кожата и не използвай за разгри-
миране готови памучни тампони (прекале-
но са твърди за чувствителната кожа).

СПАСИТЕЛЕН ПРОДУКТ

ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

SAINT GERVAIS на
MERCK е успокоя-
ващ термален крем
за суха, чувствител-
на и реактивна кожа.
Може да се използва
от бебета, деца и
възрастни. 
Формулата му е без
аромат и е обогатена
със специфичната ак-
тивна съставка енок-
солон, която бързо ус-
покоява и хидратира
кожата. В състава си
има 63% термална вода

Saint Gervais, масло от ка-
рите, както и възстано-
вяващ и подхранващ рас-

тителен комплекс. Бързо успокоява кож-
ните раздразнения и зачервявания и
възстановява хидролипидната бариера.

�
През зимата стой далеч от ради-
аторите и печките, а когато из-

лизаш навън, задължително използвай защи-

тен крем против студ и вятър.

�
През пролетта и лятото пази ко-
жата от пряко слънцегреене. Не

забравяй редовно да мажеш лицето с крем,
съдържащ слънцезащитни филтри. В твоя
случай носенето на шапка с периферия е по-
вече от препоръчително. 

�
Избягвай храните, които прово-
кират кожни раздразнения: алко-

хол, червен пипер и други силни подправки,
мариновани и пушени храни. Невинаги тези
продукти провокират влошаване на състо-
янието на кожата, но е добре да следиш за
реакциите на лицето си, когато ги слагаш в
уста. 

�
Преди сън масажирай кожата с
бадемово масло или с масло от

жожоба. Те успокояват ускорената цирку-
лация на кръв и тушират зачервяването.

Поддръжка 
на кожната „бариера“

Колкото кожата е по-хидратирана, тол-
кова повече вредителите на кожата нямат
шанс. Защитната киселинна обвивка на са-
мата кожа е в състояние да неутрализира
бактериите, замърсителите и химикалите
от околната среда. Епидермисът е снабден
с нещо като преградна стена от клетки,
вода и липиди (мазнини), която има за зада-

ТЕСТВАЙ СЕ САМА
Ако отговориш с „да“ на пет или на повече от долуизброените въпроси, значи кожата
ти е чувствителна и склонна към раздразнения.

Почервенява ли кожата на лицето и на главата ти даже след измиване само с вода?

След измиване остава ли тя зачервена няколко часа или даже в продължение на целия
ден?

След измиване на лицето или косата с някакво козметично средство чувстваш ли как
кожата ти се зачервява, щипе, сърби или как сякаш под нея „лазят мравки“? 

Като тънка и нежна ли определяш кожата на лицето си?

Провокират ли силният вятър, яркото слънце и рязката смяна на температурите
раздразнение (от слабо до силно) по кожата ти?

Усилва ли се това раздразнение от сухия въздух? 

Еднакво ли реагира кожата ти със зачервяване както на студа, така и на жегата?

„Пламва“ ли лицето ти след употреба на алкохол? 

Раздразва ли се кожата ти след употребата на определени козметични средства?

Повишава ли се чувствителността на кожата ти в периоди на стрес или притесне-
ние?

Реагира ли странно кожата ти след консумация на определени хранителни продукти?

Често ли се раздразва кожата ти (повече от три пъти в месеца) и дълго ли трае то
(няколко дни поред)?

Ако си определила кожата си като чувствителна, ще ти се наложи да избягваш различни
фактори, които могат да я превърнат в хиперчувствителна.

Бела, брой 4 (110), 2007
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



CMYK-18

18
Бела, брой 4 (110), 2007

Оранжевото хапче 
за секс „Левитра“
ОТПРАЗНУВА ТРЕТАТА СИ 
ГОДИНКА В КОМПАНИЯТА 
НА ПЕТ СЕКСУАЛНО 
ЖИЗНЕНИ ДАМИ
Журито на първата по рода си кла-
сация Топ 5 на сексуално жизнените
дами в България бе в състав: Влади-
мир Береану, Георги Лозанов, Георги
Неделчев, Ники Кънчев, Емил Спа-
хийски и полковник Петко Йотов.
Идеята за класация на най-сексуал-
но жизнените български дами идва
от световния пример на модната

икона Джери Хол, която е посланик
на кампанията на оранжевото хап-
че „Левитра“. Кампанията цели да
окуражи двойката да търси повече
пламък в сексуалния си живот. 
Елегантна статуетка във формата

на пламък за най-очарователна ус-
мивка получи Маргарита Хранова
от полковник Петко Йотов. Акт-
рисата Койна Русева бе определена
за дамата с най-секси глас, а стату-
етката є връчи Емил Спахийски,
главен редактор на мъжкото списа-
ние FHM. Признание за най-изкуси-
телен поглед получи Ирина Флорин
от Скот Пауер, изпълнителен ди-
ректор на „Байер“ – България. Дама-
та с най-грациозна походка примаба-
лерината Маша Илиева бе наградена
от журналиста Владо Береану. За
най-пламенно присъствие статует-
ка спечели Нели Рангелова от Георги

Неделчев, вече бивш главен редак-
тор на списание „Плейбой“. 
Гостите се насладиха на емоцио-
налните изпълнения на Нина Нико-
лина и Калин Вельов, които откри-
ха оранжевото парти с песента си
„Как се случва любовта“. Балетът
на Алфредо Торес нажежи страс-
тите, а петте сексуално жизнени
дами разпалиха пламъка върху лю-
бовната торта на „Левитра“ заед-
но с Юлиян Вергов. Поздрав за рож-
дения ден на „Левитра“ поднесе и
Устата с изпълнение на песента си
„50/50“, вдъхновена и посветена на
оранжевото сексхапче.

ää ðð àà ââ íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

ча да не позволява на влагата да се изпаря-
ва. Така кожата остава здрава и еластична.
При чувствителната и склонна към разд-
разнения кожа функцията на защитната
мантия е нарушена, вследствие на което
се забавят регенерационните процеси. А
това предизвиква загрубяване, лющене и
изсушаване. Честото миене с агресивни са-
пуни и гореща вода отваря порите и отми-
ва така ценните липиди. Защитната об-
вивка става „на дупки“. Подобно въздей-
ствие имат тониците и лосионите, съдър-
жащи алкохол, и пилингпродуктите (неза-
висимо дали в тях се съдържат химични
вещества като плодови киселини или меха-
нични частици). 

Ако си с чувствителна кожа, трябва да
спазваш специални ритуали за обгрижване-
то є и да употребяваш козметика, която
възстановява и поддържа защитната є вод-
но-липидна обвивка отвън и отвътре. За
предпочитане е тези продукти да са с pH
5,5, което стимулира естествената ензим-
на активност в епидермиса. 

ЗА ОКОЛО ОчИТЕ

VICHY THERMAL FIX EYES е специален
продукт, раз-
работен за
чувствител-
ната кожа в
околоочния
контур. Той
облекчава по-
дутите клепа-
чи, намалява
торбичките
под очите и
ефективно

прогонва следите от умората. Освен то-
ва хидратира и изглажда тънките линии и
неравностите около очите. Формулата
му съдържа термална вода и филадин
(Fyladin), който изглажда и хидратира су-
хите линии и благоприятства естестве-
ната регенерация на кожата. 

Полезните вещества
Кремовете със серамиди (мазнини) са мно-

го полезни за чувствителната кожа, тъй ка-
то серамидите се „настаняват“ между
клетките на епидермиса и по този начин
предотвратяват бързото изсушаване. 

Леките хидратиращи кремове не
действат особено благоприятно на су-
хата чувствителна кожа. Те попиват
бързо, охлаждат я приятно, но пък мо-
гат да „изсмучат“ влагата от епидер-
миса.

Чувствителната има нужда от козме-
тични съставки, които едновременно я ов-
лажняват и подхранват с мазнини. Но не
само мазнините помагат за задържането
на влагата. Много ценно вещество със съ-
щата функция е уреата, което от години
се влага в кремовете за чувствителна ко-
жа. Глицеринът и хиалуроновата кисели-
на също действат влагозадържащо. Декс-
пантенолът пък подпомага образуването
на нови липиди в епидермиса. Ако кожата е

хиперчувствителна, тогава е добре да се
обгрижва с кремове, които съдържат есте-
ствени биополимери с регенериращи
функции. 

ЗА НАЙ-чУВСТВИТЕЛНАТА

СУХА КОЖА

EXCIPIAL® LIPOLOTION NEUTRЕ e не-
утрален лосион за лице и тяло на швейца-
рската фармацев-
тична фирма
Spirig Pharma
AG. Подобрява
значително хидро-
липидния баланс на
кожата с помощ-
та на добре подб-
рани дерматоло-
гични субстанции.
Не съдържа по-
тенциално дразне-
щи вещества ка-
то парабени, лано-
лин, пропиленгли-
кол и парфюм.
Подходящ е за бе-
бета до 1 година,
както и при всички случаи на чувствител-
на суха кожа. Може да се прилага многок-
ратно през деня (за предпочитане след
взимане на душ или вана, както и преди
нанасяне на декоративна козметика). Разп-
ространен е само в аптеките в опаковка
от 200 мл. Препоръчителна му максимална
цена е 11,30 лв.

С незаменим успокояващ ефект за
чувствителната кожа е термалната во-
да. Що се отнася до декоративния грим и
до продуктите за почистване на грима, ако
имаш чувствителна кожа, не бива да изпо-
лзваш прекалено ароматизирани продукти.
По-големите козметични фирми предлагат
декоративна козметика (фон дьо тен, сен-
ки за очи и пудри), специално разработена за
чувствителна кожа. Препоръчваме ти да
похарчиш малко повече пари за нея, откол-
кото да ги дадеш за лечение. 
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¡¡ÓÓ··‡‡  ÒÒ  ÍÍÓÓÏÏÂÂ‰‰ÓÓÌÌËËÚÚÂÂ
Преди нанасянето на какъвто и да
е продукт за отстраняване на не-
желаните черни точици и пъпчици
е желателно цялата зона да бъде
добре дезинфектирана. Най-сигур-
ният начин да успееш е, като
разтвориш 1 аспирин в чаша вода и
измиеш лицето с тази смес с по-
мощта на напоено с течността
памуче. Ако постоянстваш, резул-
татите няма да закъснеят.

œœËË  ÚÚÂÂÊÊÂÂÒÒÚÚ  ‚‚  ÍÍ‡‡ÍÍ‡‡ÚÚ‡‡

�
Прави упражнения за активизи-
ране на кръвообращението. До-

като седиш на стола в офиса, сви-
вай и опъвай пръстите на краката
по 10 пъти на всеки половин час.
Като се върнеш от работа, легни
на леглото, вдигни краката и ги
опри в стената. Използвай и специ-
ални кремове за уморени крака. 

�
В леген с гореща вода сипи 1 шепа морска сол, 1
начупен аспирин и няколко дафинови листа. На-

кисни краката си и изчакай, докато водата съвсем
изстине. Ще усетиш как умората ги напуска и как
отоците спадат.

  ÓÓ„„‡‡ÚÚÓÓ  ÚÚËË  ÒÒ‚‚˙̇¯̄ËË  
ÔÔÓÓ˜̃ËËÒÒÚÚ‚‚‡‡˘̆ËËˇ̌ÚÚ  ÍÍÂÂÏÏ
Нямаш време да изтичаш до
дрогерията или козметичния ма-
газин? Тогава използвай слънчог-
ледово олио за отстраняване на
грима.

««‡‡  ÏÏÂÂÍÍ‡‡  ËË  ··ÎÎÂÂÒÒÚÚˇ̌˘̆‡‡  ÍÍÓÓÒÒ‡‡

�
Сипи в последната вода за изп-
лакване 4 с. л. студено кафе,

ако си брюнетка, или 4 с. л. прясно
изцеден сок от лимон, ако си блон-
динка. Ефектът е поразителен!

�
Косата ти ще стане мека ка-
то коприна и няма да се спли-

та, ако в шишето с шампона, кой-
то използваш, разбъркаш и 2 с. л.
мед. Преди употреба винаги разкла-
щай добре шишенцето, за да се
смесят двете съставки.

�
Ако косата ти е изсушена от боядисване, след
всяко миене я намазвай в корените с малко зех-

тин и в продължение на 10 минути масажирай скал-
па. Измий я с шампоан и с обилно количество вода.
Предупреждаваме те да не прекаляваш с количест-
вото зехтин.

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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Хитрини
ÁÁ‡‡ ııÛÛ··ÓÓÒÒÚÚ

——ÂÂ˘̆ÛÛ  ÚÚÓÓ··ËË˜̃ÍÍËË  ÔÔÓÓ‰‰  ÓÓ˜̃ËËÚÚÂÂ
Много ефективен е сокът от
суров картоф. Смеси го с 1 ч. л.
зехтин, нанеси върху засегнати-
те участъци и изчакай 10 мину-
ти. Измий със студена вода.

ÁÁ‡‡ ııÛÛ··ÓÓÒÒÚÚ
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ЛЕК
А 

НОЩ
!

САМО ПРЕЗ НОЩТА 
В ТЯЛОТО НИ 

СЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА
„СТОП НА ОСТАРЯВАНЕТО“

а спиш лошо, значи
да живееш лошо.
Не си ли чувала от

майка си: „Наспи се добре и на
сутринта ще „светнеш“?“ Тази
повсеместна майчина мъдрост,
че сънят подмладява, напос-
ледък се мъчат да докажат и
учените. 

Ако можеш да се похвалиш, че
всяка сутрин се чувстваш бод-
ра и свежа, значи си от хората,
които се наспиват добре, и най-
вероятно ще доживееш до дъл-
боки старини. 

Когато нощем мозъкът се
включи на икономичен режим,
тялото ни се превръща в нещо
като строителна площадка –
дефектиралите клетки се „ре-
монтират“, проблемите с ня-
кои органи се отстраняват,
енергийните депа се пълнят до-
горе, а информацията, постъпи-
ла в главата ни през деня, се
подрежда и класифицира. На
сутринта ти буквално ставаш
нов човек. По принцип...

Но напоследък има все повече
изключения – хора, които не са
в състояние да експлоатират
този кладенец на младостта –
съня. Вместо да намерят в лег-
лото пълноценна почивка, те се

въртят насам-натам будни в
чаршафите и на другия ден се
чувстват като изцедени. Осо-
бено жените – дори и младите.
Почти всяка трета жена под
30-годишна възраст се оплаква
от безсъние 1 до 3 пъти през
седмицата. Мъжете по-рядко
се жалват от проблеми със съ-
ня. Колко несправедливо! При-
чината за проблемното заспи-
ване сигурно отново трябва да
се търси в женските хормони. 

АЛКОХОЛ + 
СЪНОТВОРНИ

Това е възможно най-лошата
комбинация за приспиване. Мно-
го жени посягат предимно към
сънотворните, когато се
чувстват безсилни да се спра-
вят с безсънието. И се прист-
растяват към тях. А мъжете
по-често се приспиват с алкохол. 

Ако 4 седмици поред
страдаш от проблеми
със съня, задължително
трябва да посетиш 
лекарския кабинет.

Специалистите твърдят, че
хората, които с години се оп-
лакват от безсъние и не правят

нищо, за да го победят, се разбо-
ляват от тежки болести много
по-често от останалите. И об-
ратно, онези, които спят редов-
но по 7 часа на денонощие – не
повече и не по-малко, – получа-
ват големия шанс да се запишат
в списъка с дълголетниците.
Макар че не е важна толкова
продължителността на съня,
колкото правилната „схема“,
която кривата на мозъчните
електроимпулси „рисува“ по
време на сън (виж диаграмата).
Само ако той, мозъкът, прави
пълен „слалом“ през 4-те фази на
съня, тялото и умът ни ще се
чувстват напълно заредени и

пълноценни на сутринта. 

ОТ КОЛКО СЪН

СЕ НУЖДАЕМ

Това е индивидуално и отно-
сително. Все пак може да се
каже, че кърмачето се нуждае
от около 20 часа сън, а възра-
стният човек – от 7 до 8 ча-
са. По-възрастните хора се
нуждаят от по-малко сън и
повече почивки, разпределени
през целия ден. Най-общо ка-
зано, човек прекарва около1/3
от живота си в сън.

СЛАЛОМЪТ 
В МОЗЪКА

Някои изследователи твър-
дят, че има 4 фази на съня, но

ДД

Защо 
не спим като
котките
Мъркащите домашни любимци
са бодри през нощта, а през де-
ня спят от време на време. За-
що ние не можем така? Първо,
ни липсва т. нар. уред за нощно
виждане. И второ, все пак се
нуждаем от повече часове сън,
за да заредим батериите и да
подредим информацията в мозъ-
ка си. 

ННаа  ссууттррииннттаа

ККААТТОО  
ННООВВАА
ККААТТОО  
ННООВВАА

ННаа  ссууттррииннттаа  
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други – че те са 5, защото смя-
тат за фаза и първите 5–10 ми-
нути, когато заспиваме. Но до-
като останалите 4 се повта-
рят по време на цикъла, фазата
на заспиване се появява само
веднъж, което е една от причи-
ните тя да не бъде смятана за
равностойна на останалите. 

Най-важният етап е т. нар.
дълбок сън през първите 3–5 часа
след заспиването. През този вре-
меви отрязък в тялото проти-
чат регенеративни процеси.
Стават активни т. нар. подмла-
дяващи хормони. �Например
мелатонинът, по-известен ка-
то хормона на съня, който в
значителна степен е отговорен
за подмладяването. Хипофизата
започва да го отделя, когато
очите вече не пропускат свет-
лина (т. е. затворени са). Ние мо-
жем да заспим едва когато в ор-
ганизма се натрупа достатъчно
количество мелатонин. �Хор-
монът на растежа кара децата
да порастват, а възрастните –
да се разхубавяват. Защото
участва в регенеративните про-
цеси на клетъчно ниво. �Отде-
ляните по време на сън сексхор-
мони правят тялото ни желано,
силно, енергично и поддържат
либидото във форма.

КАКВО СЕ СЛУчВА

В ОРГАНИЗМА

Първата фаза е из-
вестна още като фа-

за на бързите очни движения

(БОД). БОД фазата се появя-
ва до 90–100 минути след зас-
пиване. Кръвното налягане се
покачва и ударите на сърцето
и дишането се учестяват и
стават непостоянни. Муску-
лите се парализират и човек
спира да мърда. Тази фаза мо-
же също така да се нарече
„делта спане“ и е най-тонизи-
ращата. 

Втората фаза е нав-
лизане в т. нар. леко

спане. Тя се характеризира с

не много бързи очни движения

(НБОД), мускулите се отпус-

кат и релаксират и ударите

на сърцето се забавят. Тяло-

то се приготвя да навлезе в

дълбокия сън. 

Трета и четвърта
фаза също се харак-

теризират като НБОД
фази (фази на дълбокия сън),

като четвъртата е по-ин-

тензивна от третата. Тем-

пературата на тялото се по-

нижава и мускулите се отпус-

кат напълно. Тялото се нами-

ра в дълбок сън. 

И четирите фази се повта-

рят периодично по време на

нощния сън. 

СТОП 
НА ОСТАРЯВАНЕТО

ДО 3.00 ч.
Хормоните, които се произ-

веждат от щитовидната жле-
за, са отговорни за правилното
протичане на обмяната на ве-
ществата в организма. Те под-
държат функционирането на
всеки един вътрешен орган. Ако
някои от тях не се отделят в

достатъчно количество, човек
в най-лошия случай може да се
разболее от подагра, а в по-доб-
рия – просто да не изглежда
добре и да се събуди в гадно

настроение на сутринта. 

По време на сън „специ-
алните отряди“ на
имунната система

Организмът се нуждае не-
истово от регенериращия
дълбок сън през първата
половина на нощта, а
мозъкът – от сънуването
на зазоряване. По време на
сън ние не губим съзнание –
мозъкът ни е много акти-
вен. Той се стрелка през 4
основни вида електромаг-
нитни вълни, съответ-
стващи на различни фази
от съня. И междувременно
препуска през сънищата
(фаза 1). Когато „излезе“
от обсега на алфа-, тета-
и делтавълните и навлезе
в обсега на бетавълните,
ние се събуждаме. През
първите 3–4 часа той
потъва 2 пъти в т. нар.
дълбок сън (фази 3 и 4). 

Бодро, спокойно състояние Събуждане   Бетавълни

Фаза 1: 
заспиване,

сънуване 
и събуждане

Заспиване: 
мускулни 
конвулсии, 
говорене 
насън

Сънуване: бързи движения с очите
при относително парализирана
мускулатура

Алфавълни

Фаза 2:
повърхнос-

тен сън

Мятане 
в леглото Скърцане

със зъби

Мятане в
леглото Тетавълни

Фаза 3: 
средно 
дълбок 

сън

Излиза-
не от 
фазата
на дълбок
сън

Дълбочината
на съня нама-
лява, фазата
на сънуване
се удължава

Редуващи 
се тета- 
и делта-
вълни

Фаза 4: 
дълбок сън

Сомнамбулиз-
мът е възмо-
жен само тук

Стряскания
насън

Дълбок 
сън

Делта-
вълни

Часове

4 фази

Броене на овце
Някои хора през целия ден се чувстват смъртно уморени и заспи-
ват без никакви проблеми пред телевизора. Но в момента, в който
се протегнат и изгасят лампите, ококорват очи и започват да
броят овце. Но и това не им помага да заспят.
Всеки божи ден човешкият мозък се стресира от купища информа-
ции и дразнители. Да не говорим, че обилното количество кафе,
което изпиваме, за да се чувстваме бодри, не му влияе чак толкова
благотворно, колкото си мислим. Всъщност той не може да „изк-
лючва“ толкова лесно, колкото на нас ни се иска. И затова, дори и
при загасени лампи, под юргана, ние продължаваме да се измъчваме с
ежедневните си проблеми, да ги предъвкваме и анализираме. В слу-
чай на нужда много хора прибягват до сънотворните или до алко-
хола, за да заспят. Но „Бела“ ти препоръчва да пробваш други, по-
здравословни и безобидни методи за приспиване. Например чай от
маточина или чаша топло прясно мляко, подсладено с 1 ч. л. мед.

���!�

���!�

���!�



CMYK-24

24
Бела, брой 4 (110), 2007

тръгват на лов за бо-
лестотворни бактерии
и заплашително мути-
рали клетки (например
ракови). 

Всички тези активности се
движат ту нагоре, ту надолу
(виж диаграмата от стр. 23) до
3.00 ч. през нощта, когато в ор-
ганизма се освобождава корти-
золът – по-известен с лошото
си име „хормон на стреса“. Той
е виновен сънят ни да стане по-
повърхностен и даже често да
се будим през нощта. Прекалено
голямото му количество в
кръвта „накъсва“ съня,
пречи на регенера-
тивните процеси в
организма, спъ-
ва работата
на имунната
система и

повишава нивото на кръвната
захар (а от нея, както е ясно на
всички, се пълнее!). Затова
обикновено хората, които се
оплакват, че спят лошо, се жал-
ват и от наднормено тегло.

„ПРОЗОРЦИ“ 
ЗА СЪНЯ

Възможно ли е да облекчиш
пристъпите на безсъние? Да,
ако се вслушаш в тялото си и се
грижиш за неговия комфорт
през деня.

�
Всеки ден се изпотявай
поне по веднъж – работи в

градината, ходи на фитнес,
разхождай се пеша... Уморено-

то тяло принуждава из-
нурения дух също да
си даде почивка. Не
е зле също от време

на време да практику-
ваш медитация,

да гледаш в
една точка и
да си фантази-

раш, да визу-
а л и з и р а ш
фантазиите

си. Тези упражнения ще
те предпазят от лапите на
стреса. 

�
Следобед не пий никакво ка-
фе, силен чай или енергийни

напитки. Вечеряй нещо леко – за
предпочитане е да е храна, бога-
та на триптофан. Тази аминоки-
селина, съдържаща се предимно в

млечните продукти, яйцата и
рибата, участва в синтеза на
хормона серотонин, по-известен
като хормона на щастието.

�
Промъквай се през т. нар.
прозорци на съня, които се

отварят по няколко пъти всеки
ден след т. нар. мъртва фаза в
13.00 ч. През целия следобед, на
всеки 3–4 часа, ние преживява-
ме няколко фази на умора (т.
нар. прозорци за съня). Не си ли
забелязала, че на определени вре-
меви отрязъци автоматично
ти се додремва? Затова бързай
да се върнеш рано от работа,

разгримирай се рано, мий зъбки-
те и веднага щом ти се додре-
ме, се гушкай в леглото. Сънят
ще влезе много лесно през прозо-
реца...

МАГНЕЗИЙ СРЕЩУ

БЕЗСЪНИЕ

Високодозираният магнезий
провокира спокоен и дълбок
сън. Това минерално вещест-
во възпрепятства отделяне-
то на един стрес хормон
(ACTH) в организма, вслед-
ствие на което тялото се
чувства по-отпуснато.

Лаборатория
Причините за упоритото безсъ-
ние се изследват и в лаборато-
риите с помощта на кабелни
електроди, закрепени за главата.
С тяхна помощ на монитор се
изобразяват всички жизнени
функции. Оказва се, че често за
безсънието са виновни лошите
ни навици.
Когато бе открита БОД фаза-
та, се смяташе, че само през
този времеви отрязък човек съ-

нува. Това схващане обаче е неп-
равилно, защото и в другите фа-
зи също се сънува. Все пак съни-
щата по време на БОД фазата
са по-впечатляващи и на човек
после му е по-лесно да си ги
спомни. За една нощ човек пре-
живява между 4 и 5 БОД фази,
които се редуват с фази на дъл-
бок сън. Фазите на дълбок сън с
наближаване на събуждането
стават по-кратки, а БОД фази-
те, точно обратното – по-дъл-
ги и могат да продължат 1 час.
Често се случва човек да се съ-
буди между отделните фази, но
ако до 1 минута отново заспи,
не забелязва това.
Повечето хора обаче помнят са-
мо тези сънища, които са близо
до часа на събуждане. Но това,
че не помним сънищата си, не
означава, че не сме сънували.
Мнозина могат да се закълнат,
че не сънуват нищо, но истина-
та е, че те просто не помнят. 

Зелените 
помощници
Маточината и хмелът са зеле-
ните дарове от природата, с
чиято помощ можем да се
приспим и без да използваме
приспивателни. Растителните
екстракти от маточина и хмел
действат успокояващо и са ис-
тински подмладяващи еликсири.
Хората, които ги приемат ре-
довно, освен че спят добре, са
и видимо по-енергични от ос-
таналите.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Спри времето 
с LUMENE TIME
FREEZE

Ако си на или над 35-годишна въз-
раст, но искаш лицето ти да изг-
лежда винаги като на 30, тествай
новата серия LUMENE Time Freeze.
На помощ  в борбата с времето и
бръчките са впрегнати натурални-
те екстракти от арктически бял
торф и скандинавска калуна, както
и последните научни постижения в
областта на нанотехнологиите.
Активните съставки са затворени

в специални наночастици (нанобио-
зоми), които осигуряват мигнове-
но подхранване и освежаване на ко-
жата, освобождавайки съдържани-
ето си в точния момент на точно-
то място.

Нова домашна супа 
топчета на Chef’s Best

Работещата българка всяка вечер
се чуди как да сготви бързо, лесно и
вкусно и намира най-невероятни
решения – готови ястия от съсед-
ния супермаркет, пица или набързо
приготвена супа. В отговор на ней-
ните потребности на нашия пазар
се появи още една традиционна
българска супа, вкусна и лесна за
приготвяне – „Домашна супа топ-
чета на Chef’s Best“. За пръв път у
нас се предлага супа с топчета от
пилешко месо. Вкусът є е превъзхо-
ден, макар и нетрадиционен. Про-
дуктът е подходящ за включване в
здравословно меню. 

Гала със стилна 
фотосесия за Ariston S
Чаровната тв водеща Гала прие да
бъде лице на пролетно-лятната ко-
лекция на Ariston S. Въпреки многоб-
ройните си ангажименти по разра-

ботването на българския вариант
на шоуто „Пълна промяна“ тя с
удоволствие позира пред фотогра-
фските обективи с облекла на попу-
лярната модна къща. Фотосесията
бе реализирана в луксозния столичен
хотел „Хилтън“ дни преди старта
на новото предаване „Пълна промя-
на“. Дрехите с логото на Ariston S
са предназначени за динамичната
градска жена, съчетаваща качест-
вата на добър професионалист и
любяща съпруга и майка.



CMYK-25



CMYK-26

26
Бела, брой 4 (110), 2007

НН
а приятелката ти
често є се присънва,
че плува в море. Друга
пък непрестанно съну-

ва как убива мъжа си с нож и на
сутринта горко се кае. Наша
постоянна сътрудничка често
се сънува гола под душа в компа-
нията на мъж тип мачо, въпре-
ки че в живота изобщо не си па-
да по такива мъже... 

Тълкуването на сънищата в
духа на „ако сънуваш статуята
на Венера Милоска, очаква те
откровена лесбийска любов“
обаче е елементарно. Въпроси-
те, какво представлява сънят,
как да го тълкуваме и сбъдва ли
се той въобще, нямат еднознач-
ни отговори.

Според ФройдСпоред Фройд
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪ-
НЯТ? Той е основният продукт
на подсъзнанието, фасада, зад
която е скрит истинският
смисъл.
СБЪДВАТ ЛИ СЕ СЪНИЩА-
ТА? За просветения тълкувател
въпросът за сбъдването на съни-
щата е неуместен, защото те
не предсказват бъдещето, а из-
дават желанията и страховете
на сънуващия. Освен това психо-
аналитиците, признаващи заслу-

гите на Фройд, свеждат всяко
тълкуване до сексуална развръз-
ка. Във всеки участник или пред-
мет от съновидението те про-
виждат или мъжки полов член,
или вагина. Затова много психоа-
налитици в своята практика
предпочитат да не работят с
тълкуването на сънищата по
Фройд, а да разказват за него ви-
цове. Като този например: 

„Дъщерята на Фройд отива
при баща си и вика: 

– Татко, сънувах странен сън.
При мен дойде Юнг и ми подаде
един красив и голям банан, а аз го
взех и започнах да го ям... А пос-
ле дойде чичо Адлер и също ми
даде банан. Аз пак го взех и го
изядох. А после, татко, дойде ти
и ми даде един такъв малък и изг-
нил банан... Какво значи това? 

– Знаеш ли, дъще – отговорил
Фройд, – понякога просто ти се
присънват неща, които не озна-
чават нищо.“

Според Според 
магьосническитемагьосническите

практикипрактики
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪ-
НЯТ? Той е пътешествие в дру-
го измерение, по време на което
можеш да пообщуваш с висши си-

ли или да получиш просветление
за решаване на някакъв проблем. 
СБЪДВАТ ЛИ СЕ СЪНИЩА-
ТА? Смята се, че сънищата „се
улавят на определени честоти“.
Ако „емисията“ е със смущения,
сънят е лъжовен (не е показате-
лен), а ако няма смущения, то
напълно е възможно този сън да
се сбъдне. Фазите на Луната и
магнитното поле на Земята съ-
що благоприятстват или
възпрепятстват „транслация-
та“ на верния сън. Даже има спе-
циална таблица, която показва
на какъв ден от лунния цикъл
какъв сън съответства. Напри-
мер, ако през цялата втора фаза
от новолунието сънуваш, че
сменяш бебешки памперси,
очаквай повишение на заплата-
та. Сънят ти ще се сбъдне. Съ-
нищата с особена точност се
сбъдват в периода от 7 до 18
януари. Именно по това време
девойките слагат под възглав-
ницата си различни предмети
(клечка, пръстен) в очакване на
пророческо съновидение.

Но универсални тълкувания на
сънищата и универсални сънов-
ници на практика няма. Защото
сънят е функция на светоусеща-
нето на индивида и понякога

езикът му е разбираем само за
сънуващия. Понякога има смисъл
да се обръща внимание и на съни-
щата, които на пръв поглед са
безинтересни. Те обикновено
предвещават скандали и предуп-
реждават за предстоящи жи-
тейски трудности.

Ако натрапчиво сънуваш един
и същ сън, значи имаш проблем,
който можеш и трябва да ре-
шиш.

ВРЕМЕТО ТИ

ИЗТИчА...
Часовникът в съня намеква, че
времето за нещо изтича! Така
че, ако ти се яви насън часов-
ник, веднага подпиши догово-
ра, който от седмици чака на
бюрото ти. Или пък си купи
чантата, която видя в мола
на разпродажба миналата сед-
мица ☺. 

Според кабалаСпоред кабала
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪ-
НЯТ? Сънят е някакъв вид енер-
гия. Тя идва от света на немате-
риалното в света на материал-
ното и с помощта на тълкуване-
то ни помага да се променяме. 
СБЪДВАТ ЛИ СЕ СЪНИЩА-
ТА? Всичко зависи от това, кой

Насън Насън 

Ветрило ако сънуваш, 

хубава новина те очаква.

Кинжалът 

предвещава 

неприятности, 

причинени от 

враговете ви.

Извиващата се

змия говори 

за угризения 

на съвестта.

Да събираш раковини

насън, означава, че си 

разточителна наяве.

Пърхаща пеперуда – ще те

открие благополучието.

Скъпоценният предмет 

в съня е символ на богатство,

което те очаква в бъдеще.

и наяве
и наяве
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от трите типа сън ти се е
присънил. Първи тип (припом-
няне на отминалия ден) –
„филм“ от серията „Каквото
виждам – това сънувам“. За ка-
балистите тези сънища не са
особено интересни. От втория
тип са сънища, които се присън-
ват, когато съзнанието се изви-
сява над материалното съще-
ствуване. Именно с тези съни-
ща работят тълкувателите
от тази школа. Сънищата от
третия тип са пророческите.
Те се сънуват изключително
рядко и само единици от нас мо-
гат съвсем точно да изтълку-
ват посланията им. 

Да избереш сън, който да
представиш пред тълкувателя
специалист, също не е проста
задача. Защото само сънищата,
сънувани половин час след полу-
нощ и половин час преди изгрев
слънце, са показателни. Ако не
можеш да определиш с точност
това, просто преразкажи някой
сън, сънуван в събота. Според
кабалистите съботните съни-
ща винаги са съдбовни и имат
силата да променят съдбата на
хората. Постоянно повтарящи-
те се сънища пък са знак, че дъл-
го и упорито правиш нещо не
както трябва. Главното прави-

ло при тълкуване на сънищата
по кабала обаче е отсъствието
на всякакви правила. 

Според ЮнгСпоред Юнг
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЪ-
НЯТ? Като Фройд, и Юнг смя-
та, че сънят е основният про-
дукт на подсъзнанието. Той го-
вори на езика на символи и обра-
зи и не скрива нищо от нас. 
СБЪДВАТ ЛИ СЕ СЪНИЩА-

ТА? Сънищата биват 2 вида –
сънища предчувствия, които ни
подсказват в каква посока ще се
развие конкретна житейска си-
туация, и сънища прогнози, кои-
то съдържат директни напът-
ствия или предупреждения за
наближаваща опасност. Само
опитен тълкувател е в състоя-
ние да различи първия от вто-
рия вид. Това, което сънуваш, не
ти дава информация за време-

то, за което се отнася тълкува-
нето – за бъдещето, настояще-
то или миналото. За да се ори-
ентираш в настоящето, е необ-
ходимо да си изясниш далечното
минало. Само тогава ще можеш
да решиш евентуални проблеми,
възникващи в бъдеще. В този
смисъл като опора служат пов-
тарящите се сънища. Те свиде-
телстват, че човек има сериоз-
ни задръжки, които са постоян-
ни спирачки в живота му. За да
се избавиш от натрапващо пов-
тарящ се сън, е необходимо пър-
во да разбереш какво точно иска
да ти съобщи той. И второ,
действително да промениш от-
ношението си към живота. За
да се сбъдне сънят ти, трябва
да съобщиш на психоаналитика
цялата информация, включваща
и най-несъществените детайли.
Например книга, която лежи на
масата, за тълкувателя може
да се окаже много по-важна от
хората, които присъстват в съ-
ня ти. Черно-белите сънища по
правило говорят за това, че за
решението на проблема винаги
има две гледни точки. Цветни-
те пък намекват, че от всяка
ситуация има повече от два из-
хода. Трябва просто да се огле-
даш. 

ЗА ДА НЕ СЕ СБЪДНАТ

ЛОШИТЕ СЪНИЩА
Сънят винаги е предупреждение. Ако искаш да
се сбъдне, трябва да направиш това, което
ти се е случило насън. Ако искаш да разру-
шиш магията му, противодействай, като

направиш точно обратното. 

�
Например, ако насън слизаш по стъл-
би, очаква те неуспех. Тогава често

се изкачвай по стълби наяве. Ако насън
изкачваш стълби – гарантирано ти е

издигане в кариерата. 

�
Ако насън се видиш в грозна рокля (свързано
е със сплетни по твой адрес), подреди шкафа

си и изхвърли оттам старата дреха. 

�
Прокапал кран означава, че твоите чувства или
чувствата на любимия към теб се „оттичат“ –

смени веднага кранчето, за да не изчезне любовта. 

�
Ако насън усетиш болки в сърдечната област, това
може да е сигнал за предстояща болест – купи си

красиво цвете, за да ти се зарадва сърцето. 

�
Ако насън видиш знаменитост, очаквай да попаднеш в общест-
во на двуличници. За да противодействаш на лоши влияния,

обади се на родителите си.

За да разгадаеш мистиката на съня, не е необходимо да се допитваш 
до професионален тълкувател. Съществуват универсални символи и понятия,

с чиято помощ можеш сама да „четеш“ символите.

МАГИЯ КАБАЛА ФРОЙД ЮНГ

вода

Океан ако сънуваш, ще имаш сериозни пробле-
ми. Блато – сплетни. Ако плуваш, спокоен и
щастлив живот ще живееш. Станеш ли жерт-
ва на наводнение, наследство ще получиш.

Всичко зависи от детайлите. Напри-
мер да минеш през река, означава, че
се съмняваш в нещо. Ако потънеш,
ще получиш незаслужени блага.

Секс.

Секс.

Секс.

Секс.

Секс.

Секс.

И още ли 
питаш?!

Нещо е „умряло“ – приключила си служебен проект, из-
черпала си отношения, скъсала си интимна връзка, завър-
шила си етап от живота си. Колкото по-ярък е съ-
нят/преживяването, толкова по-сериозна е ситуацията.

Катастрофата, както и наводненията, цу-
нами и другите бедствия свидетелстват,
че психиката ти е претоварена извънред-
но. Време е да потърсиш помощ от лекар.

Първо, това може да бъде просто сън. Но от друга
страна – желание за духовна близост.

Това се сънува, когато човек сам си пречи да осъществи
намисленото от него. Насън като че се раздвоява – еди-
ният „аз“ бяга, другият го преследва.

Да паднеш насън, означава, че се бо-
иш от неуспех.

Символизира тялото като храм на
душата. Висока къща – високи пори-
ви, ниска сграда – точно обратното.

Символизира подсъзнанието. Водата
има хиляди значения. Ако сънуваш шам-
пион по плуване, че се къпе в океан, на-
яве той ще се къпе в море от любов.

дом
Ако строиш дом – чака те много работа. Да
се загубиш вътре вкъщи, значи в безизходна си-
туация ще попаднеш.

Ако паднеш насън, значи ще се издигнеш в
кариерата.

Ако те преследват насън,
щастие те чака. Но трябва
да се оставиш да те хванат.

Преди всичко мъртвецът в
съня се свързва с промяна
на времето.

Неизбежен крах/смърт
на сънувания.

Неосъществени сексуални
желания.

През този ден не си работила много за
душата си и затова в съня си не можеш
да се издигнеш над нивото на кошмарите.
Не яж месо и мазни храни преди лягане.

Символизира активна
духовна работа.

Знак, че през деня трябва
да си по-щедра.

Автомобилна катаст-
рофа те заплашва.

Душата ти ще ликува.

Няма еднозначно тълкуване.

падение

преследване

покойник

автомобилна 
катастрофа

еротичен сън



МОЗЪКЪТ ОБИЧА ГЛЮКОЗА
Ако забележиш, че напоследък забра-
вяш важни неща, твърде възможно е
отслабената ти памет да е резул-
тат от приложена наскоро диета за
отслабване. Не забравяй, че мозъкът
се храни основно с глюкоза, която е
забранена за отслабващите. 
Животинските мазнини, съдържащи
се в месото, кравето масло и марга-
рина, са вредни за паметта, защото
задръстват кръвоносните съдове на
мозъка с холестерол.
Ако искаш да се радваш на услужли-
ва памет, храни мозъка с ненасите-
ни мазнини, съдържащи се в рибата,
растителните масла и ядките. За
обмена на мазнини клетките на
мозъка се нуждаят от витамини А
и Е. От минералите най-важни за
мисловния процес са желязото
(съдържа се в черния дроб и сушени-
те плодове), магнезият (съдържа се
в бананите и фъстъците) и цинкът
(съдържа се в тиквените и слънчог-
ледовите семки и в морските даро-
ве). Паметта се нуждае и от вита-
мини от групата В.

ВМЕСТО С ДЪВКА – СЪС СЕМКИ
Не те назидаваме, но ако все пак си от малкото читателки, които няма да отми-
нат с пренебрежение този текст и поне ще се опитат да се отърват от вредния
навик, имай предвид няколко важни неща. Най-разпространеният страх сред жени-
те, решили да откажат цигарите, е, че няма да им стигне волята и те отново ще
посегнат към пакета. Бившите пушачки обикновено се мъчат да осигурят заетост

на устата си, като постоянно преживят нещо –
бонбони, ядки, стафиди, дъвка... Повечето от тези
продукти са калорични и незабелязано, сантиметър
по сантиметър, се натрупват по талията под
формата на сланинки. С дъвките пък рискуваш да
си докараш гастрит. Затова винаги когато те об-
земе непреодолимо желание да запалиш цигара, из-
бери по-полезен заместител за дъвчене –  лист са-
лата например, сурова чушка или шепа тиквени или
безсолни слънчогледови семки.

НАСТОЙКА ОТ ЦЕЛЕБНИ ТРЕВИ
Когато почувстваш, че нервното напрежение от деня ти пречи да заспиш, веднага си
приготви настойка от 60 г мента, 30 г корени от валериана и 40 г хмел. Всички
тези билки се продават в аптеката. Вечер, когато се прибереш от работа, залей 1 с.
л. от тази билкова смес с 1 ч. ч. вряла вода и прелей запарката в термос. Точно преди
да си легнеш, я прецеди. Ако е много силна и горчива, я разреди с гореща вода и я
подслади с мед. За да я направиш още по-приятна на вкус, можеш да изстискаш и ня-
колко капки лимонов сок в течността. Изпий дозата и ще спиш като къпана!
Не забравяй, че за качеството на съня от особено значение е и нормалният био-
ритъм. Затова се старай да си лягаш и да ставаш по едно и също време.
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ББооддрраа,,  ееннееррггииччннаа
ии.... ..  ннееппооррооччннаа

ББооддрраа,,  ееннееррггииччннаа
ии.... ..  ннееппооррооччннаа

„ОФИСНА“ ГИМНАСТИКА
Ако се чувстваш уморена и сраснала се със
стола, ако те мъчат болки в гърба, отде-
ляй по няколко минути на ден за следните
тонизиращи упражнения. 

От изправен стоеж с ръце на кръста
наклони тялото максимално надясно, а
после – наляво. Старай се наклоните да

са точно настрани. Упражнението се
изпълнява по 10 пъти във всяка посока.  

Както си седиш пред компютъра, изпъл-
нявай от време на време кръгови движе-
ния с раменете – по 10 кръга напред и по

10 назад.
От изправен стоеж се опитай да доп-
реш лакти зад гърба, като максимално
събереш лопатките. Упражнението се

изпълнява 20 пъти.
Ако всеки ден изпълняваш тези упражне-
ния в офиса, със сигурност вместо уморе-
на и сраснала се със стола ще се почув-
стваш по-работоспособна.
НЕ ЗАБРАВЯЙ И ОЧИТЕ
На всеки час отивай до прозореца и се
взирай в отдалечени, дребни предмети.
Прекрасно би било да комбинираш съзерца-
нието с изпиването на чаша зелен чай.

ЗА ЗДРАВ СЪН

ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ!

ЗА БЪРЗА МИСЪЛ

СРЕЩУ ПРОЛЕТНА

УМОРА

1

2

3
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ВИЗИТКА

Въпреки че има вече 15 години опит като дерматолог, д-р Паскова непрекъснато следи световните дермато-
логични новини, посещава всяка година International Master Course on Agеing Skin в Париж, както и световните

конференции Anti-agеing, за да се запознае с изследванията, опита и практиките от цял свят. В кабинета є са
закачени доста сертификати, сред които съзирам и сертификат от курс за прилагане на модерния напос-
ледък ботулинов токсин, проведен във Франция.

Н
о понеже мен живо ме въл-
нува как мога да „оправя“
шията си, без да се подла-
гам на операции, започвам

веднага с въпроси по същество.
– Д-р Паскова, как се променя
кожата на шията с течение
на времето?
– Стареенето на шията започва
обикновено след 30-годишна въз-
раст. Обхваща първо кожата,
която става все по-суха и по-
набръчкана. Впоследствие про-
цесът засяга и подлежащата
мускулатура. На тази възраст
започва да намалява и еластич-

ността на тъканите в тази зо-
на. Шийният мускул е голям,
тънък и плосък. Той се намира
почти директно под кожата, за-
щото мастната тъкан, която
го покрива, е слабо развита. Точ-
но затова и кожата в тази об-
ласт се набръчква най-бързо. 
– Има ли разлика между кожа-
та на мъжете и на жените в
областта на шията? 
– Да, разликата идва от типа ко-
жа и от мускулатурата. Мъжете
често имат по-плътна кожа, сле-
дователно и стареенето в тази
област настъпва по-бавно.
– Какви грижи трябва да се
полагат за деликатната ко-
жа на шията и откога тряб-
ва да започнат?
– Грижата за шията е като та-
зи за лицето – редовно почист-
ване и използване на хидрати-
ращи кремове (по-мазни през
нощта и по-леки през деня). �На
всички дами, навършили 30 годи-
ни, препоръчвам задължително
да правят упражнения за ший-
ната мускулатура, които изг-
леждат малко смешни (например
застиване в насилено широка ус-
мивка или издаване на устните

напред под формата на буквата
„О“), но пък са много ефективни.
Хубаво е тези упражнения да се
правят по 10 пъти на ден, дока-
то станат навик. По този начин
може да се забави процесът на
стареене и отпускане на кожа-
та. �Много е важно хората да
спят на по-ниска възглавница.
Когато се спи на висока възглав-
ница, се получава едно непрекъс-
нато прегъване на кожата на
шията, а оттам и образуване на
напречните бръчки по нея. Хора-

та, които имат навик да спят
на една страна, също са предраз-
положени към по-бързо стареене.
�Друго, което може да се пра-
ви, са леки масажи. 
– Стареенето свързано ли е с
типа кожа – суха или мазна?
– Не, то е свързано с нарушава-
не на еластичните влакна на ко-
лагеновия слой на кожата, кое-
то до голяма степен е генетич-
но обусловено. 
– Коя е най-ефективната про-
цедура за изглаждане на бръч-

Н
аскоро попаднах на материал, който
ме убеждаваше, че подмладяването
на шията е възможно само с лиф-
тинг, а единственият лек срещу

„надиплената“ двойна брадичка е липосук-
цията. Текстът имаше за цел да ме успо-
кои, че тези манипулации водят до от-
лични резултати. И аз щях да си остана
спокойна, ако не беше уговорката „стига
да са направени от висококвалифицирани
специалисти“. Къде да ги търся тези спе-

циалисти, а и как бих могла да позная, че
са висококвалифицирани? Според мен поч-
ти всяка жена би се замислила, преди да
предприеме тези две радикални мерки,
колкото и зле да изглежда шията є. И най-
вероятно ще предпочете да си носи го-
динките с достойнство, отколкото да
легне на операционната маса под пълна
упойка. Съмненията ми, че не съм права,
разсея д-р Катя Паскова от медицински
център Derma vita.
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ШИЯТА
проблеми и решения

Наръчник по самомасаж
По-удобно е масажните движения да се прилагат с лява ръка
върху дясната половина на шията, и с дясна ръка – върху лява-
та половина. Преди масаж е добре ръцете обилно да се нама-
жат с подходящия за дадения тип кожа крем.

1.Върху предната част на шията се извършват няколко по-
галващи движения от долу на горе – с лявата длан върху

дясната половина на шията и с дясната длан върху лявата по-
ловина. 

2.Отстрани шията се масажира в посока от горе на долу със
спираловидни движения.

3.По страничната повърхност на шията се правят няколко
плавни погалвания в посока от края на ухото към рамото.

С лява ръка се глади дясната половина на шията, след което с
дясна ръка – лявата половина на шията.

ЕК
СПЕР

ТН
О

М
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ИЕ

ШИЯТА
проблеми и решения

Д-р Катя 
ПАСКОВА
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ки по шията?
– Мезотерапията, която е въве-
дена от френски лекар през 1952
г. Първоначално методът се е из-
ползвал за лечение на различни
кожни и мускулни проблеми, но
през последните години се прила-
га широко във Франция и САЩ
като средство за стимулиране на
обменните процеси в кожата и
подкожието и за хидратиране.
Процедурите се правят и на лице,
шия и на ръце. С помощта на спе-
циален пистолет при определена
скорост и на определена дълбочи-
на се вкарват активни вещества
(витамини, хиалуронова кисели-
на, аминокиселини, микроелемен-
ти и растителни екстракти),
смесени в определени съотноше-
ния. Продуктите могат да се
приготвят и от самия дермато-
лог. Но има и готови. За да е га-
рантиран ефектът, трябва да се
направи една серия от 5–6 проце-
дури, като в началото е по 1 про-
цедура на седмица, по-късно – по 2
в месеца, а накрая – по 1 на два
месеца. 
– Какъв е ефектът от мезо-
терапията?
– Ефектът е видим още след пър-
вата процедура – кожата изг-
лежда тонизирана и освежена.
Голямото предимство на мезо-
терапията е, че спокойно може
да забави прилагането на лиф-
тинг в тази област, който е опе-
ративна интервенция, носеща
съответните рискове. Мезоте-
рапията е леко болезнена, но при
всички случаи поносима. В инте-
рес на истината, понякога, ма-
кар и рядко, могат да се получат
леки кръвонасядания. Но в срав-
нение с подлагането под скалпе-
ла това са бели кахъри. Освен
мезотерапията, която описах,
има и един друг тип, при която
се използват т. нар. филъри
(попълнители). Те се прилагат
най-вече за филиране на дълбоки
бръчки. Най-разпространената
субстанция от този тип е т.
нар. мезолифт. Представлява
концентрирана хиалуронова ки-
селина, която се вкарва в кожа-
та пак чрез фини убождания. С
мезотерапията се целят стиму-
лиране на обмяната на вещест-
вата и възстановяване на реге-
нерационните способности на

кожата по лицето и шията.
Курсът на лечение включва 2–3
процедури, които се прилагат
през месец. Eфектът се забеляз-
ва веднага и трае около 1 година,
след което курсът може да се
повтори.
– Защо се използва хиалуроно-
вата киселина?
– Тя хидратира, задържа вода-
та, стяга кожата и поддържа
еластичността є. Третиране-
то с хиалуронова киселина оба-
че е желателно да започне меж-
ду 35- и 40-годишна възраст, ко-
гато започва и по-изразително-
то стареене. Не бива да се пре-
небрегва и значението на гене-
тичния фактор.
– А ботулинов токсин инжек-
тира ли се и в областта на ши-
ята? Като средство за борба с
бръчките...
– Да, но тази процедура трябва
да се прави от много опитен
специалист. Лекарят трябва
задължително да е преминал спе-
циален курс за инжектиране на
ботулинов токсин! В България
има много малко дерматолози,
които могат да прилагат тази
процедура. Шията е доста кап-
ризна област и реагира лошо на
грешките. Ботулиновият ток-
син е подходящ за инжектиране
на хора, които имат тип „пуеш-
ка шия“, ако ми позволите да се
изразя по-образно. Ефектът е
временен, около 4 месеца, и след
това отново трябва да се реин-
жектира. Но е важно да се отбе-
лежи, че инжектирането на го-
лямо количество ботулинов ток-
син в тази област е свързано с
някои странични ефекти – нап-
ример затруднено хранене, нару-
шен говор и др. 
– А какво може да се направи
срещу двойната брадичка?
– Най-добър ефект се получава
от липосукция. Тази област е
доста кръвоснабдена и процеду-
рата задължително трябва да
се извършва от квалифициран
специалист – пластичен хирург.
И запомнете – липосукция се
прави само в операционна зала.
Ако тя е само в областта на
шията, от пациента не се изиск-
ва никаква специална подготов-
ка. Лекарят аспирира мастната
тъкан в проблемната област с
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помощта на тънки канюли, кои-
то се вкарват през кожата.
След това пациентът носи из-
вестно време компресивна
превръзка.
– Каква е продължителност-
та на ефекта от липосукция
на шията?
– Ефектът е траен. Мастните
депа в тази област значително
са намалели и там вече не се
натрупват мастни клетки. Оба-
че е погрешно липосукцията да
се възприема като процедура за
отслабване. Тя е процедура за
липоструктуриране на определе-
ни зони, в които са се струпали
повече мастни клетки. Такива
зони са най-често бедрата и ко-
ремът. Пациентът обаче в ни-
какъв случай не бива да очаква,
че ще отслабне след прилагане
на липосукция. Отслабването се
постига с диети и гимнастика. 
– В какви случаи се препоръч-
ва лифтинг на шията?
– Най-често при много отпусна-
та кожа и мускулатура. При лиф-
тинга се прави едно издърпване и
на кожата, и на подлежащите
мускули. Това е т. нар. цялостен
лифтинг – горен и долен – сериоз-
на и много сложна оперативна
интервенция с пълна анестезия.
Ако се направи добре, ефектът е
поразителен. Но след това гри-
жата за кожата трябва да
продължи. Първият лифтинг
трябва да се направи между 45- и
50-годишна възраст, а след това
– чак след 60-годишна. 
– Кога може да се върне човек
на работа след оперативна
интервенция?
– В зависимост от степента на

оперативна намеса възстано-
вяването варира между 10 и 20
дни, като се изискват и по-спе-
циални грижи през този период.
– При кои заболявания не бива
да се прави липосукция?
– В случай че пациентът е прека-
рал някакво съдово заболяване,
тази операция е рискована за не-
го. Мастната емболия е най-
тежкият страничен ефект от
липосукцията. Но тъй като в об-
ластта на шията се използват
по-тънки канюли, и то върху
малка площ, рискът е минимален.
– Какви са най-новите козме-
тични лазерни процедури, ко-
ито се прилагат в областта
на шията?
– От 5–6 години насам при нас се
прави т. нар. фотореджуве-
нейшън (Photorejuvenation), или
фотоподмладяване на кожата.
За първи път тази процедура е

направена в САЩ преди около 10
години. Тя представлява дълбоко
облъчване на кожата (до нейния
среден слой) с интензивна пулси-
раща светлина с определена дъл-
жина на вълна от видимия
спектър – от 560 до 1200 nm (1
нанометър е равен на една ми-
лиардна част от метъра, или
10 -9 m – бел. ред.). Тогава в облъ-
чените фибробластни клетки се
активират ензимни процеси, ко-
ито засилват обмяната им. Ко-
лагеновата мрежа е нещо като
скелет за кожата. При старе-
енето є колагеновите влакна
изтъняват и подредбата им се
нарушава. Това води до наруша-
ване на еластичните и опорните
свойства на колагеновата тъ-
кан. Фотостимулирането е пре-
поръчително да се прави 1 път
годишно с 4–5 последователни
процедури, и то в сезон, когато

слънцето не е толкова силно.
След това всяка следваща годи-
на пациентът трябва да прави 1
или 2 поддържащи процедури. 
За съжаление в момента в Бълга-
рия има много подобни машини,
но само няколко от тях могат
да правят тази процедура. Всич-
ки останали рекламират проце-
дурата, но всъщност не прите-
жават специфичната дължина
на вълната и нужната енергия,
за да въздействат ефективно
върху кожата. 
При фотоподмладяването няма
особени странични ефекти. След
като го направиш, веднага мо-
жеш да си сложиш фон дьо тен и
да се върнеш на работа. Тъй ка-
то мастната тъкан в тази зона
е много тънка, е възможно да се
получат само леки зачервявания,
малки корички, но те изчезват
максимум за 1 седмица.
– Прави ли се пилинг на шията?
– Да, един път годишно може да
се прави лазерен пилинг, който
обаче е агресивна процедура.
Представлява премахване на
горния слой на кожата с лазерен
лъч. След манипулацията е пре-
поръчително пациентът да ос-
тане 3–4 дни вкъщи. Може да се
правят и химически пилинги. 
– Накрая, какво бихте посъ-
ветвали нашите читателки?
– Грижата за кожата трябва
да започне още в тийнейджъ-
рска възраст и да обхваща всич-
ки части на тялото. Недопус-
тимо е една жена да се фиксира
само върху шията и деколтето
си, а лицето є да е в лош вид.

Разговора води
Анастасия ЯНКОВА

Гимнастика за всеки ден
Упражненията за шия са лесни и могат да се изпълняват дори
на работното място. Всяко упражнение се повтаря 3–4 пъти,
като постепенно се увеличава до 10–12 пъти.

1.Отпусни ъгълчетата на устните в т. нар. маска на презре-
нието и напрегни мускулите на шията.

2.Изтегли устните напред във формата на буквата „О“ и
напрегни силно мускулите на шията. Опитай се да произ-

несеш „о-у-и-а-ъ“.

3.Облакъти се върху бюрото и подпри брадичка с длани. Наве-
ди главата напред, опитвайки се да преодолееш съпротивле-

нието на ръцете и напрягайки цялата мускулатура на шията.

4.Хвани главата с две ръце отстрани. Навеждай я ту наля-
во, ту надясно, като възпроизвеждаш съпротивление със

съответната ръка. Ако се навеждаш надясно – с дясната, и об-
ратно.

5.Захапи един молив, изнеси брадичката напред и се опитай от
това положение да изпишеш цифрите „1“, „3“, „8“ и „10“.

Изглади целулита, 
стегни корема!
Лаборатории FORTE PHARMA съз-
дадоха две ефективни хранителни
добавки – Specific Minceur Cellulite
и Specific Minceur Ventre Plat.
�SPECIFIC MINCEUR CELLULITE
е формула с двойно действие, коя-
то премахва натрупаните мазнини
и излишната вода в тъканите с по-
мощта на комбинацията от гор-
чив портокал, кола и какао. Расти-
телните ензими от ананас и папая
пък стимулират дренирането на

тъканите. Екстрактите от зелен
чай, копър, брястолистен тъжник
гонят токсини, а екстрактът от
касис е „бариера“ срещу задържане-
то на вода. В резултат обиколка-

та на бедрото намалява с 4 см, а
натрупаните мазнини – с цели
53%. 
�SPECIFIC MINCEUR VENTRE
PLAT пък е единствената храни-
телна добавка, която може да ви
избави от натрупването на маз-
нини в областта на корема, но съ-
що и от храносмилателни пробле-
ми (подуване на стомаха и газове).
Екстрактът от зелен чай засилва
изгарянето на мазнините, а комби-
нацията от зелена глина и копър
подобрява храносмилането. При

98% от потребителите плоският
корем е налице!
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З еленият чай е хитово средство за бор-
ба с остаряването не само когато е в

чаша, а и когато е в тубичка или кутийка с
крем против бръчки. Флавоноидите, съдър-
жащи се в зеления чай и в още по-голяма
концентрация в черния, „отговарят“ за на-
деждната защита на кожата от нашестви-
ето на лошите свободни радикали (агресив-

ни кислородни молекули, които ускоряват
появата на бръчки).
Ако кожата ти е прекалено суха, ти пре-
поръчваме да използваш козметика, съдър-
жаща екстракти от бял чай. Белият чай
произхожда от Китай и винаги се е смятал
за лековит. Днес се знае, че той стимулира
производството на липиди и по този начин
предпазва кожата от изсушаване. И още
едно предимство на белия чай – той
има силно изразени противовъзпали-
телни свойства и благоприятства
оздравяването на пъпки и комедони.

Г
лавните им достойнства са, че се борят
ефективно с бръчките, изглаждат целу-
лита и подобряват кожната еластич-

ност. Учените, които работят в козме-

тичните фирми и лаборатории, знаят това
много добре. Затова напоследък много коз-
метични продукти разчитат на потенциа-
ла на шоколада (какаото), чая и кафето.
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Т о е нашата любима напитка за събужда-
не, но притежава и много козметични

таланти. Кремовете за тяло, съдържащи
кофеин, се използват най-вече в борбата с
целулита. Кофеинът подобрява състояние-
то на тена, защото активизира кръвооро-
сяването. Той подпомага също така проти-
чането на лимфата, което пък води до от-
водняване на клетките (водата в тях не се
задържа дълго) и до спадане на отоците и
торбичките под очите. Но най-големият
плюс на кофеина като козметично

средство е, че изглажда т. нар. порто-
калова кожа. При това много по-бързо
от други, талантливи в тази посока
растителни екстракти.
Чашка кафе на ден (но не повече) прогонва
умората от клетките и ги прави по-бодри.

КОЖ
А

  ‡‡ÍÍ‡‡ÓÓÚÚÓÓ,,
˜̃‡‡ˇ̌ÚÚ  

ËË  ÍÍ‡‡ÙÙÂÂÚÚÓÓ
В КОЗМЕТИКАТА

  ‡‡ÍÍ‡‡ÓÓÚÚÓÓ,,
˜̃‡‡ˇ̌ÚÚ  

ËË  ÍÍ‡‡ÙÙÂÂÚÚÓÓ

Те доставят удоволствие не само
на вкусовите рецептори, 

но и на кожата. „Талантливи“ 
са да разкрасяват както от вътре

навън (след консумация), така 
и от вън навътре (чрез грижи 

за кожата с козметични продукти,
които ги съдържат). 

ЧАЙ

КАФЕ
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NIVEA обнови цялата си
гама дезодоранти

Обновен дизайн върху опаковките,
нови имена и формули представя
NIVEA Deodorant от тази година.
Новите формули гарантират сухи
подмишници в продължение на 24
часа и съдържат активни състав-
ки, които са специфични за всяка
от петте линии. �NIVEA
Deodorant DRY Comfort за жени и
DRY Impact за мъже – 24-часова за-
щита срещу изпотяване – са с
екстракти от морски минерали.
�NIVEA Dеodorant FRESH Natural
за жени и FRESH Active за мъже –
24-часова свежест – са също с
екстракти от морски минерали.
�NIVEA Deodorant SENSITIVE за
жени и Balm SENSITIVE Protect за

мъже – 24-часова защита с успоко-
яващ кожата ефект – съдържат
екстракт от лайка. �NIVEA
Deodorant PURE Invisible за жени –
24-часова невидима защита срещу
изпотяване. Този дезодорант не ос-
тавя следи нито върху дрехите, ни-
то върху кожата. �NIVEA
Deodorant Aqua Cool за мъже – све-
жа 24-часова защита срещу изпо-
тяване. Със своята формула Cool-
Care той осигурява приливи на све-
жест през целия ден. Всяка от ли-
ниите е ясно диференцирана както
по дизайн, така и по характеристи-
ки. Новите имена и слогани ще по-
магат на клиентите да направят
лесен избор на дезодорант – аеро-
зол, стик или ролон, съобразен с
техните специфични нужди.

Първият аромат на
Кайли Миноуг – darling

Любимката на широката публика
Кайли Миноуг лансира своя първи
аромат. Кайли е сензационна изпъл-
нителка, успешна бизнесдама, сек-
сапилна, витална, блестяща, но съ-
щевременно земна и достъпна. Мъ-
жете харесват нейния сладък и
чувствен чар. Жените я харесват
заради таланта и силата є. Както
във всяко нещо, което прави, Кайли
вложи много страст и участва ак-
тивно в създаването на darling за-
едно с Coty. Чувствена, сладка, съб-
лазнителна, силна, блестяща и де-
ликатна в перфектна хармония –
Кайли е просто неустоима. Всички
изключителни качества на Кайли
са уловени в един невероятен аро-
мат, в една наситена, съблазнител-
на есенция, наречена darling (скъпа,
любима). Сърцето на уханието
прелива в деликатен женствен цве-
тен букет от лилия и борония.
Върховите нотки от нар, фрезия и
личи са опияняващи, кипящи и слад-
ки. А основните нотки са изтъка-
ни от чувствените аромати на
сандалово дърво, амбър и ванилия.

Теди Велинова 
със стъклена прическа
Стъклена чаша украси косите на
манекенката по време на изложени-
ето на „Стъклен свят“ в НДК.
„Идеята за нестандартната при-
ческа дойде много спонтанно.
Обсъждахме чашите на „Стъклен
свят“ с Диди Зидарова от Nail Bar,
собственост на актрисата Деси
Зидарова, и се досетихме, че никой

никога не е вграждал чаша в коса“ –
разказа пред медиите пиарът на съ-
битието Наско Лазаров.
Интересното коафьорско решение
се родило, докато организаторите
се удивлявали на нечупливостта на
обогатените с магнезий кристални
чаши на „Стъклен свят“.
На изложението на „Стъклен свят“
организаторите бяха подготвили и
други изненади, сред които топбар-
манът на клуб EASY Евгени Иванов
пък забърка димящ коктейл в чаша
с вместимост 10 литра.
Сред гостите бяха забелязани ма-
некенката Боряна Шехтова, теле-

визионната асистентка от „Сдел-
ка или не“ Жасмина, Венци Марти-
нов, момичето на времето на НТв
Деси Банова и Мисис България Яна
Маринова. 
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Т ова, че този хранителен продукт ни кара да се
чувстваме щастливи, не е новост за никого. Но

това, че тъмната какаова маса, от която се произ-
вежда шоколадът, изключително често се влага в коз-
метичните anti-age хитове и в кремовете за стягане
на корема, не е известно на много хора. 
Какаовите зърна съдържат регенериращи клетките
протеини, които предпазват кожата от преждевре-
менно стареене и активизират микроциркулацията.
Полифенолите в какаото се борят успешно със сво-
бодните радикали и провокират производството на
еластин и колаген – влакната, които поддържат ко-
жата стегната и млада. Но това не е всичко. Изсу-
шената по време на зимните месеци кожа ще се
почувства тонизирана, ако използваш за подх-
ранването є какаово масло, което е подобно на
естествените мазнини, които кожата отделя.
В някои козметични салони по света се предлагат по-
екзотични процедури – например компреси с шоколад
срещу целулита. Но и изпиването на 1 чаша топъл шо-
колад на ден може да направи видими добрини на кожа-
та ти. Наскоро учените откриха, че в шоколада се
съдържа една субстанция, която стимулира образува-
нето на нови кожни клетки и по този начин индире-
ктно предпазва от появата на бръчки. Добра новина!

ШОКОЛАД



ТАЙНАТА В миналото водоустойчивите спирали
прилепваха здраво и сигурно за миглите, но когато
дойдеше моментът на разгримирането – леле, май-
ко! – нямаше отърване от тях. Днес декоративната
козметика работи в посока на обогатяване и подоб-
ряване на тяхната текстура. Новите „обвивки за
мигли“ прилепват много по-добре, уплътняват и
удължават, като същевременно се грижат и за здра-
вето на ресниците ни. 
ИНОВАЦИИ И всичко това благодарение на една
нова формула, състояща се от специални восъци и изг-
лаждащи полимери. Те не се стичат, а миглите оста-
ват еластични и не се късат. Четките също са се по-
добрили – изработени са от фини власинки, които раз-
делят миглите добре и с тяхна помощ се нанася по-
тънък цветен слой.
ХИТРИНИ Посоката трябва да е от основата към
върха на миглите. Ефектът на извитите мигли се по-
лучава, като задържиш четката няколко секунди в ос-
новата на окото и я извиеш нагоре и едновременно с
това към външния ъгъл на окото. Преди това е жела-
телно да нанесеш слой
безцветна подхранваща
спирала, с която мигли-
те се разделят перфе-
ктно. Не е препоръчи-
телно да нанасяш пове-
че от два пласта спира-
ла, тъй като обилно
нанесената започва да
се рони и размазва. Ако
искаш миглите ти да
изглеждат по-плътни,
повтори само 2 пъти,
като гримираш двете
очи последователно.
Трябва да действаш
бързо, защото новите
формули изсъхват дос-
та бързо.
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НЕН
АУЧЕН

УРО
К

ппоо--ттррааеенн ггрриимм
Трикове за

––
аботата ти изисква да изглеждаш перфектно от ранни зори до късна до-
ба. Постоянно прилагаш разни женски хитрости и се опитваш да ими-
тираш пълна естественост с помощта на грима. Искаш да разчиташ на
перфектния си макиаж и когато си на делови обяд, и когато си на вече-

рен коктейл, но не искаш да губиш ценно време пред огледалото. 
Може ли гримът да се запазва по-дълго време свеж върху лицето, може ли

устните да изглеждат гладки и сочни по всяко време, а тенът – ослепителен,
независимо колко уморени се чувстваме? Добрата новина е, че на пазара на-
последък се появяват все повече продукти с надпис „дълготраен“.

¬¬ъъззммоожжнноо  ллии  ее  ддаа  ссее  ппооссттииггннее  ддвваа  ппъъттии  ппоо--ддъъллггооттррааеенн  ггрриимм??
ƒƒаа..  ——ллееддвваайй  ннаашшииттее  ппооллееззннии  ссъъввееттии,,  нноо,,  ввннииммааннииее,,  

ддооббррииттее  ррееззууллттааттии  ппоонн¤¤ккооггаа  ссаа  ззаа  ссммееттккаа  ннаа  ккооммффооррттаа..

ТАЙНАТА При нанасянето етеричните
масла се изпаряват от червилото и върху
устните остава тънък, цветен и непрекъс-
нат слой, който краси лицето от 6 до 8 ча-
са. Първите формули на подобни дългот-
райни червила изсушаваха много бързо кожа-
та на устните. Днес те са доста подобре-
ни – съдържат съставки, които ги правят
лесни за нанасяне, при престоя върху устни-
те цветът не променя наситеността си. 
ИНОВАЦИИ Овлажняващо, подхранва-
що, с витамини, с UV филтри, матово, пер-
лено, свръхтрайно, течно – това са все ха-
рактеристики на съвременните червила. Из-
борът е голям, но съставът на червилото
от висока класа е един и същ – сложна ком-
позиция от восък, масла, синтетични и по-
лусинтетични добавки, силикон, активни

вещества и цяла гама компоненти за поддържане на кожата като витамини,
овлажняващи комплекси, защитни филтри. Парафинът, който се втечнява
при повишаване на температурата и предизвиква нежеланото „увяхване“ на
устните, днес е изместен от екзотични восъци. Вазелинът, който образува
лепкав слой, е заменен от полусинтетични производни, които позволяват на
червилото да приляга леко. Пигментите са още едно постижение на съвре-
менното качествено червило – те са затворени в специални микрокапсули, ко-
ито лесно се въвеждат в масата на червилото. Когато червилото се нанася
на устните, тези капсули се пукат и освобождават цвета постепенно. Без да
подозираме, ние сами им помагаме, отваряйки и затваряйки устни в процеса на
разговор. В резултат цветът не само не избледнява през целия ден, но става
дори още по-ярък. Условието за добър резултат е не само експериментиране
и търсене на подходящия тон, текстура или марка, а постоянна грижа за уст-
ните. Те трябва да са гладки и хидратирани. Тяхната свежест се поддържа с
подхранващ балсам за устни, който в никакъв случай не трябва да се нанася
непосредствено преди червилото, защото то ще се разтече.
ХИТРИНИ Тъй като модерните червила са плътни и наситени, добре е да
ги нанасяш с помощта на четка. Започни от средата на устните към ъгълче-
тата. Ако ти се струва, че червилото ти стои гъсто, попий излишъците
внимателно с хартиена мека салфетка. Изчакай няколко секунди, за да изпъкне
напълно цветът, и можеш да нанесеш още един завършващ щрих. Четчицата
се почиства след всяко нанасяне.

ЌЌееууссттооииммии  ууссттннии ЅЅееззууппррееччнноо  ннааннеессееннаа  ссппииррааллаа
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ТАЙНАТА Осигу-
рява перфектен тен
от 8 до 16 часа на
денонощие благода-
рение на формулата
си, която е разрабо-
тена на базата на
етерични масла и
фини прахообразни
частици. В резултат
на това се получава
матов и копринен
тен. 
ИНОВАЦИИ
Фон дьо тенът е
идеалното средство
за уеднаквяване на
тена при смесен
тип кожа. Днес на
пазара се предлага
фон дьо тен с раз-

лични текстури, разработени за съответ-
ния тип кожа. Ако кожата ти е суха, се на-
лага предварително да я овлажниш с хидра-
тиращ крем. Особено през зимата, защото
студът я изсушава допълнително. Чак то-
гава нанеси фон дьо тена. Кремообразният
фон дьо тен е подходящ за чувствителна
кожа. А компактният е с перфектна пок-
ривност и създава ефект на естественост. 
ХИТРИНИ Работи бързо с фон дьо те-
на, защото съвременните формули изсъх-
ват светкавично. С върха на показалеца заг-
ребвай малко количество от продукта и го
нанасяй първо върху бузите, после по чело-
то и брадичката и най-накрая на носа. Раз-
мазвай с върховете на пръстите от среда-
та на лицето към корените на косата, ка-
то внимаваш да не остават контрастни
граници. Можеш да използваш за нанасянето
му и малка дунапренова гъбичка. За да полу-
чиш безупречен дълготраен резултат, пок-
рий накрая цялото лице с хартиена салфет-
ка и я притисни внимателно, за да полепнат
по нея излишъците.

ТАЙНАТА  За предпочитане са ком-
пактните сенки за очи, под формата на
пудра, а не течните или кремообразни-
те, защото те се напластяват по гън-
ките на клепача и са по-нетрайни. Из-
борът отново е доста голям – има ма-
тови, блестящи, под формата на
стик... В продуктите с надпис „дългот-
райни“ (издържат около 8 часа) цвет-
ните пигменти са разбъркани с прахо-
образни вещества, които абсорбират
отделяната от кожата мазнина и така
гримът не се разтича. 
ИНОВАЦИИ  В състава на сенките
се включват и подхранващи съставки,
които се грижат за кожата на клепа-
чите – хидратират я и дори я изглаж-
дат. 
ХИТРИНИ  Най-напред нанеси върху
клепачите и областта над тях малко
пудра. Това ще попречи на сенките да се
разтекат после. С помощта на пръсти-
те или на малка четка нанеси сенките
по целия клепач, ка-
то изтеглиш някол-
ко щриха извън
външния ъгъл на
окото, за да изглеж-
да то оптически с
формата на бадем.
Ако използваш сенки
в два цвята (единия
по-тъмен, а другия
по-светъл), трябва
добре да заличиш
контраста между
тях. Най-лесно ту-
ширането става
чрез заглаждане с
пръст. За по-завър-
шен вид може да из-
теглиш очна линия
или молив в основа-
та на миглите на
горния клепач.

ѕѕррааввииллннииттее ссееннккии ззаа ооччии

19.00 часът е. Гримирана си от сут-
ринта, а трябва да се приготвиш за
срещата с приятели тази вечер. Ня-
маш нито време, нито желание да се
разгримираш и после да започнеш
всичко отначало. Какво да направиш?

ОСВЕЖИ ТЕНА С помощта на ме-
ка хартиена салфетка (с потупващи
движения) попий излишната лъскави-
на тук-там по лицето. Ако си изпо-
лзвала течен или кремообазен фон
дьо тен, сега нанеси само малко пудра
по скулите и носа. Ако сутринта си
нанесла пудра, сега е още по-лесно –
може да напудриш цялото си лице
отново. 
СЪБУДИ ПОГЛЕДА С помощта на
клечки за уши почисти излишъците
от сенки за очи, насъбрали се по
сгъвките на клепачите. След това
нанеси малко коректор или пудра и
отново си сложи слой от същите
сенки. Довърши с нанасяне на слой
спирала, което ще се получи добре
само ако сутринта не си напластила
много спирала по миглите.
НАКРАЯ – ЧЕРВИЛО Почисти ос-
татъците от червилото по устни-
те си с навлажнено с почистващо
мляко памуче. За вечерта избери пер-
лено червило в малко по-наситен
цвят. Не забравяй да очертаеш кон-
тура на устните с молив, преди да
нанесеш червилото.

ѕѕееррффееккттннии¤¤тт ффоонн ддььоо ттеенн

SSOOSSЩРИХИ
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Step Energy Power max – 
РАЗЛИЧНАТА ЕНЕРГИЙНА 
НАПИТКА

Когато и ка-
фето не мо-
же да прого-
ни умората,
тогава се се-
щаме и за
други „живо-
тоспасява-
щи“ течнос-
ти. За енер-
гийните на-
питки напри-
мер. За 4 го-
дини на бъл-
гарския пазар
тези продук-
ти повишиха
обемите си

на продажба над 2 пъти. Включиха

се и български производители, кои-
то предлагат достойно качество
на български цени. Наскоро бе лан-
сирана и една нова форма – енергий-
на напитка на прах в пликче – за 1
чаша. Дело е на „Кенди“ ООД – про-
изводителя на така популярните
разтворими напитки с марка Step.
Step Energy Power Max е уникална-
та тройна комбинация от таурин
(аминокиселина с ясно изразено
ободряващо действие), кофеин и
гуарана. Напитката гарантира
максимално тонизиране и енергизи-
ране. Step Energy Power Max е създа-
дена за младите активни хора, кои-
то знаят какво искат и как да го
получат. 

Първият български VIP
хляб от „НИЛАНА“
„Зърнена мозайка“ и „100% ръжен

хляб“ са първите два луксозни, ви-
сококачествени продукта с изразен
диетичен ефект от най-новата се-
рия – VIP на „Нилана“ ООД. Подоб-
ни хлябове у нас се внасяха доскоро
само от Европа – в опакован вари-
ант и с консерванти, за да са трай-
ни 6–12 месеца. 
Те са уникални с рекордно високото
си ниво на фибри, което ги превръ-
ща в „метли“ за организма. Коорди-
наторите на Европейската програ-
ма за борба с наднорменото тегло
„Диогенес“ у нас доц. д-р Светос-
лав Ханджиев и д-р Теодора Дърле-
нска препоръчват тези хлябове ка-
то средство в борбата с наднорме-
ното тегло и затлъстяването, а
също и като профилактика срещу
високо кръвно налягане, инфаркт,
инсулт, запек и хемороиди. „Зърне-
на мозайка“ съдържа само 163 кал

на 100 г продукт, а „100% ръжен
хляб“ – 162 кал на 100 г продукт. 

IL ROSSETTO – 
хидратиращото
червило
Сатенено, кремообразно и
обогатено с витамини А,
C  и Е, то придава нежен
цвят на устните, като ги
предпазва от агресивните
влияния на
околната
с р е д а .
Червило-
то е хипо-
алергично,
подходя-
що и за
чувстви-
т е л н и
устни.

аа рр ее нн ии   нноо вв ии нн ии                                                   



Н а изложението ще присъстват много звезди от шоубизне-

са, лица, познати от медиите, гости от чужбина. Очаква-

ме да гостува един от лекарите, участващи в оригиналното

американско предаване.

На щандовете на някои изложители ще се предлагат безплат-

ни освежаващи и възстановителни процедури.

В предаването „Огледала“ по бТВ ще бъдат представени

участниците в изложението, а зрители на предаването ще по-

лучат като подарък хирургични и други интервенции, от които

се нуждаят.

Изложението „Пълна промяна“ ще представи „светлата“

страна на пластичната хирургия и съпътстващите я дейнос-

ти в България. Събитието се провежда под патронажа на Бъл-

гарската асоциация по пластична, реконструктивна и есте-

тична хирургия. Подкрепа заяви и Дружеството на дермато-

лозите.

Цената на билета е 5 лв. За посетителите ще бъде органи-

зирана богата програма от лекции на популярен език и с мулти-

медийни илюстрации.

Клиники „Торакс“ ще предоставят безплатно изработване на

психологически профил на желаещите. Диетолози ще правят

консултации и ще изготвят рецепти. Медицински център „Д-р

Мая Тачева“ ще прави безплатни процедури, ще демонстрира

съвременна техника за дерматологични интервенции. От фир-

ма „Пулсар“ ще измерват нивото на мазнини в кръвта. Стома-

толози от ЕО Дент ще присъстват с изработен от тях стол

и ще преглеждат посетители.

Посетителите ще получат лична консултация от най-добри-

те български специалисти: диетолози, пластични хирурзи, сто-

матолози, дерматолози, стилисти фризьори, дори ще имат въз-

можност да проверят зрението си или да планират премахва-

не на кривогледство.

Изложение „Пълна промяна“, 2– 4 май 2007 г. 
Грандхотел „София“

Изложение „Пълна промяна“, 2– 4 май 2007 г. 
Грандхотел „София“

За повече информация: „Пропаганда“ ЕООД, тел.: 02/489-48-92, 089/865-14-91, www.propaganda.bg

Изложението има за цел да събере на едно място най-добрите клиники и специалисти по пластична и естетична 

хирургия, дерматолози, стоматолози, салони за красота. В дните на изложението посетителите ще могат 

да се срещнат с изявени специалисти, да получат консултация, да се запознаят с най-съвременните възможности 

и технологии, достъпни вече у нас. Един от посетителите ще получи награда – пълна промяна, безплатни пластич-

ни, стоматологични и други интервенции, в зависимост от неговите нужди и след консултация със специалисти.
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СПАНАЧНИ 
МАСКИ

За нормална кожа 
За освежаване и подхранване на нормал-

ната кожа се прави маска от намачкани
свежи и сочни спаначни листа. Добре из-
мити, те се правят на каша, която се на-
лага върху лицето и престоява 20 минути.
След отстраняване на кашата с памучен
тампон спаначеният сок се оставя да до-
изсъхне върху лицето (изчаква се поне още
30 минути). Накрая кожата се изплаква с
хладка вода.

За мазна кожа 
След измиване с топла вода (или след при-

лагане на компреси с гореща вода) лицето се
намазва с равномерен слой каша от попаре-
ни с вряла вода и намачкани свежи спаначни
листа, смесени с малко брашно или със счу-
кан на прах ориз. Маската се оставя на ли-
цето до пълното є изсъхване и се отмива

със студена вода.

За суха и загрубяла кожа 
Приготвя се специална подхранваща и

омекотяваща маска. Избират се по-сочни
спаначни листа, попарват се във вряла вода,
смачкват се добре с вилица, докато пуснат
сок, и в получената каша се разбъркват 1 ч.
л. зехтин и 1 с. л. портокалов сок (но може
и мандаринов). Накрая в кашата се разбъ-
рква и предварително смачкано с вилица
парченце банан. Маската се нанася върху
лицето и шията. Престоява половин час
(трябва да позасъхне) и се сваля със суха,
чиста хавлиена кърпа. Изчаква се още ня-
колко минути, за да може лицето да поеме
останалата мазнина, след което се изплак-
ва първо с топла, а накрая – с хладка вода.

За суха, застаряваща, 
бледа и лющеща се кожа 

Маската е подхранваща. Приготвя се от
намачкани свежи листа спанак, половин яй-
чен жълтък и малко прясно мляко. Всички
съставки се разбъркват до получаване на
каша, която се нанася върху лицето. Мас-
ката престоява 30–40 минути (до изсъхва-
не) и се отмива с хладка вода.

За уморена, 
отпусната, повяхнала 
и застаряваща кожа 

Приготвя се каша от ситно нарязани све-
жи листа спанак и малко кисело мляко (сме-
тана). Тя се нанася на равномерен слой вър-
ху лицето, престоява 20 минути и се изп-
лаква със студена вода. След третиране с
тази маска лицето се намазва и с крастави-
чен сок. Ефектът е поразителен – тенът

става видимо по-свеж.

Против бръчки 
Приготвя се каша от бланширани и на-

мачкани спаначни листа, 1 с. л. прясно изце-
ден сок от грейпфрут, 1 с. л. прясно изцеден
сок от морков и 1 с. л. гъсто кисело мляко.
Лицето и шията се намазват с получената
смес. Маската се оставя върху кожата до
пълното є изсъхване, след което се отмива
със студена вода.

При изгаряния, 
белези, слънчеви 
увреждания, алергии
се прави смес от попарени и намачкани спа-
начни листа, малко зехтин и белени овесени
ядки. Маската престоява по-дълго време
върху лицето, докато изсъхне съвсем. От-
мива се с топла вода, след което лицето се
изплаква и с хладка.

ЛОСИОН ЗА МАЗНА КОСА

Смесват се равни части спаначен сок и
по-слаб медицински спирт. Измитата и
подсушена коса се намазва в корените с
получения лосион и се изчаква 30 минути,
докато той изсъхне. Изплаква се с топла
вода. За да има ефект, косата трябва да
се маже ако не всеки ден, то поне 3 пъти
седмично. След 30-ата процедура
ефектът е очебиен – тя се омазнява мно-
го по нарядко.

КОПРИВНА 
КОЗМЕТИКА 

ЗА КОСА
Копривата най-често се използва за зазд-

равяване и стимулиране на растежа на оре-

СПАНАКЪТ е известен като природно средство, подм-
ладяващо кожата. Тя жадно попива полезните му веще-
ства, които є помагат да изглежда здрава и блестяща.
Спанакът съдържа много витамини (А, В, С, Д, Е) и ми-

нерални соли (калий, натрий, фосфор, желязо, мед, манган,
цинк и кобалт). Но и немалки количества белтъчини, захари
и мазнини, заради които се смята за нискокалорична храна.
Но особено ценен за кожата го правят хлорофилът и орга-
ничните киселини в състава му. 

КОПРИВАТА е най-разпространената билка у нас. Съдър-
жа много на брой биологичноактивни и благотворни за
кожата вещества: витамини А, В2, В3, С, К, хлорофил, ми-
нерални соли (желязо, калций, калий и магнезий), органични

киселини, етерични масла, глюкозиди, дъбилни вещества, та-
нини, лецитин, белтъчини, сапонини, фитонциди, флавоноиди,
слуз и др. Богатият є състав определя и нейното многост-
ранно козметично приложение. Но все пак копривата си ос-
тава незаменима най-вече за третиране на косата.

��
��

Със спанак
и коприва...

Снимка Ива СТАНЕВА

Със спанак
и коприва...



ЗРЯЛАТА КОЖА 45+
Радост, стрес, усмивки... 

Неконтролираните движения на ми-

мическите мускули образуват есте-

ствени линии и бръчки, които ста-

ват по-видими, започват да се

задълбочават, а чертите на лицето

се отпускат. Кожата очаква по-

мощ, защото се нуждае от интен-

зивни грижи в дълбочина. 

Дълбочинно възстановяване на чер-

тите на лицето – това е задачата

на продуктите от линията „Елик-

сир“ на Dermacol. Те оказват момен-

тално, дълготрайно, тонизиращо и

изглаждащо действие върху кожата.

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
дневен крем 
против бръчки
Обновяващият

дневен крем съ-

държа екстракт

от морски водо-

расли Thalassine®, който редуцира дълбо-

ките бръчки и възстановява и укрепва

структурата на кожата. Кремът е нежно

парфюмиран и съдържа UV филтри.

ВСИЧКО ЗА КРАСОТАТА

ЕЛИКСИР 45+
Интензивен 
нощен крем
против бръчки
Обновяващият но-

щен крем е пред-

назначен за интен-

зивна грижа за ко-

жата през нощта. Екстрактът от водо-

расли Thalassine® заедно с другите актив-

ни съставки – креатин, Shea Butter, ви-

тамин Е, алантоин – намалява дълбоките

бръчки, изглаждат фините линии, успокоя-

ва кожата и осигурява нейната оптимал-

на хидратация.

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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дялата и капеща коса, за обезмазняване на
мазна коса, както и против пърхот, себо-
рея и оплешивяване.

Използва се както пресният сок от свежа
коприва, така и отвари от сухи копривни
листа или запарка от пресни листа и коре-
ни. Копривните процедури на косата се
правят обикновено вечер на чиста коса. За
да имат ефект, трябва да се прилагат поне
15–20 дни. 

За предпазване 
на тънката и слаба коса
от окапване 
се правят натривки с копривна отвара.
150–200 г свежи листа от коприва (или ше-
па изсушени и стрити) се варят 10–15 ми-
нути в 1 л вода (за предпочитане дъждовна,
речна или снежна). Киснат около 2 часа, след
което течността се прецежда. Лосионът
се съхранява в хладилник, но преди употре-
ба се затопля на стайна температура. Ко-
сата се мие на 10 дни, ако искате да има
ефект от лосиона.

При мазна кожа 
на скалпа и сърбежи, 
както и при себорея 
добър ефект имат втриванията в корени-
те на отвара от концентриран разтвор на
коприва. Или – още по-добре – на отвара от
билкова смес, приготвена от равни части
кора от бяла върба, корени от репей, хмело-
ви шишарка и коприва. 1 с. л. от сместа се
вари 5 минути в 300 мл вряла вода. Косата
предварително се измива със сапун (серен
или катранен) и гореща вода и се подсуша-

ва. След 1–2 часа се изплаква със слабата,
прецедена копривна отвара.

При слаба, изтощена 
и оредяла коса 
главата се изплаква с копривна запарка: 2 с.
л. наситнена суха коприва се заливат с 2 ч.
ч. вода и се кипват на котлона, след което
течността се прецежда.

За спиране на косопада 
и за стимулиране 
на растежа 
всеки ден по веднъж в корените на косата
се втрива отвара, приготвена от 100 г све-
жи листа от коприва (или 50 г сухи корени
от билката), сварени за 10 минути в 250 мл
вряла вода. Отварата се прилага охладена и
прецедена, естествено. Процедурата
трябва да се прави поне в продължение на
10–15 вечери. След нея косата не се мие ни-
то с вода, нито със сапун!

Против пърхот 
Шепа свежи листа или корени от коприва

(или 1 ч. ч. сухи и стрити копривни листа)
се варят 10 минути в 2 ч. ч. вода и 2 ч. ч. ви-
нен оцет (6°) на умерен огън. Киснат до ох-
лаждане и течността се прецежда. С полу-
чената смес се прави маска на косата вечер,
която се отмива с гореща вода. 

Забележка Вместо оцет може да се изпо-
лзват 250 мл алкохол (спирт, ракия или вод-
ка). Но алкохолът се сипва и разбърква чак в
прецедената и охладена течност.

ОЩЕ БИЛКИ

ПРОТИВ ОПЛЕШИВЯВАНЕ

�Оголените участъци на главата се на-

мазват с отвара от смесени равни части

копривни листа и подбел. 3 с. л. от бил-

ковата смес се варят 3 минути в 300 мл

вода.

�Билката полски хвощ също тонизира

окосмената кожа на скалпа, подобрява

кръвооросяването, подхранва корените

на косата и подпомага растежа є. Освен

това тя изсушава мазната коса. Прави се

обтриване на скалпа с отвара от 10 г су-

хи наситнени стръкове, които се варят 5

минути в 200 мл вода и престояват до

охлаждане. Косата съхне на въздух 1 час и

се изплаква с хладка вода.

�По 1 с. л. изсушени и наситнени лаванду-

ла, лайка и розмарин се смесват добре и се

заливат с някакъв алкохол (за предпочита-

не е водка). В течността се разбъркват и

няколко счукани скилидки чесън. Сместа

престоява 3 дни (може и повече), след ко-

ето корените на косата се мажат 3 пъти

седмично с нея. Изплаква се с хладка вода.

При себореен пърхот към сместа се при-

бавя и нарязан на ситно магданоз.

Д-р Неделка МИТРЕВА



Монката

Цеци

Кали

Мърфи

Нора

„Здравейте!
„Бела“ е любимото ми списание – не само

защото в него има толкова интересни
статии за четене, но и защото има рубри-
ки като тази, в която можеш да зададеш
конкретни въпроси и да получиш конкрет-
ни отговори.

Изпращам ви своя снимка и се надявам
тя да е достатъчна, за да можете да ре-
шите виртуално моите проблеми с коса-
та. 

1. В момента се възстановявам след
раждане и страдам от силен косопад. Но
въпреки това се боядисвам, защото имам
бели коси. Използвам възможно най-щадя-
щата боя за домашна употреба, в тъмно-
кестеняв цвят, много близък до черния. Но
понякога си мисля, че тъмният цвят не
отива чак толкова много на тена ми. Вие
какво бихте ми препоръчали...

2. Ще се радвам, ако ми препоръчате и
подходяща за овала на лицето ми причес-
ка. Ако са няколко, ще съм ви още по-благо-
дарна.

Предварително ви благодаря от сърце и
ви моля да откриете салон и в моя град
Варна, за да мога да ви посещавам на жи-
во, а не да ви пиша писма с посредничест-
вото на „Бела“ ☺.

Поздрави от Варна!
Янка“

Здравей, Янка!
1. Не мисля, че черната или тъмнокесте-

нявата коса не отиват на хора със светли
лица, каквото е твоето. Поне аз така го

виждам на снимката, която си ни изпрати-
ла. Мога да те поздравя, че си направила
правилен избор на цвят. Черното и тъмно-
кестенявото контрастират перфектно
на светлия тен и правят чертите му по-
изразителни. Друг е въпросът, ако ти сама-
та не харесваш определени черти от лице-
то си. Тогава бихме могли да ги омекотим
с един по-светъл и по-топъл цвят. 

2. Проблемът с белите коси е проблем на
всяка втора жена. Ако те са повече, което
не се разбира от писмото ти, наистина е
хубаво да преминеш на по-светъл цвят боя
за коса, за да избегнеш ярките контрасти
в корените. Съвремените професионални
продукти за коса (в това число и боите)
съвсем не увреждат косъма, а дори го
подхранват и го правят по-лъскав. Така че
те съветвам да ходиш във фризьорския са-
лон, а не да се боядисваш сама вкъщи. Или
поне редувай – веднъж във фризьорския са-
лон, веднъж сама вкъщи...

Ако процентът на белите коси в твоя
случай е 50, тогава ти предлагам да проша-
риш косата с фини руси кичури по дължи-
ните, така че русото да прелее с белите
проблясъци в корените. 

3. Що се отнася до препоръката за при-
ческа, една снимка не е достатъчна, за да
се направи правилното предложение. Явно
ще се наложи да открием фризьорски са-
лон „Мърфи“ и във Варна ☺.

Симеон ВЕДЕВ
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Вие питате, Мони отговаря

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

когато седнат на стола във фри-
зьорския салон. Както и за онези, кои-

то знаят какво искат, но не знаят как
точно да го обяснят на фризьора си.

Вече познавате Мърфи, Мони, Нора, Цеци
и Кали. Можете да им задавате своите

въпроси, свързани с косата, в писма до редак-
цията (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) или
на e-mail: redakciabela@cablebg.net. Моля, от-
белязвайте на пощенския плик „За рубриката
„Фризьорски салон“. Съветите от страници-
те на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако ре-
шите да ги приложите на практика и да си за-
пишете час при фризьор, направете го на те-
лефон 02/953-11-82, GSM: 089/664-53-26 и
088/841-97-75. Екипът на салон „Мърфи“ ще ви
приеме и преобрази с удоволствие.
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Обяснимо е тогава защо при стомашно-чревни инфекции, запек,
чревни възпаления и рак на дебелото черво се установяват проме-
ни в нормалната чревна флора. 
Преди 100 години младият български учен д-р Стамен Григоров
открива 

ЛАКТОБАЦИЛУС БУЛГАРИКУС
– основен микроб в българското кисело мляко, с което „открива“ и
темата за пробиотиците в храните. 
Те са естествена част от биосферата. Могат да бъдат и част от
вътрешната чревна екосистема на човека или да имат външен про-
изход (набавят се предимно от зърнените храни, плодовете, зелен-
чуците, вината и фуражите).
Пробиотичните бактерии се заселват и се размножават върху
чревната лигавица и произвеждат жизненоважни ензими и биоло-
гичноактивни вещества. Процесът продължава 10–15 дни, след ко-
ето чревните бактерии се отмиват по естествен начин.

БЕЗБРОЙ ПОЛЗИ

�
Ензимите помагат за усвояването на млечната захар и на дру-
ги хранителни вещества в процеса на храносмилането. 

�
Най-ценното е, че пробиотиците създават устойчивост сре-
щу болестотворните микроорганизми, произвеждат антите-

ла и повишават имунитета. 

�
Те предпазват и от появата на алергични реакции, „поемат“
холестерола в червата и оказват антиоксидантен ефект. 

�
С помощта на свои клетъчни продукти пробиотиците нама-
ляват високото кръвно налягане. 

�
Полезни са и при редица инфекции, тъй като потискат при-
лепването и разрастването на болестотворните микроорга-

низми по пикочо-половите пътища и в храносмилателния тракт. 

�
Пробиотиците синтезират редица смилателни ферменти и
важни витамини – В1, В2, В6 и В12. Те произвеждат много не-

заменими аминокиселини, които човешкият организъм не може да
синтезира. 

�
Експериментални проучвания (у нас и в чужбина) върху анти-
туморния ефект на пробиотиците показват обнадеждаващи

резултати.
През последните години в България се разработиха изключително
интересни пробиотични асортименти, добавки и функционални
храни. По правило количеството на жизнеспособните клетки не
трябва да бъде под 108/г. Даже е желателно да е много повече.
С основание днес пробиотиците намират все по-широко приложе-
ние в профилактичната медицина и в клиничната практика.

Доц. д-р Даниела Попова, дм

Пробиотици 
ЗА ЗДРАВЕ

Пробиотици 
ЗА ЗДРАВЕ

В бактериалната „невидима“ екосистема на човека 
живеят милиарди бактерии. Техните ефекти и влияния 
върху здравето все още се разгадават от науката.
Новородените имат микрофлора, съответна 
на майчиното мляко.

ЗА ЗДРАВОСЛОВНА СЕ СМЯТА 
МИКРОФЛОРАТА,  СЪСТОЯЩА СЕ 

ОТ БИФИДО- И МЛЕЧНОКИСЕЛИ БАКТЕРИИ.
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ППрреезз  ппррооллееттнноо--ллееттнниияя  ссееззоонн  
ккооссииттее  ггееннееррааллнноо  ссее  ссккъъссяявваатт..  

ННоо  ннаайй--вваажжннооттоо  ее  
ддаа  ииззббеерреешш  ппррааввииллнниияя  ккооннттуурр..

Тайните на

ПРАВА КАТО СЛАМА
Равното каре е абсолютна-

та прическа за абсолютно

правата коса. Тази

подстрижка подчертава

линията на скулите.

ГОЛЯМ БРЕТОН
Бретонът е важен.
Той е в състояние 
да те подмлади, 
да те направи да 
изглеждаш по-роман-
тична, по-нежна, 
по-въздържана 
или по-секси...

КОС БРЕТОН
Отпред косата е подстригана с

дължина до под брадичката, а от-

зад – доста по-късо. Асиметрични-

ят бретон открива челото и съз-

дава впечатление за обемност на

тънката коса.

АБСОЛЮТНО РАВНО
И този тип каре е подходящ за

тънки коси. Отпред дължината на

косата стига до скулите, а отзад е

малко по-къса. Бретонът е симет-

рично сресан и партиите му отп-

ред са оформени като стрелки.

СТРОГИ, ПРАВИ ЛИНИИ
Класическото каре е преобразено: 
малко по-късо е и с малко по-строги линии. 
И никакви излишества! 

КРАТКО И ЯСНО
Косата е основно градуирана, в об-
ластта на тила е много къса, на
темето е оставена малко по-дъл-
га, а около лицето е подстригана
на бретон, който е сресан леко
настрани.

ОТКРИТ ПОГЛЕД
Най-важното в тази прическа е

масивният, окръглен бретон,

подстриган педантично равно, с

дължина точно до половината на

челото. Той плавно прехожда във

филирани бакенбарди.

ИЗПОД ВЕЖДИ
Косата е оставена малко по-дъл-

га от всички страни, за да може

да се разрошва лесно. Бретонът

е с дължина под веждите и е ле-

ко филиран, за да стои на кичури.

ККООННТТУУРРААККООННТТУУРРАА

КОСА
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СПОРЕД ТИПА

НА ТВОЕТО ЛИЦЕ...
Избирай подстрижката в
зависимост от формата на
лицето си. Само тогава ще
можеш да подчертаеш кра-
сивите си черти и обратно
– да завоалираш недостатъ-
ците.

ОВАЛНО ЛИЦЕ На
практика му подхожда
всякаква прическа: къ-

са и настърчана коса (ка-
то на таралеж); права и
дълга до кръста коса; на
вълни; разпусната или хва-
ната на опашка... Важно е
обаче подстрижката да е
съобразена с типа на коса-
та ти.

КРЪГЛО ЛИЦЕ Кръгло-
ликите дами обикнове-
но са с меки контури,

които могат да бъдат
подчертани от средни или
едри букли, падащи върху
бузите. Асиметричните
подстрижки стесняват
лицето, ако то е прекале-
но широко. Бретонът оба-
че трябва да е филиран.
Никога гъст!

ПРАВОЪГЪЛНО ЛИЦЕ
Впечатлението от ъг-
ловатото лице може

да се усили от ъгловати
контури на подстрижката
и да се смекчи с къдрици и
букли. Отиват му
подстрижки на стъпала
(филирани), както и аси-
метрии, които отвличат
вниманието от изсечени-
те очертания на лицето.

ТРИЪГЪЛНО ЛИЦЕ За
да смекчиш чертите
му и да ги окръглиш,

трябва да избереш по-пищ-
на прическа, с пикирани
краища. Ако и чертите ти
(а не само контурът на ли-
цето ти) са ъгловати, из-
бери геометрична
подстрижка с отчетливи
линии. И не е зле да офор-
миш косата с повече обем
на нивото под брадичката.

ПРОДЪЛГОВАТО ЛИ-
ЦЕ То обикновено е
скулесто. Би изглежда-

ло елегантно с къса причес-
ка в спортен стил. Но най-
добре би ти стояла фили-
рана вълниста прическа.
Акцентирай върху бретона
– отсъствието му при дъл-
ги коси зрително удължава
лицето още повече и дори
го прави изпито.

ВЕНЕЦ ОТ БУКЛИ
Прическа а lа Мерилин

Монро. За да може да

стои добре на тази при-

ческа, косата е подстри-

гана с дължина малко

под брадичката, но може

да е и малко по-дълга.

Дължините є са филира-

ни плавно. 

МАКСИМАЛЕН
ОБЕМ

Косата е подстригана

равно с дължина до ра-

менете, двете партии

на бретона отпред са

леко филирани. Но съв-

сем леко. Прическата е

подвижна и обемна, но е

подходяща само за дами

с гъсти коси.

ЛЕК БРИЗ
Косата е подстригана равно, бре-

тонът – също. Само страничните

партии са леко филирани, за да са

по-подвижни и въздушни. Бре-

тонът е гъст, с дължина до среда-

та на челото.

ЗРИТЕЛЕН ЪГЪЛ
Краищата на косата са подстрига-

ни стъпаловидно. Гъстият бретон

е подстриган под ъгъл, точно до

веждите. Тази подстрижка не

изисква оформянето на никаква

специална прическа.

ИДЕАЛНА ФОРМА
Гъстият равен бретон изглежда класически благородно 
на фона на изтънените дължини. 

ПОДВИЖНА ВЪЛНА
Едрите вълни смекчават контура на лицето и правят 
изражението му по-женствено. Остава да избереш само дължината.

ПО КОСЪМА
Правата коса е леко разредена с фи-

лажна ножица, бретонът е оставен

с дължина до средата на челото и е

подстриган идеално равно. Тази

подстрижка обаче изисква често

ресане.

СТИЛИСТЪТ 
СЪВЕТВА
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Реализацията на рубриката

„Курс по йога“ щеше да е не-

мислима без компетентната

помощ на Борислав Николов.

Нашият симпатичен йога

инструктор вече е двукратен

републикански шампион по йо-

га. Наскоро Боби за втори път

демонстрира, че е ненадминат

във владеенето на най-сложни-

те и най-трудни за изпълнение

асани. Макар че по образование

е математик, призванието на

Боби е йогата. „Интегралните

и диференциалните уравнения

ми помагат да я практикувам,

тъй като те развиват конце-

нтрацията и контрола на ума.

А идеята на йога е именно та-

зи“ – твърди двойникът на

Сергей Станишев. Ако Боби

ти се струва вглъбен на сним-

ките, то е само заради упраж-

ненията, които изискват сери-

озно отношение. Иначе е ус-

михнат и лъчезарен. Убеди се

сама, като посетиш някое от

йога заниманията, които той

води в хотел „Кемпински-Зог-

рафски“.  Цените не са кос-
мически – само 6 лева за
астрономически час! За по-

вече информация можеш да се

обадиш на тел.: 02/962-09-99,

969-22-50 или да провериш в

сайта: yogabn.com.

Асани против 
двойна брадичка

Асани против 
двойна брадичка

УПРАЖНЕНИЕ 1
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни удобно на стол с изправен гръб. Отпусни мускулите на вра-
та.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Бавно описвай кръгове с глава – от ляво на дясно и от дясно на ляво.
Изпълняват се по 5 кръгчета в двете посоки, като по време на изпълнението главата и
вратът трябва да бъдат максимално отпуснати.
ЕФЕКТИ Раздвижва прешлените на врата и отстранява натрупаното в тях напрежение.
Релаксира вратните мускули.

1 2

3 4

5 6

КУРС

ПО Й
ОГА
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УПРАЖНЕНИЕ 3
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни по гръб на пода със събрани крака. Ръцете са отпуснати
край тялото. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Бавно повдигни глава, като се опитваш с да докоснеш гърдите с бра-
дичка. След това върни в изходна позиция. 
Внимание При изпълнение се повдига само главата, а тялото остава „залепено“ за пода.
Упражнението се изпълнява 10–12 пъти.
ЕФЕКТИ Стяга мускулите на шията. Предотвратява появата на двойна брадичка.

CMYK-48

УПРАЖНЕНИЕ 2
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Седни удоб-
но на стол с изправен гръб. Наведи
глава леко напред и сложи ръцете (с
преплетени пръсти) на тила. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Стегни вратните
мускули максимално и се опитай да из-
буташ глава назад, преодолявайки
напрежението на ръцете, които на-
тискат напред. Задръж, докато почу-
встваш напрежение във вратните
мускули. След това отпусни и релак-
сирай. Упражнението се изпълнява 5
пъти.
ЕФЕКТИ Заздравява вратната мус-
кулатура и предпазва от болки във
врата. 

УПРАЖНЕНИЕ 4
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Постави ръце
под брадичката – едната длан свий в
юмрук, а другата постави върху нея. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ От това изходно по-
ложение започни да избутваш брадичка-
та надолу, като се опитваш да преодо-
лееш съпротивлението на ръцете, кои-
то бутат нагоре. Задръж напрежение-
то 30 секунди, след което отпусни и
релаксирай. По време на изпълнението
мускулите под брадичката са напрегна-
ти максимално. Упражнението се изпъл-
нява 5 пъти. 
ЕФЕКТИ Стяга мускулите на шията и
предотвратява появата на двойна бра-
дичка.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
Интензивна грижа 
за дълга коса
Невинаги е толкова лесно да запазиш
дългата си коса хубава и лъскава дъл-

го време. Специалистът в гри-
жите за коса Schwarzkopf
създаде нова серия продук-
ти специално за дълги коси
– „Gliss подхранващи мас-
ла“. Иновативната формула
на новата серия на Gliss е
обогатена с масла от арган
и ший. Маслото от арган
съдържа голямо количество
витамин Е и поддържа ко-
сата млада, жизнена и с
блясък.   
Маслото от ший е богато

на желязо,
витамин В,
протеини и
калций. То
подхранва в
дълбочина и

възстановява увредената коса, а съ-
що така я предпазва от слънчевите
лъчи. Серията „Gliss подхранващи
масла“ включва 5 нови продукта, ко-
ито съдържат тези изключително
ценни съставки: шампоан, балсам,
балсам с експресно действие (изг-
лажда повърхността на косъма и го
прави по-еластичен), флуид срещу
цъфтящи връхчета (намалява спле-
тените краища до 100%) и маска
(намалява цъфтящи връхчета до
95% и осигурява до 85% по-лесно
разресване на косата).

Нова бебешка 
козметика
Фирма HiPP чрез своя дистрибу-
тор „Авенди“ започва продажба на
новата козметична серия HiPP
Babysanf. Тя е разработена в сът-
рудничество с акушери и педиатри
специално с цел да намали риска от
алергии при бебетата и малките

деца. Включва шампоан за тяло,
шампоан за коса, тоалетно мляко,
подхранващо олио, хидратиращ
крем и крем против подсичане.
Продуктите не съдържат арома-
ти, оцветители, вредни емулгато-
ри и сапун, а само нежни почиства-
щи субстанции и висококачествено
бадемово масло, което се възприе-
ма отлично от бебешката кожа.

Primavera – екологична-
та козметика
От 1986 г.  германската фирма
Primavera произвежда продукти с
високо качество, извлечени от еко-

логично чисти
растения, билки
и плодове. Тя
предлага чисти,
натурални ете-
рични масла, су-
ровините за кои-
то са отгледани
в екостопан-
ства по цял
свят. Биологич-
ните култиваци-
онни проекти са
в основата на
дейността на Primavera. Палитра-
та на продуктите обхваща освен
етерични масла също и натурална
козметика, аромати, ароматни
лампи, спрейове и много други. На-
туралната козметика е разделена
според аромата и въздействието є
на 5 серии, всяка от които съдържа
лосион за тяло, душ-балсам, масло
за вана и масло за тяло.
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Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки Мариана ПЕТРОВА
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ХРА
НЕН

Е

1.Имаш среща с приятел-
ка, която закъснява. 

Докато чакаш, ти...
а. Чудиш се дали не си объркала
часа за срещата и є звъниш на
мобилния да провериш.
б. С всяка следваща минута се
ядосваш все повече и повече.
По принцип много мразиш хора-
та, които закъсняват. Чак
вдигаш температура от въз-
мущение.
в. Използваш времето за чака-
не, за да свършиш някоя бърза
работа (например да се обадиш
на приятел по телефона).
г. Отиваш в най-близкото ка-
фене уж да пийнеш нещо, но
изяждаш една вафла на крак.
От нерви.

2.Първото нещо, което
правиш, когато се вър-

неш вкъщи след работа, е...
а. Да попиташ домашните как
е минал денят им. 
б. Да си вземеш душ с цел да се
разтовариш (разбирай – да от-
миеш) от неприятните емоции
от деня. 
в. Без да се преобличаш, включ-
ваш веднага компютъра вкъщи
и продължаваш да работиш.
г. Отваряш хладилника. Може
и нищо да не хапнеш, но поне да
провериш какво има за ядене.

3.Когато си в провинция-
та или в чужбина, 

се безпокоиш, че...
а. Не можеш да звъниш по те-
лефона вкъщи толкова често,
колкото го правиш, когато си в
родния си град. 
б. Няма да можеш да си хапваш
от любимото ястие, което са-
ма си приготвяш вкъщи. 
в. Котката ти ще полудее без
теб вкъщи.
г. Че ги няма приятелите ти, с
които да излезете някъде ве-
черта.

4.Кой цвят 
предпочиташ? 

а. Зеления.
б. Червения. 
в. Синия. 
г. Жълтия.

5.Без кое от долуизброени-
те действия денят ти

не може да мине? 
а. Да се претеглиш поне
веднъж на кантара.
б. Да се огледаш поне веднъж в
огледалото от главата до пе-
тите. 
в. Да провериш дали ключовете
за дома ти са все още в чанта-
та ти. 

г. Да си хапнеш нещо за душа-
та (шоколадов бонбон или пала-
чинка с мед и орехи например).

6.Ароматът на прясно 
изпечена баница те кара

да си мислиш:  
а. „Това е истинска калорийна
бомба!“
б. „Ако сега си позволя едно
парче, после за компенсация ня-
ма да обядвам.“ 
в. „Всъщност днес май не съм
закусвала...“ 
г. „Не мога да устоя. Ще изям
едно парче.“

7.Кой от долуизброените
поводи би те накарал 

да се отбиеш на бензинос-
танцията?
а. Правиш го при първа въз-
можност – резервоарът ти
трябва да е винаги пълен. 
б. Когато на табелата са обя-
вили по-ниска цена на бензина. 
в. Когато стрелката приближи
нулата.
г. Да хапнеш нещо от топлия
бар.

8.Когато празнуваш 
рождения си ден, 

обикновено... 
а. Организираш вечеря за близки
и приятели в класен ресторант.
б. Приготвяш сама вечерята и
каниш гостите си вкъщи. 
в. Каниш приятелите си в ня-
кой бар на по питие. 
г. Поръчваш от фирма, която
се занимава с кетъринг, да дос-
тави храната за гостите у вас.

9.Пазарувайки дрехи, 
най-напред гледаш... 

а. Качеството на плата.
б. Кройката и цвета. 
в. Дали те могат да се съчета-
ят с нещо друго от гардероба
ти. 
г. Дали те ще успеят да скри-
ят недостатъците на фигура-
та ти.

10.Докато си 
на диета: 

а. Позволяваш си да я нару-
шиш, но после съжаляваш. 
б. Не можеш да издържиш да си
на диета повече от 1 седмица.
в. Постоянно пресмяташ кало-
риите, но съзнаваш, че това те
уморява.
г. Ако няма бърз резултат, вед-
нага се отказваш.

11.Вечерта си се скарала
с любимия човек. 

На сутринта: 
а. Връщаш се към стария спор
и искаш да докажеш на всяка

ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ˙̇ÚÚ  ÚÚËË??
Колко силен е 

ÒÒ‡‡ÏÏÓÓÍÍÓÓÌÌÚÚÓÓÎÎ˙̇ÚÚ  ÚÚËË??
ТЕСТ

Желязна ли си, когато те изкушават с любимите ти
палачинки? Или си позволяваш да прегрешиш с някое

лакомство, защото си уверена, че ще изгориш 
излишните калории в спортната зала? А да не би 

да си работохоличка, която не яде през деня, 
но се нахвърля като невиждала на храната вечер? 

Най-лошо е обаче да си истеричка, която употребява
храната за успокояване на нервите. 



Клиника „Нефертити“ представя най-новата си апаратура за аб-
лативно лазерно подмладяване. Ultrapulse Encore е карбондиоксиден
лазер (CO2), който изпарява повърхностния слой на кожата и момен-
тално заличава фините линии и бръчки, белезите от акне, нерав-
ностите и пигментациите. След процедурата кожата е леко розо-
ва, доста по-стегната, равна и гладка. Всичко това – без хирургич-
на намеса, без кървене и с минимален следоперативен дискомфорт.  

Основните показания за използването му са: �фини линии и
бръчки по лицето (около устата, челото и между веждите) �бръч-
ки тип „пачи крак“ около очите �вертикални бръчки над устата
(тип пушач) �отпусната кожа около клепачите и в средната и дол-
ната част на лицето �пигментации �белези (особено от акне). 

ПРЕДИМСТВАТА

�Изглажда кожата и води до моменталното є стягане. 
�Ликвидира фини линии и редуцира дълбоки бръчки. 
�Значително подобрява тонуса и текстурата на кожата.
�Стимулира формирането на нов колаген, което прави кожата

нежна и стегната. 

Процедурата е еднократна, а резултатите от една лазерна
терапия са дългосрочни и с подходяща защита от слънцето може-
те да им се радвате дълги години. Голяма част от ефектите е ви-
дима с просто око веднага след провеждане на терапията. Но
други, като формирането на нов колаген в кожата, се появяват
след няколко месеца и стават видими чак след време. 

В клиника „Нефертити“ ще
намерите изключително мно-
гообразие от естетични про-
цедури и с малко квалифицира-
на помощ ще можете задълго
да се чувствате и изглеждате
по най-добрия възможен начин.

ЌефертитиЌефертити

 ÎËÌËÍ‡ ìÕÂÙÂÚËÚËî
—ÓÙËˇ, Ê.Í ì¡ÂÎË ·ÂÁËî, ÛÎ. ìÕË¯‡‚‡î, ·Î.11
“ÂÎ.: 02/958 56 58; 958 24 18; 0888 45 01 85

www.nefertiti-bg.com

Лазерна технология за подмладяване 
и изглаждане на кожата

Преди След
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цена, че си права. 
б. Приготвяш му вкусна закус-
ка, но не даваш да я опита, до-
като не ти се извини.
в. Вирваш нос и затръшваш вра-
тата зад себе си демонстра-
тивно, излизайки за работа.
г. Оплакваш се, че не си спала
цяла нощ, и го молиш да се по-
мирите.

12.Планираш пътешест-
вие. Какво правиш? 

а. За организацията му се дове-

ряваш изцяло на опитен туро-
ператор.
б. Разпитваш приятели, които
са пътували в тази дестина-
ция, разглеждаш брошури, дър-
жиш сама да си избереш хоте-
ла, в който да отседнеш.
в. Записваш се на групова екс-
курзия. 
г. Оставяш организацията в
ръцете на приятелите, с кои-
то възнамеряваш да пътуваш.

НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

С БУКВА „А“

Завиден самоконтрол      
Винаги следиш внимателно какво и кога слагаш в уста. Девизът ти е
„Всичко е под контрол!“. Понякога обаче внезапен глад може да те
накара да нарушиш принципите си и да „кривнеш“ от начертания дие-
тичен план. И слава богу! Защото контролът и самоконтролът са
хубави неща, но прекаляването с тях „изсушава“ живота откъм нас-
лади и положителни емоции! Така че поне веднъж на седмица си поз-
волявай по някое лакомство.

НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ С БУКВА „Б“

Разчиташ на спорта                                 
Ако си гладна, изяждаш всичко, което ти попадне пред погледа, без да
изпитваш после угризения на съвестта. Можеш да си позволиш и по-
калорични храни, защото си спортен тип и разчиташ, че ще изгориш
излишните калории със спорт. Притежаваш таланта да живееш пъл-
ноценно и здравословно, без да си забраняваш прекалено много удово-
лствия. Но все пак внимавай, защото, ако спреш спорта, рискуваш да
се сдобиеш с... целулит.

НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ С БУКВА „В“

Ядеш само на вечеря. Лошо!                         
Обикновено си толкова увлечена в работата си, че забравяш да сле-
диш теглото си през деня. Но слава богу, че работохолизмът те
принуждава да пропускаш понякога не само закуската, но доста често
и обяда. Но когато надвечер почувстваш, че стомахът ти започва да
къркори от глад, се нахвърляш на първата храна, която ти попадне в
полезрението. Научи се да отделяш повече време за себе си, за да ня-
маш проблеми със здравето. А на по-късна възраст – и с теглото.

НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ С БУКВА „Г“

Търсиш успокоение в храната                        
Ядеш безконтролно най-вече когато си нервирана или притеснена.
Трудно ти е да се противопоставиш на това мнимо чувство за глад.
Храната очевидно ти помага да възстановяваш изразходената пси-
хична енергия. А и на пълен стомах проблемите не изглеждат толко-
ва страшни! Рискуваш обаче да си навлечеш сериозни проблеми с тег-
лото. Спри да повдигаш настроението си с... вафли! Излез на разход-
ка в парка. Навън е пролет все пак!

Дарин НИКОЛОВ

РЕЗУЛТАТИ

Изброй и пресметни 
броя на буквите, 
които съответстват 
на отбелязаните 
от теб верни отговори. 



Т
ерминът „микрохранене“
(буквален превод от Mi-
cronutrition) e популярен
от средата на 90-те годи-

ни на миналия век. Той е въведен
и одобрен от Европейския инс-
титут по диетика. Храната се
разглежда като средство за
„поправка“ на евентуални физи-
ологични или метаболитни сму-
щения в организма (в това число
и като лек срещу наднорменото

тегло). Много близо до същно-
стта на този термин е тер-
минът „балансирано хранене“. 

Целта е в организма да попад-
нат точните здравословни за
него микро- и олигоелементи,
мастни киселини, минерали и
витамини, които в голямата си
част се набавят и чрез специал-
но подбрани хранителни добав-
ки, задължително съпътства-
щи диетата.

Микрохраненето се занимава
не само с наднорменото тегло,
но и с причините за възникване-
то му, с факторите, които пре-
чат на отслабването, и с предо-
твратяване на лошите после-
дици за здравето, предизвикани
от излишните килограми. Чо-
век си създава нови хранителни
навици, които водят до стаби-
лизиране на теглото му в дъл-
госрочен план. Благодарение на
консумацията на диетични
продукти, специално подбрани
според хранителния профил на
всеки индивид, излишното
тегло се стопява бавно, но си-
гурно.

За да определиш своя храните-
лен профил (наименованието е
условно), отговори честно с

„да“ и „не“ на въпросите от
трите теста по-долу. Така ще

разбереш защо ти е трудно да
свалиш килограми и да задър-
жиш теглото си постоянно.
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ДИЕТ
А

Биохимия наБиохимия на
ОТСЛАБВАНЕТО 
ОПРЕДЕЛИ СВОЯ ХРАНИТЕЛЕН ПРОФИЛ

Омръзна ли ти да спазваш общовалидни диети? 
Тогава пробвай тази, която е съобразена с биохимията
на твоето тяло. Но първо направи трите теста, 
за да разбереш какъв е хранителният ти профил.

�
Заспиваш трудно, а сутрин се събуждаш уморе-

на.

�
Всеки път, когато спазваш диета, не издържаш

докрай и се отказваш по-рано.

�
Постоянно изпитваш глад. Набиваш нещо неп-

рекъснато между основните хранения.

�
Често изпитваш тревога и стомахът ти се

свива нервно.

�
Наднорменото тегло 

те депресира.

�
Когато си притеснена, изпитваш глад за нещо

сладко (най-често за шоколад).

�
Понякога ядеш, без да си гладна и без да изпит-

ваш удоволствие от храната.

�
Излизаш рядко на разходки на чист въздух. Ня-

маш грандиозни планове за бъдещето.

�
Водиш по-скоро заседнал начин на живот.

�
Менюто ти е богато на мазни и сладко-солени храни (кифлички, десертче-
та, бисквити, банички).

�
Имаш наднормено* тегло от години (от близо 4–5 години най-малко).

�
Често страдаш от вирусни заболявания и инфекции (особено кожни).

�
Кръвното ти налягане е малко по-високо от нормалното.

�
Твоят ИТМ (индекс на телесна маса)** е по-голям или равен на 30 (затлъс-
тяване).

�
Задържаш вода (подути крака, торбички под очите).

�
Генетично си предразположена към диабет (някой от семейството ти е
болен от тази болест).

* Теглото се приема за наднормено, когато индексът на телесна маса (ИТМ) > 25.
** ИТМ = тегло (кг)/височина (м)2.

ТЕСТ А ТЕСТ Б
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Наднорменото ти тегло се
дължи на дисбаланса на

невротрансмитерите (най-ве-
че на серотонина) в организма
ти. Пак него трябва да дър-
жиш отговорен и за колебания-
та в апетита ти.

Какви са 
механизмите

�
Серотонинът е важен хор-
мон и невротрансмитер,

който се образува в организма
от аминокиселината трипто-
фан. Доказано е, че той въздей-
ства върху мозъчния център за

ситост. Захарите, постъпили в
мозъка, са отговорни за образу-
ването на повече серотонин,
което ни кара да се чувстваме
доволни и щастливи (основа-
телно серотонинът се нарича
хормон на щастието). Когато
човек е стресиран или претова-
рен, серотонинът намалява или
липсва, на което се дължи и въл-
чият глад за сладко.

�
Стресът води до намаля-
ване на производството на

допамин – друг невротрансми-
тер на удоволствието – и бло-
кира действието на хормона

�
Често си хремава.

�
Килограмите ти са подчинени на т. нар. йо-йо ефект – ту

напълняваш, ту отслабваш.

�
Имаш блед тен.

�
Не обръщаш специално внимание на храненето – хапваш

набързо и на крак. Количеството на плодовете и зеленчуци-

те в менюто ти е минимално.

�
Кожата ти е суха, а косата ти често капе.

�
Консумираш малко месо и риба.

�
Страдаш често от стомашно-чревни проблеми (най-вече от

подуване на стомаха).

�
Лесно се уморяваш и се чувстваш изтощена.

ТЕСТ В
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РЕЗУЛТАТИ                                  
ПРОФИЛ НЕВРОТРАНСМИТЕР

(Ако си събрала най-много утвърдителни
отговори в рамките на тест А) 
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лептин, който много фино регу-
лира апетита (нормализира го).

Стратегията ти
за отслабване

Целта в твоя случай е да
контролираш пристъпите на
глад и вълчия апетит (особено
за сладко, от което пълнееш).

Диетата в този случай не е
твърде ограничителна, което
ще ти помогне да не я зарежеш
при първия неуспех.

От какви микроеле-
менти се нуждаеш

�
Сложни (бавни) въглехидра-
ти за стабилизиране на ни-

вото на кръвната захар, което е
задължително условие за посто-
янно отделяне на серотонин.

�
Влакнини за ситост.

�
Мастна киселина омега-3
(в мазните риби, орехите и

рапичното олио) за добро наст-
роение и спокойствие.

�
Магнезий (в слънчогледови-
те и сусамовите семена,

бананите, авокадото и какао-
то) за бодрост и ведрост.

�
Витамин В1 (в пълнозър-
нестите храни), В9 (в спа-

нака и броколито) и В12 (в месо-
то и морските дарове) за подпо-
магане правилното функциони-
ране на нервната система.

�
Триптофан – аминокисели-
на, предвестник на серото-

нина, съдържаща се в протеини-
те на месото и рибата, както и
в млякото, бананите, какаото,
тестените изделия, ориза и зе-
лето. Серотонинът се синте-
зира от триптофан при наличи-
ето на необходимите витамини
В1, В6, В9 и фолиева киселина.

Храните, които 
ще подобрят 
здравето ти

�
Плодовете и зеленчуците
заради съдържащите се в

тях витамини, минерали и ан-
тиоксиданти.

�
Първокачествени белтъчи-
ни (от месото и рибата),

които ще ти помогнат да се
справиш с наднорменото тегло.

�
Риба и рапично олио
(съдържат омега-3) за по-

нижаване на холестерола.

ВАЖНИТЕ

ХРАНИТЕЛНИ

ДОБАВКИ

�Омега-3 и магнезий (против

стрес и лошо настроение).

�Витамин В (при умора).

�Влакнини (засищащ ефект).

ЗАБЕЛЕЖКИ �Посочените
по-долу количества за ориза,
пастата, зеленчуците и пр. се
отнасят за приготвените про-
дукти. �За предпочитане е да
използваш рапично олио заради
високото съдържание на маст-
ната киселина омега-3. �В слу-
чай на глад можеш да си позво-
лиш 1–2 леки закуски между ос-
новните хранения, състоящи се
от 30 г хляб + 1 парченце шоко-
лад или 1/2 банан.
ЗАКУСКИ �1 ч. ч чай или кафе
�40 г мюсли със сушени плодо-
ве, разбъркано в 1 малка кофич-
ка кисело мляко (за предпочита-
не – нискомаслено) или в 200 мл
прясно мляко (за предпочитане
– нискомаслено) �1/2 банан + 1
киви или 1/2 грейпфрут

Понеделник

ОБЯД �зелена салата + 1 с. л.
олио �сьомга на грил с гарни-
тура от зеленчуци на пара (пре-
поръчително е зеленчуковият
микс да съдържа цвекло) �1

плочка бяло сирене �1/2 грей-
пфрут
ВЕЧЕРЯ �настъргани моркови
+ 2 ореха – средно парче шунка
�200 г паста (макарони) + на-
рязана на парчета чушка �1 ко-
фичка кисело мляко с парченца
плодове �1 киви

Вторник

ОБЯД �репички �бяло пилеш-
ко месо на скара �броколи на
пара + 1 с. л. олио �1 плочка бя-
ло сирене �1 ябълка �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �зелена салата + 2
ореха �омлет (1 цяло яйце + 1
белтък) �2 сварени картофа
�1 кофичка кисело мляко с пар-
ченца плодове �1 портокал

Сряда

ОБЯД �задушен зелен фасул + 1
с. л. олио �свинско филе �чер-
вено зеле на пара �130 г леща
�1 плочка бяло сирене + 1 кру-
ша, залята с разтопено блокче
шоколад за десерт
ВЕЧЕРЯ �крем-супа от тик-
вички �150 г кафяв ориз с риба

тон + 1 домат �1 с. л. олио
�горещ шоколад, приготвен от
150 мл мляко + 2 к. л. какао

Четвъртък

ОБЯД �1/2 грейпфрут �1 те-
лешки стек на скара �карфиол
на пара + 1 с. л. олио �150 г пас-
та (макарони, спагети и др.)
�1 кофичка кисело мляко с пар-
ченца плодове �блокче шоколад
�30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �настъргани морко-
ви, смесени с нахут + 1 с. л. олио
�броколи на пара, запечени със
сос, приготвен от 1 яйце и 2 с.
л. сирене �1 плочка бяло сирене
+ 1 к. л. мед �1 киви

Петък

ОБЯД �настъргано зеле + 1 с.
л. сос винегрет �сьомга на грил
�тиквички на пара + 1 с. л. олио
�150 г кафяв ориз �топло
прясно мляко с ванилия �1
ябълка
ВЕЧЕРЯ �крем-супа от тик-
вички �1 рохко яйце �1 плочка
бяло сирене �30 г хляб �плодо-

ва салата от 1 портокал, 1
ябълка и 2 ореха

Събота

ОБЯД �зелена салата + 1 с. л.
олио �пилешко бяло месо на
скара �150 г паста (макарони,
спагети и др.) �задушени гъби
(с лимон) �1 кофичка кисело
мляко с парченца плодове
ВЕЧЕРЯ �130 г леща �100 г
скумрия на скара и настъргано
зеле + 1 с. л. олио �1 плочка бя-
ло сирене �2 мандарини �2
обикновени бисквити

Неделя

ОБЯД �1 телешки стек на ска-
ра �спанак на пара + 1 с. л. олио
�1 плочка бяло сирене �1 шо-
коладов еклер �1 киви
ВЕЧЕРЯ �настъргани моркови
+ 1 с. л. олио �филе от мерлуза
на фурна �картофено пюре с 1
с. л. обезмаслено меко сирене
�1 кофичка кисело мляко с пар-
ченца плодове �1 банан

СЕДМИЧНОТО ТИ МЕНЮ                                                                                                                                                          

(За да постигнеш отслабващ ефект, трябва да го спазваш поне 4–8 седмици)



Наднорменото ти тегло се
дължи на смущения в ме-

таболизма на въглехидрати-
те. Именно това благоприят-
ства натрупването на мазни-
ни в твоя случай.

Какви са 
механизмите

Обилното хранене (преяждане-
то) води до задръстване на орга-
низма с излишни мазнини и захари.
Може да се каже, че ти имаш не-
поносимост към захарите. Всъщ-
ност каквото и количество слад-
ко да хапнеш, нивото на кръвна-
та ти захар се повишава рязко, а
панкреасът започва да отделя не-
естествено големи количества
инсулин (хормона, отговарящ за
усвояването на глюкозата от
клетките). Всичко това възпре-

пятства разграждането на маз-
нините. Ако панкреасът е здрав,
количеството отделен инсулин е
в съответствие с количеството
глюкоза, която трябва да се об-
работи. Но ако не е здрав и отде-
ли повече инсулин, част от енер-
гията на мазнината се складира в
мастно депо. А, да споменем и че
инсулинът изостря апетита!

Стратегията ти
за отслабване

Трябва да приемаш нискокало-
рични храни, които да подобрят
метаболизма на въглехидрати-
те и мазнините в организма ти.

От какви микроеле-
менти се нуждаеш

�
Сложни (бавни) въглехид-
рати, които се усвояват

постепенно (в пълнозърнестия
хляб и кафявия ориз), за да из-
бегнеш високи стойности на
кръвната захар.

�
Белтъчини (в месата и ри-
бата) и влакнини (в плодо-

вете и зеленчуците), за да заба-
виш преминаването на захари-
те в кръвта.

�
Хром (в гъбите и в черния
дроб), който добре се съче-

тава с инсулина и значително
повишава скоростта на усвоя-
ване на глюкозата.

Храните, които 
ще подобрят 
здравето ти

�
Пилешко месо, рапично
олио, орехи (съдържат

мастни киселини омега-3 и 6). 

�
Чушки, броколи, цитрусови
плодове (съдържат бетака-

ротин, витамини А, С, Е и фла-
воноиди) за намаляване на ниво-
то на холестерол и кръвното
налягане.

�
Спанак и зеле (заради калия в
съдържанието им) за понижа-

ване на високото кръвно налягане.

�
Цитрусови плодове, киви,
сурови плодове и зеленчуци,

които съдържат витамин С, за
укрепване на имунната система.

ВАЖНИТЕ

ХРАНИТЕЛНИ

ДОБАВКИ

�Хром (против високи нива
на кръвната захар).
�Влакнини (против висок хо-
лестерол и високо кръвно на-
лягане).
�Калий (има диуретично
действие).
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ПРОФИЛ ИНСУЛИН

(Ако си събрала най-много утвърдителни
отговори в рамките на тест Б) 

ЗАБЕЛЕЖКИ �Избягвай да по-
хапваш между основните хране-
ния. Ако много огладнееш, изяж
само 30 г хляб + 1/2 ябълка + 1
плочка бяло сирене. �Не про-
пускай сутрешната закуска, за-
щото именно сутрин „чувстви-
телността“ на инсулина е най-
голяма. �Предпочитай рапично
олио (най-богато е на мастните
киселини омега-3 и 6). �Ограни-
чи солта.
ЗАКУСКИ �1 чаша чай или ка-
фе �40 г пълнозърнест хляб + 5
г маргарин, богат на омега-3 �1
плочка бяло сирене или 200 мл
прясно мляко �1/2 грейпфрут
или 1 ябълка, или 1 киви

Понеделник

ОБЯД �бяла риба на фурна
�спанак на пара + 1 с. л. олио
�1 плочка бяло сирене �1 киви

�30 г пълнозърнест хляб
ВЕЧЕРЯ �праз с 1 с. л. винег-
рет �бяло пилешко месо на
скара �2 сварени картофа �1
кофичка кисело мляко

Вторник

ОБЯД �зелена салата + 1 с. л.
олио �1 телешки стек на скара
�зелен фасул на пара �100 г
паста по избор (но не разваре-
на!) �1 плочка бяло сирене
ВЕЧЕРЯ �100 г паста по избор
(al dente – леко сурова) с риба
тон + 1 чушка на парченца и 1 с.
л. олио �1 кофичка кисело мля-
ко �1 портокал �30 г хляб

Сряда

ОБЯД �филе от треска на фур-
на �броколи на пара + 1 с. л.
олио �1 кофичка кисело мляко
�1/2 грейпфрут �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �репички �свинско

филе на скара �тиквички на па-
ра + 1 с. л. олио �100 г елда (сва-
рена) �1 плочка бяло сирене

Четвъртък

ОБЯД �салата от краставица
с лимон �сьомга на грил �кар-
фиол на пара + 1 с. л. олио �100
г кафяв ориз (сварен) �1 плочка
бяло сирене
ВЕЧЕРЯ �бяло пилешко месо
на скара �спанак на пара �100 г
варен нахут �1 кофичка кисело
мляко �1/2 грейпфрут

Петък

ОБЯД �1 телешки стек на ска-
ра �грах на пара �2 домата с
чесън и магданоз + 1 с. л. олио
�1 кофичка кисело мляко �1
ябълка �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �настъргани моркови
+ 2 ореха �филе от треска на

скара �цвекло на пара �100 г
сварен булгур �1 плочка бяло
сирене

Събота

ОБЯД �зелена салата + 1 с. л.
олио �филе от мерлуза на скара
�броколи на пара �100 г паста
по избор (ал денте) �1 плочка
бяло сирене
ВЕЧЕРЯ �130 г леща с парчен-
ца шунка �настъргано зеле + 1
с. л. олио �1 кофичка кисело
мляко �2 мандарини

Неделя

ОБЯД �задушени гъби + 2 ореха
�свинско филе на скара �бро-
коли на пара �130 г сварена леща
�1 кофичка кисело мляко
ВЕЧЕРЯ �2 сварени картофа +
риба тон �1 домат + 1 с. л. олио
�1 плочка бяло сирене �1 киви

(За да постигнеш отслабващ ефект, трябва да го спазваш поне 4–8 седмици)



Наднорменото ти тегло се
дължи на недостига на

микроелементи и важни хра-
нителни вещества. Казано по-
просто, храната, която оби-
чаш да ядеш, не е подходяща за
теб, защото организмът ти
не я усвоява оптимално.

Какви са 
механизмите

Въпросните дефицити водят
до забавяне на някои функции на
организма, вследствие на което
той изразходва малко енергия и
е склонен да складира и най-мал-
кия излишък.

Стратегията ти
за отслабване

Състои се в покриване на нуж-
дите на организма от микроеле-
менти и хранителни вещества,
като се внимава те да се усвоя-

ват добре. Целта е да накараш
организма си да използва
собствените си запаси.

От какви микроеле-
менти се нуждаеш

�
Витамини от В групата (в
пълнозърнестия хляб, зър-

нените храни и млечните про-
дукти), за да се усвояват пра-
вилно мазнините и захарите от
организма.

�
Желязо (в месото, рибата и
морските дарове) за подоб-

ряване на метаболизма и образу-
ване на червени кръвни клетки.

�
Витамин С (в цитрусови-
те плодове, кивито и в ня-

кои зеленчуци) за правилно усво-
яване на желязото.

�
Калций (в млечни продук-
ти) за оптималнто усвоя-

ване на мазнините.

�
Пробиотици (в киселото
мляко) за по-добро хранос-

милане.

�
Растителни влакнини (в
зелената салата, цитрусо-

вите плодове и в ябълките), за
да се избегнат стомашно-чрев-
ни проблеми.

Храните, които
ще подобрят 
здравето ти

�
Цитрусови плодове, черве-
ни чушки, коприва, спанак

и кисело мляко (съдържат ви-
тамин С, желязо и пробиотици)
за подобряване на тонуса. 

�
Мазни риби и рапично олио
(съдържат основни ненаси-

тени мастни киселини) за сти-
мулиране на сърдечносъдовата
дейност.

�
Месо, морски дарове
(съдържат цинк). Липсата

на месо в хранителния ти ре-
жим води до дефицит на цинк в
организма.

�
Киви, зелени листни зелен-
чуци, леща, боб, грах

(съдържат фолиева киселина).
Фолиевата киселина е особено
важна по време на бременност. 

�
Яйца, масло, нискомаслени
млечни продукти (съдържат

витамин А) за ефективната ра-
бота на имунната система.

�
Спанак, моркови, тиква (ви-
тамин А и желязо) за енерги-

зиране на организма и за образу-
ване на червени кръвни клетки.

ВАЖНИТЕ

ХРАНИТЕЛНИ

ДОБАВКИ

�Витамин С и В9, желязо и
цинк против умора, анемия и
честите инфекциозни заболя-
вания.
�Пробиотици (в киселото
мляко) против стомашно-
чревни проблеми и за укрепва-
не на имунната защита.
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ПРОФИЛ ХРАНИТЕЛЕН ДЕФИЦИТ

(Ако си събрала най-много утвърдителни
отговори в рамките на тест В)

ЗАБЕЛЕЖКИ �Редувай консу-
мацията на рапично олио с чист
зехтин (в това число и зехтин
за готвене). �Добре е да доба-
вяш към ястията обилно коли-
чество магданоз, който е много
богат на желязо, фолиева кисе-
лина и витамин С.
ЗАКУСКИ �кафе или чай �30 г
пълнозърнест хляб + 5 г масло
�1 кофичка нискомаслено кисе-
ло мляко �1 портокал, 2 киви-
та или 2 мандарини

Понеделник

ОБЯД �зелена салата + 1 с. л.
олио �филе от бяла риба на ска-
ра �пюре от моркови (с 5 г зех-
тин) �1 кофичка плодово кисе-
ло мляко �1 киви �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �зелена салата + 1
орех �свинско филе �тиквич-
ки на пара �1 кофичка кисело

мляко �1 портокал �30 г хляб

Вторник

ОБЯД �1 телешки стек на ска-
ра �200 г паста по избор (сва-
рена) + 1/2 чушка + 1 обелен до-
мат + 1 с. л. олио �1 кофичка
кисело мляко �1/2 грейпфрут
ВЕЧЕРЯ �1 обелен домат + 1
с. л. олио �спанак на пара �1
кофичка плодово кисело мляко
�2 мандарини �30 г хляб

Сряда

ОБЯД �салата от спанак + 2
ореха �телешки дроб на скара
�тиквички на пара �100 г пас-
та по избор (сварена) �1 кофич-
ка кисело мляко �1/2 грей-
пфрут
ВЕЧЕРЯ �крем-супа от тик-
вички и праз �риба тон на ска-
ра + 1 с. л. зехтин �1 кофичка

плодово кисело мляко �1 обеле-
на ябълка �30 г хляб

Четвъртък

ОБЯД �зелена салата + 2 ореха
�миди с лимон �200 г кафяв
ориз (сварен) �1 кофичка пло-
дово кисело мляко �1 портокал
ВЕЧЕРЯ �бяло пилешко месо
на скара �салата от цвекло + 1
к. л. сметана �1 кофичка кисело
мляко �2 мандарини �30 г хляб

Петък

ОБЯД �зелена салата + 1 с. л.
зехтин �филе от бяла риба на
фурна �броколи на пара + 1 с. л.
олио �1 кофичка кисело мляко
�1 ябълка �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �пилешки дробчета
на скара �спанак на пара, запе-
чен с 2 к. л. сметана и 2 с. л.
настъргано сирене �100 г сва-

рен булгур �1 кофичка плодово
кисело мляко �1 киви

Събота

ОБЯД �настъргани моркови +
1 с. л. олио �1 телешки стек на
скара �пюре от тиквички (с 5 г
масло) �1 кофичка кисело мля-
ко �2 мандарини �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �варена шунка �кар-
фиол на пара + 1 с. л. олио �100
г паста по избор (сварена) �1
кофичка кисело мляко �1 круша

Неделя

ОБЯД �бяло пилешко месо на
скара �моркови на пара �1 ко-
фичка плодово кисело мляко �1
круша �30 г хляб
ВЕЧЕРЯ �салата от спанак с
1 с. л. олио �сьомга на грил �2
сварени картофа �1 кофичка
кисело мляко �1 портокал

Материала подготви Анастасия ЯНКОВА

СЕДМИЧНОТО ТИ МЕНЮ                                                                                                                                                          

(За да постигнеш отслабващ ефект, трябва да го спазваш поне 4–8 седмици)
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ЖЕНИТЕ СА ПО-ПОТЪРПЕВШИ
ОТ „СЪРДЕЧНИТЕ РАБОТИ“ 
ВЪВ ВСЯКАКЪВ СМИСЪЛ

Сърцебиене, ниско кръвно налягане,
студени ръце и крака – 

това са най-честите сърдечносъдови 
оплаквания. А какво можем 

да направим, за да ги облекчим?

Когато

се обажда
СЪРЦЕТО

Когато
СЪРЦЕТО
се обажда

�

Сърдечна слабост

След изкачването само на 5–6
стъпала, и сърцето ти забива
лудо, въздух не можеш да си пое-
меш... Това би могло да се дължи
на факта, че сърдечният мускул
не е в състояние да помпа дос-
татъчно мощно. При младите
жени тези симптоми се появя-
ват най-често след прекарано
инфекциозно заболяване. Ако
инфекцията не е докрай излеку-
вана, твърде възможно е тя да
„удари“ сърцето. А с него шега
не бива! Затова, ако усетиш, че
все още не си се излекувала от
грипа или настинката, не се
претоварвай физически. 

Сърдечната мускулна слабост
може и да е обусловена от въз-
растта или пък да е следствие
от нелекувано високо кръвно
налягане. По-просто казано,
сърцето е било принудено годи-
ни наред да се бори с повишено-
то съпротивление в съдовете
и, естествено, се е изтощило
от тази несвойствена дей-
ност. Разпознаваемите призна-
ци за сърдечна слабост са
чувството за непреодолима
умора, подутите крака и зат-
рудненото дишане (особено в
легнало положение). При наличи-
ето на подобни симптоми е
препоръчително да посетите
личния си лекар. Сърдечната
слабост може да се излекува
медикаментозно. 

Ускорено 

и неравномерно

сърцебиене

Когато сърцето изведнъж за-
почне да бие учестено, това ни
стряска много. Но още по-
страшно е, когато то, така да
се каже, започне да „пречуква“.
По-често тези феномени са
напълно безобидни. Но пък са

много разпространени. Според
едно норвежко медицинско про-
учване всяка трета европейка
страда от силно сърцебиене.
Най-потърпевши са хората, ко-
ито прекаляват с кафето и во-
дят заседнал начин на живот.
Ако обаче това ви се случи, не е
зле да отидете на лекар. Дори и
само за успокоение. За профи-
лактика е препоръчително да се
консумират повече храни, бога-
ти на ненаситената мастна ки-
селина омега-3 (от лененото се-
ме, рапичното олио, мазните
риби и соята). 

Хората, които често страдат
от учестено сърцебиене, не бива
да пият лекарства, съдържащи
псевдоефедрин (обикновено тези
препарати могат да се купят
без рецепта от аптеката в слу-
чай на настинка или грип). И в
никакъв случай не бива да се кач-
ват на влакчето на ужасите. Ед-
но изследване на университета в
Манхайм потвърждава, че дори и
при напълно здрави хора сърдеч-
ният пулс по време на един
такъв сеанс във влакче на ужаси-
те се учестява рязко – от 90 до
над 160 удара в минута. 

ЧАША

ЛЕДЕНОСТУДЕНА

ВОДА

Срещу ускорено сърцебиене

помага едно много просто

средство – чаша леденосту-

дена вода. Студената вода ак-

тивизира нервите, които от-

говарят за забавянето на

учестеното сърцебиене.

Електрокардиограмата може
да внесе повече яснота, дали в
случая не се касае за органично
сърдечно заболяване, което
следва да бъде лекувано с меди-
каменти. Щитовидната жлеза
също трябва да бъде изследвана,
тъй като подобни смущения в

ОХ, Б
ОЛИ
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сърдечния ритъм могат да бъ-
дат провокирани от хиперфунк-
цията є.

Високо 

кръвно налягане

То е подло и опасно, защото
години наред може и да не бъде
установено. Но е основната
причина за сърдечен инфаркт.
Затова е важно да се следи (да
се измерва поне веднъж годиш-
но). Често кръвното налягане
се повишава с възрастта или
вследствие на натрупването на

килограми. Стопяването на ня-
колко излишни килограма може
да го понижи много по-ефикасно
от пиенето на хапчета. При
това – без никакви странични
ефекти, които при жените са
много по-чести и много по-неп-
риятни в сравнение с тези при
мъжете. При дамите например
медикаментите за понижаване
на кръвното налягане провоки-
рат двойно по-често появата
на дразнеща кашлица. Попадна-
ли в женския организъм, диуре-
тиците (отводняващи лекар-

ствени средства) нарушават
много по-сериозно водно-соле-
вия му баланс. А бетаблокери-
те могат да се предозират, ако
жената пие и противозачатъч-
ни средства. Защото антибебе
хапчетата повишават конце-
нтрацията на тези медикамен-
ти за понижаване на кръвното
налягане в кръвта. 

БЕЗ ХАПчЕТА

�Добър начин за понижаване
на кръвното налягане е
спортът – по половин час
най-малко 4 дни в седмицата.
�Ограничаването на захарта,
солта и животинските маз-
нини в храненето също  бла-
гоприятства свалянето на
кръвното. Ако страдате от
хипертония, яжте повече
плодове и зеленчуци, ниско-
маслени млечни продукти, яд-
ки, риба, пилешко месо и пъл-
нозърнести продукти.

Бодежи 

в сърдечната област

Често болките (подобни на
убождания) в сърдечната об-
ласт нямат нищо общо със са-
мото сърце. При жените под
40-годишна възраст те по-ско-
ро са свързани с проблеми в
гръбначния стълб в горната
част на трупа. Когато нервите
в тази зона бъдат притиснати
по някакъв начин, те докладват
чрез „боцкания“ на мозъка, че не
се „чувстват комфортно“. Га-
зовете в стомаха също имат
много общо с мнимите сърдеч-
ни болки. Тъй като те притис-
кат диафрагмата и карат сър-
цето да се чувства така, сякаш
и то е под натиск. Впрочем и
така разпространеното оплак-
ване „имам киселини“ може да е
виновник за въпросните бодежи
в сърдечната област.

Студени ръце 

и крака 

Типичен женски проблем. Ня-
кои жени страдат от него дори
и когато температурите навън
са над 20 °С. Причините също
са типично женски (особено при
по-младите дами): дефицит на
желязо, ниско кръвно налягане,
тегло под нормата, прекалено
тесни обувки... Истинските

сърдечносъдови проблеми и
проблемите с кръвообращение-
то (като сърдечна слабост и
стеснение на кръвоносните съ-
дове) могат да се явят сериоз-
ни причини за студените край-
ници при жени над 60-годишна
възраст.

Ако често ви полазват тръп-
ки от студ, но не е установе-
но да сте с болно сърце, тряб-
ва да се заемете с активизира-
не на кръвообращението: с
много движение (най-добре
всеки ден) и сауна поне веднъж
в седмицата. 

ПОВЕчЕ ЛЮТО

Подправките джинджифил,
чили и лютите чушлета сгря-
ват отвътре. По 1 чаша чер-
вено вино на ден също
действа благотворно на кръ-
вообращението. При все че
наближава времето, когато
се пие бяло вино....
Екстрактът от розмарин (ня-
колко капки, разтворени в го-
реща вода) също действа
сгряващо. И най-популярният
метод за сгряване –  ръцете
и краката се накисват за ня-
колко минути в гореща вода,
след това за 15 секунди в ле-
деностудена. Тези контраст-
ни бани ускоряват кръвообра-
щението.

Ниско 

кръвно налягане

И жените, и мъжете с ниско
кръвно налягане са щастливци!
Защото ниското кръвно не на-
товарва сърцето и кръвоносни-
те съдове, както високото. На
хипотониците обаче се пре-
поръчва да изпиват по половин
литър вода, когато усетят, че
им се завива свят. Алкохолът в
този случай трябва да се консу-
мира с мярка, защото той раз-
ширява кръвоносните съдове. 

ЗА ДА

НЕ ВИ СЕ ВИЕ СВЯТ

Ако сте стояли дълго време
прави и изпиете чаша конце-
нтрат, това може да ви при-
чини силен световъртеж, в
случай че сте хипотоник. За
покачване на ниското кръвно
налягане помага чай от билка-
та жълтуга, който обаче не
се препоръчва на бременни
жени.
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Сърдечносъдовите заболява-
ния се лекуват медикамен-

тозно, чрез диета, правилно
съставен режим за спорт и по-
чивка и чрез рехабилитация.
Билките могат да бъдат вклю-
чени като допълнителна тера-
пия в зависимост от диагноза-
та, стадия на болестта и  ин-
дивидуалното състояние на болния. 
ПРИ ТАХИКАРДИЯ (УСКОРЕНО СЪРЦЕБИЕНЕ) Тя бива
нервна, хипертонична или пристъпна. Придружава се понякога
от спастични болки. 

Чай от маточина Той действа успокояващо, забавя ускоре-
ния сърдечен ритъм, бори се с пристъпите на задух и понижава
кръвното налягане. 2 с. л. наситнена билка се запарват в 2 ч. ч.
вряла вода и след охлаждане чаят се изпива на 4 дози през деня.
ПРИ СТЕНОКАРДИЯ (СЪРДЕЧНИ ПРИСТЪПНИ БОЛКИ)
Явяват се зад гръдната кост и сърцето.

Чай от дилянка (валериана) 2 ч. л. изсушени и наситнени ко-
рени от билката киснат в 1 ч. ч. вряла вода до охлаждане. Пие
се по 1 с. л. 3–4 пъти дневно. Към запарката може да се приба-
ви 1 ч. л. сухи листа от мента. 
ПРИ ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ В този случай сърдечният мус-
кул не се кръвооросява достатъчно, тъй като кръвоносните
съдове са стеснени прекалено.

Глог (бял, червен, глогинка) Тази билка действа съдоразширя-
ващо и понижава кръвното налягане умерено. Препоръчва се за-
парка от 2 равни с. л. цветове или листа  от билката. Те кис-
нат 2 ч в 1/2 л вряла кипяща вода. По 1 к. ч. от прецедената
течност се пие 3 пъти дневно 30 мин преди хранене. 
ПРИ ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА СЛАБОСТ Използва се билко-
вата смес, съдържаща глюкозиди и етерични масла с успокоява-
що, стимулиращо сърдечната дейност и хипотонично
действие.

Смес от глогов цвят и изсушени плодчета Смесват се 50 г
цвят от глог и изсушени плодчета, 30 г пача трева, 20 г полски
хвощ и 5 г корени от валериана. 2 ч. л. от сместа киснат в 250
мл вряла вода. След охлаждане течността се прецежда и се пие
на глътки през няколко часа в продължение на целия ден.

Д-р Неделка МИТРЕВА

Помощ от природата
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С
последствията се сблъсква всеки –
живеем в условия на тотален бум на
психосоматични заболявания. Тра-
гичното състояние на природата

оказва влияние на всички, които съществу-
ват в нейната среда. Естествено, и на чо-
века. Следват объркаността в храненето
ни и живот под бремето на стреса.

Така от удоволствие ежедневието ни се
превръща в броеница от диагнози. Всеки
изтръпва, когато чуе за проблем с негов
познат, всеки се кръсти механично, щом
отнякъде се появят думички като „онколо-
гия“, „химиотерапия“ или дори просто
„болница“.

Но и по отношение на самите болести ре-
акцията е първосигнална – заболяването
просто се отстранява. Изличава се от би-
ографията, от сивито, пише го единствено
в дебелите болнични картони, за да може
по-натам, ако се превърне в рецидив, отно-

во да бъде старателно унищожено. В тази
игра на котка и мишка обаче

невинаги котката 
се оказва победител

Данните сочат, че сериозните заболявания
действително се разпространяват с ефи-
касността на епидемия. Според една ста-
тистика на Националния алианс „Живот
за България“ само у нас в момента има 250
хиляди онкоболни с общо 208 поставени ди-
агнози. Най-голям е делът на страдащите
от рак на кожата и на гърдата.

А към тях ежегодно се прибавят още 20
хиляди. Но вече сме заличили в статисти-
ката тези, които са си отишли.

Свикнахме и с кампаниите – те са просве-
тителски, будителски, те тръбят, че тряб-
ва профилактика, че трябва висока степен
на осъзнатост. Но и кампаниите страдат
от същия проблем. Говорейки за разболяване-
то, за диагностицирането – сякаш болестта
пада ей така, случайно от небето, – те про-
пускат да мотивират човек за най-важното.
Да потърси проблема не в рентгеновата
снимка, а в начина си на живот.

Наистина е благородно да знаеш за риско-
вете около теб, благородно е да се грижиш
за здравето на другия с последните творе-
ния на медицинската техника, но тази гри-
жа ще е много по-лесна и на практика евти-
на, ако започва от онова ъгълче на съзнание-
то, в което до модерността стои и хармо-
нията. 

А до хармонията е 
мястото на мъдростта

Двете заедно често ни водят към изводи
древни, нямащи нищо общо с нашето вре-
ме, но удивително важни и точни. Така нап-
ример според древното лечителско изкуст-
во аюрведа всяка болест се явява нарушен
баланс на енергиите.

Много е важно между две кафета или
между изнервящата сутрин работа и бурно
прекараната вечер да осъзнаем, че аюрведа
не предлага само добре звучащи общи фрази.

„Ти си това, което ядеш! Ти си това, ко-
ето мислиш...“ Ако усвоим тези удивител-
но прости аюрведически уроци, ще изпъл-
ним със съдържание мъничките си лични
ежедневни ритуали.

Заделяйте време за себе си, защото от
собствения ви баланс после ще черпят и
другите – егоизъм е да не се щадиш, да те
подвежда провокацията на нервността и
забързаността.

Може би всъщност най-права е една пси-
холожка, Захарина Савова, за която разков-
ничето на цялата ни обърканост е, че хора-
та просто живеят неразумно. 
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Болести 
с часовников

механизъм

Болести 
с часовников

механизъм
СЪВРЕМЕННИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ 

Е БРОЕНИЦА ОТ ДИАГНОЗИ

Има неща, за които 
цифрите плашат. Така, 
както ни плаши на моменти
и самото време, в което 
живеем. Отдавайки се на 
модерността на опиянява-
щия XXI в., сякаш забравяме
защитните механизми, 
от които същността ни има
нужда, и се саморазрушаваме
по прост, но много ефикасен
начин. ЧИСЛА НА ЛУДОСТТА

250 000 са онкоболните у нас.
208 са диагнозите, които са им пос-

тавени – най-многобройни са случаи-
те на рак на кожата и на гърдата.

20 000 нови онкоболни се прибавят
към тях всяка година.

3500 жени се разболяват за този
период от рак на гърдата.

1200 от тях умират.
10% от жените са обречени да раз-

вият тази болест според специалис-
тите.

15% от онкоболните биват диаг-
ностицирани у нас в най-ранния етап
на заболяването.

50 е процентът обаче в Европа и
САЩ.

10 млн. болни от рак има по света.
6,2 млн. от тях ще си отидат.
16 000 ще покоси ракът у нас.
320 000 са болните в европейското

семейство, към което вече принадле-
жим.

125 000 европейци ще се разделят с
живота.
Данните са цитирани от д-р Тотко
Найденов от Националния алианс „Жи-
вот за България“
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Не че пият повече или пушат много –

неразумността 
като състояние на духа

означава, че малко по малко забравяме същ-
ността си, че се опитваме да се надпревар-
ваме и изпреварваме. Само дето тялото ни
не е състезателен болид, чиито гуми се
сменят за по-малко от десет секунди.

А когато намесим общността, в която
живеем, нещата стават още по-сложни.
Ето тази магистрала на междуличностни
отношения – с обществото, с приятелите,
с децата, със съучениците, с колегите – се
оказва каруцарски път, на който всеки се
сблъсква с всекиго по всяко време. Идеята
на Нина Хаджийска, лице на ежегодно про-
вежданата кампания срещу рака на гърда-
та, е, че здравето е лична отговорност, но
заедно с това не бива да се забравя, че мяс-
тото, където то се калява, е семейство-
то. Нейната партньорка в Центъра за
съвършен ритъм на живот Меги Колева
степенува така подходите към идеалното
психофизическо състояние: най-важните
неща са балансираното хранене, желанието
да не попадаш в лапите на застоелия начин
на живот, както и емоционалният баланс.
Ето ги наистина съвсем реално постижи-
мите основи на моето и твоето здраве. 

Но хората лесно се оказват без основи,
забравят бързо добрите пожелания, а
списъкът с нещата, които не трябва да
правя, потъва незнайно къде. Колкото и да
е странно, тогава новината за болестта
вече не е новина, а направо предизвестие. 

Точно тук идва и

бичът на модерността
Именно заради нея, заради този любим

наш нов век, сме изоставили дори профи-
лактиката или онази сетивност, която у
предците ни е равностойна на хармоничен
баланс от осъзнати и неосъзнати способи,
даряващи здраве.

Дори и с болестта си искаме да се спра-
вим по същия експресен и агресивен начин,
по който живеем. Сигурно е нормално – на-
ли, преди да сме отрязали болната част
от нас, отдавна сме я елиминирали в ду-
шата си.

Иди обяснявай, че и болестта, и процесът

на оздравяване трябва да са 

като едно помилване
Методи за това – много. И от старите

книги, и такива, наричани със съвременни
думи – теренотерапия, комбинирана гим-
настика и кой знае още какви наименования.
Без да се забравя, че силата на ученията за
хармонична същност (като йога и рейки) не
е просто в отстраняването на даден проб-
лем, а в безрезервното позитивно ориенти-
ране на цялата ни личност.

Иначе, въпреки че зараза няма, един „бо-
лен“ човек лесно заразява друг с… вируса
на безизходността. Имали сте някой бо-
лен вкъщи, нали?

Значи вече знаете всичко това.
Съвременните методи на лечение посто-

янно демонстрират тази нужда от баланс
– залитнали в едната крайност, те се нуж-
даят отчаяно от човечност, от морал в
научните си постижения, за да оказват
пълноценно така необходимата помощ на
всеки болен. Говорим за рушвети и подкуп-
ни медицински служители, но точно това е
паразитизмът, съществуващ на гърба на
изкривения баланс, който непрекъснато
споменаваме. Затова и лечение – такова,
каквото го предлагат в други кътчета на
света – изглежда нереално при нас. Лечение,
при което болният не се лекува просто опе-
ративно, след което се смята за здрав, а ко-
ето смята за свое задължение да го превър-
не в пълноценен човек, вярващ на себе си и
можещ да носи отговорност – на работно-
то място или вкъщи. Оказва се, че и това
не е толкова сложно, има достатъчно раз-
работени такива програми на базата на на-
родно лечителство и на духовни практики.
В някои страни, като Русия, подобна реха-
билитация се поема от държавата. Дали
това е просто утопия у нас, ще покажат
следващите години.

Без да забравяме, че доброто здравеопаз-
ване не е достатъчно.

Защото обикновено ние сами активираме
часовниковия механизъм, докато избухне
болестта. Противодействайте му – само
вие можете това!

Деница ДАБИЖЕВА

ФИНАТА НАУКА ЗА ЗДРАВЕТО

Оцелялата през хилядолетията аюрведа не е народна медицина. С понятието
„народна медицина“ повечето от нас свързват лечение, основаващо се на билки,
отвари и пр. Корените на аюрведа трябва да се търсят в свещените книги, в
смисъл че като познание тя е дарена на хората от бога. Именно затова тя цели
хармония във всеки един аспект от живота ни.
Преди всичко обаче аюрведа е наука, основаваща се на различността на хората.
Затова и няма аюрведичен лекар, който да ви предпише лечение, преди да е ус-
тановил типологията ви. Тя се търси в множество варианти, които най-грубо
могат да се разделят на три: вата, пита или капха конституция. И още нещо
важно – в аюрведа храната и лекарствата са едно и също нещо, само че назова-
вано с различни имена. Аюрведа е още и философия. Ненапразно в Индия целият
живот се доминира от древната наука за здравето. 
Подложеният на тотален стрес западен човек напоследък също поглежда плахо
към аюрведа. И учуден, открива своята същност в нея, само че ужасно занемарена.

Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�
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Историите, които разказвам, са понякога тъжни, понякога весели, 
но най-често ужасно прозаични. Толкова прозаични, колкото и самият живот.

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт
ЧАСЪ
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Т
я не вярваше на думите си, повтаря-
ше ги на глас сякаш за да убеди сама
себе си. Беше объркана, наранена, уп-
лашена. Задаваше въпроси, но не очак-

ваше отговори. 
Отговорите бяха някъде в тъгата на си-

ните є очи, в тънките бръчици около тях.
В корените на небоядисаните є къдрици. В
наранената є женственост. Спомних си ду-
мите на един клиент, който наричаше съп-
ругата си „моето мило, остаряващо моми-
че“. Съпругата му тогава навършваше 50
години и преживяваше навлизането в кри-
тическата възраст като

раздяла с женствеността
Жената пред мен беше на 44 години. Не

бих є ги дала, ако не знаех на колко е. Проб-
лемът є бе невъзможност да се справи с
раздялата. Изглеждаше „хубава, в разцвета
на силите си“. Интересно защо си спомних

и тези думи на същия мъж по адрес на съп-
ругата му? Дали в страданието на двете
жени имаше нещо общо? 

Тази жена изглеждаше мила, интелигент-
на, имаше някакъв финес в нея. Беше оста-
вила непокорните си къдрици да се стичат
палаво по раменете є. Облечена беше с мек,
светъл пуловер, чийто цвят хармонираше
на цвета на косите, очите и цвета на джин-
сите є. Пуловерът беше прилепнал и очер-
таваше естествения рисунък на хармонич-
но женско тяло – нито слабо, нито пълно.
Джинсите є придаваха младежки вид. На
врата си кокетно и артистично бе завърза-
ла шалче, което є придаваше по-палав вид. 

Изглеждаше приятно
– Измина една година, откакто се разделих-
ме, а аз се чувствам все по-зле и по-зле. Все
по-ясно осъзнавам, че съм измамена, ограбе-
на. Подозирах, че Росен ще ми липсва неис-
тово, още когато се разделихме. Толкова бях
свикнала с него... Не мога и досега да си
представя друг мъж до себе си. Разбирахме
се. Не сме се карали. Четяхме едни и същи
книги, харесвахме едни и същи филми, имахме
сходни интереси. Колко много съм се лъга-
ла... Когато останах сама, се чудех как ще
продължа да живея в същия този дом, къде-

то всичко е свързано с него. Как ще ходя по
същите улици, по които сме се прибирали ве-
чер?! Мислех, че ще ме съсипе ревността
към другата жена, но бях достатъчно горда,
за да го допусна, и твърдо уверена, че ще се
справя. С времето разбрах, че това не са
нещата, които няма да мога да преживея.
Друго не мога да му простя. Не мога да
простя предателството му. Сега се
чувствам зле не защото ми липсва той, а за-
щото се чувствам ограбена, измамена и из-
ползвана от най-близък човек. Осъзнавам, че

той изконсумира 
младостта ми

И когато тя започна да си отива, отиде
си и той. Използва младостта ми, за да за-
доволи суетата си – трескаво ми обяснява-
ше жената.
– Какво имате предвид?
– Той страшно се гордееше, че има красива
жена. Никога не пропускаше да подчертае
това пред приятелите си. Пред колегите се
перчеше, че аз съм най-умната, най-хубава-
та. Подхвърляше подигравки по адрес на
техните съпруги. Винаги когато се готвех-
ме да ходим някъде заедно, той изричаше
дежурното: „Искам да си хубава!“ И аз се
радвах да го чувам, чувствах се поласкана,
оценена. После си дадох сметка, че той
никога не ми каза: „Колко си хубава!“ Не
жалеше пари за скъпи и прескъпи парцали и
аз си мислех, че прави всичко това за мен.
Вярвах, че държи на мен. Оказа се, че прос-
то съм била част от самочувствието му

аксесоар към имиджа му
Колко съм била наивна! А си мислех, че ще ос-
таряваме заедно. Вълнувах се от всеки бял
косъм в косите му, но си казвах колко всъщ-
ност му отива... Представяла съм си как
след години ще бъде съвсем побелял и грох-
нал и ме заболяваше, но бях убедена, че пак
ще го обичам. Заради всичко, което сме пре-
живели заедно, заради децата, с които ме е
дарил, заради обичта му и възхищението му
към мен той винаги щеше да ми се струва
хубав и добър – завърши разказа си жената.

Но понеже имаше нужда да изговори цяла-
та горчилка в душата си, продължи:

Моето мило, 
остаряващо момиче

Моето мило, 
остаряващо момиче

– Чувствам, че съм на кръстопът
от затворени улици. Накъдето 
и да погледна – излаз няма. 
Как можа това да се случи след 
26 години съвместен живот! 
Целият ми живот... Нататък 
няма... – не довърши мисълта си
жената.
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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

– През последните години на връзката ни
той все ми напомняше, че напълнявам. От-
белязваше, че лицето ми загрубява от слън-
цето и бръчките ми изпъкват повече, та за-
това не бивало вече да ходя на море. Знам,
че е така. Аз виждам тези бръчки всяка
сутрин в огледалото. И торбичките под
очите си... И всяка сутрин се питам дали
личат повече от вчера. Но душата ми е все
още млада. Понякога дори ми се струва, че
така не ми подхожда това лице... Сега наис-
тина съм на кръстопът. Напред в същата
посока не мога да продължа – пътищата ни
се разминаха. Оглеждам се встрани и нищо
не виждам ... Нищо, за което човек може да
се хване. От едната страна – децата. Ами,
те са големи вече. Ако имат нужда, знаят,
че винаги могат да се обадят... Но не съм
им толкова нужна вече. Вглеждам се в мъ-
жете наоколо, но всички, които ми се стру-
ват подходящи по възраст и зрялост, сякаш
са полудели по млади момичета... 

Тук тя замълча, за да преглътне силната
емоция, която като бунт се надигна в ду-
шата є. 
– А какво има в посоката, от която ид-
вате, от която сте дошли на този кръс-
топът?
– Там е младостта ми. Там са мечтите ни,
амбициите ни с Росен. Раждането на деца-
та ни... Всички важни неща, които човек
трябва да направи в живота си, са там. Да
избереш професия, да се изучиш, да станеш
добър, да избереш партньор, да родиш деца,
да ги отгледаш – това са

основните задачи 
в живота

– А какво стана с мечтите и амбициите?
– Каквото сме поискали, постигнали сме го.
И не сме живели лошо. Може би не сме иска-
ли много, затова сме го постигали. Не сме
били алчни нито за кариера, нито за пари.
За някого това, което сме постигнали, не е
кой знае какво. Но за мен е достатъчно. Не
съм и предполагала обаче, че мога точно на
този етап в живота си да се окажа в това
състояние. Разбирате ли, аз не знам какво
да правя в живота си занапред. Не знам
какъв смисъл да му дам. 
– А какъв смисъл сте му давали досега?
– Всичко, което съм правила, е било

в името на семейството,
на децата

Дори професията си съм градила с оглед на

семейството. Станах учителка, за да мога
през половината от деня да съм при децата
си. Едва когато пораснаха, се съгласих да
отида на по-висока длъжност. Сега са голе-
ми. Поеха по своя път. 
– Къде са те сега? Какво правят?
– Синът ми си има свое семейство. Ходя му
само на гости. Дъщеря ми винаги е била са-
мостоятелна. Аз ценя това у нея. Чуваме се
през ден, живее в Щатите. Но и тя има
свой живот, в който аз също се вписвам са-
мо „на гости“. 
– Може би така е редно. Не бива да съз-
даваме деца, за да запълват празнотите
в живота ни. Те трябва да са свободни да
живеят своя живот по свой избор. 
– Така е, но на мен ми е пусто. Чувствам се
никому ненужна и това усещане ми е ново.
Имам нужда да се грижа за някого...
– Излиза, че имате нужда някой да има
нужда от вас!
– Звучи глупаво, но май е така. 
– Не, не е глупаво, но е порочно. Жи-
вотът ви досега се е осмислял от това
да се грижите за някого, който има нуж-
да, тоест за някого, който е още незрял,
недорасъл и по някакъв начин зависим
от вас. Ако бяхте друг човек, нямаше да
позволите на децата си да пораснат и да
бъдат зрели и самостоятелни хора.
Щяхте да управлявате живота им и осо-
бено сега, след раздялата, можеше да се
вкопчите в тях. Но понеже сте интели-
гентен човек, а и професията ви е дала
много, вие не можете да го допуснете и
сте изключително внимателна по отно-
шение на това да давате самостоятел-
ност. И за вас остава само страданието.
– Но какво мога да направя? 
– Оставало ли ви е време да мислите за
това, от какво имате нужда вие самата? 
– Аз не съм претенциозен човек, мога вся-
как. Не съм имала някакви особени потреб-
ности... 
– Добре, може да поговорим другия път
за това. Съгласна ли сте?
– Разбира се, както кажете.
– След това може да видим дали не бихте
могли да „имате нужда“ да поживеете
известно време за себе си, без това да
удовлетворява нуждите на някого други-
го, а само вашите. И после отново може
да се върнем на „кръстопътя“ ви и да се
огледаме. Съгласна ли сте?
– Ами, добре, както кажете...

Ако в горните редове разпознавате нещо от себе си, ако скрити мисли и чувства
провокират тревожни въпроси, когато четете историите, които разказвам, ако с
вас се случва същото, което се случва и с моите „герои“, съберете кураж да погово-

рим и заедно да потърсим решенията. Можете да се обадите на 0898/464-770 или да ми пи-
шете на e-mail: infoprim@mail.bg. Ако пък се притеснявате да позвъните директно на мен,
обадете се на приятелката си БЕЛА. Тя ще намери начин да ни събере.

�
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В
ъпреки че описва тол-
кова достоверно небе-
то над Берлин, Ернст
Вилхелм Вендерс е ро-

ден в Дюселдорф. Но винаги е ис-
кал да бъде някъде другаде. Още
от малък Ернст пътува на дъл-
ги разстояния с колелото си и
със своя фотоапарат. Като уче-
ник той вече е обиколил цяла Ев-

ропа и, изглежда, е набелязал
местата за снимки на бъдещи-
те си филми. „В гените ми е за-
ложено движението. Когато
съм на път, работя по-добре.
Така виждам повече неща,
хрумват ми повече идеи, които
иначе не биха ми хрумнали вкъ-
щи“ – обяснява Вендерс. Макар
че е фотограф, а впоследствие –

и режисьор, той твърди, че

основната му 

професия е 

пътешественик

Като млад Вендерс е доста
затворен. Правенето на кино
обаче го променя, социализира го
някак. Първите му филми, засне-
ти с любителска камера в края
на 60-те, са късометражни. В
тях почти липсва действие, ня-
ма и сюжет – просто образи,
пейзажи и музика. Сюжетът е
нещо много относително във
филмите на Вендерс. Той рядко
следва точно сценария, но често
снима без някакъв предварите-
лен текст. „Всичките си фил-
ми съм правил свободно и неан-
гажирано. Такова кино най-доб-
ре отговаря на моята душев-
ност“ – признава режисьорът. И
допълва, че „Париж, щатът Тек-
сас“ е първият му филм, в който
„има повече история“ в сравне-
ние с предишните му филми. То-
зи негов шедьовър, отличен със
„Златна палма“ в Кан през 1984
г., се ражда благодарение на раз-
говорите на Вендерс с извест-
ния драматург Сам Шепърд.
Почти половината от заснетия
материал е чиста импровиза-
ция. Просто с този филм Вен-
дерс демонстрира една своя от-
колешна страст – 

страстта 

към Америка

„Влюбен съм в американска-
та култура, но не искам да бъ-
да част от нея“ – твърди той.
И въпреки че прави толкова
американски филм като „Па-
риж, щатът Тексас“, който до-
ри се харесва на американските
критици, режисьорът не се
чувства комфортно в САЩ. Та-
лантът му е оценен още през
70-те от Франсис Форд Копола,
който го кани да заснеме за не-
говата компания филма „Ха-
мет“. Самият Вендерс е голям
почитател на писателя Дашиъл
Хамет и приема с голямо жела-
ние да работи в Холивуд. Но
проточилите се прекалено дъл-
го снимки, непрекъснатите
промени в сценария и конфлик-
тите с Копола са причина за фи-
аското на лентата. Тогава Вен-
дерс признава, че хич не се
чувства комфортно в кожата
на поръчков режисьор. Разочаро-
ванието си от невъзможност-
та да се впише в холивудската
система той пресъздава по убе-
дителен начин във филма „Със-
тоянието на нещата“, отличен
със „Златен лъв“ на фестивала
във Венеция през 1982 г. 

Най-големият страх на Вен-
дерс като дете е
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Вим Вендерс 
на „крилете
на желанието“

Вим Вендерс 
на „крилете
на желанието“
Едва ли има друг режисьор извън 
Холивуд, който да се ползва с по-голям
респект от него. Вим Вендерс е символ
на некомерсиалното авторско кино,
което те кара да се замислиш за 
нещата от живота. Затова всеки, 
гледал поне един от многото му 
шедьоври, ги помни дълго. 

Все ще се намерят някои, за които филмите на

Вендерс са отегчителни или даже негледаеми. В

тях почти нищо не се случва, а често липсват и

диалози. Но поезията, която струи от всеки кадър, превръща

Вендерсовите ленти в любими на всички киномани по света. Със

скорошното си посещение в България „поетът на ангелите“ за-

радва и българските киноманиаци. 

Вим Вендерс бе специален гост на

11-ия София филм фест. Той полу-

чи наградата на Столичната об-

щина за цялостен принос в киноиз-

куството, а почитателите му у

нас успяха да видят голяма част

от неговото творчество. Пара-

лелно с това се състоя и премие-

рата на новата му книга „Усещане

за място“.

VIP ГОСТ
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страхът 

от вечността

Той все още мисли, че вечност-
та е нещо ужасяващо. Иначе ка-
то дете Вендерс вярва и в съще-
ствуването на ангели. Споделя,
че му било мъчно за тях, защото
му се струвало, че са толкова
самотни. Затова години по-къс-
но успя да направи един от най-
красивите филми в историята
на киното – „Криле на желание-
то“, – в който на екрана оживя-
ват истински ангели. Според ре-
жисьора ангелът е символ на
детството, което забравяме,
щом станем възрастни хора.
„Криле на желанието“ е може би
най-популярният филм на Вен-
дерс и става повод за издаване-
то на първата му книга с фотог-
рафии Written in the West. 

Голямата мечта на германс-

кия режисьор е формулирана
много точно в една реч на Мар-
тин Лутър Кинг, озаглавена
„Как да направим света по-доб-
ро място за живеене“. Вендерс
смята, че хората се отнасят
безотговорно към планетата.
Това е един от големите пробле-
ми, пред които е изправено съв-
ременното човечество. Други-
ят е свързан с бедността. Заед-
но със съпругата си Доната, ко-
ято е известна фотографка,
Вендерс участва в различни бла-
готворителни кампании. Два-
мата са съпрузи вече 14 години.
„Доната е истинска германка.
Тя е висока, руса и е ангелът в
моя живот“ – твърди Вим. 

По екраните у нас вече е

един от последните

му филми

С „Обетована земя“ Вендерс

завършва своята Ел Ей трило-
гия, част от която са още
„Краят на насилието“ и „Хо-
тел за милион долара“. Филмът
се занимава с бедността и па-
раноята в любимата му Аме-
рика след онзи 11 септември.
Дали това не е залитане в бла-
тото на повторението?!
„Опитвам се да не се повта-
рям. Но като погледна назад,

забелязвам, че съм разказвал
една и съща история. Сега, ко-
гато съм направил над 30 фил-
ма, знам причината за това.
Човек не може да носи в себе си
100 истории. Ако има късмет,
историите са две или три. Но,
слава богу, те могат да вари-
рат“ – усмихва се Вендерс.

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки София филм фест

Усещане за място                           
Преди няколко години у нас излезе
книгата „Логиката на образите“ на
Вим Вендерс, която положи началото
на библиотека „Амаркорд“ на издате-
лство „Колибри“. Тя представяше
гледната точка на режисьора към
филмите му до началото на 90-те. В
новата си книга „Усещане за място“
Вендерс разказва за по-нататъшните
си филмови приключения, включващи
не по-малко знаменити заглавия като
„Лисабонска история“, „Буена Виста
сошъл клуб“, „Хотел за милион дола-
ра“, „Душата на човек“ и „Не ме тър-
си“, отбелязал повторното му събиране със Сам Шепърд, 20 го-
дини след „Париж, щатът Тексас“. Есеистичният му стил е
забележителен. 
В книгата Вендерс говори свободно и за политическите си
възгледи в полемични текстове за американската политика, и
за призрака на Хитлер в германското общество. Великолепни-
те му есета за оператора на „Криле на желанието“ Анри Але-
кан, за музиката, за „греховната страст“ към гледането на ки-
но и за любовта вероятно са сред най-поетичните, писани ня-
кога от кинорежисьор, без да са част от сценарий за филм.

Пет запазени марки                                                                          
По какво да познаете, че гледате филм на Вим Вендерс? 
Ето част от „отличителните белези“ на творчеството му. 

|| ПЪРВО, героите му са в непрекъснато движение и обикновено пътуват. Самият Вендерс споделя, че тези пъту-
вания не са хаотични, както изглеждат на пръв поглед: „Дори да не знаят къде отиват, героите ми пътуват не само за да избягат
от своето „у дома“, а за да намерят едно ново, истинско „у дома“. 
|| ВТОРО, кадрите във филмите му са прекалено дълги. Това е и причината доста критици и обикновени зрители да не харесват
филмите му. Но Вендерс не се притеснява, че хората не могат да разберат защо една картина може да стои толкова затормозяващо
дълго на екрана: „Те явно не могат да приемат, че причината за това може да се крие в обстоятелството, че този, който е сни-
мал, е харесал това, което е видял.“ 
|| ТРЕТО, пейзажите във филмите му са със собствена история. Преди да стане режисьор, Вендерс е бил фотограф и това обяс-
нява начина, по който се любува на пейзажите в своите филми. Според някои критици – прекалено много, и затова оприличават фил-
мите му на раздвижени пощенски картички. „И днес, когато снимам, имам чувството, че изгревът на слънцето над пейзажа ме ин-
тересува повече от историята, която се разиграва сред този пейзаж“ – обяснява самият Вендерс. 
|| ЧЕТВЪРТО, играта със светлини и цветове е задължителна. Едва ли има друг режисьор, който си позволява толкова много екс-
перименти с тях във филмите си. Той прави и черно-бели филми, и цветни, и комбинация от двете („Криле на желанието“). „Животът
е цветен, но черно-бялото е по-реалистично“ е реплика на режисьора във филма „Състоянието на нещата“. 
|| ПЕТО, музиката е някак... натрапчива. Музиката е голямата слабост на Вендерс, независимо дали става въпрос за Рай Кудър, Иб-
рахим Ферер или „U2“ (Вим е личен приятел с Боно и заклет фен на групата). „Ако не беше рокмузиката, днес може би щях да бъда
адвокат“ – признава великият Вендерс.
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„
П

ървото име, което ми идва на ум, ко-
гато стане дума за български балет, е
Красимира Колдамова. Предполагам,
не само на мен. Тя безспорно е първа-

та дама на балета ни. Но не се има за тол-
кова голяма работа. Краси е просто човек,
който с много труд и упоритост е извою-
вал правото си да танцува на сцената и пуб-
ликата да я обича. Нека само си спомним
„Жизел“, „Лебедово езеро“ и „Едит Пиаф“.

В края на миналата година излезе от пе-
чат книгата „Балерината“ за Красимира
Колдамова. В нея журналистката Гергана
Михайлова ни поднася увлекателните раз-
кази на голямата наша балерина за нейния
интересен живот и за ролите, които е
пресъздала.

С Краси се срещаме в нейния апартамент
в центъра на София. Посреща ме съпругът
є архитект Таньо Манчев, най-важният чо-
век в живота є. Таньо е и единственият,
който никога не є е спестявал критики, а
от мнението му се вълнуват дори ученич-
ките на Краси.
– На какво се дължи любовта ти към
танца?
– Не знам дали е до ген. Разказвали са ми, че
прадядо ми е танцувал ръченица така, ся-
каш не стъпва по земята. Майка ми, учи-

телка по руски език, беше много артистич-
на. Тя ми е разказвала, че първото ми тан-
цуване е било на масата, защото в кварти-
рата, в която сме живеели тогава, нямало
място. Иначе стъпих за първи път на голя-
мата сцена на 9-годишна възраст в поста-
новката „Прикованият Прометей“ като
ангелче. 
– А кога се почувства звезда?
– Звезда?! Никога. Човек работи, мисли,
старае се да даде максимума от себе си. Ви-
наги се вълнувах, преди да изляза на сцена,
даже повече, отколкото като малка. 
– Талантът ли е определящ, за да ста-
неш добра балерина?
– До голяма степен, но много важно нещо е
да си упорит, да имаш здрави нерви, да не се
поддаваш на негативизма. Но може би най-
важното е да обичаш да танцуваш и от
сърце... И още сто по-маловажни неща... 
– А това, че не си блондинка, пречило ли
ти е?
– В балета това не е проблем. Даже тъмна-
та коса на сцената изглежда по-добре. Въп-
реки че като млада и аз съм се изрусявала,
но не съм блондинка – по никакви показате-
ли. (Смее се.)
– Влияеш ли се от модата?
– Работата понякога толкова ме поглъща,

че не обръщам внимание на това, как се об-
личам. Даже веднъж отидох на репетиция с
две различни по цвят обувки. Но когато
разполагам с време, пък и с такъв мъж като
Таньо, който много държи на външния вид,
се старая да се обличам добре, но без да се
съобразявам особено с модните тенденции.

Краси е пътувала много. Трудно е да се
изброят всичките є гастроли в чужбина.
Много обича Куба и тамошната публика,
която реагирала най-бурно на изпълненията
є. Дори децата от балетното училище  ти-
чали по улиците да я прегръщат и целуват.
Краси ми обяснява, че всяка публика си има
свой характер. Например французите си па-
дали шовинисти, руснаците реагирали с
много разбиране, а на германците им тряб-
вало повече време, за да те приемат и оце-
нят. Моля я да разкаже за някой куриозен
момент на сцената...
– Веднъж ми падна перуката на сцената.
Това беше в Каракас. И не беше никак смеш-
но, а направо трагично. Аз си бях отрязала
косите, но за Жизел ми трябваше дълга ко-
са. Затова си направих нещо като перука.
Още в първото действие усетих, че на гла-
вата нещо ми хладнее... Видях пред себе си
перуката. Помислих си, че с късата косичка,
набодена с фиби и фуркети, сигурно изглеж-
дам като тифусна. Но нямах избор и
продължих. Изиграх цялата сцена на лудо-
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Красимира Колдамова:Красимира Колдамова:

“
Не мисля за себе си
в минало време
Не мисля за себе си
в минало време
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стта на Жизел в този ужасен вид. Когато
завесата падна, не се чуха почти никакви
аплодисменти... Защитих се във второ
действие, но никога няма да забравя този
кошмар.
– Наистина ли изграждането на един об-
раз се получава добре само след много мъ-
ки и страдания?
– Не е мъка, но е вярно, че една нова роля те
обсебва изцяло. Процесът на изграждането
на един образ е удоволствие за мен. Има ня-
кои образи, естествено, които са изстрада-
ни, но не всичките. 
– Вярно ли е, че балетистите са душевни
ексхибиционисти?
– Да, но сигурно това важи за всички ар-
тисти. Ако не изпитваш удоволствие да
разкриваш душата си, нищо няма да се по-
лучи. Това „разголване“ е много вълнуващо,
особено когато се харесва и на публиката,
т. е. когато харесат душата ти. 
– Как реагираш на провалите и шамари-
те в живота?
– Нормално. Случва ми се и да си поплача
някоя нощ, но на сутринта се стягам и
продължавам. Получените аплодисменти
компенсират всичките житейски шамари. 

Тук в разговора се намесва и съпругът на
Красимира Таньо Манчев.
ТАНЬО МАНЧЕВ: Краси, като влезе в за-
лата, забравя всичко от бита. Имали сме
сериозни семейни житейски проблеми, но те
никога не са пречели на работата є.  

ТТааннььоо  ММааннччеевв::  
„„ЧЧрреезз  ррооллииттее  ннаа  ККрраассии

аазз  ссъъмм  жжииввяялл  
сс  ммннооггоо  жжееннии..““

Таньо е едва 14-годишен, когато за първи
път вижда бъдещата си съпруга. Тогава тя
вече е известна балерина. (Красимира влиза
в театъра на 15-годишна възраст.)

Т. М.: Беше изумителна, тъничка, самовглъ-
бена, толкова екстравагантна... Просто
замрях, като я видях. Аз бях влюбен в опера-
та, но започнах да следя и балета след та-
зи среща. Никога не съм имал идеята да се
запознаваме, да я причаквам, да я моля за
автограф, да я ухажвам. Много по-късно се
запознахме наистина и тя се държа ужасно
с мен. Но може би любовта е по-добре да за-
почне с шамар, за да я проумееш. И досега
не съм преглътнал обидата обаче. (Смее
се.) А как се завъртяха нещата впослед-
ствие, за да станем семейство, никой не
разбра. Ние дълго време бяхме приятели.
Може би затова и сливането ни е трайно,
защото е започнало от приятелството.
Оженихме се тайно и не поканихме никого
на сватбата. Сега обаче можем да сключим
църковен брак. Краси казва, че вече е гото-
ва да ми се врече за цял живот.  
– Вече 34 години сте женени, но всъщ-
ност сте заедно близо 40 години. Каква е
тайната на семейната хармония?
К. К.: И двамата сме хора на изкуството.
И сме с близки душевности, интереси. Оби-
чаме еднакво силно хубавите неща в живо-
та и природата. Но най-прекрасното нещо
помежду ни е доверието. 
– Това означава ли, че не си имала поводи
за ревност?
К. К.: Поводи – дал бог, но те не са успели
да победят чувствата ми. Не мога да раз-
бера хората, които се разделят от рев-

ност. Ревността е себично чувство. 
Т. М.: Чрез ролите на Краси аз съм живял с
толкова жени. Направо съм си начесал крас-
тата. (Смее се.) Тя се променяше при всяка
нова роля. Мъжът до нея просто трябва да
има нагласата да изтърпи всичките є наст-
роения. Сигурно аз го умея това. 
– Краси, имала ли си проблем с поддържа-
нето на формата?
К. К.: Само веднъж, в училището на Бол-
шой театър. От смяната на климата, от
възрастта (тогава бях на 17) изведнъж на-
дебелях. Винаги съм била злоядото и слабо
дете. Но там започнах да „набивам“ руски
кулинарни изкушения и най-неочаквано ка-
чих килограми. Дори ме предупредиха, че с
тези кила няма как да изпълня солото си в
„Лешникотрошачката“. Имаше 10 дни до
спектакъла и никой не ми вярваше, че ще
вляза във форма. За 7 дни свалих 7 кг с пълен
глад и си изиграх солото. Оттогава не съм
имала проблеми с теглото.
– Това, че поддържаш форма, предпола-
гам, не се отразява на уменията ти в
кухнята? 
Т. М.: Вкъщи храната не е издигната в
култ. Но това не изключва нейните изуми-
телни кулинарни умения. Един човек, като
може нещо, може всичко.
К. К.: Не съм се готвила за домакиня и май-

Предпочитанията на
Красимира Колдамова

– Кариера или семейство?
– Залагам на съчетанието „из-

куство и семейство“.
– На палци или на високи ток-

чета?
– На палци ми е по-удобно.

– Модерен или класически ба-
лет?

– Едното не може без другото. За овла-
дяване на тялото класиката е задължи-
телна, пък после може да танцуваш и
модерен балет.
– Нуреев или Баришников?
– Предпочитам Нуреев.
– Мая Плисецкая или Марго Фон-
тейн?
–  ...И Красимира Колдамова. (Смее се.)
– Диета или спорт?
– Спорт.
– Художествена гимнастика или фи-
гурно пързаляне?
– Плуване. 
– „Ах, този джаз“ или „Аз пея под
дъжда“?
– И двата филма са чудесни. 

Блиц

Красимира Колдамова – 
символ на стил и елегантност
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ка. Едва след като родих сина си Преслав, се
научих например как се правят кюфтета.
– При хората на изкуството слизането
от сцената често се превръща в проб-
лем. Ти как се възстанови след раждане-
то?
К. К.:Трудно. Гръбнакът и ставите ти се
променят след раждането, а с това не се
свиква лесно. Поне на мен ми отне повече
от година, за да се възстановя. 

Покрай ангажиментите на Краси Таньо се
заема с отглеждането на малкия Преслав.
Затова първата дума на сина им не е „ма-
ма“, а „тати“. 
К. К.: Направи го и заради мен, но и заради
любовта си към балета. Толкова обича бале-
та, че си мислех дали би продължил да ме
обича, когато спра да танцувам...  
– Има ли пенсионна възраст в балета?
К. К.: Това е болна тема. Според сега
действащия закон мъжете трябва да тан-
цуват до 57 години, а това е невъзможно.
Театърът не може да ги изхвърли, а същев-
ременно младите няма къде да бъдат назна-
чени и тръгват по чужбина. 
– А на теб как ти се отрази пенсионира-
нето?
К. К.: Продължих да тренирам и тогава
дойде предложението на Хикмед Мехмедов
да направи специално за мен балета „Едит
Пиаф“. Последното ми излизане на сцена бе-
ше на балетния конкурс във Варна през 2004

г. Понеже беше юбилеен, поканиха бивши ла-
уреати от различни поколения. Аз бях един-
ствена от първия конкурс през 1964 г. По-
казах фрагмент от последната си роля на
Едит Пиаф. Не се притеснявах, за разлика
от Таньо. А имаше защо – това все пак не
беше моята публика, която ме обича и как-
то и да танцувам, ми вика „Браво!“. На кон-
курса във Варна имаше специалисти от цял
свят. Успях да се съсредоточа, започнах
внимателно и усетих как публиката в сало-
на замря. Това ми даде енергия и танцувах
добре. Бях доволна, но това, което послед-
ва, не го очаквах. Публиката стана на кра-
ка и не спираше да ръкопляска и да вика. За
мен това беше голяма награда. Още по-го-
ляма награда получих зад кулисите, когато
синът ми ме прегърна и се разплака от щас-
тие. Той не ме беше виждал от много годи-
ни на сцената. В този момент реших, че по-
хубаво от това не може да бъде. И че пове-
че няма да се качвам на сцената. Сега тан-
цувам чрез децата, които подготвям в НУ-
ТИ (Национално училище за танцово изку-
ство). Ще ги видите на концерта на випус-
ка ми на 18 април на сцената на Софийска-
та опера. 
– Правила ли си компромис, който не мо-
жеш да си простиш?
К. К.: Аз съм простила на всички, които са
правили гадости срещу мен, че на себе си да
не мога да простя! А щом съм простила,
значи съм го забравила. 
– Има ли нещо – в балета и в живота, –
което така и не си успяла да постигнеш?
К. К.: Имам още време пред себе си. Ако не-
що ми се прииска силно, ще го постигна. Не
мисля за себе си в минало време.

– Луд умора няма. А какво е положението
при балерините?
К. К.: Точно така е. Аз не знам как се почи-
ва. Най-добре релаксирам сред природата.
Когато си купих кола, веднага щом ми оста-
неше един свободен час, се качвахме с Таньо
в нея и отивахме някъде. Ако не другаде, по-
не в близкия парк. Природата е това, което
ме успокоява и ми дава енергия. Особено
морето. Напоследък почиваме и на вилата
ни в Панчарево. Отглеждаме цветя, чис-
тим плевелите, косим тревата, посрещаме
приятели... 
– Чувстваш ли се забравена?
К. К.: Не. Толкова хора ме познават и ми се
радват. Ето на, и вие, въпреки че сте млад
човек, не сте ме забравили. Аз работя, ня-
мам усещане, че съм забравена.
– Как приемаш възрастта си?
К. К.: Виж, това е неприятен проблем. Ко-
гато показвам нещо на учениците си и не
мога да си вдигна крака, докъдето трябва,
или не мога да скоча така, както съм скача-
ла, е, меко казано, противно. Но вътрешно
не съм остаряла. Желанията ми са млади,
стремежите ми са млади... Мислено се за-
тичвам като дете, макар че не мога да го
направя наистина. Слава богу, че поне ня-
мам проблеми със ставите, каквито имат
много колеги. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Личен архив

Краси и Таньо в Берн 
на гости на Преслав

На дансинга – нали не си мислите, 
че е във вихъра си само на сцената?!

Гордостта на Краси – 
нейните ученички, чрез които 
танцува днес
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Ф
ренският психиатър Ален Вание е
професор по психопатология и
психоанализа в университета „Де-
ни Дидро“ в Париж. Професионал-

ният му път е белязан от познанството и
сътрудничеството с известните детски
терапевтки Франсоаз Долто и Мод Мано-
ни. С Манони работи от 1972 до 1982 г. в
експерименталното є училище в Боньой,
където се прилагат принципите на психоа-
нализата. В практиката си д-р Ален Вание
консултира не само деца, но и възрастни.
Преди години в превод на български език из-
лезе неговата книга за големия френски пси-
хоаналитик Лакан. Неотдавна професор Ва-
ние изнесе лекция в София пред колегите си
от фондация „Българско пространство за
психоанализа“. Това бе удобен повод да му
зададем няколко важни въпроса, които, на-
дяваме се, ще са интересни и за читателки-
те на сп. „Бела“.

– В чисто философски план вие самият
намерихте ли смисъла на живота? Дано
въпросът ми не е много личен. 

– Не, не е. Но психоанализата не е фило-
софия, нито религия. Тя не отговаря на
въпроса за смисъла на живота. Това, което
се открива като смисъл на живота в края
на една психоанализа, е срещата с някаква
част от собственото ни желание. То в ос-
новата си би могло да изглежда даже абсу-
рдно, но е „нещото“, което ни „работи“
отвътре и ни кара да напредваме. Без да е
нужно да откриваме смисъл, защото, ста-
не ли дума за него, веднага ни препраща към

религията. Има една част от човешкия
живот, която няма смисъл. Което обаче не
пречи да имаме желанието за живот и да
го живеем. А психоанализата не е създаде-
на, за да дава смисъл, а за да поставя въп-
роса за смисъла. Всъщност науката ни да-
ва огромно познание и власт, но не ни дава
отговори на въпросите. Ето, да вземем за
пример недоносените бебета, които се ре-
анимират в интензивните отделения на
болниците – науката не казва кога трябва
да се спре реанимацията им. Защото тя не
може да бъде категорична от кой момент
точно се появява човешкото същество на
бял свят – дали от момента на зачатието,
дали от 25-ата седмица на бременността,
дали след раждането, дали зародишът има,
или няма душа. Църквите и религиите от-
говарят на тези въпроси. Но науката мъл-
чи. Тя не може да придава смисъл. И ако се
върнем в частност на психоанализата, тя
не предлага модел на живот, нито станда-
ртни решения за всички. Тя не дава обеща-
ние за щастие, не избавя от страданието,
което съществува в живота, не спасява
от трудността да живееш, нито от стра-
ха от смъртта.

– Но нали отиваме при психоаналити-
ка, защото вярваме, че той знае как и
може да ни помогне…

– Да, защото, както казва Фройд, всички
ние можем да трансформираме невротич-
ната си болка, болестта си, в обикновено
страдание. Има едно „обикновено“ страда-
ние, с което може да се живее, и то даже с

радост.
– Но хорските страдания не са еднакви

по калибър, така да се каже. Колебание-
то на някоя пациентка, дали да избере
този или онзи партньор, не може да бъде
сравнено с мъката на друга пациентка,
загубила детето си.

– Смъртта на дете според мен е невъз-
можен траур, траур, който не може да се
състои. Мисля, че смъртта на дете е не-
щото, което никога не се превъзмогва. Но
мисля също, че с помощта на психоанали-
зата една майка, претърпяла тази загуба,
може да живее поне по-малко болезнено.
Да не изпитва допълнително чувство на
вина. Да осъзнае, че може да живее със
страданието си, дори и ако то не може да
бъде превъзмогнато.

– А самият Фройд как е понесъл
смъртта на дъщеря си?

– Много писма на Фройд свидетелстват,
че за него това е най-лошото от всички
възможни страдания. Но Фройд, макар и
никога истински да не е могъл да преодолее
тази своя мъка, е останал верен на психоа-
нализата и на желанието си да напредва.
Това, което те прави жив, е именно да ос-
танеш желаещ човек, да съхраниш желание-
то в себе си.

– Какви според вас са притесненията
на съвременния човек?

– Някога всички ние сме притежавали
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НА КУШЕТКАТАНА КУШЕТКАТА

Ален Вание:
Животът 

НЕ Е
лесно нещо

Ален Вание:
Животът 

НЕ Е
лесно нещо

Част от живота е лишена от смисъл, което не пречи той да се живее, даже с радост.
Модерният човек се чувства все по-изгубен. Той се лута между липсата на традици-
онни общи ценности и многобройните наставления на специалистите.
Смъртта на дете е невъзможен траур. Тя никога не се превъзмогва.
Това, което те прави жив, е да останеш желаещ човек, да съхраниш желанието в себе си.

В РЕЗЮМЕ
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единна етика на желанията си. Според
традициите или по причина на религиозно-
стта във всеки етап от живота си чо-
векът е знаел точно избора, който трябва
да направи. И аз давам често този пример
– при мен идват много мъже, защото имат
жена и любовница едновременно и се разд-
вояват между двете. Някога това колеба-
ние не е съществувало – човекът оставал
със съпругата си (защото брачният обет
бил нещо свято) и е държал любовницата
си настрани. А днес съвременният мъж се
запитва да остане ли с жена си и децата
си, да бъде ли отговорен към семейството
си, или да последва пътя на желанието си
и да отиде при любовницата. Днешният
мъж няма някогашните опори и ориентири.
Религията?! Да, хората вярват в бога, но
не много и не съвсем. Твърде сложно е. Пре-
ди пет века никой не се е съмнявал, че бог
съществува, целият свят е бил убеден в
това. А виждате – днес нямаме общи пози-
ции, поддържани от традициите, нямаме
общи ценности, които да ни казват какво
да правим и как да постъпваме с нашите
желания. Това е един от проблемите на
съвременния човек и затова той е толкова
изгубен в модерността. Плюс още нещо –
императивността, която идва от предпи-
санията на специалистите, че трябва, да
кажем, да имаме не знам колко си деца (не
1, не 3, а 2 например), че жената трябва да
прави кариера, че трябва, че трябва… И
всички тези „трябва“ са така многобройни
и така различни (според тези, които ги из-
казват и според групите, към които са ад-
ресирани), че хората не знаят вече как да
се оправят с живота си. Защото животът
не е лесно нещо.

– В психоанализата често се говори за
значението на сепараторската функция

на бащата (т. е. ролята му да разделя
майката и детето – бел. ред.) и почти ни-
как – за бащината обич.

– Бащината обич е много важна за разви-
тието на детето, тя има голямо място и
в живота на възрастните. Но значима за
структурирането на всяка личност е не
бащината любов, а именно функцията му
да разделя. Защо? Защото, за да може да
се „роди“ една личност, тя трябва да изле-
зе от майчиното поле, ако ли не – нямаме
личност, нямаме субект. Това съвсем не оз-
начава и че бащата трябва да бъде авто-
ритарен. А просто че майката не бива да
бъде изцяло центрирана върху детето, то-
тално обсебена от него. Детето да не бъ-
де „всичко“ за нея и поне една малка част
от майката да намери и да се занимава с
нещо друго или с някого другиго. В нашата
култура тази така наречена сепараторска
функция изпълнява бащата. Но това не оз-
начава, че винаги трябва той да е „разде-
лителят“.

– Като терапевт на деца ще ни разяс-
ните ли модерната напоследък диагноза,
т. нар. хиперактивни деца?

– Да, това е нова диагноза – за децата,
които не се задържат на едно място и ко-
ито някога наричахме буйни и немирни. Те
трудно се концентрират и често са много
възбудими. Но в тази диагноза могат да
бъдат включени както деца с тежки психи-
чески страдания, така и такива, „хвана-
ти“ малко повечко в плен на желанията на
собствените си майки. Психоаналитична-
та терапия с подобни деца дава по-скоро
добри резултати, но модата днес е да им
се предписват лекарства. И тази практи-
ка е широко дискутирана напоследък, най-
вече в САЩ, където са назначавани много
медикаменти на базата на амфетамините.

Все пак странно е да се дават на децата
вещества, които са абсолютно забранени
за възрастни.

– Вашето мнение за това, че история-
та на нашата цивилизация не е друго ос-
вен хроника на войни и на насилие? Тази
агресия – да искаме да властваме над
другия – в човешката природа ли е зало-
жена?

– Съществува интересен обмен на писма
между Фройд и Айнщайн, публикувани под
заглавието „Защо война“. Тази кореспонден-
ция се е осъществила по инициатива на Об-
ществото на народите (историческия
предшественик на ООН между двете све-
товни войни – бел. ред.). И в едно писмо до
Айнщайн Фройд казва, че всяка първа
власт, засягаща някакво благо между двама
души, е властта на силата. В един момент
човекът започва да експлоатира ближния
си, вместо да го убива, той превръща врага
си в свой роб, за да умножи богатствата и
продуктивността си. Но като го взима в
робство, той губи нещо от сигурността си.
Защото един роб може да стане опасен на
свой ред. И аз мисля, че днес войните са не-
що подобно – един меланж от нагона към
смъртта и нагона към живота. Войните не
са само смъртоносни. Тяхната цел е по-ско-
ро да увеличат властта, да вземат благото
на съседа, а това е част от човешката при-
рода. Да, да – това е част от човешката
природа. И е необходимо наистина много
високо ниво на развитие на цивилизацията,
за да се откажем от тези нагони, от насла-
дата да отнемаме благото на ближния. За-
щото човек винаги иска онова, което други-
ят притежава. 

Интервю на Розалина ДОЧЕВА
Снимка Автора
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П
омните ли оня филм „Диван в Ню
Йорк“от 90-те, в който по воля-
та на сценаристите Жулиет Би-
нош и Уилям Хърт си размениха не

само жилищата, ами и професиите? И геро-
инята на Бинош стана психоаналитичка по
неволя. Хеле, тия същите сценаристи изп-
ратиха на помощ на парижката танцьорка
приятелка, която є обясни в три стъпки
как да се прави на психоаналитичка. И тя се
справи шеметно. Първо, казваше „хм-хм“
от време на време на пациента, второ, пов-
таряше чат-пат последната му дума и
трето, пускаше и по някое „да“ (все пак!).

НО ЗА ТОВА ЛИ ИМ ПЛАЩАТ
на психоаналитиците? И да, и не. При пси-
хоаналитика се ходи, когато те стяга ду-
шата. Но той не изписва лекарства, нито
прави хипноза. Рядко дава и съвети – даже
и срещу заплащане. Нещо повече – остава
мълчалив, докато пациентът, легнал на
диван, говори за всичко, което му хрумне.
И той може да помълчи, разбира се (ако
желае). Важно е обаче, когато говори, да
споделя всяка мисъл, чувство, спомен или
сън, дори ако те му се струват недискрет-
ни, неудобни, нелепи, маловажни или че ня-
мат отношение към темата. Срещите с
психоаналитика са два-три пъти седмично
за около 30 до 50 минути. Класическата
обстановка в неговия кабинет предполага

диван, компютър, книги, бюро (без семейни
снимки в рамки по него, разбира се). Всичко
споделено в този кабинет е обект на диск-
ретност и професионална тайна.

ЗАЩО ТОЙ МЪЛЧИ, 
А НЕ СЪВЕТВА

„Хората не стават по-щастливи, като ги
научиш да тичат, преди да могат да хо-
дят“ – казваше героят в един голям роман.
И аналитикът трябва да се държи възмож-
но най-неутрално, да „практикува“ отсъ-
ствие. „Инак се превръщаме във въобра-
жаеми родители на пациентите, като
отговаряме на всичките им въпроси –
твърди един мой познат терапевт. – А
най-добре за тях е те самите да намерят
решение на проблема, заради който ни
търсят.“

Наистина, понякога терапията протича
като диалог, като поредица от разговори
лице в лице. Говорят и двамата – и паци-
ент, и лекуващ. Тази психотерапия е много
по-краткотрайна и по-ограничена от пси-
хоанализата. Тя оперира по-бързо и по-близо
до повърхността. И често е достатъчна,
за да се възстанови равновесието и да се
преодолее труден период, с който паци-
ентът не би могъл да се справи сам. Дали
ще предприемете такава психотерапия или
психоанализа, ще решите след консултация
с психоаналитика.

А НЕ МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК 
САМ ДА СИ ПОМОГНЕ

без да ходи на психоаналитик. Точно така –
всеки сам ще си помогне. Или ако перифрази-
раме българската поговорка, ще кажем – по-
могни си сам, че да ти помогне и психоанали-
тикът. Защото, за да е успешна психоанали-

зата, от пациента се изисква да е лично мо-
тивиран. Тя, психоанализата, е продължи-
телна – трае месеци, понякога години. И
държа да ви предупредя, че често е и мъчи-
телна. 

Неслучайно Фройд казва, че психоанали-
зата действа като хирургия, за разлика
от хипнозата, която има ефект на козме-
тика. И докато говори, пациентът не
просто реконструира миналия си опит,
подрежда своята история и стига до най-
първите спомени и емоции, които са го бе-
лязали. Но те се изживяват отново, този
път чрез въображаемата връзка с психоана-
литика, и пациентът прехвърля върху него
най-дълбоките фактори на личния си конф-
ликт. Ето за какво е нужен психоанали-
тикът – за арена, на която тези инстинк-
тивни желания и въображаеми процеси от
областта на несъзнаваното да станат яв-
ни, съзнаваеми, обект на осмисляне, инте-
рпретация и решаване. (Ето защо и трябва
да е така добре платен!)

КАКВО ЩЕ ПРОМЕНИ 
АНАЛИЗАТА У МЕН?

Тя позволява пациентът да опознае свои-
те парадокси и психически процеси, въз-
можността да се справя с проблеми, за чи-
ето решаване инак спонтанно би отишъл
при друг. Което не значи, че този, който е
направил успешна анализа, никога, ама нико-
га няма нужда от втори, от различен пог-
лед към себе си, към своите безпокойства.
А само че от сега нататък ще може да раз-
познава трудностите, които е обсъждал по
време на терапия, а те не са приключили
веднъж завинаги в живота. 

Например ти лесно се вбесяваш, избух-
ваш в плач и се изолираш. Но когато се
опознаеш от друг ъгъл, ще разбереш, че ако
не си в състояние да избегнеш изпадането
в ярост, то поне можеш да я управляваш и
моделираш по различен начин отпреди. 

?Защо психоаналитикът 
ННЕЕ  ММИИ  ЕЕ  ППРРИИЯЯТТЕЕЛЛ

Защо психоаналитикът 
ННЕЕ  ММИИ  ЕЕ  ППРРИИЯЯТТЕЕЛЛ

ООссннооввннииттее  ммииттооввее,,  ккооииттоо  ссее  ттиирраажжиирраатт  ззаа  ннееггоо,,  ссаа,,  
ччее  ииззппииссвваа  ллееккааррссттвваа,,  ппррааввии  ххииппннооззаа  ии  ддаавваа  ссъъввееттии,,  
ччее  ее  рреешшиилл  ссооббссттввееннииттее  ссии  ппррооббллееммии,,  ччее  ииммаа  ооппаасснноосстт  
ддаа  ссее  ввллююббииттее  вв  ннееггоо,,  ччее  ттееррааппиияяттаа  ммуу  ее  ссааммоо  
ззаа  ооттккааччааллккии  ииллии  ззаа  ссннооббааррии,,  ччее  ппрриияяттееллииттее  ммооггаатт  
ддаа  ггоо  ззааммеенняятт,,  ччее.. .. ..  АА  ииссттииннааттаа  ее,,  ччее.. .. ..

„Зигмунд Фройд и Джийн Харлоу“ 
от Мигел Коварубиас, 1935 г. 



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. 088/551 59 59

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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КАК ДА СИ ИЗБЕРА 
ПСИХОАНАЛИТИК?

Психоаналитикът най-често е лекар или
психолог, който освен теоретична подго-
товка има и практическа – подложил се е на
анализа, преживял е нейния ефект върху
собственото си „аз“, т. е. наясно е както
със себе си, така и с всичко онова, което ще
изпитате.

Дали да е мъж, или жена, е въпрос от по-
рядъка как да си избера гинеколог – разлика
няма, важни са доверието и професиона-
лизмът. Пък и не е задължително да се
влюбвате в психоаналитика си: това поня-
кога се случва само във въображението ви, а
най-често – в холивудските продукции.

У нас психоанализа се практикува само в
частни кабинети, защото не е включена в
системата на здравеопазването. Но съвсем
не е само елитарна терапия, тъй като це-
ната є може да бъде разумна, понеже е пред-
мет на взаимно договаряне. 

НЕ Е ЛИ ТЯ САМО 
ЗА СНОБИ И ОТКАЧАЛКИ?
Никой не започва психоанализа заради при-

щявка, каприз или от снобизъм, а заради
страдание. Тя се прави дори на деца, но при
тях се използват и други средства – рису-
ване, моделиране, психодрама. Психоанали-
зата е за всички хора, понеже ние без изк-
лючение сме малко или повече невротици,
казва Фройд, защото в днешно време нев-
розата заменя манастира, в който обик-
новено се оттеглят разочарованите от
живота. И психоанализата ще трансфор-
мира невротичната ни болка в обикновено
нещастие. А то е най-баналното и обикно-
вено нещо в човешкото битие, защото
всички ние непрекъснато има от какво да се
оплакваме. И го правим. Тогава струва ли си
да продължаваме да се депримираме дълбо-

ко, когато, откак свят светува, все нещо
куца и пак така ще си върви? 

ПРАВИ ЛИ СЕ 
ПСИХОАНАЛИЗА 

НА БЛИЗКИ?
Не се прави психоанализа на приятели и

близки, пациентът трябва да е възможно
най-далечен човек. Фройд е анализирал дъ-
щеря си Ана и днес всички смятат, че ре-
зултатът не е бил добър. От друга стра-
на, и приятелите не заменят психоанали-
зата. Казват, че за да се забавлява, веднъж
драматургът Артър Милър експерименти-
рал с един приятел: „Слушай, няма нужда да
плащаш така скъпо на психоаналитик, ела,
аз ще те слушам и ще бъде същото.“ А пос-
ле пръв избягал от играта – не могъл да по-
несе всичко онова, което му казал другият.
Психоанализата не може да замени общува-
нето с приятелите в живота, както и об-
щуването с тях не може да има претенции
за психоанализа. Тя има край, а ние искаме
приятелство без край, нали?

КАКВО СЕ СЛУЧВА НАКРАЯ?
Краят на една анализа е да можеш да ка-

жеш довиждане на терапевта си без много
драма. Краят на една анализа е несъвмес-
тим с идеята за постигане на абсолютно-
то щастие. Краят значи да поемеш загу-
бата на илюзиите си, да признаеш, че чо-
вешкото същество не може да бъде друго
освен страдащо. Защото е обречено на ли-
мит. Да приключиш една терапия, в крайна
сметка означава да пораснеш. 

ЗА КАКВО НАЙ-ЧЕСТО 
ТЪРСИМ ПСИХОАНАЛИТИКА?

Два проблема водят жената в кабинета
на психоаналитика: детето и всичко свър-
зано с него и отношенията с мъжа до нея,
т. е. любовният є живот. При мъжа е поч-
ти същото – любовта и сексуалността... А
напоследък зачестяват проблеми, свързани
и с работата – напрежението, отношения-
та с колегите по йерархията, отегчение-
то... И ако във вицовете има зрънце жи-
тейска истина, дано тази ви донесе утеха:
„Защо психоанализата на мъжа е по-бърза
от тази на жената? Защото трябва да се
върнеш в детството, откъдето мъжът
въобще не е излизал.“ Женската психология
пък е скалата, в която се е разбил теоре-
тично даже Фройд, понеже е останала ениг-
ма както за него, така и за жените психоа-
налитички по-късно. Сигурно е прав Оскар
Уайлд, че „мъжете могат да бъдат анализи-
рани, а жените – просто обожавани“. Още
повече че даже Фройд признава – за психоло-
гията писателите знаят повече, отколко-
то психоаналитиците!

Розалина ДОЧЕВА

Портрет на 
Зигмунд Фройд от
Анди Уорхол, 1980 г.
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11.. ¿¿ÍÍÓÓ  ÒÒÚÚ‡‡ÌÌÂÂ¯̄  ÔÔÂÂÁÁËË‰‰ÂÂÌÌÚÚ,,  

ÌÌÂÂÔÔÂÂÏÏÂÂÌÌÌÌÓÓ  ˘̆ÂÂ  ‚‚˙̇‚‚ÂÂ‰‰ÂÂ¯̄.. .. ..
А. Ден на егото. Гражданите ще се посве-
тят изцяло на себе си на тази дата и ще се
поглезят с нещата, които харесват да пра-
вят. Въобще ще мислят само за себе си.
Б. Ден на солидарността, който ще се от-
белязва с полагане на общественополезен
труд (нещо като съботниците от време-
то на социализма). Защото, да правиш нещо
за обществото един ден в годината, съвсем
не е трудно.
В. Ден на комуникациите – хората ще се за-
познават, ще се срещат с приятели, ще раз-
говарят, ще си пишат имейли, ще правят
разни неща заедно...

22..   ÓÓÈÈ  ÓÓÚÚ  ‰‰ÓÓÎÎÛÛËËÁÁ··ÓÓÂÂÌÌËËÚÚÂÂ  

ÔÔÓÓ‰‰‡‡˙̇ˆ̂ËË  ··ËË  ÔÔÓÓ‰‰‡‡ËËÎÎ‡‡  

ÌÌ‡‡  ÒÒ‚‚ÂÂÍÍ˙̇‚‚‡‡  ÒÒËË  ÁÁ‡‡  ÓÓÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËˇ̌  ∫∫  ‰‰ÂÂÌÌ??
А. Уикенд с децата ти (т. е. нейните внуци).
Б. Едноседмична почивка на море в СПА хо-
тел заедно с теб, мъжа ти (т. е. нейния
син) и децата.
В. За да я изненадаш, ще се обадиш на всич-
ките є приятели, които не е виждала от го-
дини, и ще ги поканиш на гости. 

33..   ÓÓÈÈ  ÂÂ  

ÎÎ˛̨··ËËÏÏËËˇ̌ÚÚ  ÚÚËË  „„ÂÂÓÓÈÈ??
А. Зоро.
Б. Комисар Наваро.
В. Дон Жуан.

44..   ‡‡ÍÍ‚‚ÓÓ  ˘̆ÂÂ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ËË¯̄,,  

‡‡ÍÍÓÓ  ÛÛÒÒÚÚ‡‡ÌÌÓÓ‚‚ËË¯̄,,  ˜̃ÂÂ  ÌÌˇ̌ÍÍÓÓÈÈ  

ÔÔÓÓ„„ÂÂ¯̄ÍÍ‡‡  ÂÂ  ÔÔÂÂ‚‚ÂÂÎÎ  55000000  ÂÂ‚‚ÓÓ  

‚‚  ··‡‡ÌÌÍÍÓÓ‚‚‡‡ÚÚ‡‡  ÚÚËË  ÒÒÏÏÂÂÚÚÍÍ‡‡  ËË  ‚‚ÂÂ˜̃ÂÂ  

33  ÏÏÂÂÒÒÂÂˆ̂‡‡  ÌÌÂÂ  ÒÒËË  „„ËË  ÂÂ  ÔÔÓÓÚÚ˙̇ÒÒËËÎÎ??
А. Ще го отпразнуваш, като поканиш всич-

ките си приятели в снобски ресторант,
след това ще ги заведеш на боулинг и сигур-
но ще завършите празнуването в някой пи-
анобар. 
Б. Ще преведеш цялата сума по някоя
сметка за благотворителност.
В. Ще си направиш модна прическа в най-
скъпия фризьорски салон; ще прекараш цял
ден в някой СПА център или в салон за кра-
сота. Въобще ще си позволиш глезотии, ко-
ито никога не си можела да си позволиш от
безпаричие. 

55.. œœËËÁÁÌÌ‡‡ÈÈ  ÒÒËË  ((ÌÌËËÂÂ  ÌÌ‡‡  ÌÌËËÍÍÓÓ„„ÓÓ  

ÌÌˇ̌ÏÏ‡‡  ‰‰‡‡  ÍÍ‡‡ÊÊÂÂÏÏ)),,  ˜̃ÂÂ  ÔÔÓÓÌÌÂÂ  

‚‚ÂÂ‰‰ÌÌ˙̇ÊÊ  ÒÒËË  ÏÏÂÂ˜̃ÚÚ‡‡ÎÎ‡‡.. .. ..
А. Да ограбиш банка! 
Б. Да не се занимаваш със „спасяване“ на
приятелки след 22.00 ч.
В. Да осиновиш всички деца от дом „Майка
и дете“ по света.

66..ŸŸ‡‡ÒÒÚÚËËÂÂ  ÂÂ,,  

ÍÍÓÓ„„‡‡ÚÚÓÓ.. .. ..
А. Лежиш сама на плажа, топлият бриз
нежно те гали, а ти наблюдаваш как слънце-

то бавно-бавно се спуска зад хоризонта.
Б. Организираш суперпарти за рождения
ден на любимия човек.
В. Прекараш цял ден в лунапарка (или аква-
парка) с децата и с техни приятелчета.

77..   ÓÓˇ̌  ÓÓÚÚ  ‰‰ÓÓÎÎÛÛËËÁÁ··ÓÓÂÂÌÌËËÚÚÂÂ  ‰‰ÛÛÏÏËË

ËËÏÏ‡‡  ÌÌ‡‡ÈÈ--„„ÓÓÎÎˇ̌ÏÏ‡‡  ÒÒÚÚÓÓÈÈÌÌÓÓÒÒÚÚ  

ÁÁ‡‡  ÚÚÂÂ··??
А. Разбиране.
Б. Личност.
В. Солидарност.

88.. ¿¿ÍÍÓÓ  ‚‚  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡  ÒÒËË  ËËÏÏ‡‡¯̄  ËËÁÁÎÎËË¯̄ÌÌ‡‡

ÒÒÚÚ‡‡ˇ̌,,  ˘̆ÂÂ  ÌÌ‡‡ÔÔ‡‡‚‚ËË¯̄  ÓÓÚÚ  ÌÌÂÂˇ̌.. .. ..
А. Огромна кухня.
Б. Дрешник.
В. Страхотна детска стая.

99..   ‡‡ÍÍ  ··ËË  ËËÒÒÍÍ‡‡ÎÎ‡‡  ‰‰‡‡  ÔÔÂÂÍÍ‡‡‡‡¯̄  

ÓÓÚÚÔÔÛÛÒÒÍÍ‡‡ÚÚ‡‡  ÒÒËË??
А. Да отидеш на едноседмична екскурзия в
Тоскана (Южна Италия).
Б. Да отидеш на вилата с родителите си и
да им помогнеш в градинската работа.
В. Да оставиш семейството си вкъщи и да
отидеш сама на море.

1100.. ÕÕÂÂÓÓÏÏ˙̇ÊÊÂÂÌÌ‡‡ÚÚ‡‡  ÚÚËË  ÔÔËËˇ̌ÚÚÂÂÎÎÍÍ‡‡

ËËÏÏ‡‡  ÒÒÚÚ‡‡ııÓÓÚÚÌÌËË  ÔÔÓÓ··ÎÎÂÂÏÏËË..

»»ÒÒÍÍ‡‡  ‰‰‡‡  ÔÔÓÓÔÔÎÎ‡‡˜̃ÂÂ  ÌÌ‡‡  ‡‡ÏÏÓÓÚÚÓÓ  ÚÚËË..  ““ËË.. .. ..
А. Отиваш веднага у тях с бутилка бяло
вино или някое женско питие, независимо
колко е часът.
Б. Каниш я вкъщи – така ти е по-удобно.

ƒƒ‡‡  „„ÓÓ  ËËÁÁÔÔËËˇ̌  ÎÎËË  

ÒÒ  ÔÔËËˇ̌ÚÚÂÂÎÎÍÍËË??!!  

ÕÕÂÂ,,  ˘̆ÂÂ  „„ÓÓ  

ÔÔÓÓ‰‰‡‡ˇ̌  ÌÌ‡‡  

ÒÒ‚‚ÂÂÍÍ˙̇‚‚‡‡  ÒÒËË,,  

ÒÒÓÓÍÍ˙̇ÚÚ  

ÌÌ‡‡  „„ÓÓ‰‰ÌÌÓÓÒÒÚÚ  

ÂÂ  ËËÁÁÚÚÂÂÍÍ˙̇ÎÎ.. .. ..

ТЕСТТЕСТ

САМО ЗА ЖЕНИ!

¿¿ÎÎÚÚÛÛËËÒÒÚÚÍÍ‡‡
ÎÎËË ÒÒËË??
¿¿ÎÎÚÚÛÛËËÒÒÚÚÍÍ‡‡
ÎÎËË ÒÒËË??

Кого слагаш на първо място – 
другите или себе си? Ние 
в редакцията също си мислехме, 
че сме алтруисти, докато 
не отговорихме честно 
на следните въпроси.
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В. Не се срещаш с нея, за да не се обременя-
ваш с проблемите є.

1111.. œœËËˇ̌ÚÚÂÂÎÎÍÍ‡‡ÚÚ‡‡  ÚÚËË  ÁÁ‚‚˙̇ÌÌËË  ÌÌ‡‡  

ÔÔÓÓÊÊ‡‡..  ÕÕ‡‡ÎÎ‡‡„„‡‡  ∫∫  ÒÒÂÂ  ‰‰‡‡  

ÓÓÚÚÔÔ˙̇ÚÚÛÛ‚‚‡‡  ‚‚  ÍÍÓÓÏÏ‡‡ÌÌ‰‰ËËÓÓ‚‚ÍÍ‡‡  ËË  ÌÌËËÍÍÓÓÈÈ  

ÌÌÂÂ  ËËÒÒÍÍ‡‡  ‰‰‡‡  ììÓÓÒÒËËÌÌÓÓ‚‚ËËîî  ÎÎ˛̨··ËËÏÏ‡‡ÚÚ‡‡  ∫∫

ÍÍÓÓÚÚÍÍ‡‡  ÁÁ‡‡  ÂÂ‰‰ÌÌ‡‡  ÒÒÂÂ‰‰ÏÏËËˆ̂‡‡..
А. Въпреки че имаш алергия към котки, спа-
сяваш положението.
Б. Съветваш я да се порови в интернет и
да потърси адреса на някой приют за жи-
вотни.
В. Започваш да ровиш из указателя на мо-
билния си телефон с надежда да откриеш
добър познат, който би се съгласил да при-
юти животното за няколко дни срещу зап-
лащане.

1122.. ——ÚÚ‡‡ııÓÓÚÚÌÌÓÓ  ··ËË  ÒÒÂÂ  ‡‡ÁÁÒÒÚÚÓÓËËÎÎ‡‡,,

‡‡ÍÍÓÓ.. .. ..

А. Съпругът/гаджето ти те помоли да зат-
вориш телефона, защото очаква важно
обаждане. В този момент ти говориш с
най-добрата си приятелка, която е в раз-
вод. Чао!
Б. Приятелите ти забравят за рождения
ти ден.
В. Приятелите ти те нарекат „стисна-
та“, при все че току-що си дала на просяк в
метрото 50 стотинки. 

1133.. »»ÁÁ‡‡ÁÁ˙̇ÚÚ,,  ÍÍÓÓÈÈÚÚÓÓ  ÌÌ‡‡ÈÈ--ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ  

ÚÚËË  ‰‰ÓÓÔÔ‡‡‰‰‡‡,,  ÂÂ.. .. ..
А. „Спасението на давещите се е дело на са-
мите давещи се.“ 

Б. „Отнасяй се с другите така, както ис-
каш те да се отнасят с теб.“
В. „Направи добро и го хвърли зад гърба си.“

1144.. œœÓÓÎÎÛÛ˜̃‡‡‚‚‡‡¯̄  ÁÁ‡‡  ÔÔÓÓ‰‰‡‡˙̇ÍÍ  

„„ÓÓÁÁÌÌ‡‡  ËË‰‰ËËÓÓÚÚÒÒÍÍ‡‡  ‚‚‡‡ÁÁ‡‡..
А. Случва се така, че още на другия ден тя
се изплъзва от ръцете ти, пада на пода и се
разбива на парчета. 
Б. Скриваш я в някой шкаф и я изваждаш са-
мо когато човекът, който ти я е подарил,
ти идва на гости.

В. Слагаш я на рафта в килера, където дър-
жиш подаръците от своите племенници и
от децата на твои приятелки.

1155.. ““‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ  ÌÌ‡‡ÈÈ--ÒÒÚÚ‡‡¯̄ÂÂÌÌ  

ÍÍÓÓ¯̄ÏÏ‡‡  ÂÂ.. .. ..
А. Да работиш като лелка в детска градина.
Б. Да работиш като готвачка в работни-
чески стол.
В. Да се разходиш по жълтите павета с
рокля, която е била модерна миналата
пролет.

««‡‡ıı‡‡,,  ÒÒÏÏÂÂÚÚ‡‡ÌÌ‡‡  ≠-   ˘̆ÂÂ‰‰ÓÓ.. .. ..

ŒŒÚÚ  ‚‚ÒÒËË˜̃ÍÍÓÓ  ÔÔÓÓ  ÏÏÌÌÓÓ„„ÓÓ!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 1 3

Б 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2

В 2 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1

œÂÒÏÂÚÌË ÍÓÎÍÓ ÚÓ˜ÍË ÒË Ò˙·‡Î‡

–ÂÁÛÎÚ‡ÚË

Ти се отнасяш към себе си
невероятно добре. Сигурно

защото в детството ти много
са те глезили, или точно обрат-
ното – все не ти е достигала
нежност. В резултат на което
сега ти се струва, че общест-
вото живее по законите на
джунглата и човек за човека е
вълк. 
Не искаш на никого да си длъж-
на и предупреждаваш познати-
те си, че не могат да разчитат

на теб. Ако някой реши да ти
помогне, ти най-вероятно въ-
обще няма да оцениш жеста му,
защото смяташ, че той по пра-
во ти се полага. Всъщност ти
си истински егоцентрик. И то-
ва съвсем не те смущава. Въз-
можно е твоят егоцентризъм
да е плод на ниска самооценка,
защото се съмняваш, че си спо-

собна ти да направиш нещо за
другите.

““‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ  ‰‰ÂÂ‚‚ËËÁÁ::

„ВСЕКИ Е САМ 
ЗА СЕБЕ СИ!“

““‚‚ÓÓËËÚÚÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ËËÏÏÒÒÚÚ‚‚‡‡  

Умееш да се забавляваш и да по-
лучаваш удоволствие от живо-

та. Освен това успешно забав-
ляваш и всички около себе си.
Ти си силна и ярка личност, ко-
ято привлича вниманието и е
магнит за околните. 

——ÎÎ‡‡··ÓÓÚÚÓÓ  ÚÚËË  ÏÏˇ̌ÒÒÚÚÓÓ  

Забравяш за закона за запазване
на енергията, по-известен ка-
то първи закон на термодина-
миката, според който пълният
входящ енергиен поток в една
система трябва да е равен на

œœÓÓ‰‰  2200  ÚÚÓÓ˜̃ÍÍËË



пълния изходящ енергиен поток
на системата плюс промяната
на енергията, съдържаща се в
самата система. С други думи,
за да получиш, трябва да дадеш.
А даването ти смяташ за рис-
ковано – приемаш го като игра

ва банк, която не ти носи диви-
денти. Опитай, може пък да
спечелиш. Главното правило на
тази игра е никога да не мислиш
за това, което ще получиш. Са-
мо при това условие имаш шанс
да не загубиш.

ŒŒ··ËË˜̃‡‡ÚÚ  ÚÚÂÂ,,  ÁÁ‡‡˘̆ÓÓÚÚÓÓ  

Приятно е да се общува със само-
уверени и доволни от живота хо-
ра. Понякога на околните им се
иска да ти подражават, защото
слабите хора на фона на твоя нар-
цисизъм се чувстват неуверени.

Ти не можеш да живееш са-
ма. Обичаш хората и те ти

отвръщат с взаимност. Заре-
дена си с жизнена енергия. Не се
боиш да рискуваш. Притичваш
се на помощ във всеки удобен
случай и намираш това за

съвършено нормално.

““‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ  ‰‰ÂÂ‚‚ËËÁÁ::  

„КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ДАВАШ,
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ 

ПОЛУЧАВАШ!“

““‚‚ÓÓËËÚÚÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ËËÏÏÒÒÚÚ‚‚‡‡  

Ти си безгрижна – мисълта, че
можеш да останеш без пари,
изобщо не трови съня ти.

——ÎÎ‡‡··ÓÓÚÚÓÓ  ÚÚËË  ÏÏˇ̌ÒÒÚÚÓÓ  

Понякога те обзема безграни-
чен алтруизъм, който по своя-
та същност обаче е на крачка
разстояние от латентния его-
центризъм. В смисъл че си спо-
собна да поканиш тумба прия-
тели през отпуската на вилата
си и да ги храниш и поиш за своя
сметка цяла седмица, а след

това да се разсърдиш на всички
за това, че са си тръгнали, без
дори да си измият чиниите.
При това никой не разбира как-
во се е случило – след като ти
никого за нищо не си молила,
откъде изведнъж тези претен-
ции?!

ŒŒ··ËË˜̃‡‡ÚÚ  ÚÚÂÂ,,  ÁÁ‡‡˘̆ÓÓÚÚÓÓ  

На теб винаги може да се разчи-
та. Но и защото е приятно да
видиш човек, който с лека ръка
дава и получава.
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»»ÒÒÍÍ‡‡ÏÏ  

‰‰‡‡  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂˇ̌  

‰‰‡‡ÎÎËË  ÌÌˇ̌ÏÏ‡‡  

ÔÔÂÂÒÒÚÚËËˆ̂ËË‰‰ËË.. .. ..

ÃÃÂÂÊÊ‰‰ÛÛ  2200  ËË  3355  ÚÚÓÓ˜̃ÍÍËË

Да не би да искаш да станеш
Майка Тереза? Безспорно ти

си много добър и отзивчив чо-
век. Дори не много, а прекалено. 

““‚‚ÓÓˇ̌ÚÚ  ‰‰ÂÂ‚‚ËËÁÁ::  

„ДАВАЙ, БЕЗ ДА ОЧАКВАШ
НИЩО В ЗАМЯНА!“

““‚‚ÓÓËËÚÚÂÂ  ÔÔÂÂ‰‰ËËÏÏÒÒÚÚ‚‚‡‡  

Нямаш понятие какво е това
завист.

——ÎÎ‡‡··ÓÓÚÚÓÓ  ÚÚËË  ÏÏˇ̌ÒÒÚÚÓÓ  

Ти като сюнгер попиваш всич-

ките беди и нещастия на свои-
те приятели. Затова понякога
ти се струва, че на този свят
отдавна не се е случвало нищо
хубаво. А всъщност ти самата
си се отказала да виждаш хуба-
вото. Не е необходимо да стра-
даш за другите!

ŒŒ··ËË˜̃‡‡ÚÚ  ÚÚÂÂ,,  ÁÁ‡‡˘̆ÓÓÚÚÓÓ  

Готова си винаги да се жерт-

ваш заради другите, каквото и
да ти коства това. И в същото

време недоумяваш и се чув-
стваш неудобно, притеснено,
когато някой настойчиво се
опитва да направи нещо мило за
теб. 

ÕÕ‡‡‰‰  3355  ÚÚÓÓ˜̃ÍÍËË

ŒŒıı,,  ‰‰ÌÌÂÂÒÒ  ÌÌÂÂ  ÏÏËË  ÂÂ  ‰‰ÂÂÌÌ  ÁÁ‡‡  ÒÒÂÂÍÍÒÒ.. .. ..
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Съвършена фигура 
с „Кларинол КЛА 1000“

Водещата фармацевтична компа-
ния „Валмарк“  предлага на българс-
кия пазар нова революционна фор-
мула за ефикасно редуциране на те-
лесно тегло. „Кларинол КЛА 1000“

съдържа уникална патентована
субстанция, която е съвкупност
от два специално подбрани актив-
ни изомера на КЛА (конюгирана ли-
нолова киселина) в точно определе-
но съотношение 50:50 – гаранция за
ефикасност и безопасност на про-
дукта. Субстанцията е с естест-
вен произход, добита от специално
отгледан шафран. „Кларинол КЛА
1000“ е хранителна добавка, която
оказва влияние върху активността
на определени ензими, участващи в
липидната обмяна в мастните де-
па и мускулната тъкан. 
Продуктът потиска навлизането
на мастите в мастните клетки и
стимулира разграждането им в
мускулите. Приемането на „Клари-
нол КЛА 1000“ води до трайно ре-

дуциране на мазнините в тялото,
без да се наблюдава т. нар. йо-йо
ефект.

„Силует М“ 
с нова колекция
За пореден път мъжката модна ли-
ния „Силует М“ изненада не само
почитателите си със своята нова
колекция. Тази година тя бе предс-
тавена на ревю в новооткрития
магазин „Силует М“ в Skycity mall.
Както винаги тя е съобразена с ос-
новните изисквания на потребите-
лското търсене през пролетта.
Абитуриентите, които предпоче-
тат облеклата на марката, ще
впечатлят приятели и познати с
авангардните и нестандартни ре-
шения на мъжките сака, с палитра-

та от малинови, виолетови и морс-
ко зелени ризи, с новите колежанс-
ки врътовръзки и с още куп детай-
ли закачки. За да не изневерява на

стила си, про-
летно-лятна-
та колекция
съдържа и
спортно-елега-
нтни модели
за ежедневие-
то на съвре-
менните мъ-
же. Колекция-
та е вече в ма-
газините на
„Силует М“.
Побързайте!
Цените са
достъпни!



В
женската консултация последователно се проследява бре-
менността на жената от момента на регистрацията є до
нейния завършек, както и през първите 40 дни след раждане-

то. Проследяването се състои от поредица прегледи, соматични
и лабораторни изследвания, които не са разпределени равномерно
през целия период на бременността, а честотата им варира в за-
висимост от напредването на бременността и състоянието на
бъдещата майка.

КАК ПРОТИЧА?

�
При първоначалното регистриране на бременност в болница
„Вита“ се прави цялостен и обстоен преглед на жената. Той

включва ехография, измерване на таза, телесното тегло и лабора-
торни изследвания (задължително на кръвната захар и на уреята).
Регистрира се също и кръвната група. Ако всичко е в норма и бъде-
щата майка е в първия триместър на бременността, следващата
визита на пациентката се планира за след 1 месец.

�
През второто тримесечие на бременността посещенията в
женската консултация се планират през 4 седмици. 

�
През последното тримесечие на бременността те зачестя-
ват, като бъдещата майка се подлага на цялостни лаборатор-

ни изследвания. Стриктно се следи кръвното є налягане, а също и
дали има отоци по крайниците и белтък в урината. Наблюдаващи-
ят лекар прави цялостна преценка на състоянието на жената, как-
то и за съотношението на размерите на плода спрямо таза є. Ана-
лизират се евентуални предишни бременности и раждания. 

�
Дали се налага раждане по оперативен път (с цезарово сечение),
трябва да е ясно 2 седмици преди термина за раждане.  

С ЦЕЗАРОВО 
ИЛИ БЕЗ...

В момента в професионал-
ните среди се води сериозна
полемика относно раждане-
то чрез цезарово сечение по
желание на бъдещата майка.
Все повече стават привър-
жениците на мнението, че
жената трябва да се чув-
ства спокойна и сигурна, за
да може по-лесно да поеме
майчинските си задължения.
И затова е важно съобразяването с нейния избор. Основно правило
в работата на специалистите от „Вита“ е да дават максимална
възможност на жените да се наслаждават на майчинството. 

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСЕЩАВА 
ЖЕНСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ?

Бременността е физиологично състояние на жената, но въпреки
това понякога тя протича с усложнения, застрашаващи нормално-
то развитие на плода и здравето на майката. Ролята на женската
консултация в болница „Вита“, както и в другите здравни заведе-
ния, е ранното откриване на тези усложнения и предприемането на
адекватни решения за отстраняването им през цялата бремен-
ност. 

Д-р Краснодар Хаджийски, 
акушер-гинеколог в болница „Вита“

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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Многопрофилна болница 
за активно лечение „Вита“

предлага на своите 
пациентки и бонуси при 
използването на пълния 

пакет от услуги, 
който включва „Женска
консултация“, „Училище 

за бъдещи родители „Вита“
и „Родилна помощ“.

!
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Н
е е ли по-добре тогава
да се държим миролю-
биво, отколкото вина-
ги да заемаме позата

на буквата „Ф“? Ето няколко при-
мера, как проблемите могат да
бъдат решавани с мир и любов, а
не със сражения на бойното поле,
наречено живот. 

1 Битка

Виждаш провокации 
навсякъде

Чувстваш се така, сякаш някой
се е прицелил в теб. И във всеки
един момент си готова да се разг-
невиш. Гневът е твоята защитна

реакция срещу упрекващите пог-
леди, неоснователните (или пък
основателните) забележки на
другите. Но по принцип битките
не ти носят удовлетворение.
Приемаш ги по-скоро като неиз-
бежни. Какъв е проблемът ти?
Най-вероятно, че нито за миг не
се замисляш как се чувства събе-
седникът ти и от какво е про-
диктувана неговата реакция към
теб. Твоят опонент също може
да се чувства объркан и да използ-
ва агресията като защита. Нап-
ример шефът те нахоква. И през
ум не ти минава, че жена му мо-
же да го е изгонила да спи на дива-

на в хола тази нощ. Винаги първа-
та ти мисъл е: „Не ме оценява.
Какъв мръсник! След всичко, кое-
то съм направила за фирмата...“
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Не трябва от всичко да правиш
личен проблем. Позволявай и на
другите хора понякога да изпадат
в лошо настроение, да зациклят
или „да яхват метлата“, както
там му се казва. Ти от всичко се
засягаш, а това вече е съмнител-
но. По-добре съсредоточи усилия-
та си да промениш собственото
си поведение, отколкото поведе-
нието на другите. Ако се опася-
ваш, че не можеш да си сдържиш
нервите и избухването ти е неиз-
бежно, тогава се самоизолирай.
Дръпни се настрани. Замълчи.
Колкото и да ти е трудно. Впос-
ледствие ще започнеш да изпит-
ваш истинско спокойствие, гор-
да, че си успяла да надмогнеш им-
пулса си първо да се обидиш и пос-
ле да се разгневиш.

2 Битка

Държиш се високомерно
Мъжагата с черното ауди оче-

видно не е запознат с неписания
закон на джентълмените „давай
път на дамите“ и безцеремонно
се намества под носа ти на мяс-
тото на паркинга. На път за ра-
бота намираш в пощенската си
кутия заплашителна бележка, че
токът ти ще бъде прекъснат по-
ради неплащане на сметката.
Ама, това са някакви си 34,55 лв.!
И си закъсняла само с един ден!
Съпругът ти постоянно ти на-
тяква, че майка му знае по-добре
какво е добро за малкото ви беб-
че. И понеже чувството ти за
достойнство е много силно, ти
гледаш отвисоко на подобни си-
туации и хора. И, естествено, хо-
рата те възприемат като висо-
комерна. Да, знаем, че си права за
себе си и че си възпитана в духа на
добрите обноски. Но...
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
По-добре се научи да приемаш мъ-
ничките несправедливости, за да
избегнеш големите конфликти.
Хората са го измислили много
преди теб – по-умният винаги
отстъпва. Безсмислено е да се бо-
риш с глупостта и невежество-
то с единствената цел да дока-
жеш правотата си. Повечето
ежедневни битки са безсмислени,

защото са дребнави и спечелване-
то им не променя нищо. Те само
развалят отношенията ти с
околните и вгорчават съществу-
ването ти.

3 Битка

Чувството ти за 
справедливост е прекалено
И животните имат подобен

рефлекс – те инстинктивно за-
щитават с нокти и зъби своята
територия. Както ти защита-
ваш своите права. Когато някой
тарикат се опита да те пререди
с подла маневра на опашката, ти
не просто се ядосваш, а направо
се вбесяваш. И отвътре нещо
постоянно те кара да въвеждаш
ред и да раздаваш правосъдие. 
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Отпусни малко юздите. Вместо
винаги да се стремиш към послед-
ната дума (дори и в случаите, ко-
гато тя ти се полага, защото пра-
вото е на твоя страна), пробвай
„да дадеш на заден“ от позициите
си. Опитай да започваш изречени-
ята си с: „Знаеш ли, сигурно си
прав, но...“ И в следващия миг ясно
ще видиш как опонентът ти пра-
ви крачка назад, а справедливост-
та възтържествува.

4 Битка

Искаш да пребориш 
предразсъдъците на другите

Все още се срещат хора, които
си мислят, че земята не е кръгла.
Колкото и да ги убеждаваш в про-
тивното, колкото и доказател-
ства да им развяваш под носа, до-
ри и снимка от сателит да им по-
кажеш, те няма да променят мне-
нието си. Те са убедени, че всичко
в живота е „монтаж“, че има све-
товна конспирация, че дори и ти
се опитваш да ги метнеш, колко-
то и добронамерено да се държиш
с тях. Колкото повече се опит-
ваш да докажеш на хората с пред-
разсъдъци, че едно плюс едно е
равно на две, толкова повече под-
силваш техните предразсъдъци и
подхранваш недоверието им.
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Научи се да уважаваш гледната
точка на другите, дори и тя да
те „взривява“ отвътре. Диа-
логът винаги е за предпочитане
пред монолога, особено пред нази-
дателния и поучителен монолог.
Нали именно това правим с прия-
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ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

10 начина
за постигане
на примирие

С ДРУГИТЕ, НО НАЙ-ВЕЧЕ 
СЪС СЕБЕ СИ

за постигане
на примирие

Всеки ден се изправяме пред грубостта,
глупостта и агресията на други хора.

Спорим, налагаме мнението си, 
отстояваме позициите си. Като че ли 

сме на бойно поле. Тези защитни маневри,
естествено, ни изнервят, нараняват 

и демотивират. И понякога 
грешим фатално. 



телите си – разговаряме. И нали
именно заради това те остават
наши приятели – защото ги изс-
лушваме и ги приемаме такива,
каквито са. Не се дразним от
очевидните им грешки, не се
надсмиваме и не критикуваме
страховете и предразсъдъците
им. Приемаме ги безрезервно – с
недостатъците им. Както и те
нас. И винаги когато говорим с
тях, си задаваме въпроса „Защо
той/тя мисли така?“. Ако се дър-
жиш по същия начин и с познати-
те и колегите си, няма да имаш
никакви проблеми в общуването с
тях. И техните предразсъдъци
ще станат много по-поносими за
теб. Пък и няма смисъл да спо-
риш с човек, който също като
теб е убеден в правотата си.

5 Битка

Поставяш ултиматуми
Мислиш, че можеш винаги да

спечелиш, че другият трябва да
отстъпи, иска ти се да го прину-
диш да се откаже... Затова и чес-
то заплашваш хората, шантажи-
раш ги. Например често казваш
на мъжа си, който е заклет рибо-
ловец, но ти не понасяш това не-
гово хоби: „Ако тази неделя оти-
деш за риба, аз те напускам!“ Но
вместо да постигнеш целта си,
влошаваш нещата – той хем
отива за риба, хем ти вдига скан-
дал до бога. Или пък отстъпва, но
намира начин един ден да ти го
върне тъпкано, задето си го нака-
рала насила да направи нещо. Това
се нарича „принцип на реактивно-
стта“. Колкото повече принуж-
даваш другия да върши нещо, кое-
то ти смяташ, че е добро за него
(но най-вече за теб), толкова по-

вече го принуждаваш да прави
точно обратното.
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Давай повече свобода на другия.
Опитът е доказал, че можеш да
постигнеш по-добри резултати,
ако кажеш на човека отсреща:
„Постъпи, както намериш за доб-
ре.“ Или: „Прецени как е най-доб-
ре да постъпиш.“ Тогава шансът
нещата да тръгнат в избраната
от теб посока се... утроява!

6 Битка

Обичаш да поучаваш 
и възпитаваш

Класически пример за такова
поведение е, когато непрестанно
натякваш на свой приятел колко
полезно би било да спре да пуши.
Дори и той да е убеден в правота-
та ти (аргументите ти са же-
лезни все пак), впоследствие за-
почва да се отегчава от мрънка-
нето ти и от забележките ти и
дори започва да те отбягва. Ми-
сията ти в крайна сметка не е
изпълнена.
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Вместо да упорстваш и да се на-
лагаш, изложи тезата си и остави
другия сам да узрее за нея и да по-
еме инициативата. Това, разбира
се, ще е доста трудно за теб, за-
щото ти обичаш да получаваш на
момента онова, което искаш. Во-
лята ти е много силна и въобще
не ти представлява проблем да се
откажеш от цигарите или да
тръгнеш на спорт. Но хората са
различни. Ако не досаждаш прека-
лено, бъди сигурна, че другият ще
се замисли сериозно над загриже-
ното ти предложение и в някакъв
момент наистина ще хвърли цига-
рите в кошчето за боклук.

7 Битка

Драматизираш
Освен че приемаш всеки проблем

като световна драма, ти си
склонна да театралничиш, да пре-
увеличаваш и да украсяваш исти-
ната. Попадаш в нещо като емо-
ционален водовъртеж, от който
няма спасение. Способна си да си
наемеш даже адвокат без основа-
телна причина. В резултат на то-
ва твое поведение другият с пъл-
но право се чувства атакуван и
„отвръща на удара с удар“. Напри-
мер той също си наема адвокат.
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
По-добре изчакай опасността
(драмата) да отмине и чак тогава
действай. Когато се почувстваш
засегната, най-доброто решение
е... да не правиш нищо. Бъди чест-
на пред себе си. И помни, че проб-
лемите се решават много по-лес-
но, ако не правиш от мухата слон.
„Най-тъмно е преди зазоряване“,
гласи една източна мъдрост.

8 Битка

Не прощаваш лесно
Хората са склонни да правят

жестове за помирение. Защото
всеки подсъзнателно усеща, че
мирът и спокойствието са много
по-ценни от агресията и поведе-
нието „на нож“. „Да пием по едно
кафе“ – предлага ти колегата, с
когото вчера бясно си се скарала.
Ти свиваш устни и се обръщаш на
другата страна. Не прави така!
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Винаги оставай „отворена“ към
света и към хората. Не е признак
на слабост да простиш на някого
и да поемеш протегнатата му за
помирение ръка. Не е и победа.
По-скоро е мъдрост и води към

постигане на хармония. 

9 Битка

Унижаваш хората
Тъй като в повечето случаи ис-

тината е на твоя страна, си мис-
лиш, че ти е позволено да се дър-
жиш безобразно с другите. Но
целта ти всъщност е не да
възтържествува истината, а да
смачкаш и унижиш опонента си.
Недоброжелателните стратегии
на поведение обаче винаги прово-
кират отмъщението на онзи,
срещу когото са насочени. Или
почти винаги.
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Дори и да си права, никога не изри-
чай убийствената фраза: „Нали
ти казах!“ Човечността, благо-
родството и духовната щедрост
ще ти спечелят много повече
приятели, отколкото желанието
на всяка цена и от всяка ситуа-
ция да излизаш победител. 

10 Битка

Търсиш отмъщение
Когато някой те наклевети или

пусне гаден слух по твой адрес,
обикновено реагираш по най-при-
митивния начин – око за око, зъб
за зъб. Нека другият види какво
ти е било на теб! Но по този на-
чин трупаш омраза в сърцето си,
която в някакъв момент започва
да те трови – бавно, но сигурно.
ПОСТИГАНЕ НА ПРИМИРИЕ
Научи се да прощаваш. Отмъще-
нието поражда безкрайни конф-
ликти. Вместо да излекува рани-
те ти, то ти прави нови. По-хи-
гиенично за душата е да махнеш с
ръка и да продължиш напред. А
ако можеш – прости!

Анастасия ЯНКОВА
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Модна академия 
за млади дизайнери 
ИНИЦИИРА АVON 
AVON – България, дава възможност на всеки с
усет към модата и собствен индивидуален стил
да стане един от 15-те щастливци, представи-
ли свой модел пред цяла България. Модното шоу
ще мине през 21 български града, а темата на
конкурса е вдъхновена от най-новата и модерна
серия грим AVON, която ще се появи в началото
на май. 
За да стигнат до модния подиум, тоалетите на
младите дизайнери ще бъдат оценявани от бляс-
каво жури в състав: Ирен Онтева – топмодел,

Ива Екимова – журналист, Дилян Марков – мо-
ден фотограф, Росица Иванова – Мис България
2005, Христина Ванчева –  стилист, Радостин
Илиев – топгримьор на AVON, Анна Кожухарова-
Мариянска – издател на сп. „Блясък“, Огняна Чал-
бурова – редактор козметика в сп. ELLE, Анто-
ния Йорданова – моден редактор на сп. „Макси-
мум“, и известната холивудска топгримьорка
Джилиън Демпси. Американката, отговорна за
вида на най-популярните холивудски звезди като
Кирстен Дънст и Кейт Уинслет, е част от еки-
па, създал новата стилна грим-серия AVON, чие-
то послание „Истинската женска красота се
крие в индивидуалния стил“ е тема и на конкурса. 
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Т
ези хора не търпят възра-
жения и са неспособни да
разберат и приемат чуж-
до мнение. И най-дребни-

ят проблем се превръща в огро-
мен товар за „крехката“ им ду-
шевност. 

Неудобствата им причиняват
болка и даже усещане, че
светът се срива. Промените
ги карат да се страхуват –
най-вече да не загубят себе си.

Животът им е строго рамки-
ран от навици, които са създали
още в миналото си. И е оцветен
само в бяло и в черно. В него ня-
ма място за изненади. 

Всичко трябва 
да е под контрол

Вечер те не могат да заспят,
преди да обмислят стратегия-
та си за действия за утрешния
ден. 

Дори сексът ги затормозява, 
тъй като, докато го правят,
полагат усилия да прикриват
емоцията си.

Тези авторитарни перфекцио-
нисти външно изглеждат сигур-
ни и спокойни, но вътрешно са
лесно раними и уязвими.

„Аз съм свръхчувствителна,
свръхстарателна, свръхтрудо-
любива и свръхточна. И винаги
съм потърпевша, защото хора-
та стават зли, когато усетят,
че някой е свръхдобър“ – сподели

неотдавна една моя пациентка.
„Толкова много „свръх“! Защо?“
– попитах я. „Защото така
трябва“ – беше отговорът.
Ето я магическата фраза на
психоригидните, на която е под-
чинено цялото им поведение –

„Така трябва!“
Идеализирали семейството,

в което са отгледани и възпи-
тани, те изпитват истинско
удоволствие да спазват прави-
лата, създадени от техните
родители. 

Основният им защитен 
механизъм е бягство 
от собствените им емоции.

Това ги кара винаги да бъдат

нащрек, с повишено внимание не
само към собствените си думи
и действия, но и към думите и
действията на другите. С една-
единствена цел – да избягат от
непредвидимото. И тъй като в
техните очи светът е вражде-
бен, а заобикалящите ги хора –
недобронамерени, психоригид-
ните живеят с едно огромно
безпокойство, което много чес-
то води до депресия. Парализи-
рани от мисълта, че могат да
бъдат изоставени

любовните им 
истории 

са обречени
От тях те излизат винаги на-

ранени и още по-убедени в
собствената си „правота“. 

Груповата психотерапия е 
най-ефикасният начин 
за преодоляване на 
психичната ригидност.

В групата ригидният разби-
ра, че човекът до него може
да бъде и сътрудник, на кого-
то да се довери, научава се да
дава израз на радостите и
болките си, да преодолява
задръжките си, да проявява
гъвкавост в различните си-
туации. Светът се превръща
в цветна мозайка и животът
става по-лек. 
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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. „За-
горе“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай „За рубриката „Микрофон за психолога“.

�
@

Можем да ги срещнем навсякъде – в семейството, сред приятелите, 
на работното място. Отличават се със специфичния си начин на действие – 
липсва им всякаква гъвкавост. 

ПсихоригиднитеПсихоригидните
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два ли има жена, която ни-
кога не е изяснявала отношени-
ята със съпруга си на висок глас
и не е напускала „бойното поле“,
избухнала в плач и гняв едновре-
менно. А нормално ли е, ако тя
нито веднъж не се е усмихнала
кокетно на симпатичния съсед
или от благородни подбуди не е
излъгала съпруга си с например
„На мъжкар като теб даже и
плешивостта му отива!“. 

Всички тези дребни грехове
обаче се явяват профилактика
за здравето на брака. Но също
както и при хомеопатията, ко-
ято се основава на принципа, че
отровата в малка доза не уби-
ва, а лекува, и тук трябва да се
внимава да не се предозират
„лекарствата“. 

Да си кажем 
кривиците

Ако искаш да съсипеш отно-
шенията си с половинката си,
започни да ги изясняваш. И най-
незначителните спорове могат
да изкарат извън нерви единия
от съпрузите, а той от своя

страна да въвлече и другия в
афекта си. В такъв момент в
главата ти изплуват всички
обиди, които си потискала до
деня на сватбата. Ако съпрузи-
те никога не спорят, това не
означава, че нямат разногласия.
Възможно е те просто да не на-
мират нужните аргументи или
да се боят от последствията. 

Спорът е естествен за брака.
Вие се обичате, много сте си
близки, но сте различни личнос-
ти. Възможно е именно тези
различия да са ви се сторили
така привлекателни при запоз-
нанството ви. И ако сега гле-
даш на някои от онези негови
очарователни странности, кои-
то по-рано ти харесваха, по-
критично, това все още не озна-
чава, че не си подхождате.

Психолозите сравняват раз-
ногласията със запушен водоп-
роводен канал. Трябва да се про-
чисти, за да потече водата от-
ново нормално. Ако постоянно
потискате разногласията, те
упорито се отлагат в невиди-
мото пространство на съпру-
жеското битие и го запушват. 

Разбира се, по време на спор
невинаги се стига до разбирате-
лство (разбирай, до отпушва-
не). Защото, признай си, дори
ти самата невинаги схващаш
проблема и успяваш да си отго-
вориш на въпроса, защо спориш.
Но при всеки спор най-важното
е да не забравяш, че различните
мнения на участниците в него
не бива да стават повод те да
се мразят помежду си! Другото
са дреболии, за които винаги
можете да се разберете. 

Много двойки, особено след
като понатрупат стаж, се
стараят да избягват скандали-
те, доколкото е възможно, и с
течение на времето се отказ-
ват да изглаждат „ръбчетата“
в характера на другия. Което

води до безразличие. Така че
спорете и се обичайте!

Да затръшнеш
вратата

Понякога не ти се спори – за-
почваш търпеливо и спокойно
да излагаш аргументите си, но
след като повториш едно и съ-
що нещо десет пъти, опитвай-
ки се да убедиш другия в право-
тата си, загърбваш доброто
възпитание и ти се иска да се
разкрещиш. Не си сигурна дали
другият прави това нарочно,
или не. Но все едно. Ти вече кре-
щиш, ридаеш и си готова да го
замериш с първия попаднал ти
подръка предмет. В такъв мо-
мент неудържимо ти се иска да
зарежеш всичко и да избягаш
някъде далече... Но замисляла ли
си се защо никога не го правиш?
Е, щом сега не можеш да отго-
вориш на този въпрос, как би
могла, когато си афектирана?!

Затова си спести крясъците,
че ей сега ще си вземеш децата
и ще се изнесеш при майка си.
Трябва ти малко време, за да се
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

Кавга ни събира, 
кавга ни дели...

Кавга ни събира, 
кавга ни дели...

Скандалът вкъщи,
флиртът навън и лъжата 
се смятат за съвършено
неприемливи в щастливия
брак. Но да бъдем 
реалисти – всички ние 
от време на време се
спречкваме с любимото
същество, флиртуваме 
с някой колега в офиса,
преувеличаваме или 
говорим неистини. За 
сведение, в малки дози
тези забранени прийоми
сближават съпрузите 
и спасяват брака.

Е

Леката ревност, която
мъжът изпитва, му 
напомня, че той не 
бива да се отнася 

със съпругата си като
със собственост. 

Вие сте близки и се
обичате, но сте 

различни характери. 
И е съвсем естествено

да имате различни 
мнения по много 

житейски въпроси.
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успокоиш – излез и се поразходи.
Или помоли съпруга си да изведе
децата на разходка. И той също
има нужда от малко време, за да
обмисли „нажежения“ разговор
и ако е възможно, да погледне
проблема от друг ъгъл. Когато
и двамата сте раздразнени и
крещите, едва ли сте в състоя-
ние да постигнете споразуме-
ние – емоциите надделяват и не
е възможно да мислите последо-
вателно. Именно в подобни си-
туации двама души, които се
обичат, са в състояние хаотич-
но да си разменят грозни думи и
обиди, които никога не се забра-
вят. Но ако всеки от вас си да-
де време за размисъл, непопра-
вимото няма да се случи. Освен
това имай предвид, че на мъже-
те често им е трудно да приз-
наят, че жената има право. За-
това в такъв момент му дай
таймаут, за да има време да
премисли ситуацията. Чак след
това му предложи вариант,

който би устройвал и двамата. 
В случай че спорите много

често и много емоционално, не е
зле да уточните предварително
регламент – когато единият
от двамата каже „стоп“, дру-
гият да не настоява спорът да
продължава. Наспете се – ут-
рото е по-мъдро от вечерта.
На другия ден обаче не се праве-
те, че спор между вас въобще
не е имало – върнете се помъд-
рели към нерешения проблем. 

Инжекция ревност
Някои смятат флирта за най-

краткия път към изневярата, а
други даже го приемат за изне-
вяра. Истината е, че безобидно-
то кокетиране с други мъже
(или ако се отнася за мъж – с
други жени) може даже да зазд-
рави брака. Но ние тук ще ана-
лизираме само женските флир-
тове. Нали сме женско списание
все пак ☺.

Когато жената флиртува, тя

не иска да изневерява, а просто
да заяви своята женственост,
да тества дали мъжете все още
я намират за секси. Не е тайна,
че съпрузите, преживели заедно
2–3 години, свикват един с друг
и започват да възприемат своя
партньор като даденост. Кога-
то обаче съпругът забележи, че
други мъже обръщат специално
внимание на законната му поло-
винка, това невинаги има лош
ефект. Леката ревност, която
мъжът изпитва, му помага да
разбере, че не бива да се отнася
към жена си като към даденост
завинаги. 

Къде обаче свършва безобид-
ният флирт и къде започва пъ-
тят към изневярата? Ако пре-
цениш, че флиртът ти ще нара-
ни съпруга ти (в случай че, дока-
то флиртуваш, той също
присъства), значи си преминала
границата. Ако ти флиртуваш
с убеждението, че това е прос-
то нищо (и за теб, и за съпруга
ти), всичко е наред. Най-важно-
то в случая е да бъдеш честна
със себе си. Защо флиртуваш?
Ако искаш малко да се позабав-
ляваш, в това няма нищо лошо.
Но ако ти със ставането си
сутрин започваш да се подгот-
вяш за срещата със симпатич-
ния колега, този флирт може да
те отведе далече. 

Любов към себе си
Всички знаем, че златното

правило на щастливия брак е да

се научиш да правиш компроми-
си. Отношенията между двама
души се крепят на умението да
отстъпиш, когато е необходи-
мо. Но не бива да правиш смет-
ка за броя на компромисите от
твоя страна и от страна на
партньора ти. Компромисът
не може да бъде договор, според
който например, ако в събота
на обяд ти се съгласиш да оти-
деш у родителите му, вечерта

той непременно трябва да дой-
де с теб на театър. Този прин-
цип прилагай в другите си отно-
шения, но не и в брачните. В
действителност не е възможно
всичко да се калкулира поравно:
може би ти отстъпваш по-чес-
то, а може би – съпругът ти.
Освен това за някои дреболии е
нелепо да си държите сметка.
Когато искаш да ти угодят, не
разчитай на пророческите спо-
собности на съпруга си – за съ-
жаление хората още не са се на-
учили да си четат мислите.
Формулирай желанията си в
прав текст. Когато искаш той
да направи нещо за теб, просто
го помоли. Разбира се, във всич-
ко трябва да имаш мярка. Не
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Доволната жена при
всяко положение е 

по-добра от недоволна-
та. Това ще го потвър-
дят в хор всички мъже. 
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те подстрекаваме все пак да за-
палиш семейната черга...

Обаче ако заедно сте имали
намерение да отидете на гос-
ти, а съпругът ти се бави в
офиса (за стотен път ти прави
този номер), не го чакай, а оти-
ди сама при приятелите си и се
забавлявай. Ако съпругът ти
вече половин година не може да
поправи откачената от панти-
те вратичка на кухненския
шкаф, повикай дърводелец. Нап-
рави така, че на теб да ти е
добре! И не се чувствай виновна
за това. Доволната жена при
всяко положение е по-добра от
недоволната. Това биха го
потвърдили в хор всички мъже.

Лъжата
„Не, с тази подстрижка съв-

сем не приличаш на идиот.“;
„Никой не прави по-вкусна муса-
ка от майка ти!“; „В нашия
офис няма нито един нормален
мъж.“ Всички ние от време на
време изричаме неистини, за-
щото това е по-лесно, отколко-
то де се впускаме в дълги обяс-
нения. И защото сме уверени,
че лъжата ни няма да навреди на
никого. Представи си, че кога-
то те посреща след работа,
съпругът ти вижда твой колега
– висок, привлекателен, добре
облечен мъж. „Готин тип, а?“ –
подхвърля мъжът ти. И ти се
чудиш какво да му отговориш –

да кажеш, че мъжът е привлека-
телен, и да предизвикаш при-
стъп на ревност или да излъ-
жеш? Всъщност, задавайки то-
зи въпрос, съпругът ти не се ин-
тересува толкова дали този
мъж ти харесва. Той иска дока-
зателства, че все още го оби-
чаш. Ако ти отговориш „Този
тип е ужасен досадник“, благо-
верният ти няма да има за как-
во да се тревожи и мирът в се-
мейството отново ще възтър-
жествува. Такава лъжа на нико-
го няма да навреди. Но само в
случай че ти наистина изричаш
тази лъжа само заради спокой-
ствието на съпруга си. Ако с
думите си се опитваш да прик-
риеш себе си и колегата, с кого-
то имаш интимна връзка, лъжа-
та съвсем не е невинна. 

Никога не трябва да изричаш
неистини, ако се съмняваш, че в
бъдеще лъжата ти може да изле-
зе наяве и да стане причина за
скандал. Когато лъжеш, за да из-
бегнеш скандала, трябва да бъ-
деш готова и за евентуални пос-
ледващи разкрития. Ако се стиг-
не до такава развръзка, освен
скандала, който си се опитвала
да предотвратиш, ще си спече-
лиш и недоверието на съпруга си.
Ако веднъж си го излъгала, той
едва ли ще може повече да ти
вярва. Мисли за това винаги кога-
то се готвиш да изречеш поред-
ната „спасителна“ неистина. 

ЧЕТИРИТЕ УДИВИТЕЛНИ

НА ЩАСТЛИВАТА ДВОЙКА

1Говорете си за любов! Психолозите съветват да

се усмихваш пред съпруга си дори и когато не си доволна

от нещо. И да говориш за своите чувства дори и да не си

настроена на романтика. След няколко топли думи със си-

гурност ще се почувствате по-добре. А и ще предразполо-

жиш мъжа до себе си към откровения.

2Подарявайте си свобода! След работа всеки от

вас има нужда от десетина минути лично време, за да

„дойде на себе си“. Ако ти си седиш вкъщи с децата или се

прибираш по-рано от мъжа си от работа, не го посрещай

още от вратата с нерешените си проблеми през деня. Все-

ки има нужда да остане насаме със себе си поне за няколко

минути на ден. 

3Докосвайте се! Нежно! Докосванията съхраня-

ват физическата връзка помежду ви и ви правят по-

близки. Прегърни любимия през кръста, прокарай пръсти

през косата му или го целуни мимоходом. Тези жестове са

по-красноречиви от всички „Обичам те!“. Е, казвай му от

време на време и че го обичаш, но не прекалявай, за да не се

изтърка фразата.

4Не избухвайте за глупости! Преди да избухне

спор заради някоя дреболия, помисли си наум: „Е, толко-

ва ли е важно онова, за което съм се разпалила да споря?“

Разбира се, принципните въпроси трябва да бъдат обсъжда-

ни. Но когато става дума за дреболии, по-добре махни с ръ-

ка. В крайна сметка прав винаги се оказва този, който нав-

реме е потушил спора.

„Каменица“ 
с ново лице
„Каменица“ дефилира с ново
лого с модерна визия, отра-
зяваща последните тен-
денции в областта на ди-
зайна. Вертикалното

разположение на запазе-
ната търговска марка
върху новия етикет е
уникално решение за
България, а новата
бутилка се откроява
с елегантната си и

стилна форма. Про-
изводството на но-
вата „Каменица“
стартира през  ме-
сец март.
Новата идентич-
ност на марката
отразява напълно
същността на ней-

ния потребител – модерен, дина-
мичен и вечно търсещ предизвика-
телствата. „Каменица“ е пивото
на младия по дух човек, който оби-
ча компанията на своите приятели
и се наслаждава на почивката си,
докато пътува, подкрепя любимия
си футболен отбор или слуша хуба-
ва музика.

„БЕЛЛА“ с награда за
пастърмата „Соларис“
Лично посланикът на Белгия в Бъл-
гария връчи награда на главния тех-
нолог на „БЕЛЛА“ Драгомир Илиев
за пастърмата, производство на
„Соларис“. Тържественото съби-
тие бе отбелязано през март в хо-
тел „Хилтън“, където на прескон-
ференция, дадена за български и бел-
гийски журналисти, се съобщиха
победителите на Белгийския кули-
нарен фестивал. Той е традиционно

изложение на храни и напитки, кое-
то се провежда в хотел „Хилтън“
– София, всяка година. „Соларис“
участва на дегустацията с телеш-
ка пастърма. Продуктът е специ-
фичен деликатес от най-висок
клас, за чието производство се из-
ползва само един определен вид те-
лешко месо. 

Още портокалов 
вкус от „Тимбарк – 
България“ 
Новата линия на фамилия-
та портокалови сокове с
марката Queen’s съдържа
4 уникални портокалови
вкуса плюс още нещо екзо-
тично. Класическият пор-
токалов сок Queen’s е в
компанията на новаторс-
ките изкушения от пор-
токал и испанска манда-

рина, нектара на Queen’s с парченца
плод и напитката с червен порто-
кал от Сицилия. Всяка кутия от
100-процентовия класически пор-
токалов сок на Queen’s съдържа
толкова сок, колкото има в 2 ки-
лограма и половина пресни плодове.
Компанията строго следи за спаз-
ването на това правило, защото
това е количеството, необходимо
за създаването на перфектния пор-
токалов сок.
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Í
ие празнуваме смеха
само един ден в го-
дината, но го прак-
тикуваме и през ос-

таналите 364. Защото той е
белег на човешкото – знаел го е
още Аристотел. И е една от
най-големите ни потребности
– детето започва да се смее
преди още да е проговорило. Не-
що повече – и по-късно „богът“
на смеха ще ни придружава нав-
сякъде и няма да допуска скръб
в душите ни, пише Апулей в
своите „Метаморфози“. Така
античният автор ни насочва
към идеята, че и индивидът, и
светът е оцелял именно защо-
то се е смял. Максима, която
впрочем съвсем не е лишена и
от медицински и психологичес-
ки съображения. 

Още в древността добрият
хумор бил признак за добра кон-
диция, понеже означавал „теч-
ност“, „влага“, или по-точно,
всички онези течности, които
регулират здравето и болести-
те в човешкия организъм. През
Ренесанса благодарение на съв-
ременника на Шекспир английс-
кия драматург Бен Джонсън

терминът преминал от физио-
логията към изкуството и към
сегашната си употреба. По-
късно Фройд разтълкувал пси-
хологическия смисъл на хумора –
да ни разтоварва и да противо-
действа срещу всяка възмож-
ност за страдание. „Намерение-
то му – пише той – е да ни ка-
же: „Виж, ето това е светът,
който ти изглежда толкова
страшен. Детска играчка, нищо
по-лесно от това да се пошегу-
ваш с него.“ Нека не се подвеж-
даме от авторитета на Фройд
обаче и нека не подминаваме

факта, че свободата на хумо-
риста да се шегува със света
понякога се заплаща с висока це-
на (илюстрира ни го Бешков с
карикатурата „Бай Ганьо убива
автора си“). И далеч невинаги
предпазва от

иронията 
на съдбата

Така, както тя сполетяла
точно преди век художника
Иван Славов. Дни преди убий-
ството на министър-председа-
теля Димитър Петков в. „Бал-
канска трибуна“ публикувал не-
гова рисунка, изобразяваща
врачка, която гледа на ръка и
предвещава края на премиера.
След трагичното събитие ху-
дожникът бил призован като
обвиняем по делото и трябвало
да се защитава, като докаже, че
за него преброени били полити-
ческите, а не житейските дни
на Димитър Петков.

В своите „Драсканици в бол-
ницата“ и Чудомир свидетел-
ства със самоирония: 

„Като се пооправих, отидох
в болничната библиотека и
казвам:
– Дайте ми да прочета не-
що весело!
Библиотекарката, която не
ме познава, ми подаде сбор-
ник с моите разкази.
– Този автор – казвам – не
ми действа. Той не може да
ме разсмее.“

Не помня точно кой философ

твърдеше, че хуморът е един-
ственият достоен начин да бъ-
деш тъжен.

Мнозина други пък са отбеляз-
вали не само тясната му връзка
със скръбта, а и това, че той се
захранва директно от нея. Не-
що повече – големите хуморис-
ти си „разрешават“ своеволия-
та да се заиграват и със забра-
неното за смях, и с табутата
на своето време и племе. Нали
именно на смъртния одър, кога-
то любезният отец му обърнал
внимание върху божията ми-
лост и му дал надежда, че гос-
под ще го опрости, Хайне си бил
позволил оная светотатска
реплика: Bien sur qu’il me par-
donnera, c’est son mѓtier! („Разби-
ра се, че ще ме опрости, нали
туй му е занаятът!“)

Ненапразно казват, че

хуморът е 
като кафето

Най-добрият е мнооого черен!
Ашил Шаве, белгийски поет от
XX в., привнася лек нюанс по
темата: „Черният хумор е га-
лантността на отчаянието.“
Дали защото галантност на
нас, българите, ни е липсвала, а
отчаяние сме си продуцирали в
изобилие, що се отнася до осо-
беностите на националния ни
смях, все още, мисля, е актулно
онуй Ботево определение, че
„отсам Дунава смехът винаги
се е обръщал на псувни, а сати-
рата – на проклятия“. 
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На снимката Илияна НИКИФОРОВА
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ОБЩИЯТ ЗНАМЕНАТЕЛ  МЕЖДУ 
ХОРА И ЕПОХИ



☺
По-късно Радой Ралин също по-

дири основания в „дните робски
и хайдушки“, в многото „изяде-
ни люти чушки“, да ни е „такъв
езика“ и предупреди: „...и тежко
му, кой ни предизвика.“ 

Нашумелите с духовитостта
си белградски графити се соли-
даризират с идеята за подобна
„кулинарна генеалогия“, като я
разпростират обаче и върху це-
лия полуостров. Един от тях
именно гласи: „Ние, балканците,
сме такива чревоугодници, че и
вицовете ги предпочитаме пи-
перливи.“ 

Разбира се, съществува изве-
стна географска „типология“ на
хумора – както има и „мода“ в
хумора, защото всяко време си
ражда своите остроумия. Тен-
денцията обаче днес повече от
всякога е към

един унифициран,
световен 

киберсмях
И поради глобализираното ни

битие, и поради новите техно-
логии, които ни го доставят с
едно кликване до сутрешното
кафе. Затова е повече от при-
ятна изненада да налетиш на
собствен, български хумор, до-
като сърфираш из виртуалното
пространство. Но се случва –
ето един такъв „емигрантски“,

писан от българи за българи, но
на английски. И в тази „двойна“
езикова реалност е добавено
още едно „намигване“. Открий-
те го в изреченията, цитирани
в карето.

Вън от съмнение е, че

всеки народ се смее
над себе си

по най-добрия възможен начин,
както и че всеки народ се смее
над себе си по свой си специфи-
чен начин. Така, ако вземем за-
чекнатите тук идеи за патрио-
тизма и индивидуализма, ще ви-
дим, че при французите те ще
бъдат спрегнати малко повечко
през призмата на собственото
им високомерие. Искате ли да
научите как можете да забога-
теете във Франция? Ами, като
си купите французин за толко-
ва, колкото струва, и го прода-
дете на цената, която той си
въобразява, че струва. Или защо
френските аутобани не са осве-
тени вечер? Защото всички
французи се мислят за слънца.
Освен това, да не забравяме:
„Френски спортист, спечелил
състезание, е френски спор-
тист. Френски спортист, изгу-
бил състезание, е... просто
спортист.“ 

Че как да е другояче, щом ста-
ва дума за народ, който не се за-
доволява да изписва с главна

буква само името на държава-
та си (като всички нас, остана-
лите), ами изписва така и всеки
неин представител (Французин,
Французойка). А те, да напом-
ним, са, все пак над 60 милиона.
Французите са обогатили све-
товната лексика с думата „шо-
винизъм“ (производна от фа-
милното име на фанатично пре-
дания Наполеонов войник Нико-
ла Шовен). Симптоматично е и
това, че във Франция можеш да
се препитаваш от сатира –
там повече от 90 години хумо-
ристичният седмичник Le
canard enchaine е единственият
независим вестник, защото се

издържа не от реклама, а от
тиража си. Все пак, ако този
галски хумор ви идва малко
„възкисел“, чуйте какво призна-
ва френският романист Ролан
Топор: „Ние имаме вино, англи-
чаните – хумор.“ А като споме-
нахме англичаните, мисля, не
можем да намерим по-добър фи-
нал на статия за хумора и за не-
говия смисъл от афоризма на
английския журналист и сати-
рик Саки: „Въображението е да-
дено на човека, за да го компен-
сира за това, което не е. Ху-
морът – за да го утеши за това,
което е.“

Розалина ДОЧЕВА
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...на сватбата си познаваш едва половината от поканените. ...You know half of the people at your wedding party.

...поне един от приятелите ти се казва Сашо. ...At least one of your friends' nickname is Sasho.

...в гаража ти има 120 литра вино и бидон с кисело зеле. ...There is a 30-gallon barrel of wine and another barrel with cabbage
in your garage. 

...а в шкафа ти има повече алкохол, отколкото в близкия бар. ...There is more alcohol in your liquor cabinet than at the local bar. 

...имаш поне един роднина, с когото цялото ти семейство ...There is at least one relative that all your family refuses to talk to. 
отказва да говори. 

...не искаш да имаш или да правиш какъвто и да е бизнес с българи. ...You don't want to have or do any business with another Bulgarians. 

...можеш да дрънкаш 3 часа в заведение над една чаша кафе. ...You can spend 3 hrs in a Cafe drinking one shot of espresso.

...живееш с мама и тате, докато се ожениш. ...You live together with your mom and dad until you get married. 

...живееш само за футболното първенство. ...You live only for the annual football tournament.

...винаги притежаваш последния модел мобилен телефон. ...You always have the newest model mobile phone. 

...когато отидеш на ресторант, си носиш пиенето. ...You bring your own drinks when you go to a restaurant. 

...се шегуваш със собствената си трагедия. ...You're making fun of your own tragedy. 

...никога не си сигурен дали искаш да останеш, ...You never know whether stay abroad or return to Bulgaria.
или да се завърнеш в България. 

...възприемаш себе си като българин, когато си напуснал ...YOU CONSIDER YOURSELF AS BULGARIAN WHEN YOU
България, и продължаваш да твърдиш, че тя е HAVE LEFT BULGARIA AND YOU'RE STILL SAYING IT'S THE
най-доброто място за живеене. BEST PLACE FOR LIVING!

Ти си българин, ако... You are Bulgarian if...

ÅÅììèèããððààííòòññêêèè  õõóóììîîðð



Б
еше най-красивата ми паци-
ентка. Най-изключително-
то момиче, което някога
съм срещала. А в дългого-

дишната си практика като пси-
хиатър съм виждала много. В де-
тайлно близък план. С напълно
разголени души. Всевъзможни
красавици, невероятни умници,
обикновени жени с необикновени
съдби, невзрачни тийнейджърки с
невъобразими мечти. Хора вся-
какви, луди – също. Винаги съм
твърдяла, че те са най-истински.
Лудите. И имам доказателства
за това. Неоспорими.

Тя беше повече от зверски кра-
сива, тъжно мълчалива и непопра-
вимо луда. Всеки път, когато си

тръгваше, оставяше след себе си
вяра. Бях много по-възрастна от
нея, имах три дипломи за висше
образование, кариера и добро се-
мейство. Бях обичала дълбоко и
искрено, бях раздавала сърцето и
уменията си, но тя разби света
ми. Преобърна представите ми за
всеотдайност и красота.

Дойде през октомври. Най-слън-
чевия октомври. И най-тъжния.
Плачеше. Каза, че е луда. И наис-
тина беше.

Но земята продължава да се
върти. Заради такива като нея.
– Наистина ли мислиш, че няма да
го забележат? – попита ме с най-
искрения и тъжен поглед, който
бях виждала. 

Сърце 
без силикон

Сърце 
без силикон

На Александър Г.
Защото просто зная,  че  никога  
няма да  спра  да  те обичам.

Думи на БЕЛА
�
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Здравей, още по-мила Ели от Пловдив!
Нищо че вече не поддържаме рубрика „Разказ“. Текстът, който си
ни изпратила, е чудесен и му намерихме място в „Обратна връз-
ка“. Когато някой има какво да каже, БЕЛА му дава трибуна.
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Беше кандидат-фотомодел.
– О, ще го забележат, разбира
се! И другото, и третото ти
несъвършенство. Това им е ра-
ботата. Да забележат колко си
прелестна! Не разбираш ли, че
идеални хора няма?
– Значи много малко си видяла от
света! 
– Милата ми малка, объркана,
гладна пациентка! Мислиш ли,
че на този стол не са седели и
топмодели с тонове силикон в
телата?
– Сериозно?
– Е, бяха по-различни от теб.
Но знаеш ли с какво? С начина,
по който възприемаха себе си.
Чувала ли си думичката „са-
мовлюбена“?
– Ако бях перфектна...
– Те не бяха перфектни! Ти слу-
шаш ли ме изобщо?
– Какво, за бога, са търсили при
психиатър?
– Разговор, съвет, разбиране.
– На мен не ми е нужно разбиране.
Светът не ме интересува. Нито
мнението на модните редактор-
ки. Искам просто умопомрачи-
телно тяло. Което да бъде само
негово.
– Ти си болна.
– Знам. Ще ми помогнеш ли? Моля
те!
– Ще се опитам. Но ако обеща-
еш поне веднъж да ме изслу-
шаш, да...
– Ще понесеш ли още една цигара?
Извинявай...
– ...Не ме прекъсваш. И когато
чуеш всичко, което искам да
ти кажа, да се запътиш дире-
ктно към онзи ужасен кастинг
и да си повтаряш, че си неопи-
суема. Става ли?
– Да.
– Първо, на излизане оттук си
купуваш сандвич. Забележи –
сандвич! Не кафе, нито кїла.
Храна!
– Не мога...
– Млъкни! Второ, изяждаш го!
Не е невъзможно, ще видиш!
После вече можеш да минеш

през козметичния салон, люби-
мата си фризьорка, банята,
процедурите си (Боже, не искам
да бъда фотомодел за нищо на све-
та!) и каквото там ти е необхо-
димо, за да бъдеш блестяща!
Накрая се усмихваш и отиваш!

По-късно разбрах, че не ме беше
послушала. Пропуснала точка
първа и втора. От страх да не
напълнее? Не! Тя беше болна!

***
Пак плачеше. Винаги плачеше.

Не я бяха избрали. Въпреки всич-
ко, което имаше, и всичко, което
беше. Срещали ли сте момиче, по-
голямо от вселената? Аз позна-
вах едно.

Отказала да вечеря с някакъв
организатор. Отказваше. Цял
живот. Да принадлежи (физичес-
ки и всякак) на друг освен на него.
На невъзможната є, глупава, не-
поносимо голяма любов. Да се ус-
михне. Да позира. Да играе. (Наив-
ната ми кандидат-фотомодел-
ка!) Да престане да пуши. Да из-
пее любимата си песен. Да живее.

Говореше безсмислени неща.
През повечето време. Но звучеше
мъдро.
– И когато ме види на някой бил-
борд, да се гордее, че го обича та-
кава жена! Да знае, че целият
свят ме желае, но съм само него-
ва! Да бъда уникална! Неземна!
Богиня! Да съм способна да го
направя щастлив! Да има всичко!

Тя го имаше. Без изключения.
Смисъла, който търсеше. Прос-
то не го разбираше. Казах є, че
трябва да се бори за НЕГО не от
кориците на списанията. Но тя
чакаше. Рекламния си плакат. С
който да го впечатли.

***
Плачеше. И последния път, ко-

гато я видях. Все друго момиче
грееше от кориците. И той все
не знаеше. Че тя бавно умира. От
глад. А може би от любов. Тя
мислеше, че има нужда от красо-
та и слава. А всъщност преслед-
ваше нещо, което не съществува

в модата. Нито по бляскавите
ревюта, нито в отрепетираните
усмивки. Винаги ще помня отчая-
ното є заключение: „Той е толко-
ва невероятен! А аз съм най-обик-
новеното момиче на света!“

Господи, колко беше права! И
колко дълбоко грешеше!

Сигурно е невероятен. Щом е
заслужил нещо толкова истинско.
„Най-ценното, което един мъж
може да притежава на този свят
– сърцето на една жена!“ (Кой ли
го беше казал?)

Непоправимо глупавата ми при-
ятелка! Която сякаш не искаше
да осъзнае, че е необикновена. И
именно затова не успяваше да ук-
раси опаковката на любимото му
списание.

***
Сега обаче виси на стената ми.

И в кабинета, и вкъщи. Най-ус-
пешната є снимка! Всичките ми
пациенти и гости я гледат. И пи-
тат коя е.
– О, не знаете ли? – казвам им. –
Най-великият топмодел на
всички времена!

Някак си е успяла да се усмихне.
Като истинска професионалист-
ка. Но очите є пак са тъжни. Не е
работила достатъчно върху пог-
леда. Или не е искала. 

Остави ми само това – една
снимка за спомен и купчина не-
подредени мисли. „Посредствени
са, но не можеш да очакваш пове-
че от една неудачница“ – ми каза,
когато ми подаряваше снимката
и мислите си.

Премести се в друг град. Зави-
наги. Така твърдеше. Вярвам є.
Беше безкомпромисна във всичко. 
– Нищо никога няма да означава
за мен толкова, колкото негови-

ят поглед, неговата усмивка,
всичко в него, но не мога да умра
точно сега. Просто не мога. Дори
и само заради теб, докторе! Бла-
годаря ти за всичко. Разбрах, че
от мен никога няма да стане ис-
тински фотомодел. Както и че
никога няма да се науча да правя
компромиси. Затова си отивам.
Ако любовта боли, то е, защото
никога няма да заменя нещо мое с
буца силикон. И нека боли. До
края на света. Не ми пука. Ще ра-
ботя и работя. Докато умра. Но
от старост, не от глад. И знаеш
ли, ще опитам да пиша. За хората
като него. Заради които слънце-
то изгрява всяка сутрин. Ден
след ден. До края на света. Как
мислиш? 

Не знам. Но след нея и заради
нея вярвам в безкрайните неща.
Вечните. Изключителните.

***
С риск да загубя приятелство-

то є и нарушавайки основен прин-
цип в докторската си практика,
му изпратих снимката є. Онази,
неописуемата, с тъжния поглед.
А с нея – и малък разказ.

„Убедена съм, след всичко, кое-
то вече знам за теб, че трябва да
ти кажа нещо, за което между
другото подлежа на съд. За едно
красиво момиче, за несъвършено-
то му тяло. За необятното му
сърце. Без грам силикон. За причи-
ната да живее, да диша, да се бо-
ри, да не заспива, да плаче, да кре-
щи, да моли, да обича. ТИ!

И ако е вярно, че с всяка усмив-
ка правиш земята най-прекрасно-
то място в цялата вселена, то,
моля те, не спирай да се усмих-
ваш. Никога!“  

Елена РОСЕНОВА

Ако имате коментар по някоя от темите в „Бела“, ако иска-
те да споделите мнение по някой от общочовешките въпро-
си, които вълнуват всички, ако не сте съгласни с нашата
гледна точка, пишете ни. Адресът на редакцията е 1124 Со-
фия, ул. „Загоре“ 4, ет. 2. Или пък споделете впечатленията

си на имейла ни: redakciabela@cablebg.net. Ще прочетем писмата ви,
обещаваме. А някои от тях ще публикуваме в рубриката „Обратна
връзка“. 

�
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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

Какво да подаря на любимия

„Здравей, Мира!
Чета рубриката ти с все по-голямо любо-

питство. Забелязвам, че хората ти пишат
всякакви неща, и реших и аз да те попитам
нещо. 

Имам приятел и го обичам много. Заедно
сме вече повече от две години. Запознахме
се точно на рождения му ден, който набли-
жава. Ето защо вече трети път ще празну-
ваме едновременно неговия празник и това,
че сме заедно. Искам нещо да му подаря. Не-
що много специално. Дай идея. 

Милена Г., 24 години, 
Велинград“

Мила Милена!
Така е, за всякакви неща ми пишат, но не

минава и писмо, без да е намесен мъж. Това
е хубаво.

ОК, ето какво се сещам. Моя позната
преди време ми сподели, че купила специа-
лен подарък на любимия си за рождения му
ден – картина с коне за 20 лева. Каза, че ба-
налните жени подарявали вратовръзки или
парфюми. А тези, които не са банални, по-
дарявали нещо по-специално – например
картина. Но според мен картината с коне
може и да не е банален подарък, но е доста
тъпичък. Видях го аз този подарък. Нали си
представяш как изглежда една картина с
коне, която струва 20 лева? Това изобщо не
е картина, а е нещо лъщящо, циганско и мо-
дерно в момента – произведена картина. Не
мога да разбера защо хората мислят, че

всичко в рамка е картина. Така че в никакъв
случай не му подарявай картина с коне на
такава цена. 

Въпросът не е в парите. Подозирам, че ти
не просто искаш да му купиш нещо за рож-
дения ден и за вашата годишнина. Ти го оби-
чаш и искаш да направиш нещо за него! А
това е друго нещо. То е нещо много по-голя-
мо, по-хубаво и по-истинско. Аз също съм
си мислила какво мога да направя за люби-

мия човек – нещо, в което да е събрана ця-
лата ми любов. Или пък какво такова нещо
с много любов да му подаря?

Имам приятел от студентските години,
който е военен и е страхотен краснописец.
Той много обичаше една жена и за да є го по-
каже, веднъж беше използвал точно това –
краснописа си. Беше направил един огромен
надпис (голям колкото килима в хола му).
Един прекрасен ден, когато надписът беше
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„Здравей, Мира!
Преди пет месеца приключих дългогодиш-

на връзка – първата ми дълга връзка и пър-
вата ми голяма любов. Мисля, че вече прео-
долях раздялата. Мина време и разбрах, че
не трябва да живея с миналото, а просто
да се отпусна и да вървя напред. Смених
почти всичко – работата си, дрехите, при-
ческата и приятелите, с които излизам.
Попаднах сред готини хора  на моята въз-
раст. Поне веднъж седмично се събираме –
голяма компания сме. Има три момчета от
тайфата, които харесвам и които ме ха-
ресват също. Засега нямам нищо сериозно с
нито едно от тях. Не знам кого да избера.

Единият е висок, с тъмна коса и тъмноси-
ни очи. Прилича на модел. Другият е също
добре сложен, с тъмна коса и тъмни очи.
Третият е светъл и малко дебеличък. С не-
го съм някак най-спокойна. И тримата са
компютърджии.

Знам, че ще получа добър съвет, и предва-
рително ти благодаря.

Полина В., 25 г., Плевен“

Драга Поля!
По време на конкурса „Танцувай с мен“

изпратих на съответния номер есемес с
името на моя фаворит – Памбос. Опера-
торът ми отговори: „Неразпознато име.
Моля, изберете името само на един от
участниците.“ Това беше шегичка от моя

страна, защото Памбос не участваше в
конкурса, а в журито. Но просто той ме
кефеше най-много. 

Та и при теб така. Допускам две възмож-
ни грешки. 

Първата, че е много вероятно истински-
ят мъж за теб изобщо да не е в тази компа-
ния. Защо си решила, че точно някой от та-
зи компания и точно някой от тези трима-
та трябва да те спечели? Това не ти е кон-
курс „Ходи с мен“ или „Стани ми гадже“.
Има едно ферари и това си ти. Но никой не
е казал, че трябва да бъдеш спечелена на пе-
тия месец от раздялата ти с голямата си
любов. А и както сама виждаш, досега ни-
кой от тях не те е „запалил“. Разбирам, че
вече много искаш да имаш ново гадже, но
почакай още малко!

Второ, възможно е да допускаш грешка с
това, че харесваш повече от един участник
в компанията. Което ми напомня едно из-
казване на министъра на образованието.
Той се косеше, че почти във всеки по-голям
град на България има „елементи на висше
образование“. Това означава, че почти във
всеки по-голям град има някакъв филиал на
някакъв ВУЗ. А това е доста съмнително.
Повечето от тези самозвани академични
средища са просто ментета и това е нещо,
с което трябва да се борим. При теб се по-
лучава нещо такова. Слава богу, напълно си
се отърсила от старата си връзка и сега

съзираш у почти всеки мъж елементи на бъ-
деща връзка. Което е много опасно. Всеки
мъж трябва да бъде проверяван обстойно,
преди да бъде избран. Също както и висше-
то училище. Нашият ректор наричаше но-
вопоявилите се филиалчета „акредитирани
сергии за дипломи“. Извинявай, но си мисля,
че и ти гледаш на новата си компания като
на сергия за гаджета. Опитай се да вникнеш
по-дълбоко в тези мъже. Като си избирах
университет, не гледах колко е висока сгра-
дата, в какъв цвят е боядисана и други та-
кива подробности. Така че не съм нито за
този, който прилича на модел, нито за
тъмния с тъмните очи, нито за дебелич-
кия. 

Но не се шашкай! Има и нещо хубаво в ця-
лата работа. И то е, че пак мислиш за мъ-
же. За нови мъже.

Твоя Мира

завършен, той беше помолил любимата си
да се качи на дивана, отгърнал килима, а тя
прочела: „Насенце, обичам те!“ Малко е
странно наистина. Но това е любов. Той
беше избрал да я изрази с нещо, което може
да прави добре – да пише красиво. Дори, за
да е по-убедително, мислел да направи над-

писа с кръв. И знаеш ли защо не го направил
с кръв? Защото щял да се размаже.

Е, това с кръвта е малко налудничаво, но
любовта ни тласка към какво ли не. И виж
на какво са готови някои мъже. 

Самата аз си спомням, че исках да оплета
пуловер на един мъж, в когото бях влюбена.

Това например би бил мил жест. Можеш ли
да плетеш и имаш ли време?

Е, дадох ти няколко примера. Пожелавам
ти сама да намериш интересен и вълнуващ
отговор на въпроса „Какво подаряват же-
ните, които обичат някого много?“. 

Твоя Мира

Кого от тримата да избера?
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ÍÍÓÓÎÎÍÍÓÓ  ÒÒËË  
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“

„Мълчете – всичко ще призная –
аз бях по-груб, по-лош, по-слаб –
мъж винаги... Благодаря ви
за всяка милост и живот!
Живейте вий! Бъдете здрави!
И хубави... Вървете вий
докрай през всичките сезони
и възрасти... И да блестят

коремите ви – златни брони
срещу смъртта на този свят!
Жени, вий идвате срещу ми!
Как стъпвате! Не съм готов...
Забравям всичките си думи
и онемявам от
любов!

КЪЛНА ВИ СЕ 
Кълна ви се – аз всичко бих повторил.
Аз всичко бих отново изживял,
излюбил, изпътувал, изговорил,
измолил и изплакал,
и изсмял.
Аз бих повторил целия си дивен
и кратък, кратък свой живот до днес
със същия безмилостно наивен
и въпреки това – измерен жест.
Не съжалявам – както съм заставал,
пак бих застанал, малък и велик,
и с яростен замах бих защитавал
най-пустия си ден и час, и миг...
Над всеки свой изгубен ден със вопъл
бих паднал аз по гръцки ритуал
и както върху мъртвия Патрокъл –
Ахил, сина Пелеев –
бих ридал.
И съм ридал... Самотен и незнаен.
И пак. И пак във същия Бургас
до ужас съм се чувствал осезаем
и изумен съм викал – жив съм аз.
Но аз съм жив – на гарата съм в девет.
Под златния луминесцентен диск...
Локомотивът е пробуден лебед...
Приемам възхитителния риск
да бъда жив, не някакъв излишен
и мъртъв Христо Фотев да съм аз:
Роден в Истанбул. Тридесетгодишен.
Но българин. И жител
на Бургас.

Попитахме Ива кое е любимото є сти-
хотворение от чичо є Христо, както тя
обича да го нарича. И тя веднага изрецити-
ра „Кълна ви се“. Сякаш поетът го е напи-
сал сам в своя памет. Впрочем, ако беше ма-
териално жив (защото той духовно е!), на
25 март (Благовещение) Христо Фотев ще-
ше да навърши 73 години.

„Чичо Христо беше самовглъбен, но не саможив,
пестелив на думи, но не надменен, наблюдаващ и
осезаващ, но не критичен. Той притежаваше изклю-
чително силна позитивна енергия, която се усеща-
ше от всички. Думите му се раждаха чисти, като
самата му душа. Точно тази негова духовна извисе-
ност често пъти го превръщаше още приживе, но и
след смъртта му в мишена на предателски, низки
стрели, изстреляни от негови псевдоприятели и
псевдоколеги. Но чичо Христо винаги прощаваше с
усмивка невежеството. Той пишеше, както дишаше
и дишаше, както пишеше – без да очаква отплата
за онова, което прави. Поезията беше във всяка не-
гова клетка, във всеки негов жест.“

Ива ВЕЛЕВА

Портрет отблизо

осподи, всяка жена мечтае да чуе тези
думи! Гениален е Христо Фотев! И дори
и с три удивителни отзад това твърде-
ние не би звучало помпозно, глупаво-ек-
залтирано и фалшиво. Всички в редакция-
та на списание „Бела“ обичаме „чичо
Христо“ и заради това, че го познаваме

лично и работим отдавна с неговата до-
ведена дъщеря Ива Велева. Но всяка жена,
която прочете стихотворението му
„Възхвала на жените“, би го обикнала за-
дочно и всякак... Без да го познава лично.
Защото Христо Фотев е чиста поезия и
чиста душа.

√√

ìì√√ÓÓÒÒÔÔÓÓ‰‰ËË,,  
ÍÍÓÓÎÎÍÍÓÓ  ÒÒËË  

ııÛÛ··‡‡‚‚‡‡......îî



Î ñîáåíî ïðèìàìëèâî ïðè òàçè ïðîöåäóðà å ïúëíîòî
îáåçêîñìÿâàíå, êîåòî ìîæå äà òðàå äî 3 ãîäèíè. Òîâà å

ïðîöåäóðàòà çà îáåçêîñìÿâàíå ñ íàé-äúëãîòðàåí åôåêò. Ôî-
òîåïèëàöèÿòà å ìíîãî ïî-åôåêòèâíà ïðîöåäóðà îò ëàçåðíàòà
ïî íÿêîëêî ïðè÷èíè, òâúðäÿò äåðìàòîëîçèòå. Èíòåíçèâíàòà
ïóëñîâà ñâåòëèíà àòàêóâà ñàìî êîñúìà, ïèãìåíòíèòå èëè
÷åðâåíèòå ïåòíà – àêî èìàòå òàêèâà ïî êîæàòà. Ôîòîåïèëà-
öèÿòà íå óâðåæäà êîæàòà, êîÿòî å îêîëî êîñúìà, òúé êàòî
äúëæèíàòà íà âúëíàòà, êîÿòî ñå ïðîèçâåæäà, ñå êîíöåíòðè-
ðà òî÷íî âúðõó ïèãìåíòà. Òîçè âèä îáåçêîñìÿâàíå íå ïðå-
äèçâèêâà õàðàêòåðíîòî çà ëàçåðíàòà åïèëàöèÿ èçãàðÿíå. Îò
òàçè ãëåäíà òî÷êà ôîòîåïèëàöèÿòà å èçêëþ÷èòåëíî ùàäÿùà.

ÅÔÅÊÒÚÒ: êîñìèòå ïî êîæàòà ìîãàò äà áúäàò îòñòðàíåíè
÷ðåç èçïîëçâàíå íà IPL-Intense Pulsed Light. Òîé èìà øè-
ðîê ñïåêòúð íà ñâåòëèíàòà, êîÿòî ñåëåêòèâíî ñå àáñîðáèðà
îò êîñúìà è íå äàâà íèêàêâî çíà÷èìî óâðåæäàíå íà êîæàòà
íàîêîëî. IPL äåéñòâà, êàòî ïðè÷èíÿâà òåðìàëíî ðàçðóøàâà-
íå íà êîñìåíèÿ ôîëèêóë è âúçìîæíîñòòà ìó çà ðåãåíåðà-
öèÿ. Çà ðàçëèêà îò äðóãèòå ìåòîäè òîé äîñòèãà è âúçäåéñòâà
âúðõó ñòîòèöè ôîëèêóëè ïî åäíî è ñúùî âðåìå. Êîñúìúò çà-
ïî÷âà äà ñå îòäåëÿ îò ôîëèêóëà è äà ïàäà ïðåç ñëåäâàùàòà
ñåìèöà ñ ïàäàíåòî íà ðîãîâèÿ ñëîé. Ïðè ñëúí÷åâî èçëàãàíå
å íåîáõîäèìî äà ñå ïðèëàãà ôîòîçàùèòåí êðåì ñúñ çàùèòåí
ôàêòîð íàä 20 SPF. Åôåêòúò îò ôîòîåïèëàöèÿòà å ìíîãî
ïî-åôåêòèâåí îò òîçè ïðè ëàçåðíàòà åïèëàöèÿ. Ñìÿòà ñå, ÷å
ñëåä òðè äî ÷åòèðè ïðîöåäóðè ïðåç èíòåðâàë 3–4 ñåäìèöè
îêîñìÿâàíå ìîæå äà ñå ïîÿâè ñëåä 3 äî 5 ãîäèíè. Ïðè ëàçåð-

íàòà åïèëàöèÿ êîñúìúò ïðåãàðÿ è ñå ïðåìàõâà íà ìîìåíòà
è òàêà åôåêòúò å ïî-âèäèì. Ïðè ôîòîåïèëàöèÿòà ïåðèîäúò
íà èçïàäàíå å ïî-äúëúã, íî ïðåäèìñòâàòà ñà ìó, ÷å ñàìèÿò
êîñúì ñå óâðåæäà â îñíîâàòà, êàòî ïðåæäåâðåìåííî ñå èç÷è-
ñòâàò ïèãìåíòíèòå ïåòíà ïî êîæàòà.

Â íàé-ðåíîìèðàíèòå öåíòðîâå çà êðàñîòà ïî ñâåòà ñå ïðàê-
òèêóâà è å ïðåäïî÷èòàíà ôîòîåïèëàöèÿòà ïðåä äðóãèòå âè-
äîâå åïèëaöèÿ. Òÿ íÿìà ñòðàíè÷íè åôåêòè è ïðåäïàçâà îò
èçãàðÿíå êîæàòà, êîåòî äîñåãà áåøå îñíîâåí ïðîáëåì ïðè
îáåçêîñìÿâàíåòî ÷ðåç ëàçåðíà åïèëàöèÿ. 

Ñïåöèàëèñòèòå äåðìàòîëîçè îáà÷å ñà óáåäåíè, ÷å åôåêòèâ-
íîñòòà ñëåä ôîòîåïèëàöèÿ ùå íàïðàâè òàçè êîçìåòè÷íà
ïðîöåäóðà èçêëþ÷èòåëíî ïðåäïî÷èòàíà è ó íàñ, çàùîòî â
êðàéíà ñìåòêà íàé-âàæíîòî ñè îñòàâà êà÷åñòâîòî.

Äà íå ïðîïóñêàìå è äðóãà èçêëþ÷èòåëíà âúçìîæíîñò, êîÿ-
òî IPL ïðåäëàãà – òîâà å ò. íàð. Photorejuvenation (ôîòî-
ïîäìëàäÿâàíå íà êîæàòà). Ïðåìàõâàò ñå òúìíèòå ïåòíà,
ëåêèòå ôèíè áðú÷êè. Òðåòèðàò ñå è ðàçøèðåíèòå ïîðè è çà-
ãóáàòà íà åëàñòè÷íîñòòà íà êîæàòà. Ïðè òàçè ïðîöåäóðà íÿ-
ìà íàðóøàâàíå íà êîæíàòà ïîâúðõíîñò. Íåîáõîäèìè ñà 3–4
ñåäìèöè çà ïîñòèãàíå íà æåëàíèÿ åôåêò.

Ôîòîåïèëàöèÿ ñ íàé-äúëãîòðàåí åôåêò

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ  èëè êîíñóëòàöèÿ ñ äåðìàòîëîã:
The Anti-aging center DERMAPRO

Ñîôèÿ, óë. “Äàìÿí Ãðóåâ” 20,
òåë.: +359 887 52 48 00, +359 2 852 48 00, +359 2 852 48 01

www.dermaproclinics.com
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Œ
цветено и нашарено, то
е играло важна роля още
в езическите ритуали,
посветени на идването

на пролетта. Всяка година през
април предците ни се радвали ка-
то деца на пролетното възраж-
дане на природата. Оттук и яй-
цето е един устойчив символ на
периодичното обновяване, на въз-
раждането, а малко по-късно – и
на прераждането. 

То НЕ символизира
раждането

а повторното раждане. На него

се пада мисията да е метафора
за сигурност, стабилност и
вечност. Вярвайки в чудотвор-
ната му мощ, селяните слагали
по едно боядисано яйце на пок-
ривите на къщите си напролет,
за да ги защитава от зли сили.
Някои народи пък го закопавали
в земята, надявайки се по този
начин да я умилостивят и тя
да ги дари с по-богата жътва. А
девойките вярвали, че ще пле-
нят сърцето на своя избраник,
като му подарят яйце.

Християнството превръща
яйцето в символ на Христово-

то възкресение. Така боя-
дисаните и нашарени яйца
стават част от христи-

янската традиция при
празнуването на Велик-
ден.
Най-често използваната

предхристиянска шарка за
декорирането им било, ес-
тествено, слънцето (лю-
бим езически символ).
Слънца се рисували и вър-

ху „християнските“ яйца,
но леко видоизменени и

стилизирани. В христия-
нската традиция слънце-
то символизирало божия

син. Други често използва-
ни фигури станали триъгъл-

никът – алюзия за Света-
та троица – и рибата.
Яйцето, нашарено с 40

правоъгълника пък, симво-
лизирало четиридесетднев-

ните Велики пости.

Пусанките
са украински великденски яйца,
които станали популярни по
цял свят с живописната си кра-
сота, прецизността на рисунъ-
ка си и съвършения си колорит.
Оригиналният дизайн, мотиви-
те и символите, изографисани
върху тях, могат да се видят и
върху други предмети на украи-
нското народно творчество.
Пусанките имат и обредно зна-

чение. Вярвало се, че в тях е
скрита магическа сила, която
предпазва от гръм и пожари. Те-
зи изящни шарени яйца се пода-
рявали и като доказателство за
предано приятелство и добро-
детелна вярност.

В обредната практика
на българите

великденските яйца се пригот-
вят по правило най-често в
четвъртък и по-рядко на Вели-
ка сряда или в събота срещу Ве-
ликден. Те са два основни вида –
боядисани в един тон (най-чес-
то в червено, жълто, зелено и
синьо) и рисувани, наричани още
„писани“, „кадънки“ или „китан-
чета“. За художественото из-
писване се прилага различна
технология – орнаментиране с
чист пчелен восък, след което
яйцето се боядисва, декориране
на бяло или боядисано яйце с
цветен рисунък, украса от на-
лепена различна по цвят вълнена
прежда и други. Най-често сре-
щаните орнаменти са расти-
телните и линеарните. Велик-
денските яйца са основен обре-
ден елемент във великденския
празничен цикъл. Първото боя-
дисано яйце е винаги червено.
Вярва се, че то притежава по-
особена магическа сила, която
може да предпазва от злини. С
него стопанката потърква ли-
цето на всяко дете, като изри-
ча благословия за здраве и жиз-
неност: „Живи, здрави, весели,
засмени и червени!“ Червеното
яйце се оставя на домашната
икона. Но в някои краища на
България го заравят на нивата
на Гергьовден (6 май), за да я
предпазва от градушка. 

Фани БЛАГОЕВА
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ВЕЛИКДЕНВЕЛИКДЕН

Символика Символика 

Древните народи вярвали, че светът е сътворен 
от огромно космическо яйце. Мистериозното яйце –

символ на плодовитостта и безкрайното 
възпроизводство на живота – дълго време 

се е смятало за едно от най-големите чудеса...

ÌÌ‡‡ ˇ̌ÈÈˆ̂ÂÂÚÚÓÓÌÌ‡‡ ˇ̌ÈÈˆ̂ÂÂÚÚÓÓ
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ЦВЕТЯЦВЕТЯ

Сандъчета
ÒÒ  ˆ̂‚‚ˇ̌ÚÚ  
ËË  ‡‡ÓÓÏÏ‡‡ÚÚ

Сандъчета
ÒÒ  ˆ̂‚‚ˇ̌ÚÚ  
ËË  ‡‡ÓÓÏÏ‡‡ÚÚ
Ако са ти омръзнали традиционните саксийни китки, 
можеш да разнообразиш интериора у дома, като приютиш 
цветята си в сандъчета. Те еднакво добре се вписват и 
в двора на селската къща, и на балкона на панелното убежище, 
и в съвременния архитектурен авангард. 
Какви сандъчета да избереш и какви цветя да настаниш в тях? 
На този въпрос отговаря ландшафтният архитект Илко Славчев.

À‡ÚËÌÍË Ë ÌÂ‚ÂÌ...
Сандъчетата, които ще изпълниш с цвят и омая, могат да бъдат
керамични, метални, пластмасови, сковани от дърво, излети от
мозайка. А защо не и някое старо каменно корито?! При избора на
цветя класическите решения са няколко: например „вълни“ в пас-
телни цветове от мушката, турти, теменужки или латинки или
пък малък „водопад“ от петунии, вербени или циганчета.
�В по-големите сандъчета, контейнери или кашпи, дълбоки
и широки поне 30–40 см, или в специално направени за целта
корита с дренаж или система за капково напояване може да
се засади и отгледа почти всичко: вечнозелените туи, кипариси,
хвойни, евонимуси, юки и пъстролистни бръшляни. Даже малки де-
коративни дръвчета (има специално разработени сортове ябълки
и сливи). �Подходящи и ефектни са многогодишните цъфтя-
щи растения като хоста, иберис, флокс, лавандула, фуксия, игли-
ка, рудбекия, аюга, различни видове папрати. Оригинално решение
са набързо вкоренените между тези многогодишни цветя пъстри
копривки. �Прекрасно си съжителстват още малките храсти
(като пурпурен берберис, или по-известен като кисел трън), рас-
тящите надолу котонеастър, винка, лоницери, а също бухналите
чимшири, разноцветните хортензии и нежните минирози. �В слу-
чай че отглеждаш сандъчета с цветя в двора или на открито, в
тях през топлите дни можеш да „настаниш“ и стайни едрораз-
мерни палми, лимони, закуми (лян, олеандър), юки, драцени, дифен-
бахии, фикуси. 

Идеалната цветна композиция:
високите лалета са разположе-
ни в центъра на кашпата, а мус-

карите и паричките – по края

Живописна група образуват 
бегониите, лилиумите 

и латинките

Пролетна класика
– червени лалета 
в керамична 
огромна саксия



22  ‚‚  11::  ÂÂÒÒÚÚÂÂÚÚËË˜̃ÌÌÓÓ  ++  ÔÔ‡‡ÍÍÚÚËË˜̃ÌÌÓÓ
�Оригинално хрумване за балкона са сандъчета-
та, засадени с подправки и билки: магданоз, боси-
лек, риган, люти чушлета, множество видове ма-
щерки и градински чайове. А защо не и сладки
ягоди и зеленчуци?! �За любителите на ярки,
култивирани багри препоръчвам сандъчетата с
луковични цветя – те могат да подсигурят
цветно изобилие от ранна пролет до късна есен.
Изборът е разнообразен: кокичета, минзухари,
кърпикожух, мускари, ириси, нарциси, лалета, ли-
лиуми, есенни минзухари. 

ЛУКОВИчНИТЕ ЦВЕТЯ

се продават в пакетчета, върху които има ука-
зания за дълбочината, на която трябва да бъ-
дат засадени. Луковиците с различен период на
цъфтене се засаждат заедно. Съчетават се и с
други растения, които прикриват листа на лу-
ковичните след прецъфтяването. Защото, ма-
кар и неугледни, тези листа са необходими, за
да хранят новата луковица. Премахват се, ко-
гато започнат да жълтеят и да увяхват.

�В сандъчетата с бедна почва могат да се изгра-
дят малки алпийски кътове. Непретенциозни, но
издръжливи и ефектни са различните видове
Sempervivium (дебелец) и Sedum (тлъстига). Те
имат свойството постепенно да се разрастват
и да запълват пространството. Изключително
устойчиви са и почти нямат нужда от внимание.
Колекцията си от планински видове можеш да
допълниш по време на поход/разходка в планина-
та или при гостуване у приятели със сродни ин-
тереси. 
Впрочем най-непретенциозни и дълговечни са
сандъчетата, засадени с роден здравец.
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Текст Илко СЛАВЧЕВ, ландшафтен архитект

Оригинално решение – 
нежни цветя (предимно 
лалета и теменуги) 
в грубо каменно корито 

Пролетно настроение 
на прозореца – хармоничен ан-

самбъл от мускари и лалета



А
ко трябва да избера ед-
на от мечтите си, тя
би била тази да пъту-
вам. Да наситя сети-

вата си с екзотиката на далеч-
ни земи – да вдъхвам, да вкус-
вам, да се вслушвам, да притих-
вам и да се възторгвам, да се за-
губя и да се намеря отново и да
стана част от пъстротата на
света. Веднъж погледнала света
отвисоко, ще съм готова да бъ-
да тиха, спокойна и осмислена
като песъчинка сред пясъка… 

Но първо бих искала да поле-
тя. Нося си един такъв копнеж,
отглеждам си го и му обещавам
посоки, а той като палаво дете
ме дърпа за ръката и ме води
към малките оазиси на моите
мечти.

ЕТНО-
МАГАЗИНЧЕТАТА

За първи път влязох в такъв
магазин в Падуа. Изостанах от
туристическата група само за
да надникна. Годината беше
1991, може би най-бедната (или
поне в спомените ми) за Бълга-
рия. Магазинът беше индийски,
ухаеше на сандалово дърво и ми
се стори невероятен. Зашеме-
ти ме като калейдоскоп, бях
попаднала в страната на меч-
тите си... 

Нямах време да разглеждам
спокойно, спомням си витрини-
те с бижута (оттогава харес-
вам ахатите), шаловете – леки,
ефирни, греещи, спомням си
вълнението си. Исках да докос-
вам, да притежавам част от
тази красота. По-късно от по-

добен магазин във Венеция ку-
пих първата си гривна от кост
и месинг и се заразих завинаги
със страстта към етномага-
зинчетата. 

Оказва се, че доста хора с ду-
ши на пътешественици носят в
себе си същия копнеж и кривна-
ли от делника си, не си купуват
самолетен билет, а кашмирен
шал от Непал, ароматни пръчи-
ци и свещи с канела от Индия,
рамка за снимка, от бамбук, от
Индонезия... Тези вещи, дрехи,
бижута често са ръчна изра-
ботка и от естествени мате-
риали, приятни на допир и със
стойността на уникати. Ка-
рат ни да се чувстваме по-раз-
лични, неежедневни... 

КАТО МАЛКИ
БЯГСТВА

те освежават и вдъхновяват.
Първата покупка обикновено е
нещо дребно – впечатлена си, но
не искаш да бързаш. Искаш да се
насладиш още малко на откри-
тието си. Да преглътнеш пър-
воначалната емоция и да пог-
леднеш на този нов свят трез-
во, като купувач, а не като де-
те на панаир, въпреки че се
чувстваш точно така. Разби-
раш, че си изкушена, но не ис-
каш да си тръгнеш с празни ръ-
це. Тогава посягаш към някое
бижу. Гривна или колие от кост,
дърво или стъклени мъниста –
топли, греещи, уникални. Шал
от памук или коприна – украше-
ние и акцент не само за дреха-
та, с която си, но и за деня ти.
Тези покупки винаги са заредени

с много емоция, затова обикно-
вено с тях получаваш и

ДОЗА ДОБРО 
НАСТРОЕНИЕ

Тръгваш си с усмивка. Не го
препоръчвам като терапия, но
си признавам, че го практику-
вам. Веднъж „заразена“, ще се
върнеш пак. Какъвто и да е
стилът ти на обличане, в гарде-
роба винаги има място и за една
етнодрешка. Не е нужно да се
преобразяваш в индийска прин-
цеса, но защо да не излезеш от
деловите цветове и да пребоя-
дисаш уикенда си в оранжево,
бордо, златисто. Да изброди-
раш деня си за почивка и да го
отличиш от останалите. Да
бъдеш различна – по-женствена,
по-свободна, по-изненадваща. 

Ако не си била изкушена още от

ЕКЗОТИЧНИТЕ 
РЕСТОРАНТИ

предлагащи чужди кулинарни
специалитети – бразилски, ин-
дийски, корейски, може би ще
приготвиш нещо вкъщи или по-

не ще потърсиш рецепта за ня-
кой опияняващ коктейл с екзо-
тично име. 

Усмихвам се. Колко е лесно да
пуснем умората и да привет-
стваме доброто настроение.
Сладостта на живота се крие в
разнообразието. А за това са
нужни любопитство и малко
смелост понякога. И малко ин-
тернет, ако решиш да тръгнеш
по следите на твоето бижу, на
маската, за която още избираш
най-подходящото място, на
тъканата постелка, която ще
сгрее вечерите ти. 

Откривам етното в бижута-
та и аксесоарите, в дрехите, в
малките украшения за дома –
свещи, лампи, подноси, в мебели-
те – понякога не особено функ-
ционални, но красиви. Нароиха
се за моя радост и у нас безброй
такива магазинчета – уютни,
приятно ухаещи и грижливо
подредени, предлагащи екзоти-
ката на далечни земи. Те „смаля-
ват“ света. Объркват го и го
пренареждат. 

Милена МИКОВА
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НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

ЕЕттнноо
ццввееттннии
ссъънниищщаа

ЕЕттнноо
ццввееттннии
ссъънниищщаа
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Абсолютно задължителен спектакъл

И
мето на Александър Вампилов може и да не ви говори ни-
що, но той е сред големите руски драматурзи. Макар че
умира прекалено млад, Вампилов оставя богато литера-
турно наследство, заради което го наричат Чехов на ХХ

в. Пиесата „По-големият син“ той пише съвсем млад, но демон-
стрира невероятна зрялост. Тя се радва на заслужен успех още при
премиерата си преди 40 години, а в Русия е играна едновременно в
44 театъра! В нея са налице любимите теми на Вампилов – за лич-
ната свобода и за проявлението на духа, заради което често си нав-
лича гнева на цензурата. Макар и писана по социалистическо време,
тя звучи изненадващо актуално и днес. Поне според трактовката
на Николай Ламбрев на сцената на театър „Българска армия“. Ряд-
кост са постановките, които едновременно и трогват, и забавля-
ват, и се гледат на един дъх. 

В „По-големият син“, естествено, най-важна е драматургия-
та, която няма нищо общо със старите съветски пиеси. Исто-

рията е съвсем обикновена и проследява играта, в която двама
младежи по неволя стават главни герои. Изпуснали последния
влак след бурна нощ в компанията на две мацки, Бусигин (Камен
Донев) и Силва (Иван Радоев) няма къде да пренощуват. За да се
спасят от студа, те са готови на всичко. И озовали се в жили-
щето на непознатия господин Серафанов, спретват невинната
лъжа, че Бусигин е негов син. Самият Серафанов (в ролята се ре-
дуват Васил Михайлов и Илия Добрев), както и неговите син и
дъщеря учудващо лесно приемат това за истина. От тук насет-
не обаче се случва поредица събития, след които никой няма да
бъде същият. Разтрисащ текст, прекрасни актьори (залужават
отбелязване и Ненчо Илчев като по-малкия син на Серафанов и
Параскева Джукелова като фатална красавица, в която той е
влюбен) и чудесна музика (на Дони, който за първи път компози-
ра симфонична). Накратко – абсолютно задължителен спек-
такъл.
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За гледане
„НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ“

Президенти, босо-

ве на наркокарте-

ли, специални аген-

ти и могъщи аген-

ции в шпионажа са

замесени в този

експлозивен

екшън, заснет в

Русия, Германия,

Чехия, Кения и Ка-

лифорния. Верши-

нин е специален

агент особняк,

който невинаги

следва правилата.

След провал на последната му операция, при

която загиват невинни хора, той е отстра-

нен от длъжност. На негово място е назна-

чен изисканият кариерист Суворов. Необи-

чайната двойка трябва да заработи перфе-

ктно в следващата си опасна мисия и да зало-

ви огромна пратка наркотици, която е защи-

тавана от дипломатически имунитет.

„ДА ВДИГАМЕ ГЪЛЪБИТЕ“
На двама приятели,

любители на риболо-

ва, късметът им про-

работва. Ел и Макс

улавят повече, откол-

кото някога са си меч-

тали – сак с един ми-

лион долара. Но радо-

стта им е краткот-

райна, защото мафио-

тският бос, чието

притежание са парите

(Майкъл Медсън), няма

никакво намерение да ги прежали. Той изпраща

двама от телохранителите си да намерят

сака с доларите. Бандитите набързо откри-

ват Ел и Макс, които междувременно са успе-

ли да похарчат част от тях. Но сумата

трябва да бъде възстановена. Така двамата

късметлии са заставени да участват в опит

за обир на банка, наркосделка, залагания в ка-

зино. Но това е само началото на „мафиотс-

ката“ им кариера.

БОРАТ: КУЛТУРЕН ОБМЕН

С АМЕРИКА, ЗА БЛАГО НА ВЕЛИК

БРАТСКИ КАЗАХСТАНСКИ НАРОД

Циничен и смешен до бе-

зумие – такъв е героят

на Саша Барон Коен. Бри-

танският комик е във

вихъра си – играе най-нес-

копосания репортер от

бившата съветска репуб-

лика, който поема на слу-

жебна командировка в

Америка. С отвратител-

ния си английски и първо-

битните си навици той,

изглежда, трудно ще се

впише в забързания живот на тази голяма

страна. Но американците се оказват толкова

мили същества и приемат повече от радуш-

но мустакатия чужденец. Той пък се прехлас-

ва по Памела Андерсън и си поставя за цел...

да я направи своя жена. Повече от абсурдна

комедия за хора със здрави нерви и стомаси!

СПЕКТЪРСПЕКТЪР
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За четене

„РОДЕНА ВЪВ ВТОРНИК“
Наричат Луиз Бегшоу
Джаки Колинс на XXI в.
Героините в романите є
са сексапилни и борбени.
Като Луси от „Родена във
вторник“. Непоправима
оптимистка, тя живее с
най-добрия си приятел
Оли в чуден апартамент
и има работа мечта. Но
всичко се обърква, когато
Виктория, годеницата на

Оли, му предлага брак и иска Луси да се изне-
се. Малко след това Луси е уволнена. Без пари
и квартира, тя е принудена да започне рабо-
та в кантора, където търсят истинска анг-
лийска лейди. Е, тогава на героинята є се на-
лага да се откаже от ръгбито, кубинките и
хевиметъла за сметка на елегантните тоа-
лети, високите токчета и шардонето. Дали
красавицата ще успее да спаси Оли от кош-
марната му приятелка и ще намери ли отно-
во истинското си „аз“?

„ПЛАНИРАЙ ЖИВОТА СИ

С ФЪН ШУЙ“
Изкуството фън шуй се
практикува в Китай още
от времето на династия-
та Тан. Лилиан Ту пък
представя същината му и
обяснява как то може да
подобри живота на всеки
наш съвременник. Като
съчетава древния метод
за организиране на прост-
ранството с техниките
на китайската астроло-

гия, авторката показва как да направим пер-
сонализиран план на своя живот и да направ-
ляваме шанса и съдбата си. Наръчникът пред-
лага практични и лесно приложими решения,
които обаче водят към реални промени по
пътя към щастието, успеха и здравето. Разг-
ледани са домът, градината и работното
място. Тя подробно се спира и на онова, кое-
то не трябва да правим, когато проектираме
или обзавеждаме дома си. 

„ПЕТИЯТ КОННИК“
Поредният маниашки
трилър на майстора
Джеймс Патерсън.
Убиец дрогира млади
момичета, изнасилва
ги и изоставя трупо-
вете им, издокарани в
елегантни маркови
дрехи, в скъпи чужди
коли. Детективката
Линдси отново поема
разследването на те-
зи престъпления, пот-
ресли Сан Франциско.

Паралелно с това тя трябва да се погрижи
за своя приятелка, научила ужасната новина
за смъртта на майка си, която е починала в
болницата след приема на погрешно изписано
лекарство. Оказва се, че състоянието и на
други пациенти се е влошило рязко след из-
писването им. Линдси и нейният Женски клуб
се заемат с разследването и се заплитат в
една ужасяваща история.

„НЕТЪРПЕЛИВО СЪРЦЕ“
Салман Рушди нарича
Стефан Цвайг „мрачен,
неортодоксален тво-
рец“. Може би това си
проличава най-вече в
този роман, който е и
единственият, публику-
ван приживе на автора.
В този текст Цвайг се
рови в блатото на се-
бичността и я открива
дори в най-възвишените
чувства. Австро-унга-

рският офицер Хофмилер, изпратен да служи
в затънтен край на империята, е поканен на
бал в дома на богат земевладелец. Виното се
лее щедро и въодушевеният Хофмилер кани
на танц прелестната дъщеря на домакина,
която се оказва осакатена от тежко боле-
дуване. Тази дребна случка ще повлияе на це-
лия му живот, а неговата добронамереност
ще го въвлече в непредвидени премеждия с
трагични последици. 

„ЧУЖДОТО СТРАДАНИЕ“
Ето един психологичес-
ки трилър по всички
правила на жанра, в
който кръвта се лее
като вода. Доктор То-
ни Хил, психиатър и
профайлър, и главен
инспектор Карол
Джордан са изправени
пред най-голямото пре-
дизвикателство в съв-
местната си работа. С
особена жестокост е

убита проститутка. Почеркът е на извърши-
тел, отдавна заловен и осъден, чиято вина не
подлежи на съмнение. След като е открита и
втора жертва, Карол Джордан трябва да до-
каже, че не е загубила изключителния си усет
на следовател. Едновременно с убийствата
на проститутки тя се занимава и с преслед-
ването на неуловим престъпник, отвлякъл
две деца. Един извратен и хладнокръвен убиец
затяга примката около врата є...

„ТРИНАЙСЕТАТА ПРИКАЗКА“
Това е една тъмна емоци-
онална мистерия в стила
на сестрите Бронте.
Маргарет Лий работи в
антикварната книжарни-
ца на баща си и пише би-
ографии на отдавна по-
чинали писатели. Един
ден получава шанса на
живота си – писмо от
Вида Уинтър, една от
най-известните и обви-
ти в мъгла авторки, коя-

то най-накрая е решила да разкрие истината
за необикновения си живот. Така Маргарет
научава странности за ексцентричното се-
мейство Марч – за пленителната своенравна
измамница Изабел и за дивите близначки Аде-
лин и Емелин. Разказът на Вида надминава и
най-невероятната измислица, което кара
Маргарет да провери фактите около семей-
ството є и така постепенно започва да разк-
рива история, която смразява кръвта є.

„БОЖИЯТ ШПИОНИН“
Най-мрачните тайни на Ватикана лъс-
ват в този трилър на Хуан Гомес Хура-
до. След смъртта на папа Йоан-Павел
II площад „Свети Петър“ все още е пъ-
лен със стотици вярващи. В същото
време започва подготовката на конк-
лава, който трябва да избере новия
понтифик. Но двамата най-добре пос-
тавени кардинали Енрико Портини и
Емилио Робайра са открити мъртви.
Става въпрос за ритуални убийства,
направени по един и същ зловещ начин,
включващ разчленяване на крайниците
и послания с религиозна символика.
Един сериен убиец се разхожда на сво-
бода из улиците на Рим и инспектор Паола Диканти, криминален
психолог, е натоварена със задачата да го открие. 

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ
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�ЗА 15 ПАРЧЕТА:
�1 кг брашно

�250 мл прясно мляко (хлад-

ко)

�5 яйца

�200 г кристална захар

�15 г мая

�настърганата кора от 1

лимон

�3 ванилии

�1 с. л. ром

�2–3 с. л. краве масло

�1/2 ч. ч. олио

�1 щипка сол

�1 жълтък

�малко стафиди
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. В млякото се разбърква

малко от брашното, цялата
мая и щипката сол. Получена-
та кашичка се изсипва в пред-
варително пресятото браш-
но. Половината от кравето
масло се разтопява на котло-
на заедно с олиото. Добавят
се яйцата, които са предвари-
телно разбити до хомогенна
маса със захарта, ванилиите,
ромът и още топлата мазни-
на. Всичко се бърка в дълбок
съд до получаване на меко
тесто. 
2. То се слага на твърд плот и
се меси 20 мин, докато стане
меко и гладко. През цялото
време ръцете се мажат с ос-
татъка от кравето масло.

Омесеното тесто се оставя
да втаса в добре затоплено
помещение 2–3 часа. След то-
ва се меси отново 10 мин, раз-
деля се на 6 топки, от които
се оформят „пръчки“. От
пръчките се оплитат 2 плит-
ки. Двете плитки също се оп-
литат една в друга и се под-
реждат в предварително на-
мазана с олио и поръсена с
брашно тава.
3. Изчаква се сплетеното тес-
то да втаса (да увеличи два пъ-
ти обема си), намазва се отго-
ре с жълтък, поръсва се с крис-
тална захар и стафиди и се пе-
че в предварително загрята до
200 °С фурна.

����
����

�	
��
��

Този път попитахме само Ива

за тънкостите, които гаран-

тират бухнал козунак на конци.

БРАШНОТО...

...винаги трябва да се пресее доб-

ре през кухненско сито, преди да

се използва за приготвяне на ко-

зунака.

СУХАТА МАЯ...

...е за предпочитане пред меката

(на кубчета), тъй като „живата“

е много капризна и понякога, осо-

бено ако срокът є на годност е

изтекъл, тя не шупва.

ПРИ МЕСЕНЕТО...

...козуначеното тесто не се удря

силно в масата, а се преобръща

нежно между дланите, леко се

притиска с възглавничката на са-

мата длан и от време на време

се тегли. Заблуда е, че колкото

по-дълго се меси, толкова по-ху-

баво става. Не е важно колко, а

как. И не забравяйте, че това не

е пита, а козунак – ако тестото

започне да образува „мехури“, то-

ва означава, че сте го премесили

и при печенето козунакът няма

да се вдигне.

ПРИ ВТАСВАНЕТО...

...е най-добре козуначеното тес-

то (а и оплетеният вече козу-

нак) да се „скрие на завет“ във

фурната (тя не е включена!), за

да не е изложен на въздушни те-

чения в помещението, които би-

ха му попречили да бухне. Иначе

температурите в помещението

по време на втасване трябва да

са летни – над 20 °С.

ЗА ДА СТАНЕ НА ВЛАКНА...

...е хубаво козунакът да се опле-

те от повече „пръчки“.  Колко-

то по-оплетен е, толкова по-ху-

бав става. 

Козунак „Ива“ с ром

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

Всички в редакцията
опитахме козунака,
който колежката ни 
Ива Станева приготви.
И троха не остана.
Рецептата е лесна, 
но само за прочитане.
Иначе без пот на чело
няма да ядете такъв
хубав козунак.

ТЕСТ ПРИ ПЕчЕНЕ

Вратата на фурната се от-
варя много малко (иначе има
риск козунакът да спадне) и
през отвора се промушва
дълга, предварително изми-
та клечка от метла. С нея
тестото се пробожда чак
до дъното. Ако по изваде-
ната клечка има остатъци
от тестото, козунакът
още не е изпечен.
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Агнешки котлети с грахово пюре

С АГНЕШКО МЕСОС АГНЕШКО МЕСО

ЗА 2 ПОРЦИИ:
�200 г картофи �сол �300 г замра-

зен (или пресен) грах �8 скилидки

чесън �25 г краве масло �1 ч. л. за-

хар �4 двойни агнешки котлета

�черен пипер �100 мл бита смета-

на �1 връзка прясна мента
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Картофите се обелва и се нарязват
на много дребно. Сваряват се за 10 мин
в подсолена вода. Добавя се грахът и
се вари още 10 мин.
2. Скилидките чесън се обелват и се
разполовяват по дължина. Задушават
се в 10 г краве масло и малко вода за 5
мин на слаб огън. Поръсват се със за-
харта и се изтикват в края (по ръба)
на тигана. Котлонът се включва на

максимална степен и агнешките кот-
лети се запържват от двете страни
по 2–3 мин до златисто. Поръсват се
с черен пипер.
3. Картофите и грахът се отцеждат
и се объркват с остатъка от кравето
масло и със сметаната. Всичко се пра-
ви на пюре, което се украсява с наряза-
ната на ситно мента. Сервира се като
гарнитура към агнешките котлети.

ЗЛАТЕН СЪВЕТ
Краищата на котлетите се набраз-

дяват с много остър нож, за да не

се огъне и свие месото.

Време за приготвяне: 30 мин

В порция: 880 кал
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Агнешки момици

ЗА 6 ПОРЦИИ:
�6 домата �6 малки патлад-

жана �1,2 кг агнешка плешка

(обезкостена и нарязана на го-

леми парчета) �2 с. л. зехтин

�1 глава кромид лук �2 с. л. ко-

риандър �1 с. л. джинджифил

�няколко стръка пресен джод-

жен �1 щипка захар �сокът от

половин лимон �500 мл вода

�сол �черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Доматите се бланшират за ня-
колко минути във вряща вода, ка-
то в основата им предварително
се правят разрези, за да се обелят
след това по-лесно. Нарязват се

на четвъртини. Патладжаните се
обелват и нарязват на кубчета.
2. Месото се запържва до златис-
то в сгорещения зехтин и парче-
тата се изваждат от тенджера-
та. Мазнината се изсипва и месо-
то се връща заедно с лука и
джинджифила в тигана. Всичко се
разбърква на силен огън за 1–2 мин.
3. Прибавят се доматите и пат-
ладжаните. Котлонът се намалява
и ястието се подправя със солта,
черния пипер, кориандъра, джодже-
на и лимоновия сок. Залива се с
500 мл вода, похлупва се и се заду-
шава 1 час. Сервира се топло.
Време за приготвяне: 1 ч и 45 мин
В порция: 890 кал

Задушено агнешко с кориандър

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�600 г агнешки шкембенца �4

големи картофа �1 л ябълково

вино �5 листенца градински

чай (салвия) �60 г краве масло

�сол �черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Картофите се обелват. Варят
се 30 мин в подсолена вода и се
отцеждат. Шкембенцата се запъ-
ржват 10 мин в тенджера с дебе-
ло дъно на умерен огън. Заливат
се с виното и се подправят със
солта и черния пипер. 

2. Задушават се на слаб огън 50
мин (на леко отворен капак). Кот-
лонът се изключва. Шкембенцата
се поръсват с листенцата гради-
нски чай и се оставят да „дръп-
нат“ аромата за 30 мин.
3. При сервиране листата градинс-
ки чай се отстраняват и шкембен-
цата се подреждат в дълбока чи-
ния. Гарнират се с нарязаните сва-
рени картофи и парченца краве
масло.
Време за приготвяне: 
1 ч и 15 мин
В порция: 770 кал

Агнешки шкембенца с ябълково вино

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�4 агнешки момици �100 г пу-

шен бекон �30 г краве масло +

1 малко парченце (колкото леш-

ник) �1 кг червен лук �2 с. л.

брашно �1 стрък прясна ма-

щерка �няколко стръка магда-

ноз �150 мл телешки бульон

�сол �черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Момиците се накисват в студе-
на вода от предишната вечер.
Слагат се в хладилника, като е
добре водата да се смени няколко
пъти.
Преди готвене момиците се под-
сушават и с помощта на остър
нож се отстранява външната им
ципа. Разполовяват се по дължи-
на и се набрашняват, като се из-
тупват, за да падне излишното
брашно.
2. Магданозът се нарязва на ситно.
Лукът се почиства и нарязва на

тънки кръгчета. Подрежда се в на-
мазана с малкото парче краве мас-
ло тавичка. Добавят се беконът и
мащерката. Всичко се подправя със
сол и черен пипер. Но внимателно
със солта, защото беконът обик-
новено е солен. Всичко се залива с
бульона и се пече 25 мин в предва-
рително загрята до 220 °С фурна.
3. Кравето масло се разтопява в
тенджера и момиците се запъ-
ржват по 2 мин от всяка страна.
Котлонът се намалява и момици-
те се задушават още 15 мин. Сер-
вират се върху канапе, приготвено
от лука. Поръсват се с магданоз.

ЗЛАТЕН СЪВЕТ
Манджата може да се пригот-
ви и с пресен лук. Идеалната
гарнитура за момиците са заду-
шените пресни картофи.

Време за приготвяне: 25 мин
В порция: 680 кал
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РАЗБЪРКАЙ 2 ВИДА

СИРЕНА

100 г захаросани или сушени плодове се
нарязват на кубчета и се накисват в 2 с. л.
портокалов ликьор. В дълбока купа се
разбъркват много добре 500 г сирене
рикота (може да се замени с крема сирене
или извара), 200 г маскарпоне и 100 г пудра
захар.

ДОБАВИ ПЛОДОВЕ

Плодовете се отцеждат и се
прибавят към сирената. Ароматизира се с
няколко капки портокалова есенция. Всичко
се разбърква до хомогенна маса. Но не бива
да се бърка прекалено агресивно, за да
останат цели.

ИЗДЪЛБАВАНЕ

НА КОЗУНАКА

Използва се козунак от 750 г. С помощта на
остър нож се отрязва горната му част (1/3
от него). Вътрешността му се издълбава с
лъжица, като се оставят по 3 см дебелина
от всички страни и се внимава да не се
нарани основата.

ПЪЛНЕНЕ

Вътрешността на издълбания
козунак се напръсква с малко портокалов
ликьор за аромат. В дупката се изсипва (но
внимателно – лъжица по лъжица) готовият
крем от сирена, плодове и белтък.
Изравнява се отгоре с шпатула.

ДОВЪРШИТЕЛНИ

РАБОТИ

Горната част на козунака също се напоява с
малко портокалов ликьор. С нея се захлупва
напълненият с крем козунак. „Капакът“ се
притиска добре, като се внимава кремът да
не излезе отстрани. Увива се във фолио и се
оставя минимум 2 часа в хладилник.

СТЪ
ПКА 

ПО С
ТЪ

ПКА

4

1 2

5 6

ЪПДЕЙТВАН
КОЗУНАК

ЪПДЕЙТВАН
КОЗУНАК

Класическият козунак може лесно 
да се превърне в изискан специалитет, 
обогатен с нежния вкус на свежи сирена 
и захаросани плодове. Идеята е фантастична. 
А и няма да ви се налага да изхвърляте
изсъхналите козунаци.

РАЗБИЙ 1 БЕЛТЪК

НА СНЯГ

1 белтък се разбива на твърда пяна заедно с
няколко капки лимонов сок. Добавя се
лъжица по лъжица (за предпочитане
дървена) към сместа от сирена и плодове.
Бърка се внимателно, само в едната посока.
Купата се покрива с фолио и се оставя в
хладилник.
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Преди сервиране пълненият козунак се украсява с

настърган на едро ренде бял шоколад и с горски плодо-

ве, киснали предварително в разтворен желатин, за да

станат по-лъскави.

Но можеш да развинтиш въображението си и да изпо-

лзваш всички подръчни средства в кухнята, за да го

разкрасиш – захарни пръчици, бои за сладки, кандира-

ни сушени плодове и др.

Идеи за празнична украса



САЛАТА „ВЕЛИКДЕНСКА ПОЛЯНКА“
ЗА 6 ПОРЦИИ:
�� 6 твърдо сварени яйца �� 3 средно големи твърди домата �� 1 зе-
лена салата
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Яйцата се обелват и „шапчиците“ им се отрязват внимателно.
Доматите се разполовяват, издълбават се малко и всяка половин-
ка се закрепва внимателно върху яйчените пънчета. 

2. От изрязания
белтък внима-
телно с остър
нож се оформят
кръгчета, с кои-
то се украсяват
вкусните „мухо-
морки“. Подна-
сят се върху по-
лянка от зелена
салата.   
Време 
за приготвяне:
10–15 мин
В порция: 
160 кал

с яйцас яйца

CMYK-112
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Рецептите селектира Анастасия ЯНКОВА

ЯЙЧЕН
И

Ш
ЕД

ЬОВРИ

идеи3идеи

А
ко са ти останали яйца от Великден, приведи ги във вид,
удобен за... хапване, и ги сервирай на масата. Колкото и
да са отегчени мъжът и децата ти от яйца по Великден,
при вида на тези няма да могат да устоят и ще ги

хапнат сладко-сладко.

ФАРШИРОВАНИ СЪС ЗЕЛЕН СОС

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�� 4 яйца �� 120 г грах �� 1 ч. л. къри �� 3 с. л. заквасена сметана �� 2
с. л. мляко �� 1/2 скилидка чесън �� 3 стръка магданоз �� 1 стрък ма-
щерка �� зехтин �� сол �� черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Яйцата се подреждат в тенджера със студена вода и се варят 8
мин след завиране на водата. Обелват се и се разполовяват по
дължина. Жълтъците се изваждат.
2. Грахът се пасира и се обърква до хомогенна смес с жълтъците,
кърито, чесънa, сметаната, млякото, малко зехтин, щипка сол и
нарязаните на ситно магданоз и мащерка.
3. Половинките белтъци се напълват със зеления сос и отгоре се
украсяват с едро смлян черен пипер.
Време за приготвяне: 25 мин
В порция: 185 кал

ЯЙчЕНИ ЛОДКИ СЪС СМЕТАНА

ЗА 6 ПОРЦИИ:
�� 1 връзка зелени подправки (магданоз + копър например) �� 200 г сметана �� 100 г изцедено кисело мляко �� 1 ч. л. лимонов сок �� 1 ч. л. олио

�� 1 глава кромид лук �� 7 твърдо сварени яйца �� по 1/2 жълта, червена и зелена чушка �� 3 чери доматчета �� 5–6 маслини без костилки (и
зелени, и черни) �� сол �� смлян черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зелените подправки се нарязват на дребно. Сметаната, изцеденото кисело мляко, ли-
моновият сок и олиото се смесват. Полученият сос се овкусява с наситнените зелени
подправки, накълцания на ситно лук, солта и пипера. 
2. Яйцата се обелват. Едното от тях се нарязва на кубчета и се прибавя към соса.
Разбърква се добре. А останалите 6 се нарязват на половинки. 
3. Чушките се нарязват на тънки ивици. С помощта на клечки за зъби върху всяка яйчена
половинка се закрепва доматче чери (или маслина). Сосът се разстила в плато или плит-
ка чиния за сервиране, а ивичките чушка и яйчените лодки се подреждат отгоре.
Време за приготвяне: 30 мин
В порция: 260 кал  

2
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В добра физическа форма сте. Редките ви здравослов-
ни неразположения ще се дължат главно на нервно пре-
напрежение. �Възможно е да вдигнете кръвно на 8-и и 9-и.
При някои Овни пък може да се появят силно главоболие, вие-
не на свят и отпадналост – нищо сериозно и обезпокоител-
но, просто сигнали, че ви трябва почивка. �На 5-и и 6-и не
се подлагайте на хирургични интервенции и козметич-
ни процедури. Възможни са следоперативни инфекции. �Съ-
ветвам ви да пиете успокояващи нервната система
билкови чайове и да ядете повече цитрусови плодове
(най-вече киви и грейпфрут). Те ще ви заредят с така не-
обходимия ви в момента витамин С. �Ако включите повече
коприва и зелена салата в менюто си, имунната ви система
ще ви се отблагодари. �Забравете пътуването с кола
до работа. Ходете колкото може повече пеша.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Още първите дни на месеца самочувствието ви ще е за шестица.

Настроени сте за приключения. �Съветвам Овните без постоянен

партньор да се съсредоточат в търсенето му, защото сега чарът ви е

магнетичен. Променете цвета на косата си или пък си купете по-

екстравагантна дреха. Това ще ви помогне да бъдете забелязани от

противоположния пол. �Желанието ви за бурни интимни преживявания

може да ви провокира да предприемете по-дълги пътувания през април.

Даже и зад граница. Не потискайте порива си да пътувате. Очер-

тава се точно на път да срещнете голямата си любов. �На

обвързаните Овни звездите ще предоставят възможности да освежат

и обновят връзката си. Не се отказвайте да експериментирате в

леглото. Това ще очарова партньора ви. �Не правете забележки,

породени от ревност – те са единственото нещо, което може да пом-

рачи безконфликтните ви отношения с любимия човек. �През април

ще сте във вихъра на сексуалната си активност. Честото практи-

куване на секс дори може да замести спортуването при някои Овни. 
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П
ървите дни на настъпващата про-
лет ще ви дарят с активност и
енергия. Смело ще гледате в бъде-

щето. Околните ще ви забелязват. Спо-
койно можете да развиете творческия си
потенциал. �Активният социален жи-
вот обаче е много вероятно да ви доне-
се напрежение и безпокойство. Но всички
събития, които ще преживеете през април,
ще бъдат своеобразен тласък към преминава-
не на качествено ново ниво на развитие. �След
6-и периодът е благоприятен за всякакви дейности, насо-
чени към увеличаване на популярността ви. �Април ще е
успешен за всички, които са на прага на завършване на об-

разованието си или възнамеряват да започ-
нат ново обучение. �След 15-и се погриже-
те за себе си – намерете време за активна
почивка, козметични процедури и четене
на книги.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не пилейте силите си. Обмисляйте внима-
телно всяка следваща стъпка, трезво анализи-

райте думите и действията на другите около вас.
�Не пренебрегвайте дребните на пръв поглед факти и
събития – точно те могат да ви предоставят много цен-
на информация.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В състояние сте да направите
всички промени, които сте си набеля-
зали в работата. �Твърде вероятно
е шефовете да се сетят да ви по-
вишат заплатата. �Месецът е
благоприятен за по-мащабни финансо-
ви операции – покупки, продажби и ин-
вестиции. Но ви съветвам да опери-
рате основно с налични средства. Не
теглете търговски или инвестици-
онни кредити. И до 10-и бъдете
внимателни при работа с кредит-
ни, банкови и други финансови ор-
ганизации. Има опасност от грешки
при оформяне на документи или даже
от директни измами. �На някои Ов-
ни им предстои и повишение в
службата. �Периодът е благоприя-
тен за всички, които се занимават с
търговия с предмети на изкуството.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОПАСНОСТ ОТ ПРОСТУДНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ: на 3-ти и 22-
ри.
�ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШЕН
ДЕН ЗА БИЗНЕСА: 4-ти.
�НЕ ДАВАЙТЕ ОБЕЩАНИЯ: на
18-и. Няма да можете да ги
изпълните.
� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ:
от 7-и до 10-и, както и на
16-и, 17-и и 26-и.
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Поставяте себе си на първо място
Но това не означава, че ще имате желание да останете
насаме със себе си. Тъкмо обратното – ще ви се иска да де-
монстрирате пред другите повишеното си самочувствие.
Желанието да ви забележат ще бъде основна ваша потреб-
ност. Но ако прекалите, това перчене може да се отрази
зле на отношенията ви. Ще проявявате неприсъща за вас
разсеяност в контактите си с другите. Често дори ще
забравяте, че сте си уговорили среща с някого. И доста чес-
то ще се опитвате да накарате приятелите си да видят
нещата от вашата гледна точка. Не ви съветвам да бъде-
те настойчиви в тази посока. Изслушвайте внимателно
мнението на всички около вас и го уважавайте.

Напрежение в службата
Особено в началото на месеца – от 7-и до 10-и. Възможно
е да се възпламенят дремещи отпреди конфликти, които
ще ви създадат проблеми с шефовете. 

Един колега от доста време търси начин да се сближи с вас.
Не го пренебрегвайте, защото в бъдеще ще се наложи да
разчитате на него. През целия месец ще сте доста енер-
гични в работата и ще работите перфектно в екип. Под-
ходящи за договаряне дни и за сключване на дългосрочни
споразумения и партньорства са 5-и и 19-и. А въпроси-
те, свързани с повишението ви в службата, ви съвет-
вам да повдигнете на 9-и или 28-и. Критични дни в со-
циалните ви контакти са 2-ри, 10-и, 13-и и 25-и.

Предстои ви ремонт
Съветвам ви да не го отлагате, защото това няма да се
хареса на хората, с които живеете. На 7-и, 14-и, 27-и и
30-и задължително посветете повече време на брач-
ния си партньор и на децата си (ако имате такива). Не
пропускайте да заредите с добра енергия семейното огни-
ще, за да можете после, когато сте ангажирани навън и ня-
мате време за любимите си същества, да сте по-спокойни.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни ще
се разбирате
прекрасно. Помежду
ви ще има силна
интуитивна връзка,
стигаща дори на
моменти до
телепатия. Борбата
за надмощие
помежду ви през
този месец ще бъде
заменена от
желание за
сътрудничество.

Опитайте се да
запазите
отношенията си с
Телеца
безконфликтни до 9-
и. След това те от
само себе си ще
станат хармонични.
Ако обаче не
внимавате през
първите дни на април,
няма да можете да се
насладите на тая
хармония.

Близнаци ви
избягват и дори
може да ви се
стори, че направо
се крият от вас.
Истината е, че те
се чувстват много
притиснати в ъгъла
и това им
поведение е
единственият
начин да съхранят
доброто си
отношение към вас.

Ще търсите
близостта на Рака,
макар че невинаги
ще ви е спокойно и
комфортно с него.
Този месец той не е
настроен да ви
разбира и да
прощава внезапните
промени в
настроението ви.
Не избухвайте
пред него на 10-и и
24-ти.

С Лъв отношенията ви
ще са някак...
възторжени и
изпълнени с творчески
заряд. Взаимно ще се
зареждате с идеи и
енергия за
реализирането им.
Използвайте периода,
за да свършите нещо
заедно – особено в
областта на
изкуството и дизайна.

Девите са
много изнервени
сега и имат
непоносимост
към липсата ви
на такт и
шумното ви
поведение. Ако
на 1-ви, 8-и или
15-и се
скарате,
вината ще е
изцяло ваша.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ви
очакват
финансови дела,
но и напрежение,
свързано с разпри
за пари. По-добре
не ги дразнете с
безразсъдното си
харчене, особено
ако интимният
ви партньор е
Везни.

Със Скорпиона ще сте
в непрекъснати
пререкания. И дори
когато говорите
нормално, той има
усещане, че го
критикувате или че
му се карате.
Съветвам ви да
избягвате по-
продължителните
срещи и разговори с
него.

Стрелецът е пълен с
идеи и желание за
развлечения. Вие пък
искате да
отхвърлите повече
задачи. Това
противоречие ще ви
отдалечи един от
друг. Но ако ви се
прииска забавление, в
негово лице ще
откриете най-
приятната компания.

С Козирог ви предстои
да финализирате
проект, който сте
започнали заедно преди
време. Отношенията
ви могат да се
изострят поради
недостиг на време и
изнервяне. Опитайте
се да запазите
спокойствие и ще
завършите работата
в срок.

Водолеите са
извън обсега ви.
Няма да имате
много вземане-
даване с тях
сега, но
срещите ви,
ако има такива,
ще протичат
спокойно. 

В компанията на Риби
ще се чувствате
напрегнати дори без
причина. Те сега са
твърде директни,
даже по-директни от
вас и това ви дразни.
След 11-и е възможно
да се скарате с
представител на
тази зодия. И то
много сериозно.

ОВ
ЕН

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Време е да ликвидирате остатъчните от зима-
та неразположения като хрема, кашлица или възпа-
лен синузит. Както и да се заемете със стопяване
на излишните килограми. Физиотерапията ще е
много ефективна за вас сега. �По-често се разхож-
дайте на чист въздух. На 7-и и 11-и ви препоръч-
вам да отидете на туризъм в планината, за да
прогоните стреса. �Обърнете внимание на пи-
кочо-половата система. Възможно е да се стигне
до възпалителни процеси около 10-и. �Пийте пове-
че вода и почти никакъв алкохол (особено концент-
рати). Най-много си позволявайте по 1–2 чаши чер-
вено вино. �Добре е да включите и много пряс-
но изцеден лимонов сок в менюто си. �Макар че
сте склонни към напълняване, не пазете диети
точно сега. По-скоро спортувайте.
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М
ного е важно да не губите ентуси-
азма си, да имате план за
действие и да го изпълнявате

стриктно през целия април. �В начало-
то на месеца най-накрая за вас се появява
шанс да постигнете дългоочаквана цел.
�До 10-и ви съветвам да не пропускате
срещи, да ходите на гости, щом ви ка-
нят, и да не отказвате пътуване в коман-
дировка. Бъдете динамични, за да спечелите.
�Ще ви обземе желание да се погрижите за външния
си вид. Периодът е благоприятен за промени във
външността и гардероба, както и за покупки на елега-
нтни вещи. 6-и и 14-и ще са най-успешните ви дни за
шопинг. �Ще кипите от енергия, но често ще сменяте

настроенията си. Затова е възможно да създа-
дете у околните впечатление, че сте не-
постоянни и повърхностни – нещо, което
вие категорично не сте. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Когато се срещате с хора, проявявайте
по-често своите най-добри качества – тър-

пеливост, издръжливост и способност да оча-
ровате. Ако не внимавате, вашите недостатъци ще се
откроят като петна върху скъпа дреха. �Не бъдете раз-
сеяни на 3-ти, 12-и и 27-и – има опасност да направите
груби и фатални грешки.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Още на 6-и ще почувствате особен прилив на желание да флирту-

вате и да преживеете страстни мигове. В резултат на тази по-

вишена ваша активност между 11-и и 20-и е твърде възможно

да се влюбите много силно в някого. И то съвсем ненадейно – по

време на някакво пътуване по работа или докато си седите в някой

клуб. Няма да можете дълго да криете чувствата си и скоро те дори

ще станат обект на публично обсъждане. Но се пазете от интри-

ги, които могат да се пренесат и в семейството ви (в случай

че сте семейни). �Ако чувствата ви се окажат стабилни, в бъ-

деще дори може да се стигне до брак (при някои – повторен). Но

пък има опасност този брак да спъне развитието в кариерата ви. Е,

на някои щастливци може да се удаде възможност да имат и двете –

и любов, и кариера.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ИЗБЯГВАЙТЕ КОЗМЕТИЧНИТЕ
ИНТЕРВЕНЦИИ ПО ЛИЦЕТО: на
7-и и 8-и. Има опасност от
нежелани реакции.
�НЕ ОТКАЗВАЙТЕ ЕДНА КО-
МАНДИРОВКА: на 9-и. Може
да се окаже много важна за
кариерата ви.
�НЕ СЕ РАЗСЕЙВАЙТЕ: на 3-
ти, 12-и и 27-и. Ще съжалява-
те горко за грешките, които
евентуално ще направите на
тези дати.
� УСПЕШНИ СДЕЛКИ В БИЗНЕ-
СА: на 3-ти и 17-и.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�За вас настъпва период на материален комфорт.
Замислете се сериозно за нови инвестиции,
собствен бизнес или смяна на работата с цел мате-
риално облагодетелстване. �Завладява ви стремеж
към самостоятелност и желание да реализирате отдав-
нашни свои идеи в работата. Търсете надеждни
партньори сред близките си приятели. �Телците бан-
кери ще имат успешни сделки на 3-ти и 17-и. Финан-
совите операции ще приключат блестящо, но само при
условие, че умеете да реагирате бързо и правилно при
неочаквани ситуации. �Парите сега ще идват при вас
по-лесно от всякога. �Възможно е да получите скъпи по-
даръци, кредити или наследство във вид на имущество
или пари. �На 9-и не отказвайте среща с човек, кой-
то иска да разговаря с вас по бизнес. Може да се ока-
же много ценен за вас в бъдеще. �Подредете работ-
ното си място и ако се налага, даже направете ремонт
в офиса. Това ще ви помогне да направите място за но-
вите идеи в главата си и да изхвърлите непотребните
мисли, които спъваха работата ви до този момент. 
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Хармонията вътре във вас
ще зарази и другите. Спокойно можете да си позволите
да изразявате по-ясно своите чувства и да заявявате по-
категорично потребностите си от нежност. Със сигур-
ност ще получите адекватни отговори. Когато говори-
те с някого, се постарайте да бъдете максимално точни,
ясни и кратки. Опасността от глупави недоразумения е
голяма и затова е добре да положите усилия, за да я пре-
дотвратите.

Ще имате влияние над шефовете си
Особено над решенията им да направят инвестиции. Сега е
моментът да „развържете” езика си и да ги убедите в не-
що, в което вие сте абсолютно сигурни, че ще завърши
добре за всички на работното място. Планетите са на ва-
ша страна. Подходящи дни за такива разговори са 3-ти,
9-и и 10-и. Използвайте чара си и не пестете думи, но в съ-
щото време бъдете много точни, когато поднасяте фак-
ти в подкрепа на своята теза. Защото, ако шефовете ви
се усъмнят, че се опитвате да ги манипулирате, ще съси-
пете всичко за един миг.

Разчитайте на помощта на приятелите
След 7-и един приятел ще ви помогне да постигнете
важна за вас цел. Явявайки се неформален лидер в своето
обкръжение, не забравяйте, че колкото по-благородни са
целите ви, толкова по-широк кръг от надеждни хора и при-
ятели ще привлечете.  
Не реагирайте твърде емоционално на незначителни прия-
телски забележки. Не издребнявайте и когато става дума
за пари, защото може да се стигне до нежелани конфликти.
Малко повече търпимост ще ви помогне да преодоле-
ете напрегнатия 16 април.

В ролята на добрия вълшебник
Вие ще сте този, който устройва весели празници с игри и
подаръци за децата. Може да организирате пикник. Малки-
те ще бъдат много щастливи. А за вас щастието на хора-
та, които обичате, е било винаги извор на нови сили и
енергия. На 19-и направете по-голяма покупка за дома.
Съпругът/та ви ще бъде изключително доволен/а и този
ваш жест може да се превърне в повод за сдобряване (в слу-
чай че сте били скарани).

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен могат да
възникнат
противоречия и
конфликти в
началото на месеца.
И ако искате да
запазите добрите си
отношения, до 9-и
бъдете по-
толерантни с него.
Внимавайте какво и
с каква интонация
казвате.

С останалите
Телци сте в
равновесие.
Разбирателс-
твото помежду
ви е перфектно.
Взаимността –
също. Спокойно
можете да се
облегнете един
на друг в трудни
моменти.

С Близнаци ви
очакват силни
положителни
емоции. Още през
първите дни на
април между вас
има шанс да
възникне бурна и
вълнуваща връзка.
Но за жалост –
краткотрайна.
Имайте го
предвид.

Отношенията ви с
Раците могат да се
характеризират
като топли и
доверени. Възможно
е да имате сходни
бизнеспланове, така
че ако търсите
бизнеспартньор,
можете да го
намерите сред
представителите
на този знак.

С Лъвовете общуването
ще е доста сложно,
защото сте много
изнервени.
Хармоничните
отношения са почти
невъзможни, но с повече
такт и внимание поне
можете да постигнете
сътрудничество. На 12-
и и 13-и не влизайте в
пререкания с тях.

Девите обичат да
оспорват всичко,
което казвате, и да
намират кусури на
всичко, което
правите. Това няма
как да ви харесва и е
желязно основание
да отстоявате
позициите си пред
тях. Критични дни
за отношенията
ви са 1-ви и 13-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ви очакват
недоразумения, но
не и сериозни
конфликти. Бъдете
внимателни, когато
им предавате и
приемате
информация от тях.
И изпълнявайте
точно всички поети
ангажименти.

Със Скорпионите
отношенията ви
ще са прекрасни,
стига да не
загубите мярка в
изискванията си
към тях. Ако го
направите, те
ще ви
затръшнат
вратата под
носа.

Един Стрелец може да е
в центъра на заформила
се интрига около вас.
Това може да ви ядоса и
да ви накара да
направите куп грешки в
общуването и в
действията си. Ако се
ръководите само от
емоциите в
отношенията си с него,
ще сбъркате.

С Козирог
отношенията ви ще
са чудесни през април.
Спокойно можете да
му се доверите и да
му възложите
отговорни задачи.
Всичко ще бъде
свършено перфектно
и с чувство за
отговорност.

Водолеите ще ви
впечатляват силно,
особено през
първите дни на
април. Но
внимавайте с тях,
защото може да се
окаже, че сте
попаднали в капана
им. Те са твърде
непредвидими този
месец.

С Риби
общуването ще
ви доставя
огромно
удоволствие.
Даже е възможно
да се влюбите в
представител на
този знак между
2-ри и 5-и. Лошо
няма, както се
казва. 

ТЕ
ЛЕ

Ц
ТЕ

ЛЕ
Ц
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БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Искате всичко да се случва сега и веднага.
Сложете спирачка на импулсивността си.
Сега е много важно да бъдете последо-
вателни и да съставите план на прио-
ритетите си. Не започвайте нищо ново,
преди да сте приключили старото, защото
ще се оплетете като пиле в кълчища в
много работа. ��Успех очаква всички, кои-
то се занимават с организаторска дей-
ност. ��Имайте предвид, че на 2-ри и 10-и
планетите ще ви поставят в много рис-
кована финансова ситуация. Ако успеете
да я овладеете, материалното ви благопо-
лучие е гарантирано. Ако не, има опасност
да влезете в продължителен период на без-
паричие, а някои дори ги заплашва банкрут.
��11-и и 21-ви са подходящи за шопинг
дни, но също и за дългосрочни инвести-
ции. ��Не се поддавайте на изкушението
да сменяте работата си, изчакайте изве-
стно време, защото има риск да останете
дълго време без сигурни доходи.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��През първите десет дни на месеца ще ви обземе жела-

ние да се усамотите. Но не ви съветвам да го правите. Сек-

суално активни сте и ако се изолирате, ще се изнервите още

повече. ��След 8-и меланхоличното ви настроение постепен-

но започва да се разведрява. Възможно е даже да се впусне-

те в безразборни интимни връзки. Ще привличате към себе

си вниманието на противоположния пол дори без да полагате

особени усилия. Повече умереност в любовните увлечения

обаче няма да ви е излишна. ��Ако сте семейни, бъдете

нащрек – възможно е да направите грешки, които да съсипят

брачната хармония. ��На 26-и се пазете от случайни сексуал-

ни контакти, защото могат да навредят на здравето ви.
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ВВ
началото на месеца ще сте много из-
нервени. Всяка дреболия ще ви вади
от равновесие. Няма да сте в състоя-

ние да контролирате този процес. И това
ще ви принуди да си мислите, че нищо не ви
върви. В този случай най-добре е до 5-и да
не предприемате сериозни стъпки в коя-
то и да е област от живота. ��Първите 10
дни от април са подходящи за довършване на
отдавна запланувани неща или за по-дълго пъту-
ване (но не по работа, а за удоволствие). ��На 10-и не
се захващайте с нищо. Отдайте се на разходки или на чете-
не на книга. ��От 11-и навлизате в доста по-ведър период
– получавате шанс да разгърнете творческия си заряд.
Чувствата ви ще са променливи, което ще подпомага ражда-

нето на оригинални идеи в главата ви. Не е
изключено дори да получите просветле-
ния, от които вашите съмишленици ще
са много впечатлени. ��Вашата харизма
ще е неустоима на 22-ри. Ще се превърне-
те в неформален лидер. ��В края на месеца
ще ви обземе желание да промените нещо

във външността си. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспектина лошите аспекти

��В никакъв случай не действайте импулсивно на 2-ри
и 10-и. ��На 13-и и на 16-и бъдете максимално пестеливи в
думите си, а на 25-и е добре, ако е възможно, да си остане-
те вкъщи – далеч от делничните грижи.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ОПАСНОСТ ОТ ТРАВМИ: на 16-и и 24-ти.
Пазете се от порязване или от навяхва-
не и даже счупване на крайниците.
�� ЧАРЪТ ВИ ЩЕ Е НЕУСТОИМ: на 22-ри. Из-
ползвайте ситуацията в своя полза.
�� ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ
ИНВЕСТИЦИИ: 11-и и 21-ви.
�� РОМАНТИЧНА ВЕЧЕР: на 19-и. Може да
сте в компанията на постоянния си
партньор, но може и да се срещнете с
човек, който ще се превърне във ваш лю-
бим в бъдеще.

ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Нервността ви може да провокира гла-
воболие, гастритни болки или сърцебиене.
Но тези неразположения не са сериозни. Затова
не ги лекувайте със силни лекарства. Имате
нужда просто от почивка. ��За да подпомог-
нете организма си в този период, е добре
да пиете много чай от жълт кантарион.
Тази билка, освен че ще успокои нервната ви
система, е чудесно средство и срещу пролетна
умора. ��14-и е подходящ ден за започване
на прочистваща диета, но не се подлагайте
на пълно гладуване, защото то не е препоръ-
чително за вас сега. Заложете на леките хра-
ни, на плодовете и зеленчуците. 
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ТТрудни отношения с роднинитерудни отношения с роднините
Причина за това може би ще са вашата разпиляност и лип-
са на последователност в думите и действията. В среда-
та на месеца се оформя ситуация на принципни разног-
ласия с роднинското ви обкръжение. Желателно е моти-
вирано и спокойно да обясните своята позиция, като даде-
те право на всеки да изкаже своята гледна точка. Не се
опитвайте да се налагате – това ще доведе единствено
до конфликти. Пък и е спорно дали самите вие ще остане-
те дълго на мнението си, което така яростно сте готови
да защитавате в момента.

Проблематични партньорстваПроблематични партньорства
Независимо дали става дума за отношения с брачния
партньор, или със съдружниците ви в бизнеса, екипната
дейност няма да ви спори. Натрупали са се нерешени проб-
леми, които затрудняват взимането на единодушни реше-
ния. Ако към това се прибавят и вашата изнервеност, бър-
зорекост и избухливост, резултатите се очертават като
лоши. Ако си втълпите, че бракът ви е провален, съветвам

ви да не избързвате с решение за разтрогването му. Защо-
то през май дори и раздялата ще протече много по-леко и
без травми за вас. Критични дни за брачните ви отно-
шения са 9-и, 10-и и 17-и. Не ви съветвам на тези дати да
водите разговори за изясняване на отношенията.

Приятелите ви обичатПриятелите ви обичат
Те ще ви помагат безрезервно да освобождавате напреже-
нието. Очакват ви много приятни срещи с тях. Възможно е
дори някой от тях в този момент да изиграе решаваща ро-
ля за запазване на брачните ви отношения. Понякога
отстрани нещата изглеждат по-различно и близък прия-
тел, на когото вярвате, ще ви даде наистина ценен съвет.  

Бъдете нащрек с шефоветеБъдете нащрек с шефовете
Независимо че давате ценни идеи, началниците ви ще се
подразнят вероятно от начина, по който ги изразявате. На
някои Близнаци острият и безапелационен език може да
коства дори работата. 1-ви, 8-и и 14-и са крайно непод-
ходящи дати за срещи и разговори с шефа. Отложете ги
за по-късно. Най-добре чак за другия месец. 

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ АПРИЛАПРИЛ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Овенът ще ви
създава
дискомфорт с
присъствието си и
ще ви притеснява
по необясним
начин. Ще имате
чувството, че той
ви наблюдава под
лупа и че
постоянно ви
критикува. Но
това е само
чувство.

Телецът е знак,
който може да
провокира любовни
трепети в
страстната ви
душа. И понеже
сте романтично
настроени сега,
най-добре би
откликнал на
настроението ви
именно
представител на
Венериния знак.

С другите
Близнаци няма да
сте в синхрон.
Словесните дуели
ще са в основата
на общуването
ви. Но поне пък
можете да си
„сверите
часовника” с
тяхната
информация.

Към Раците
изпитвате силно
влечение. Вероятно и
то е провокирано от
изострената ви
чувствителност и
жажда за романтика,
които са ви обладали
напоследък. За
разлика от Телците
обаче за Раците не е
сигурно, че ще
откликнат на
чувствата ви.

С Лъва бъдете много
внимателни.
Особено ако ви е
верен приятел.
Възможни са
недоразумения,
които ще влошат
трайно
взаимоотношенията
ви. Бъдете
стриктни в
изпълнение на поети
обещания към него.

Контактите ви с Дева
са в процес на
хармонизиране. Но в
очите на околните
изглеждате все още
така, сякаш не се
харесвате. Истината
е, че сте уморени от
напрежението.
Избягвайте
общуването с Деви
на 1-ви, 9-и и 15-и. Ще
ви изядат с
парцалите.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
В компанията на
Везни ще се
почувствате добре
още през първите
дни на април.
Приятната
атмосфера, която
заедно създавате, ще
привлече към вас и
други хора. Възможно
е даже да формирате
екип, независимо с
каква цел.

Скорпионът се е
отдръпнал от вас сега.
Помислете дали не сте
сгафили пред него с
неволно изпуснати
думи или с
невнимателно
отношение. И
побързайте да
изясните
отношенията си, за да
не станете персона
нон грата за него.

Стрелец е
добронамерен към
вас. Всичко, което
ви привлича и
отблъсква в него,
се дължи на
факта, че много си
приличате. 8
април се
очертава като
прекрасен ден за
контактите ви
със Стрелци.

Всеки опит от ваша
страна да
преодолеете
безразличието на
Козирога ще завърши
с неуспех. Затова ви
съветвам да не
бъдете инициатори
на срещи с
представители на
тази зодия през
април.

Водолеят е
добронамерен
към вас,
независимо че
обича да ви
критикува.
Гледайте да не
влизате в
спорове с него
след 18-и и ще
запазите
отношенията
си добри.

С Рибите ще си
имате големи
проблеми. Те не са
свързани непременно
с шумни конфликти,
по-скоро с постоянно
напрежение, което
взаимно ще ви
изнервя. Общуването
ви ще е изпълнено с
недомлъвки и
подозрения.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�До 9-и може да изпитвате силно нервно напре-
жение. Ще се чувствате разсеяни. И най-малкото не-
що ще ви изкарва от равновесие. Съветът ми е по-
често да излизате на разходки на чист въздух и да си
лягате по-рано. За да успокоите нервите си, пийте
чай от маточина. �Не прекалявайте с тортите и
тестените изделия, защото има опасност да нат-
рупате излишни килограми. Предлагам ви да ограни-
чите приема и на други калорични храни. Малко аске-
тизъм в храненето ще ви се отрази добре. �Обърне-
те по-специално внимание на опорно-двигателния
апарат и на кожата си. �През седмицата от 8-и до
14-и си забранете да слагате в уста мазни храни. Не
пийте и алкохол. Възможни са храносмилателни
проблеми и жлъчни колики. И понеже сте стриктни
в спазването на правила, може би сега е моментът
да помогнете на организма си да се пречисти. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Ще имате огромно желание да изречете на глас пред люби-

мия човек всичко, което ви мъчи напоследък. А именно, че се

чувствате неразбрани, а често пъти – и отхвърлени и пренеб-

регнати. Очаквате човекът, който е обект на вашите

чувства, сам да се сети какви са емоционалните ви потреб-

ности. Но това е почти невъзможно. Така че проблемът е ос-

новно във вас. �На 5-и и 19-и съберете сили да поговорите

откровено с него/нея и изведнъж ще се почувствате не-

вероятно облекчени и заредени с нови преживявания. Най-

важното е, че ще разкриете пред любимия човек страни от

вашата чувствителност, за които той дори и не e подозирал.

�В края на месеца (около 28-и) някои Раци ще се влюбят

страстно, но ще им се наложи да крият любовта си. Това

ще стане причина за много главоблъсканици и безсънни нощи.
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И
зпълнени сте с оптимизъм. Щедрост-
та ви няма да знае граници. Но вни-
мавайте да не изгубите чувството

си за мярка. �Популярността ви ще расте
и ще ви носи дивиденти. Можете да се въз-
ползвате от тази ситуация дори и при слу-
чайни запознанства. �Особено харизма-
тични ще сте в началото на месеца. На 1-
ви, 8-и и 9-и имайте готовност за по-голя-
ма обществена активност. �При някои от вас
ще се появи много силно интуитивно усещане за нова
перспектива в живота. �Желанието за повече власт ще
промени поведението ви и това няма да остане скрито за
околните. Има дори сериозен риск те да използват тази ва-
ша слабост и да се окажете в центъра на добре замислен

шантаж. И то от страна на хора, които са
от близкото ви обкръжение. �Имайте
предвид, че между 13-и и 16-и сте склон-
ни към самозаблуди и илюзии, което ще
ви направи и доста нерешителни. А то-
ва е време, когато от вас ще се иска да бъ-
дете по-активни и настъпателни. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Парирайте неувереността си, особено по финан-
сови въпроси. �Овладейте в разумни граници желанието
си да властвате и да правите кариера, за да не си навлече-
те гнева на враговете си. �На 10-и и 13-и не започвайте
нищо ново.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Предстои ви един много силен месец по отноше-
ние на социалните ви контакти и бизнесплановете
ви. Голяма част от времето си ще посветите
на своето израстване в кариерата. И дори ще
имате попътен вятър. Интуитивно ще се настрой-
вате на вълната на съмишлениците си и с невероя-
тен нюх ще откривате изгодните за вас материал-
ни източници. Ще изпитвате удовлетворение от
работата си. �На 7-и ще получите пари от нео-
чаквано място. Не бързайте да ги влагате веднага
в следващ проект. За известно време бъдете по-
сдържани в инвестирането и харченето на па-
ри, макар че приходите ви ще са удовлетвори-
телни. �Месецът е благоприятен за провеждане на
делови срещи и разговори и за правене на планове,
но не и за сключване на договори и за сътрудничест-
во с партньори чужденци. �Съветвам ви да не
участвате в непочтени сделки. Интуитивно вие ще
разберете кои са почтени и кои – не. �15-и и 28-и
са дни, благоприятни за публични изяви.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�ДНИ ЗА РАВНОСМЕТКА: 10-и
и 13-и.
�НЕ ИНВЕСТИРАЙТЕ И НЕ ХАР-
ЧЕТЕ ПАРИ ЗА ГЛУПОСТИ: до
19-и.
�ШАНС ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КА-
РИЕРАТА: на 15-и и 28-и. На
тези дати има голяма веро-
ятност да ви повишат и зап-
латата.
� СТРАСТНА ЛЮБОВ: в края на
месеца. Преживяването си
струва, защото ще остави
трайна следа в живота ви.
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Потребност от общуване
Периодът на изолация свършва и сега сте обладани от при-
лив на енергия и потребност от общуване. След средата
на месеца това ще го забележат и околните. Имате нужда
да съберете съмишленици около себе си, да ги обедините с
идеите си. Разчитайте на силната си интуиция в тази по-
сока. Основният ви враг е вашата крехка емоционалност и
деликатна чувствителност. На 3-ти и на 11-и избягвай-
те спонтанни емоционални действия или изказвания –
може да ви струват скъпо. На 9-и бъдете по-гъвкави,
ако ви се налага да водите преговори. На 15-и има голя-
ма вероятност да ви забележат, особено ако не се стъ-
писате и демонстрирате открито позициите си. Де-
нят е окуражителен за разговори с началници и висши
служители.

Обърнете внимание на децата
Между 8-и и 12-и те ще имат нужда от вас, макар и да
не го осъзнават ясно. Опитайте се да останете вкъщи,

на тяхно разположение. Не ги поучавайте, не ги упреквай-
те и не им правете нервни забележки. Просто ги обичайте,
както само вие можете. Особено деликатни с децата
трябва да сте през първата седмица на месеца, когато има
опасност да ги укорите несправедливо, за което после ще
съжалявате.

Не бъдете мнителни с любимия човек
Нямате основания за безпокойство. Всичко е във фантази-
ите ви. Затова е добре да не правите забележки, продик-
тувани от ревност, на интимния си партньор. Стиснете
зъби поне до края на месеца и не го упреквайте за щяло и за
нещяло. В никакъв случай не давайте ухо на клюките, с кои-
то ваши „доброжелатели” ще ви залеят. 
Посвещавайки цялото си време на кариерата, напоследък
вие сте позанемарили семейния уют, което, естествено,
няма да се хареса на човека, с когото живеете. Възможно е
той да ви се сърди за това. На 10-и и на 13-и не си позво-
лявайте да избухвате пред любимия/любимата, за да
не стане от играчка плачка.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
В компанията на
Овена ще се
чувствате
напрегнати. И най-
малката реакция
от негова страна
може да ви извади
от равновесие. Но
не му се сърдете
и не го
овиквайте
излишно на 10-и и
24-ти.

Телецът може да ви
подаде ръка в много
критичен за вас
момент. Това е
знак, че е готов на
стъпки в посока на
бъдещото ви
партньорство. Но
не бързайте.
Оставете
сближаването с
него за другия
месец.

Близнаци усилено ще
търсят вашата
близост. Но вие май
не сте склонни да
откликнете на
техните опити за
сближаване. Дръжте
се обаче по-
деликатно с тях.
Хладното ви
отношение може да
бъде възприето като
високомерие.

С другите Раци ще
ви е доста
напрегнато. Най-
добре ще
направите, ако
сведете
разговорите и
срещите си с тях
до минимум. На 3-
ти и на 10-и не
изричайте силни
думи в тяхно
присъствие.

С Лъва ви очакват
силни емоции и
ползотворна
работа, така че го
включете в списъка
на съмишлениците
си. Дайте му право
да се чувства
избран и оценен. Ако
не зачитате
мнението му, ще го
разгневите.

Очертават се
конфликти на
работното място с
Дева на 1-ви, 10-и и 16-
и. Не се поддавайте на
провокации от страна
на трети лица.
Послушайте вътрешния
си глас и
справедливостта ще
възтържествува над
мнителността и гнева
ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни са на ваша
страна, независимо
че искат да
използват
нарасналата ви
активност и за
свои цели. Не
постъпвайте
егоистично с тях.
Дръжте се с тях на
принципа „печеля
ли аз – печелиш и
ти”.

Със Скорпионите
хубавият период на
отношенията ви
продължава,
независимо от
някои случайни
спречквания, които
ви очакват около
10-и. Преобладаващо
общуването ви е
изпълнено с повече
положителни
емоции.

Обърнете по-
специално
внимание на един
Стрелец през
този месец.
Особено ако има
представител на
тази зодия в
екипа, в който
работите. Той ще
ви окаже много
ценна подкрепа в
труден момент.

Критикарството ви
може да стане причина
за размяна на остри
реплики с Козирога.
Замислете се обаче дали
изречените от вас силни
думи са справедливи и
основателни. На 10-и и
на 23-ти има опасност
да проявите
неоснователно
раздразнение към един
Козирог.

С Водолей сте в
хладни отношения.
От известно време
той ви натоварва със
своите проблеми, но и
вие не давате знак, че
това ви дразни. Добре
е между 8-и и 15-и
да му покажете
ясно, че не искате да
сте кошчето му за
душевни отпадъци.

С Риби ви
предстои хубав,
изпълнен с
положителни
емоции и
преживявания
месец. Виждате
и чувствате
нещата по един
и същ начин и
това ви кара да
се чувствате
особено близки.
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К

РА
К

Бела, брой 4 (110), 2007
121



БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Ще се почувствате доста по-уверени и
спокойни за бизнеса си. Ще проведете блестя-
щи делови срещи и ще сключите изгодни за вас
договори и споразумения. �На 18-и, 19-и и 20-и
държавните институции няма да ви правят
бюрократични спънки. Използвайте тези да-
ти, за да си свършите работата. �На 17-и и
18-и ще получите шанс да докажете на какво
сте способни и да проявите организаторския си
талант. Резултатите ще бъдат от полза не са-
мо за вас, но и за всички, които са ви повярвали и
са ви гласували доверие. Това може да ви направи
неформален лидер или дори шеф на екип. �Във
финансов план се очертават неочаквани па-
рични постъпления. За вас стартира благоп-
риятен финансов период, който може да
продължи цели две години. �В края на месеца
ви се отваря възможност да направите успешна
инвестиция. Но бъдете разумни, защото от нея
зависи какво ще печелите в бъдеще.
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К
апризната съдба ще ви подари в нача-
лото на месеца надежда, но още
около 10-и ще се почувствате излъ-

гани в очакванията си. Иска ви се да успя-
вате навсякъде и да се радвате веднага на
успеха си, но знаете, че това в живота не
се случва. Въпреки всичко звездите са бла-
госклонни към вас. Вие просто не одобря-
вате скоростта на случване на щастието.
Ентусиазмът, с който винаги започвате нещо но-
во, е огромен, но винаги когато усетите, че темпото
се забавя и че нещата не се нареждат лесно, сте склонни да
се откажете. Е, сега не правете това! �След 14-и отново
ще имате прилив на енергия, но вече не толкова за ра-
бота, колкото за обучение и развлечения. През втората
половина на април можете да се захванете с повишаване на

степента на образoванието си. �Лъвовете,
родени на и около 10 август, ще се
чувстват обаче изтощени и ще ги обзе-
ме желание да си починат. Добре е да се
подчините на призивите на тялото и на ду-
шата си, защото за вас този период е от-
реден за размисъл, а не за действия. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Липсата на търпение може да ви доведе до сил-
ни психически сривове, така че е добре да започнете с ав-
тотренинг в тая посока. Не бъдете припрени и експанзив-
ни. �Опитайте се да пуснете контрола и да оставите из-
вестно време нещата да се случват от само себе си. Кол-
кото – толкова.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ШАНС ЗА ИЗГОДНА ИНВЕСТИ-
ЦИЯ: през последната седмица на
април.
�ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ: след 14-и.
�ПОДХОДЯЩИ ДНИ ЗА ЛЮБОВ-
НИ СРЕЩИ: периодът между 6-и
и 9-и, както и датата 25-и. Въз-
можно е да срещнете своя лю-
бим/любима, ако нямате сериоз-
на връзка.
�НЕ ПРОЯВЯВАЙТЕ ЕГОИЗЪМ И
САМОВЛЮБЕНОСТ: в началото на
месеца.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Съветвам ви да стартирате по-интензивна програма
за спортуване. Избягвайте обаче екстремните спортове,
защото има опасност от травми (предимно на краката).
�На 9-и и 10-и е възможно да се почувствате отпад-
нали. Но състоянието ви не е обезпокоително. Опитайте
се да туширате изблиците на еуфория или на гняв с раз-
ходки сред природата. �На 14-и и 15-и не се подлагай-
те на по-кардинални козметични интервенции или
хирургични намеси. Има опасност от бактериални ин-
фекции. Ако имате нужда да свалите натрупалите се
през зимата килограми, стартирайте диета още на
2-ри. Не е нужно да полагате извънредни усилия – просто
ограничете консумацията на мазни храни, алкохол и слад-
киши. Яжте повече ръжен хляб. Резултатите ще се проя-
вят още на втората седмица.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Толкова сте възторжени от успехите си в другите области, че тази

позитивна енергия ще се пренесе и в личния ви живот. Ще се радвате

на много внимание от страна на противоположния пол и това може да

бъде повод за недоразумения с постоянния ви интимен партньор.

�Ако нямате в момента такъв, сега е време да го срещнете. Ще

имате доста обожатели, особено в началото на месеца. От вас се

очаква да направите разумен избор. Не се втурвайте към онзи/онази,

който най-много ви ласкае. Обърнете повече внимание на кандидати-

те/кандидатките, които ви ценят и дори ви критикуват градивно от

време на време. �Връзката, която ще създадете през този пери-

од, има шанс да е за цял живот. Помислете добре кое си струва по-

вече – да получавате високопарни овации и да ви ухажват фалшиво или

да изградите честни отношения, пропити от безусловна любов. Ваши-

ят нарцисизъм доста често е пречка за любовните ви несполуки.
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Като разпънати на кръст сте
Ще ви се наложи да водите много разговори и да общувате
с хора на различни нива. Ще обновите връзките и контак-
тите си. Доста сте напрегнати и е много възможно да
предадете това свое напрежение и на хората, с които об-
щувате. Но преди всичко – на най-близките ви. Ако сте
обвързани, ще се чувствате като разпънати на кръст – от
една страна, ще ви тормозят служебните ангажименти, а
от друга – семейните. 

Сериозни изпитания с интимния партньор
заради породилото се недоверие помежду ви. Помъчете се
по-бързо да решите проблемите, независимо дали вие сте
сбъркали, или той. На 2-ри и 10-и бъдете изключително
внимателни и деликатни с него. Ако се наложи да дава-
те обяснения, най-добре съберете кураж и го направе-
те. Налага се да проведете откровен разговор. Само по

този начин с взаимни усилия ще спасите връзката си. Ако
обаче решите, че сте абсолютно прави и няма какво да
обяснявате, вратата може да се хлопне завинаги зад гърба
ви и после да съжалявате за неположените усилия да задър-
жите любимия човек. 

Не избухвайте пред колегите
Усещането, че постоянно ви оказват подкрепа, не е илюзия.
Не се поддавайте на моментни гневни настроения и не си
позволявайте груби забележки по техен адрес, защото то-
ва може да влоши ситуацията за броени минути. А за капак
може дори да се окаже, че не сте и прави. Затова бъдете
по-умерени и в никакъв случай не избързвайте, преди да
проверите от първа ръка или сигурен източник информаци-
ята, която ви е предизвикала да избухнете. Най-добре дай-
те време на човека срещу вас да осъзнае къде е сбъркал и
тогава се опитайте да поговорите спокойно с него.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овните ви
очакват творчески
срещи и разговори.
На 8-и, 16-и, 17-и и
25-и е възможно да
стартирате общ
проект, свързан с
дизайн или някое
от изкуствата. Не
подценявайте дори
и най-глупавото на
пръв поглед
предложение от
тяхна страна.

Телец не е сред
феновете ви през
април. Постоянно ще
ви ругае и ще ви прави
иронични забележки.
Вие, естествено, няма
да останете по-назад.
Съветвам ви да
запазите
самообладание на 12-
и и 13-и, за да не
стигнат
отношенията ви до
сериозен срив.

Само
абсолютната
точност и
коректност
може да
предотврати
спречкванията
ви с Близнаци.
Използвайте
прекрасното си
чувство за
хумор, ако
видите, че
нещата
загрубяват.

Вие сте емоционално
увлечени по един
представител на
зодия Рак. Той е на
същата вълна като
вас, но
тактичността не е
най-силната му
черта през април.
Затова проявете
великодушие и не се
обиждайте от
незначителните му
прояви на
невнимание.

С другите Лъвове
сте в деликатна
ситуация. Понеже
сте еднакво
чувствителни и
активни, не е зле да
се пазите от
спорове и
пререкания през
целия месец.
Особено силни
тенденции за
избухване на
конфликти има на
6-и и 7-и.

С Дева месецът
може да започне
ужасно! Конфликт
на 2-ри може да се
отрази зле на
здравето ви и да
провокира
главоболие, високо
кръвно налягане или
симптоми на нервно
пренапрежение. По-
добре не се
срещайте с Деви на
тази дата.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са много
добронамерени към
вас и всякакви
договори и
споразумения
помежду ви ще се
увенчаят с успех.
Ако са ваши
началници, периодът
е подходящ за
водене на делови
преговори по
финансови въпроси.

Въпреки напрежението
помежду ви със
Скорпиона ще си
сътрудничите добре,
стига да сте напълно
лоялни към него. В
никакъв случай не се
опитвайте да му
демонстрирате
каквото и да е
надмощие или да
коригирате негово
решение на 5-и.

Стрелецът е
много разсеян
през април. Ако го
атакувате с
упреци и
забележки, може
да се стигне до
конфликт. Най-
добре е да
поемете някои
от неговите
функции или да го
наблюдавате по-
изкъсо.

Козирогът може да
се впусне в
нравоучителни
тиради, които ще
ви досадят до
смърт. Добре е
обаче или да не се
срещате, или
търпеливо да го
изслушате. Всяко
непокорство от
ваша страна ще
бъде таксувано като
неуважение.

С Водолей
отношенията ви са
сложни.
Напрежението
помежду ви няма да
се стопи. Ще става
по-лошо. Не е сега
време да решавате
каквито и да е
проблеми. Пазенето
на дистанция е най-
добрата
стратегия.

Риби като че ли
владеят
положението и
всякакви опити да
им изземете
функциите ще
бъдат наказани
сурово. Ако са ви
началници, в
никакъв случай не
им се
противопоста-
вяйте през този
месец.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е добро, но не е зле да се погрижите за психологическия
си комфорт. Защото тялото реагира отмъстително, когато психика-
та се претовари. �Нужна ви е почивка. Съветвам ви да използва-
те уикендите за разходки на чист въздух. Важното е да смени-
те обстановката. �През април има риск от фалшиви тревоги за
влошаване на здравето. Каквито и симптоми да се появят, бъде-
те по-критични към поставените ви диагнози. Направете консул-
тация поне с още един лекар. Не предприемайте самолечение. �Въп-
реки че нито една крайност не е полезна, ако състоянието ви позво-
лява, опитайте се да не пиете лекарства през този месец.
�Възможно е да се появят кожни проблеми на 12-и и 18-и. Има
риск също и от хранителни отравяния. Особено внимателни бъдете
към консумацията на месни консерви. Избягвайте консумацията на яй-
чени кремове и сосове, както и на нетрайни колбаси. Внимавайте съ-
що и с храните, съдържащи прясно мляко и сметана. �За да си набави-
те ценни белтъчини, яжте повече кисело мляко и обезсолено сирене.

CMYK-124

В
началото на месеца ще ви се наложи
да се борите за своите права и да
отстоявате жизнените си принци-

пи. Проявете новаторски подход – само по
този начин ще се освободите от ненужни
задължения, които са ви затрупали, както
в личния, така и в обществения живот.
Ако имате сили да отстоявате позицията
си, това ще ви донесе много скоро заслужена
награда. �На 12-и можете смело да се изяви-
те в публичния сектор (например чрез лекция,
публикация или интервю). Успехът ви ще е голям и е
възможно да ви отвори нови врати. �Периодът е бла-
гоприятен да положите усилия и да се освободите от пос-
тоянните си страхове. Имате подкрепата на звездите.
�Само по отношение на бита бъдете много внимателни,
защото са възможни проблеми и аварии. На 6-и избягвайте

да извършвате ремонтни работи с елект-
рически режещи инструменти. На тази
дата проверете дали сте изключили и
електроуредите, преди да излезете от
вкъщи. �През последната десетдневка
на месеца ще се активизира темата за
пари, които не сте изкарали със

собствен труд. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Бъдете особено внимателни с пари, дошли ви наго-
тово, защото разточителството ви може да ви съз-
даде невероятни проблеми. �Стремете се да бъдете
оригинални и нестандартни, не се придържайте към позна-
тото и сигурното. Приемете хвърлената ви от съдбата
ръкавица и рискувайте.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Фокусирайте се върху по-дъл-
госрочните си цели. Използвай-
те времето, за да съберете
важна информация. �Април е
благоприятен за нови начинания
месец. Не предприемайте такива,
които изискват твърде големи ин-
вестиции, защото може да оста-
нете разочаровани. �На 17-и има
опасност от неочаквани кадро-
ви размествания. Не си създавай-
те излишни врагове точно преди
тази дата. �След 20-и деловата
ви активност ще се повиши. Как-
то и желанието за бърз финансов
резултат. Не прекалявайте с ам-
бициите в тази посока, защото
има риск да станете жертва на
самозаблудите си или на измамите
на други хора. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Вашият интимен и емоционален живот напоследък не ви въо-

душевява. Имате усещане за празнота, а то води до общ спад на

тонуса ви и до чувство на неудовлетвореност. Причината е, че не

знаете какво точно искате. Изяснете си какво очаквате от люби-

мия човек и какво сте готови да му дадете в замяна. Ако не намери-

те сили  конкретно и ясно да заявите какви са намеренията ви и как

виждате от тук нататък съжителството си, няма да можете да

хармонизирате отношенията си. �Купоните и хубавите компании

ще ви действат много освежаващо и зареждащо, така че не ги избяг-

вайте. Нищо чудно точно на купон да срещнете човек, който

да ви изведе от унинието. �На 6-и ви очаква романтична среща –

не се опитвайте да я отложите или пък да я превърнете в делова.

�На 16-и, 18-и и 25-и не ви съветвам да си уреждате любовни сре-

щи, защото психически няма да сте в кондиция.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЯКОИ ОТ ВАС МОГАТ ДА ПО-
ЛУЧАТ НАСЛЕДСТВО: през пос-
ледните десет дни от месеца.
� СЪБИРАЙТЕ ЕНЕРГИЯ: през
първите 10 дни на април, за да
можете да се развихрите след
11-и. Особено в работата. 
�НЕ СКЛЮЧВАЙТЕ НОВИ БИЗ-
НЕСПАРТНЬОРСТВА: през целия
април.
� БУРНИ ЛЮБОВНИ ПРЕЖИВЯ-
ВАНИЯ: на 12-и. Това е ден за
разтоварване и развлечения.
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Повече социални контакти
Нарасналата ви обществена активност, естествено, ще е
придружена от известна нервност при общуване. Обуздай-
те раздразнителността си, защото сега е моментът да
спечелите обществена подкрепа.
Най-силно изразено напрежение ще има в отношенията ви с
бизнеспартньорите. Недоразуменията ще следват едно
след друго. Не спорете и не се опитвайте да се налагате.
Дори и да постигнете успех, след 21-ви отношенията
ви отново са заплашени от разрив. Най-доброто, което
можете да направите, е да се помъчите да запазите само-
обладание и да не се заяждате с тях. Не бъдете дребнави
и прекалено придирчиви на 2-ри, 10-и, 13-и и 18-и. 4-ти
не е подходящ ден за разговор за пари. Ако повдигнете
тази тема, може да се стигне до скъсване на взаимоотно-
шенията с бизнеспартньорите.

Предател в колектива
На 13-и може да се сблъскате с предателството на ко-

лега, на когото сте имали доверие. Не показвайте пред
другите колеги как се чувствате, а още по-малко пък
обсъждайте ситуацията. Излишните коментари могат да
доведат само до нови интриги и сплетни. Изчакайте изве-
стно време обстоятелствата да се изяснят и емоциите
ви да се уталожат и тогава предприемайте каквото и да
било. Съветвам ви да действате след 25-и. В случай че
сте шеф, не правете този месец никакви кадрови размест-
вания, съкращения или уволнения. Ще се отрази зле на целия
колектив.

Хладни, но спокойни семейни отношения
Почти не отделяте време за дома си и за любимите си хо-
ра. Има обаче решение на проблема и то е да не се
чувствате длъжни вие да разведрявате атмосферата. Поз-
волете на другите около вас да се развихрят. Не им праве-
те забележки и не проявявайте недоволство. Отпуснете
се и приемете всяка тяхна грижа – дори и най-незначител-
ната. Приемайте всички предложения на партньора за нови
сексуални и емоционални преживявания.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Много ще се
дразните от
Овена, а в
някои моменти
няма да
можете да го
понасяте.
Избягвайте да
спорите с него
на 1-ви, 8-и и
15-и, за да не
стигнете до
сериозни
драми.

Не проявявайте
дребнавост към
Телеца.
Непрекъснатите ви
забележки и опити да
го промените само
влошават нещата.
Замисляйте се винаги
преди да използвате
отрицателната
частица „не”. Той
обръща внимание само
на позитивни
твърдения.

С Близнаци не ви
е комфортно,
макар и
отношенията ви
да са
относително
спокойни.
Обстоятелства-
та ще ви пома-
гат да пазите
дистанция. Все
пак бъдете по-
внимателни на
1-ви, 8-и и 15-и.

С Рак ще имате
недоразумения през
първата половина
на месеца, но те
ще се дължат на
други хора,
набъркали се в
отношенията ви.
Внимавайте къде и
пред кого
говорите зад гърба
на Рака –
интригите не са
ваш патент! 

Запазете добрия
тон с Лъва през
първите дни на
април, за да нямате
проблеми после до
края на месеца. На 2-
ри не влизайте в
спорове, а най-
добре и във
всякакви по-
продължителни
разговори с Лъвове.
Има риск от мухата
да стане слон.

С другите Деви ще се
отворят много
възможности за взаимно
сътрудничество. През
този месец ще работите
заедно в името на обща
кауза. Съветвам ви да се
осланяте на интуицията
си. Откажете се от
празните приказки,
защото може да изгубите
вярната посока. Време е за
действие, а не за
коментари и анализи.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с
Везни ще се
активират, особено
ако имате общ бизнес
с представител на
този знак. В тяхно
лице ще откриете
добри съюзници. Ако
не се колебаете и не
ви е страх от битки,
с тяхна подкрепа
можете да спечелите
много.

Скорпионът е силно
впечатлен от вас
наполследък и
разчита на вашата
методичност и
работохолизъм. Не
го атакувайте
обаче пред други
хора на 5-и и 12-и.
Решавайте
противоречията
помежду си само
насаме.

Стрелецът няма да е в
списъка на хората, в
чиято компания ще се
чувствате добре през
април. Просто сте на
различни вълни и това в
значителна степен ще
затрудни общуването
ви. Споровете и
дебатите помежду ви е
изключено да завършат
с успех за която и да е
страна.

С Козирог сте в
хармония. Той ви
дава импулс за
действие и ви
насочва и
подкрепя, а вие
пък сте добрият
изпълнител,
който не пропуска
нито една
подробност.
Тандемът с него е
успешен!

Общуването ви с
Водолей ще е
напрегнато. Добре
е поне, че няма да
имате много
допирни точки
през април.
Бъдете уверени в
себе си и не
позволявайте той
да ви подценява.
13-и е труден за
общуване ден!

С Риби
отношенията ви
ще са заплашени
само на 7-и, 14-и
и 15-и. Добре е да
избягвате срещи с
тях на тези дати.
През останалото
време ще бъдете
в повече от добри
отношения. 

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Месецът е сравнително спокоен в здравословен план.
Стига да не претоварите организма си с бурен нощен жи-
вот, обилно гарниран с преяждане и алкохол. Вие сте с де-
ликатна физика и е важно да знаете, че всякакви злоу-
потреби са опасни за вас. ��Обичате да си хапвате слад-
ко, но през април сте склонни към напълняване. Ако искате
да запазите фигурата си, се откажете временно от шоко-
лада и тортите. Заменете ги с плодове, но не такива, гар-
нирани със сметана. Използвайте за украса кисело мляко.
��Не се и опитвайте да спазвате диети сега. Обречени
сте на неуспех. Просто не си позволявайте да напълнеете.
Ще дойде и момент, който ще е подходящ за отслабване.
��На 9-и и 14-и може да усетите слабост. Състоянието
ви ще е временно и няма да изисква полагане на специални
грижи от ваша страна.
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ЗЗ
апочвате месеца в прекрасно настро-
ение. Още през първите дни ще започ-
нете да реализирате набелязаното

както в личен, така и в професионален
план. ��Между 3-ти и 9-и ви предстоят
много пътувания. За някои от вас това
ще е период за срещи и натрупване на
нови знания. Ще бъдете по-контактни и
дипломатични от обикновено. Оптимизмът ви
ще е завиден. „Обаятелност” е ключовата дума,
с която може да бъде описано излъчването ви сега.
��През април ви препоръчвам да стартирате проекти,
свързани с писмена дейност. Периодът е благоприятен
във всяко едно отношение. Професионалният ви живот
ще е наситен и продуктивен. Но все пак ще има и дни, през

които всичко ще става много трудно. ��На
10-и и 16-и не започвайте ремонт вкъщи.
Дори основното почистване на дома може
да се окаже свръхтежко за вас. ��На 13-и
не поемайте дори и най-малки на пръв
поглед рискове. Това е критичен ден и най-
добре е да го прекарате вкъщи. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лощите аспектина лощите аспекти

��Разпилени и разсеяни сте, което може да ви създаде
проблеми. Опитайте се да бъдете съсредоточени, кога-
то се договаряте и когато шофирате. ��Работата в
екип ще ви е проблем. Фокусирайте се върху индивидуални
дейности.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Очаква ви интересен месец, особено ако
имате желание за нови начинания. За мно-
го от вас април ще е период за серио-
зен професионален скок. Възможно е да
ви предложат повишение или по-добро
възнаграждение. ��Ако имате желание за
промяна, сега е подходящо време за търсе-
не на нова работа. ��Везните, които
имат собствен бизнес, не бива да пра-
вят резки промени, а още по-малко да
сменят предмета си на дейност. По-
добре обърнете внимание на отношения-
та си в колектива и преразпределете ра-
ботата. Да правите нов екип обаче, хич
не е препоръчително. ��От 8-и до 17-и
избягвайте да участвате в рисковани
и съблазнителни парични операции и
хазартни игри, както и да взимате за-
еми. Възможно е да ви „ужилят” и дори да
стигнете до финансов крах.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Положителни емоции няма да ви липсват. Пролетното настрое-

ние ви е завладяло напълно и успявате да заразите всички с него. Ли-

бидото ви е на висота! Няма да се оплаквате от липса на ухажори.

Ще бъдете в центъра на вниманието на представителите на про-

тивоположния пол. А вие обичате да сте център на вниманието.

��Това, което ви се иска сега, е просто да пофлиртувате, а не

да завързвате сериозни отношения. ��Везните, които нямат

постоянен партньор, ще се чувстват обаче малко по-различно. Ще

се изтощите от ходене по купони с цел да търсите мъжа или жена-

та на живота си. Но истината е, че освен с умора с друго нищо няма

да се сдобиете. Съветвам ви да намалите темпото и да се отдаде-

те на съзерцание, четене на книги и разходки сред природата.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� БУРЕН НОЩЕН ЖИВОТ: през
първите две седмици на месеца.
�� РИСК ОТ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ:
от 8-и до 17-и. Не приемайте
никакви предложения за бърза
печалба на пари.
�� НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ РЕМОНТ: на
10-и и 16-и. Има опасност от
битови травми.
�� НЕ ВЗИМАЙТЕ ЗАЕМ: на 8-и.
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Възможно е да ви повишатВъзможно е да ви повишат
Ако имате желание да направите крачка напред в йе-
рархията на работното място, след 12 април ще ви се
удаде такава възможност. По темата повишение ви
предстоят разговори с висшестоящи на 18-и и 20-и.
Добре е предварително да си изясните точно какво искате,

какви са идеите ви за развитие и как възнамерявате да ги

постигнете. 

Не влизайте в ролята на арбитърНе влизайте в ролята на арбитър
Гледайте да не участвате в спорове, сплетни и конфликти

между други хора. Ако не говорите празни приказки, ситуа-

циите ще се обръщат във ваша полза, а дори и по-тежки-

те проблеми ще се решават с повече лекота.

Клюки и сплетни от страна на колегитеКлюки и сплетни от страна на колегите
Не им обръщайте внимание. Това за вас ще бъде предизвика-
телството – да не реагирате по никакъв начин. Достатъч-
но жизнерадостни и оптимистично настроени сте в момен-
та, за да се справите с тази задача. 6-и, 8-и и 14-и са най-
критични в това отношение. Затова бъдете особено
внимателни и предпазливи пред кого и за кого говорите. 

Хубави мигове с интимния партньорХубави мигове с интимния партньор
Още на 3-ти той може да ви изненада с подарък или с
дългоочаквано пътуване. Добре е да отвърнете на жес-
та му. Ще имате такава възможност. 7-и и 20-и са дни,
през които не бива да оставате вкъщи. Предложете хо-
дене на кино, театър или дискотека, за да се позабавлява-
те навън с интимната ви половинка.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ АПРИЛАПРИЛ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Проблеми в
отношенията с Овен
могат да възникнат
заради пари. Трудно ще
вземате решение за
това, кое е по-
необходимо да се купи,
и тази ви
нерешителност хич
няма да се хареса на
смелия Овен. В случая е
нужно и двете страни
да се държат по-
толерантно.

С Телеца е добре да сте
много точни и ясни в
общуването, особено
ако е свързано с
работа. Проблемите
помежду ви ще
възникнат от грешки в
комуникацията.
Говорете по-малко,
слушайте по-
внимателно и
поемайте само
ангажименти, които
можете да изпълните.

Добър тандем сте
с Близнаци. Около
вас въздухът е
изпълнен с
ведрост и
разнообразие. Ще
се чувствате
добре заедно, но и
другите ще бъдат
привлечени от
атмосферата,
която създавате. 

Надеждно ще е
партньорството
ви с Рака. Имайте
предвид обаче, че
неговата
мнителност не
знае граници, и не
си позволявайте
своеволия, ако
искате да няма
обидени и
сърдити. Бъдете
по-искрени с него.

Лъвовете са ви
слабост.  Готови
сте да им гласувате
доверие и да им
поверите дори
власт, стига да се
държат лоялно и
добронамерено към
вас. Все пак е добре,
преди да го
направите, да
чуете внимателно
какво очакват те
от вас.

Девите са доста
по-колебливи от вас
през този месец и
това донякъде ще
ви изненада. Сега е
ваш ред да
проявите своя
талант да
убеждавате и да ги
насърчите да
вземат важно
решение. Заедно ще
имате по-голям
шанс за успех.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С другите Везни
ще сте постоянно
в противоречиви
отношения, но те
няма да доведат
до кавги и по-
сериозни
конфликти. Не
демонстрирайте
надмощието си
над тях на 14-и.

Скорпионът ще ви
зарежда с много енергия и
ще разпалва амбициите
ви да се справяте в
критични ситуации. Но
може да ви остане верен
само ако приемете
ролята на негов ученик.
Бъдете по-великодушни
към хапливия му език на
5-и и 19-и.

Стрелецът ще ви
вдъхновява с новите
си идеи. Помислете
добре обаче, преди
да приемете да
участвате в
реализирането им.
Може да се окаже,
че са доста
шантави като за
вас.

Козирогът ще ви
провокира да
действате прибързано.
Вслушвайте се в
съветите му, защото
точно сега те са ценни
за вас, но нека
последната дума за
стратегията на
действие все пак да е
ваша.

С Водолей ще се
забавлявате даже
и ако работите
заедно. След 12-и
желанието ви
да сте заедно
ще нараства.
Възможно е
даже да
предприемете
съжителство.

С Риби първата
десетдневка на
април ще е
трудна – няма да
имате допирни
точки, но е по-
добре и да не ги
търсите.
Отложете
срещите с тях
за след 11-и.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Вие чак сега ще усетите симптомите на пролетната
умора. Тонусът ви е понижен и това създава условия за вло-
шаване на показателите на здравето. Пазете силите си,
или по-точно, намерете начин да ги възстановявате неп-
рекъснато, защото изразходвате повече, отколкото натруп-
вате. Това по принцип е противопоказно за всички Скорпиони
и може да доведе до срив на имунната система, както и
до проблеми с пикочо-половата система и жлъчката.
�На 12-и проверете кръвното си налягане – възможно е да
установите отклонения. �На другия ден не посягайте в ни-
какъв случай към чашата с алкохол. Тя не решава, а създава
проблеми. �Може да се подложите на профилактичен прег-
лед на 17-и. �21-ви е подходящ ден за еднодневна разто-
варваща процедура. Прочистете организма си, като пи-
ете само сокове и минерална вода. Не е зле да увеличите
спорта в дневния си режим.
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В
началото на месеца действайте са-
мо ако сте абсолютно сигурни в бла-
гоприятния резултат. Иначе ви

грози серия от несполуки. Планетите ви
предизвикват да действате активно, но
главно самостоятелно. Удоволствие ще
ви носи участието в рисковани авантю-
ри. �На 10-и не се изкушавайте да вли-
зате в съмнителни сделки с цел печелене
на бързи пари. Те са обречени на неуспех. �Пъ-
тешествията и командировките ще разширяват
кръгозора ви и ще ви донесат допълнителни доходи. �Тези
от вас, които се занимават с управлението на чужди пари,
ще са във вихъра си. �След 20-и звездите ще ви подарят
творчески подем! Най-успешен ще е периодът за Скорпио-

ните, които се занимават с политика или с
обществена дейност. Не ви съветвам оба-
че да поемате рискове сега. Нито пък да
се опитвате да смажете противниците
си, защото това няма да ви се удаде. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Сега е много важно да разпознаете своите
съюзници и своите врагове. �Приемайте по-

мощта на приятели, съмишленици и близки, дори
и да е най-неочаквана за вас. Не забравяйте обаче, че
когато се наложи, и вие трябва да дадете своята помощ
някому.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В творчески подем сте. Популярността
ви расте. Отношенията ви с деловите
партньори са доста перспективни. Контроли-
рате ситуацията и това ви зарежда с още
повече хъс и енергия за работа.�Съветите на
приятелите ви няма да са ви полезни, затова
хич и не ги слушайте. �Скорпионите, които
са шефове, счетоводители или материално
отговорни лица, трябва добре да прегледат
документацията си и да я подредят. На 10-и
и 11-и има опасност от данъчни проверки.
�След 12-и се организирайте да върнете
дълговете си – както материалните, та-
ка и моралните. �Съветвам ви в средата на
април да направите вложение на парите си в
проект, който отдавна обмисляте. В никакъв
случай не се поддавайте на авантюри. �22-
ри и 23-ти не са подходящи дни за сключ-
ване на договори и за сериозни покупки.
Има опасност да бъдете измамени.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Вие обичате със страст и сте много всеотдайни в любовните

си връзки. Може би страстта ви зарежда с енергия и ви вдъхновява за

по-амбициозни действия. Макар че за вас април е месец на енергиен

дефицит, поне на любовния фронт положението е отлично! А

щом има страст, за Скорпиона всичко друго е преодолимо. �Магне-

тични сте. Представителите на противоположния пол ви забеляз-

ват. Внимавайте обаче да не пропилеете тази ситуация, стоейки са-

мо на работното си място, в кабинета или пред компютъра. Тогава

ще се почувствате все по-самотни, незабелязани и изоставени, а то-

ва е убийствено за един Скорпион. Намерете баланс между служебни-

те си ангажименти и действията в интимния си живот и тогава на-

истина ще успеете да постигнете хармония със себе си. �Целият

април е благоприятен за любовния ви живот, но като най-прек-

расен се очертава периодът между 20-и и 26-и. Тогава ви съвет-

вам да си вземете отпуска и да смените обстановката. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� РЕАЛИЗИРАЙТЕ ЕДНО ПЛАНИ-
РАНО ПЪТУВАНЕ: на 14-и и 15-и,
които се падат почивни дни.
�НЕ ПИЙТЕ ГРАМ АЛКОХОЛ: на
13-и.
�ОПАСНОСТ ОТ РАЗДЕЛИ И СЕ-
РИОЗНИ КОНФЛИКТИ: след 12-и.
� ВЪЗМОЖНО Е ДА ВИ ОКРАДАТ
НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО: на 22-
ри и 23-ти. Отваряйте си очи-
те на четири.
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Търсите непрекъснато публика
Дори няма да ви се иска да оставате насаме със себе си – не-
що, което по принцип много обичате да правите. Животът
ви през април ще е пълен със срещи. Предстоят ви нови поз-
нанства. Обществената ви популярност расте. А магне-
тизмът ви в съчетание с желанието ви да се изявявате ще
се окаже много полезен за напредването ви в кариерата.

Колегите ви ценят
През вас ще минават всички техни проблеми. Сякаш колеги-
те ви са поверили в ръцете ви собственото си спокой-
ствие. Възможно е в средата на месеца (от 16-и до 20-
и) да ви се наложи да играете ролята на арбитър. Осла-
няйте се на интуицията си, за да вземете правилното ре-
шение. И не позволявайте на емоциите да ви подведат.
Внимавайте да не проявите пристрастие към някой човек
само защото е от противоположния пол и ви се флиртува с
него.

Усложнени семейни отношения
Те ще станат по-трудни заради повишеното ви либидо и

влюбчивостта ви. Случайно ваше романтично преживяване
може да доведе до сериозни проблеми с брачния партньор.
Той, както се сещате, ще ви прави сцени на ревност. На
10-и, 12-и и 22-ри се постарайте да проявите макси-
мална дипломатичност към любимия/любимата, за да
задушите в зародиш разгарящия се пожар.
Несемейните Скорпиони може да ги обземе спонтанно же-
лание да сключат брак, което ще е провокирано от една
силна, даже разтърсваща емоционална връзка. Не ви съ-
ветвам да реализирате сега този си порив, защото ще се
обвържете под въздействието на силни страсти, което
едва ли ще направи брака ви стабилен. Изчакайте месец-
два, докато огънят поутихне, за да вземете решение на
бистра глава.

Обърнете внимание на родителите си
Особено ако скоро не сте ги навестявали. На 3-ти намере-
те време да поговорите с тях. Те имат нужда от ваше-
то присъствие и от мнението ви по възникнал семеен
проблем. 20-и се очертава като труден ден за отношения-
та ви, но ще приключи добре.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Заредете се с
повече търпимост,
за да са по-леки
отношенията ви с
Овена.
Атмосферата
около вас е
заредена с
напрежение.
Конфликт може да
избухне дори от
незначително нещо.

Към Телец сте
много отворени.
Отношенията ви
ще станат по-
близки,
отколкото
очаквате, но все
пак се иска време.
Промяната е
бавна, но затова
пък за дълго време
напред.

Към Близнаци сте с
големи резерви.
Сигурно защото те се
изказват много
завоалирано и някои
техни иронични
подмятания не са ви
по вкуса. Но е добре
все пак да им го
кажете в прав текст.
Предлагам ви да го
направите на 21-ви.

С Рака ще се
чувствате
прекрасно. Няколко
по-остри реплики,
отправени от
негова страна на
10-и, само ще
разнообразят
ежедневието ви, но
няма да нарушат
хармонията
помежду ви.

Не се опитвайте да
доминирате Лъва. От
тази битка за
надмощие няма да
излезе нито един
победител. Само ще
си причините
излишно главоболие и
нервни кризи. 5-и е
критичен ден за
отношенията ви.
Бъдете мъдри.

Девите ще ви
бъдат верни
сътрудници и
помощници. Но е
добре да не им
демонстрирате
превъзходството
си на 5-и и 12-и.
Само ще прово-
кирате желанието
им да ви покажат
къде бъркате. 

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везни ви се доверяват
напълно, но е добре да
не бъдете прекалено
назидателни и
нравоучителни с тях.
Желанието им е да се
учат от вас, а не да
ги поучавате.
Забравете
менторския тон на
5-и и 19-и.

С другите
Скорпиони
получавате шанс за
перфектна екипна
работа, но не е
желателно да сте
дует. Енергията,
която излъчвате, е
много силна и е
възможно взаимно
да се взривите.

Силно сте
изненадани от
внезапната
активност на
Стрелеца. Дори го
подозирате в
измама. Но
истината е, че той
наистина е в много
добра кондиция за
работа с вас.

С Козирог сте в
комбина през април.
Впрегнете добрата
си енергия в дела, за
да не започнете
безсмислени двубои,
които ще ви
изтощят. Ако сте
му шеф, натоварете
го с конкретна
работа.

С Водолей
отношенията ви
са хармонични,
но някак вяли.
Може би и
двамата имате
нужда да
изчакате,
докато
вълненията от
миналия месец се
поуталожат.

Хубавият период с Риби
продължава. С тях ще
се чувствате най-
добре и усещането за
релаксация от
контактите ви ще е
взаимно. Не
пренебрегвайте
желанието си да сте
заедно, независимо че
те не го
демонстрират.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Енергични сте и доста небрежни към здравето си. Не
ви свърта на едно място и отделяте малко време за почивка,
а това, колкото и да не го усещате, не може да продължава
до безкрайност. Вие наистина сте здрави и ненавиждате лег-
лото. Но все пак тялото иска и покой, и повече спортува-
не на чист въздух. �Ако пренебрегнете съня и спорта, ни-
що чудно да се появят и здравословни проблеми, и то най-ве-
че свързани с неправилно хранене и липса на движение. �На-
малете консумацията на калорични храни, защото сте
много предразположени към напълняване. Сега не е време
за строги диети, защото няма да имат ефект, но внимавай-
те какво ядете. В началото на месеца може да се появят
стомашни проблеми – затова изключете от менюто си маз-
ните храни. �На 15-и, 16-и и 17-и бъдете внимателни при
работа с миксери, кафемелачки и други електрически ре-
жещи уреди, защото има опасност от инцидент.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Вашата съобразителност и целенасоченост
ще бъдат на висота. Колегите ще оценят ви-
соко способността ви да реагирате своевре-
менно и точно в необичайна ситуация. Както
и желанието ви да се притечете на помощ.
�Комфортът на работното място, спокой-
ните взаимоотношения с колегите и стабил-
ната заплата – всичко това ще ви мотивира
да сте по-работоспособни. �На 9-и и 10-и са
възможни неприятни изненади от страна
на делови партньори. Може да се сблъскате
с измамници, така че си отваряйте очите на
четири. �Месецът е подходящ повече за
реализиране на краткосрочни планове. Ре-
зултатите от дългосрочните проекти мо-
гат и да не оправдаят очакванията ви.
�Част от финансовите ви проблеми е резул-
тат от некоректно сключени договори, кои-
то се крепят по-скоро на честна дума и ня-
мат юридическа сила.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Вниманието ви през този месец е насочено към работата и

към личностното ви самоусъвършенстване. Но за развлечение

и емоции вие винаги намирате време. Ще изпитате и необ-

ходимост да се влюбите. �От 8-и до 12-и дните ще са

наситени с любовни емоции. Но най-вероятно любовта ви

ще е изпълнена с тайни и загадки, чиито отговори ще получи-

те чак в края на пролетта. �Авантюризмът е отличителна

ваша черта и сега ще се прояви с пълна сила. Обичате да

сте център на внимание и ще сте. Цялата тази еуфорична

ситуация може да изиграе лоша шега на онези от вас, които

вече имат постоянен партньор. Има сериозна опасност от

недоразумения помежду ви и от сцени на ревност от не-

гова страна. А вие от всичко най-много мразите точно тях.

CMYK-130

З
аредени сте с енергия. Всички области
от живота ви са пълни със съдържание.
�Ще ви разтревожат въпроси,

свързани с изпълнение на поети ангажи-
менти, обещания и връщане на стари
дългове. �На 2-ри и 3-ти се постарайте
да останете настрани от една бушуваща
около вас интрига. �През първата седмица
на април има вероятност да пътувате в чуж-
бина. Проблем с документите може да ви причи-
ни главоболия. �Всякакви сделки и опити за
партньорство с чужденци могат да се окажат трудни
за реализация точно сега. Към края на април пред вас ще
се открият повече възможности за действия в тази посо-

ка. �През първата седмица на месеца с леко-
та ще усвоявате нови знания. �Материал-
ното ви положение ще е нестабилно, за-
щото може да ви се наложи да връщате
стари дългове. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не се заинатявайте на всяка цена да реали-
зирате нещо, което ви се опъва. Бъдете по-гъв-

кави и не изневерявайте на лекотата, с която мо-
жете да се гордеете. В противен случай ще се противо-
поставяте на пречки, които всъщност са сигнали, че не
сте на верния път или не е подходящото време.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ДОМАШНИ ПРОБЛЕМИ И БЕЗ-
ПАРИЧИЕ: около 14-и.
�ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С ЦЕЛ
ОБУЧЕНИЕ: след 26-и.
� КРИТИЧНИ ДНИ ЗА ЗДРАВЕТО:
24-ти и 25-и. 
� СЦЕНИ НА РЕВНОСТ ОТ СТРАНА
НА ИНТИМНИЯ ПАРТНЬОР: в
края на месеца.
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Изискванията, които имате към себе си
често ги отправяте и към най-близките си хора. През април
ще правите това още по-често и още по-досадно. Това ва-
ше поведение може да ви създаде неприятности вкъщи. Бъ-
дете нащрек най-вече с децата си. Те са много чувстви-
телни към вашите иронични забележки. Ако не ги изричате,
ще успеете да овладеете нарастващото напрежение меж-
ду вас и децата. 

Изострени семейни отношения
През април ще ви се удаде възможност да ги хармонизира-
те. За радост планетите са на ваша страна. Колкото по-
вече внимание отделяте на интимния си партньор, толко-
ва по-добре ще се чувствате и вие, и той. Пазете се от
безсмислени избухвания. Опитайте се да не налагате мне-

нието си на всяка цена. 

Конфликти с колегите
Има опасност да влезете в противоречия с тях. Не си пра-
вете прибързани изводи – това е ключът към добрите
взаимоотношения на работното място. Не прибързвайте
с лепенето на етикети. 10-и и 13-и са критични в това
отношение дни. На тези дати ви съветвам просто да си
премълчите. С други думи, ако контролирате импулсивно-
стта си, особено в изказа, ще намалите риска от спон-
танни реплики, които водят до конфликти. Не се сърде-
те на отправени по ваш адрес забележки на 16-и и 23-
ти, а се вслушайте в тях. Човекът, който ви критику-
ва, е добронамерен и иска да ви предпази от вашата раз-
сеяност. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен е добре да се
фокусирате в
общите задачи и
работа. Не
очаквайте да е ваш
добър партньор в
развлеченията, дори
напротив, може да
приеме поведението
ви за липса на
ангажираност в
съвместните ви
дела.

Няма да е добре заради
изпуснати груби думи
да влошите
отношенията си с
Телец. Вие по принцип
обичате
директността, но сега
тя ще навреди на
общуването ви. Не
коментирайте Телеца
зад гърба му.
Последиците ще са
разрушителни.

С Близнаци може
би сте наясно, че
сте от една
порода, но сега е
времето да го
разберете на
практика. На 8-и
ви очаква хубав
разговор, в
който ще си
изяснявате
взаимно
гледните точки.

Рак оценява по
достойнство
професионалните
ви качества,
вашата
опертивност и
творческия ви
заряд. Но на 8-и и
22-ри не се
заяждайте с него
за дреболии, за да
не разрушите
хармонията.

Лъвът е сред хората,
които искат да ви
предпазят от
гафове, произтичащи
от вашата
немарливост и
разсеяност. Не се
дразнете и не
влизайте в излишни
и безпочвени спорове
с него, защото по
същество той е
прав и добронамерен. 

Дева ви дразни и
вие откровено ще
є го показвате.
Това обаче не е най-
доброто в случая
поведение от ваша
страна, защото
може да доведе
само до неразбории
и напрежение.
Бъдете по-
деликатни с нея
на 14-и и 27-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Имате изключително
влияние над Везни. Те са
готови да ви
последват, независимо
че по-късно може и да
съжаляват за това. Но
вие не ги
присъединявайте към
дела, които са
неприсъщи за тях.
Защото в кризисен
момент те ще ви
изоставят.

Ще накарате
Скорпиона да ви
забелязва през
този месец. Важно
е да бъдете
постоянни и точни
с него.
Изпълнявайте
всички поети от
вас ангажименти,
за да не го
разлютите.

С другите
Стрелци сте в
синхрон.
Моментът е
подходящ да си
подадете ръка и
да помислите
как да
обедините
усилията си за
нещо ценно и за
двете страни.

С Козирог сте
добър тандем.
Може би това е
знакът, с който
ще се чувствате
най-спокойни през
април. Няма да ви
се налага да се
съобразявате с
настроението му
или да потискате
своите импулси.

С Водолеите имате
взаимно привличане и
това ще ги прави
предпочитани от вас
бизнеспартньори. Не
изричайте обаче
силни думи по техен
адрес на 13-и,
защото евентуален
конфликт може да
влоши задълго
отношенията ви.

Рибите ще ви дразнят
с неуместните си
изказвания, но е добре
да ги приемате по-
тактично и по-
дипломатично. Никак
не е изгодно за вас
сега да се карате с
Риби, защото
конфликтът може да
се удължи във
времето.
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ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоционалното ви състояние е много лабилно, независимо че никой

не го забелязва. Нервите ви са опънати като пружина и сте го-

тови да избухнете за дреболии. �Романтичната ви душа копнее

за ласки, но като че ли не ги получавате. Дали пък вие не сте създали

представата за себе си като за твърд и хладен човек?! �Нови,

перспективни запознанства са възможни след 17 април. Преди

това обаче трябва да положите усилия и да не се поддавате на ме-

ланхолията, защото, ако го направите, има опасност да се изолира-

те за дълго време напред. �След 18-и ще ви атакуват много обо-

жатели. �Някои Козирози има шанс да създадат семейство

през последната седмица на месеца или поне да вземат решение

за такава стъпка. А, както казах, през този месец вятърът е попъ-

тен за дългосрочните решения.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Очертава се напредък в кариерата за
онези от вас, които се занимават с поли-
тика или пък заемат ръководни постове.
�Между 3-ти и 9-и периодът е подхо-
дящ за подписване на договори, вклю-
чително и на трудови с дългосрочен
характер. �Не се лакомете за едни па-
ри, които на пръв поглед могат да бъдат
спечелени бързо. �11-и и 18-и са благоп-
риятни дати за финализиране на тър-
говски сделки. Ще реализирате висок
процент печалба от продажби, а сключва-
нето на дългосрочни договори за наем ще
са с предимство за вас, независимо дали
сте наемател, или наемодател. �Не ви
съветвам да действате активно и ре-
шително на 12-и и 13-и. Каквото и да
захванете, ще се сблъскате с проблеми и
пречки от най-различно естество. Усилия-
та ви ще са нахалост.
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П
редстои ви да приключвате стари дела,
за да отворите път за новите.
�През първата седмица на април е

добре да си съставите дългосрочен план
за действие както в личния живот,
така и в бизнеса. Периодът е благоприя-
тен за промени и рисковани начинания.
�Творческият ви потенциал е на ниво и с
лекота ще успявате във всяка дейност, която
изисква творчески подход. �11-и е ден, в кой-
то ще финализирате един проект. Това ще ви
зареди с нови сили и с малко... пари. �На 18-и и 19-и има
вероятност да ви се наложи да пътувате в командировка.
Не отказвайте, очаква ви успех. Ще ви се даде възможност
добре да обмислите позициите си и да намерите правилния

път към решаването на един проблем. Всички
ще са възхитени от вас. �Ще изглеждате
добре и ще се чувствате добре. Намерете
време и за хобито си – все пак животът не
се състои само от работа, а и от удовол-
ствия. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не се възторгвайте обаче прекалено от успехи-
те си, а веднага се заловете за новите неща. �Не

променяйте плановете си и не позволявайте на обстоя-
телствата да ви ръководят. Свършете онова, което сте
решили. Не допускайте съмнението и нерешителност-
та да ви объркат, бъдете твърди и последователни.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� БЪДЕТЕ НАЩРЕК: от 6-и до
10-и и на 24-ти. Има опасност
от инциденти всякакви. 
�ЩЕ ВИ ОБЗЕМЕ ЖЕЛАНИЕ ДА
СЕ УСАМОТИТЕ: на 5-и и 6-и. Не
посягайте към алкохола!
� ЛЮБОВЕН ДЕН: 18-и.
�ЩЕ ВИ ХРУМНЕ ДА СКЛЮЧИТЕ
БРАК: през последната седмица
на април. Е, само някои Козирози
ще се решат на тази стъпка.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Козирозите, родени през втората половина на януари, имаха
период на влошено здраве. Сега трябва да положите усилия, за
да се възстановите. Повече разходки на чист въздух и пове-
че зеленчуци на масата! �Добре е да включите в менюто си
пшенични кълнове за укрепване на имунната система. �През
този възстановителен период организмът ви повече от всякога
се нуждае от калций. Затова млякото и млечните продукти
трябва да присъстват на трапезата ви ежедневно. Ако по
някаква причина не сте привърженик на млечните храни, замес-
тете ги с ядки (особено фъстъци и орехи), със зрял фасул и бро-
коли. Консумацията на мазни риби (като сьомга и сардина) също
ще ви помогне да си набавите необходимото количество кал-
ций. �Намерете време за закалителни процедури, дори и да
ви се струва, че са ви излишни. �Сега наистина е наложително
да натрупате жизнената енергия, която изчерпахте до послед-
ната „троха” миналия месец.
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Семейни проблеми
Те ще се дължат на противоречивото ви поведение, което
обърква партньора ви. Веднъж сте прибързани и импулсив-
ни, а друг път – крайно предпазливи и колебливи. Ако ви се
прииска да направите козметичен ремонти вкъщи, задъл-
жително се допитайте и до мнението на половинката си.
А пък ако го поставите в ситуация на свършен факт, може
да предизвикате неговото негодувание. Което ще е осно-
вателно. 8-и е благоприятна дата за разговори, свърза-
ни с изясняване на отношенията.

Ако сте шеф
Ще имате желание да направите промени в колектива, кои-
то са продиктувани от новите предстоящи проекти. Но
въобще не е препоръчително да уволнявате хора и да сък-

ращавате персонала точно сега. Ще създадете много нап-
регната обстановка и е възможно колективът да се опълчи
срещу вас. Вашите подчинени и без това усещат намере-
нията ви и това изостря отношенията помежду им. Не
влизайте в конфликти с тях до 16-и.

Началниците ще ви толерират
С висшестоящите и с хората, от които зависи бизнесът
ви, ви предстои добър период. Във ваше лице те виждат
перспективен служител или партньор. След 15-и спокойно
можете да обсъдите с тях плановете и идеите си. Но
не е добре още в първия момент да слагате всичките си
карти на масата. Запазете някои подробности за момента,
когато ще сте убедени, че имате тяхната подкрепа и
сътрудничество.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен сте в
критичен период.
Ако ви е колега, ще
работите
напрегнато. Може
да туширате тези
звездни влияния,
като промените
гледната си точка.
Демонстрирайте,
че забелязвате
ентусиазма му.

Телецът ви е
истински предан.
Той ще ви окаже
много силна
подкрепа в нужния
момент. А ако е
представител на
противоположния
пол, помежду ви
могат да пламнат
чувства.

Оставете „в покой”
взаимоотношенията
си с Близнаци. Сега не
сте настроени
хармонично един към
друг. Тяхната
разсеяност и
разпиляност могат
да ви подразнят
сериозно, но по-добре
е да си замълчите.

От Раците очаквате
повече внимание и
демонстриране на
симпатии, но за
жалост те са
толкова енергични и
целенасочени в
момента, че често
пъти ще се
проявяват пред вас
като непослушни
деца.

Не бъдете
назидателни с Лъва.
По-ползотворно би
било
сътрудничеството
ви, ако използвате
за общи цели
творческата му
енергия. На 12-и не
говорете с него за
пари.

Всичко, което
захванете да
правите заедно с
Дева, ще ви донесе
удовлетворение. Тя е
много стриктна в
изпълнението на
възложените є
задачи. 10-и и 18-и
са силни творчески
дни и за двете
страни.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Партньорството ви с
Везни прилича на игра на
тенис. Със сигурност ще
ви достави
удоволствие, независимо
от резултата. Но
внимавайте със
забивките на 2-ри и
10-и, за да не избухне
конфликт.

Ще водите
сериозен разговор
със Скорпион на 5-
и или на 9-и.
Темата засяга по-
далечното ви
бизнесбъдеще. Това
ще е може би най-
плодотворната ви
среща през месеца.

От Стрелеца ще
срещате често
разбиране. Вие му
имате доверие,
макар и да сте
критични към някои
негови постъпки.
Това ще създаде
условия за спорна
работа помежду ви.

С Козирог
говорите на един
и същ език.
Затова се
чувствате
спокойно в
компанията му. Но
април не е период
за делови
разговори помежду
ви.

Не влизайте в
пререкания с
Водолей! На 13-и
бъдете много
внимателни и
предпазливи, ако
трябва да
подписвате
някакви договори
или споразумения с
него.

През този месец
може да се
запознаете с
представител на
знака Риби, който
ще изиграе важна
роля в живота ви.
Не пропускайте
този шанс на 14-
и или 15-и.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Започвате месеца с чувство за изтощение, но в рам-
ките на допустимото. Симптомите на пролетната
умора бързо ще отшумят. ��Възможно е да сте натрупа-
ли някой и друг килограм, но и това не е болка за умиране.
Сега не ви препоръчвам да стартирате диети и да се
затормозявате с гладуване. Просто хапвайте повече са-
лати и бързо ще намалите теглото си. ��След 12-и навли-
зате в период на добро здраве и добра психическа кон-
диция. Още на 14-и ще се отдадете на забавления и удовол-
ствия. Но не прекалявайте с алкохола, защото той може да
„убие” енергичността ви. Въздържайте се от него поне до
19-и. ��Ако имате проблеми с кръвното налягане, е доб-
ре да го наблюдавате между 14-и и 18-и, защото тога-
ва има опасност от резки колебания. През тези дни се
наспивайте добре и се разхождайте по-често на чист въз-
дух. ��Не прекалявайте със солта и тлъстите меса.
��След 23-ти ще сте в отлична кондиция и от този мо-
мент нататък е важно да я поддържате на това ниво.

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Очакват ви много нови възможности в профе-
сионален план. ��На 5-и може да ви се наложи да
се консултирате със специалист относно счето-
воден или данъчен проблем. Това може да ви стру-
ва повече пари,  но експертното му мнение в този
момент ще ви е от голяма полза. ��Онези от вас,
които имат желание да развиват собствен биз-
нес, могат да го стартират на 11-и. Други от
вас ще получат благоприятни новини от чужбина
или предложение за нова работа. ��На 12-и бъде-
те точни в уговорките си, за да не пропуснете не-
що важно. Следете внимателно кореспонденцията
си. Изобщо това е ден, през който трябва да удвои-
те вниманието си. ��На 14-и ще имате изява, ко-
ято ще ви донесе популярност. Възможно е да
предложите решение на проблем, който никой друг
не е успял да реши до този момент. ��Във финан-
сов план повечето от вас няма да имат спънки.
Възможно е да получите неочаквани приходи. На 20-и
не рискувайте наличните си финансови средства. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��При вас важното в момента е да се автосугестирате. Започнете

месеца с повече ентусиазъм. Активността ви ще е определящ фак-

тор за постигане на хармония в любовта. ��За вас започва ко-

ренно нов емоционален етап в живота ви. ��Не се упреквайте, ако

на 9-и внезапно почувствате сексуално влечение към някого, който

преди не е бил във фокуса на мислите и желанията ви. Това е знак, че

вашата сексуалност се пробужда, но не е задължително веднага да се

впуснете в необмислени авантюри. ��На 20-и ви очаква ден, изпъл-

нен с радостни преживявания от всякакво естество – успехите

ще повишат многократно тонуса ви и дори ще ви доведат до състоя-

ние на еуфория. Вечерта може да завършите с незабравима лю-

бовна среща. ��Помислете за освежаване на интимните си контак-

ти. Обърнете специално внимание на представителите на зодия

Близнаци. ��На 28-и таен обожател ще ви разведри емоционално.
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НН
астроението ви ще е променливо.
В очите на другите ще изглежда-
те странни, на моменти – забав-

ни. Важното е, че излизате от депресия-
та и отново сте готови да натиснете
газта. ��За вас започва интензивен пе-
риод. Главата ви е пълна с нови плано-
ве и идеи. Не се насилвайте обаче да ги
реализирате накуп. Правете всичко посте-
пенно. ��Интуицията ви е много надеждна,
стига да є обръщате внимание и да действате,
ръководени от нея. ��В средата на месеца ще изпита-
те желание за повече развлечения и емоции. Не го пре-
небрегвайте, а се понесете на вълната на пролетното

настроение. Танцувайте, спортувайте, изли-
зайте с приятели. Дайте воля на пози-
тивната си енергия. ��Периодът между
12-и и 19-и ще е творчески за всички, кои-
то се занимават с изкуство – предимно с
музика и театър. 

Препоръки за овладяване наПрепоръки за овладяване на
лошите аспектилошите аспекти

��Не позволявайте да ви управлява лошото ви
настроение. Търсете начини бързо да излизате от

„дупките”, за да преживеете по-щастливите моменти по-
интензивно. Дайте възможност на детето у себе си да се
повесели.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НЕОЧАКВАН УСПЕХ: на 3-ти.
�� БЛАГОПРИЯТЕН ДЕН ЗА ВАЖНА
БИЗНЕССРЕЩА: 5-и. Не го пропус-
кайте.
�� ПРИЕМЕТЕ ВЕДНАГА ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ЗА РОМАНТИЧНА ВЕЧЕРЯ: на
8 април. Няма да съжалявате.
�� В СЪСТОЯНИЕ НА ЕУФОРИЯ СТЕ:
на 20-и.
�� СТАВАТЕ ХИПЕРОБЩИТЕЛНИ:
след 21-ви. Постоянно ще изпит-
вате желание да сте сред пове-
че хора.
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По-дипломатично с шефовете!По-дипломатично с шефовете!
С висшестоящите трябва да сте много деликатни. Ваши-
те преки шефове не са най-добрата компания за общуване
през април. Дори ви съветвам да стоите по-далеч от тях,
тъй като има сериозна опасност помежду ви да избухне се-
риозен конфликт. Това може да ви коства дори работата.
Впрегнете волята си, за да не влизате в никакви пререка-
ния с тях. А най-добре е да не им се мяркате пред очите.
Обуздайте желанието си да ги запознавате с невероятни-
те си хрумвания. Единствената реакция от тяхна страна
ще е учуден поглед. 

Колегите ще интригантстват Колегите ще интригантстват 
зад гърба визад гърба ви

След 8-и вероятността те да оформят сериозна инт-
рига е повече от голяма. На 10-и се пазете от скандал с
тях. Ако се увлечете и влезете в тона им, скандалът ще

прерасне в сериозна криза. Вие сте тези, които трябва да
направят компромис в тази ситуация. Ако не успеете да
овладеете емоциите си, проблемите в работата ви ще се
разраснат и ще ви пречат много в бъдеще. 

Проблемни отношения Проблемни отношения 
с интимния партньорс интимния партньор

Тази ситуация ще продължи през първите 15 дни на ап-
рил. Добре е да съберете сили и да проявите повече
търпение и толерантност към него през този период.
Не му правете сцени на ревност само защото се чувства-
те изолирани. Замислете се дали пък вие не сте виновни за
тази дистанция. Доскоро бяхте се затворили в черупката
си и бяхте подвластни на унинието и безразличието. Опи-
тайте се да не отправяте към любимия/любимата безпоч-
вени обвинения. Така ще запазите както вашите нерви,
така и нервите на човека, когото обичате. Направете му
подарък на 19-и.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ АПРИЛАПРИЛ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен няма да
сте особено
близки през този
месец. Ако обаче
се налага да
работите
заедно, бъдете
спокойни. Той е
работохолик и
не бърка личния с
професионалния
живот. 

Един Телец може да
остане с погрешни
впечатления за вас.
Заради вниманието, с
което го отрупвате.
Той обаче си мисли, че
флиртувате с него.
За жалост вие не го
харесвате по начина,
по който на него му
се иска.

Най-хубав ще е
месецът в
компанията на
Близнаци. Възможно е
помежду ви да
припламне любов. На
20-и звездите ви
подаряват шанс за
романтична
незабравима вечер с
представител на
този знак.

Струва ви се, че
Ракът ви избягва,
но истината е,
че вие сте малко
обсебващи в
общуването, а
той е малко
уморен. На
отношенията ви
и без това им
трябва почивка. 

Лъвът продължава
да е ваша силна
опозиция. Както е
известно, в подобни
ситуации всеки се
чувства прав,
защото гледа от
собствената си
камбанария. Трудно
ще намерите
допирни точки. 

Налага се да преустроите
отношенията си с Дева.
За нея е много важно да я
възприемете като човек,
на когото можете да се
доверите и да се опрете
безрезервно. Ако не є
демонстрирате
признанието си, е
възможно на 13-и да се
скарате.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни общуването
ще е градивно и
ползотворно.
Помежду ви цари
пълно
разбирателство по
всички въпроси. След
12-и отношенията
ви могат да
прераснат до
съвместна работа
или съжителство.

Напрегнато ще е
общуването ви със
Скорпион. Но и двете
страни ще намерят
сили да преодолеят
кризата в името на
общите интереси.
Независимо от
искрите, които ще
прехвърчат помежду
ви, знайте, че
Скорпионът няма да
ви ухапе.

Стрелецът ви
привлича
неудържимо като
сексуален обект.
Ще ви се прииска
да го направите
свой интимен
партньор, ако е
представител на
противополож-
ния пол.

С Козирог общувайте
по-конструктивно и
премисляйте
детайлите, защото
може да го подведете,
без да искате. Това
обаче той трудно ще
ви прости. На13-и
деловите ви
отношения могат да
пострадат заради
ваша небрежност.

С другите Водолеи
сте в идейно
единство. Но,
честно казано, няма
да се понасяте
взаимно, защото
сте
свръхемоционални.
Запазете
страстите си за
по-късно, когато
енергията ви се
укроти.

С Риби ще си
сътрудничите
перфектно през
април, особено ако
те са ваши
шефове. Ако имате
обаче близки или
роднински
отношения с тях,
не ги разваляйте с
взимане или даване
на пари на заем.
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У
силията ви ще се увенчаят с успех,
стига да успеете да преодолеете
всевъзможните дребни препят-

ствия. �През първите три дни на април
обстановката около вас ще е наситена с
неочаквани произшествия. Внимавайте
да не се окажете в центъра на шумен
обществен скандал! �На 5-и кратко пъту-
ване ще постави начало на нещо ново в живо-
та ви. Ще получите шанс за положителни про-
мени в живота, свързани или с промяна на рабо-
тата, или на местоживеенето. Планетите ще ви по-
могнат да направите правилния избор. �На 11-и има изгле-
ди да получите неголеми, но изненадващи приходи, а на 13-и
се опитайте да анализирате всички странни събития, кои-

то ще ви се случат. Те ще ви подскажат вяр-
ната посока, по която трябва да поемете.
Разбира се, успехите няма да дойдат от са-
мо себе си. Те ще са в резултат на сериозни
физически и психически усилия от ваша
страна. �След 26-и ще станете много
чувствителни, обидчиви и капризни.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не се поддавайте на своята неувереност в средата
на месеца. Нито на емоциите си, защото сега те могат да ви
подведат и да заглушат интуицията ви. �Обещанията, ко-
ито давате, и ангажиментите, които поемате, трябва
да са добре преценени, за да не подведете други хора.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Периодът не е блестящ за бизнес.
Ще срещате много спънки. От вас се
иска да бъдете търпеливи и да запази-
те спокойствие при взаимоотношени-
ята си с държавните институции.
Възможни са проблеми с данъчната
администрация. Проверете внима-
телно документацията си, защото
проблемът може да произтече от
дребно ваше недоглеждане. �Не си
позволявайте да пропускате край-
ни срокове и да закъснявате с под-
писването на договори. Този месец
като че ли ви дебнат отвсякъде, за да
ви хванат в издънка. �Онези от вас,
които имат собствен бизнес, ще се
радват на добри финансови постъпле-
ния. Доверявайте се повече на биз-
неспартньорите си и се вслушвай-
те в техните предложения.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Не крийте чувствата си, а се опитвайте да ги изразявате по-

красноречиво. Иначе ще загубите доверието на любимия човек. �На

2-ри или на 3-ти намерете време да излезете на романтична вечеря с

половинката си. Отдавна сте му обещали това! Дните са много бла-

гоприятни за любовните отношения. �Някои от вас е възможно да

се лишат от вълнуващо преживяване на 7-и само защото се бо-

ят да се отклонят от обичайното си русло. �През първия уикенд

на месеца ще успеете да решите личен въпрос с брачния си партньор,

но трябва да вложите повече активност и фантазия. Не всичко в жи-

вота е розово и понякога се налага да се правят компромиси. В момен-

та просто е дошъл вашият ред да ги правите. �Опитайте се да не

проявявате ревността си, защото точно тези ваши неоснова-

телни избухвания могат да станат причина за раздяла. Пък и вие

напоследък не сте много верни на партньора си (това важи най-вече за

семейните Риби)! В края на месеца ще се колебаете дали да не подно-

вите отношенията със стара ваша любов.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОСИГУРЕТЕ СИ ПРИЯТНА КОМПАНИЯ:
на 7-и, 21-ви и 26-и. На тези дати
ще имате нужда да се откъснете
от ежедневието.
�ЩЕ СКЛЮЧИТЕ ФИНАНСОВО ИЗГОД-
НИ СДЕЛКИ: на 10-и, 11-и, 25-и и 26-и.
�ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ ПРЕНЕБРЕГНАТИ В
ЛЮБОВТА: през последната седмица
на месеца. Но това е само усещане.
Няма нищо общо с реалността.
�НЕ ДЕМОНСТРИРАЙТЕ НЕОСНОВАТЕЛ-
НА РЕВНОСТ: след 20-и. Може това да
стане повод за раздяла с интимния
партньор.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Имате нужда от повече тишина и спокойствие, защото
през последните няколко месеца сте под голямо напрежение.
�На 4-ти и на 14-и е възможно да страдате от главоболие,
аритмия и високо кръвно налягане. За да избегнете тези оплаква-
ния, е добре да си наложите по-строг режим на хранене. Избяг-
вайте солените и пикантните храни. �През този месец не е
препоръчително да прекалявате с алкохола, защото той допълни-
телно ще натовари организма ви. По отношение на храненето е
добре да намалите количеството на мазните храни. Препоръчвам
ви да се храните често, но по малко. Консумирайте повече са-
лати и немазни меса (пилешко или риба). Пийте повече прясно
изцедени плодови и зеленчукови сокове. �Наблегнете на коре-
ноплодните зеленчуци – моркови, ряпа, картофи, – като се
опитате с тях да замените хляба. В краен случай можете да
ядете пълнозърнест хляб, стига да сте сигурни в качеството му.
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Деликатни отношения с брачния партньор
Те лесно могат да се сринат, ако не проявите нужното
внимание към човека до себе си. На 12-и има опасност да
се стигне до сериозна разправия помежду ви, която да
бъде провокирана от незначителна забележка от него-
ва страна. Ако сте по-внимателни и обективни, ще приз-
наете, че любимият/любимата е прав/а. Възможно е на-
чинът, по който е защитил правотата си, да е бил малко
по-агресивен. Спокойно можете да оправите нещата, като
му предложите секс. В момента сексуалното ви излъчване е
неустоимо.

Харизматични сте
Това ще ви направи неформален лидер в колектива, в който
работите. Ако сте шеф, сега е вашият звезден час. Хора-
та ще се вслушват в мнението ви и ще ви следват по пъ-
тя, колкото и труден и трънлив да е той. Възможно е да
се наложи да играете роля на арбитър, с която също ще се
справите блестящо. Но бъдете внимателни, защото
между 13-и и 18-и желанието ви да се усамотите мо-
же да попречи на инерцията в обществения живот,
която сте набрали.

При всички положения обаче висшестоящите (в случай че
вие не сте шеф) ще бъдат впечатлени от енергията и на-
пористостта, която излъчвате. 

Предложение за нова работа
През април може да получите предложение за по-висока
длъжност или дори за нова работа. Не бързайте да вземе-
те решение, преди да проучите точно с какво ще се зани-
мавате. Защото впоследствие работата може да се окаже
безинтересна за вас.

Търсете помощ от приятели и роднини
В кръга на най-близките си хора ще се чувствате комфорт-
но и уверени. Те ще ви помагат да давате най-доброто от
себе си и да раждате оригинални идеи. Но не бива да злоу-
потребявате с техните симпатии и с подкрепата им, за
да не ги изгубите. Не се възгордявайте излишно и не се
стремете на всяка цена да доказвате правотата си пред
тях. Това поведение ще ги подразни. На 9-и или на 15-и ор-
ганизирайте семейно тържество или парти вкъщи и
поканете всичките си приятели. Ще се заредите с
енергия.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ АПРИЛ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Проявете своята
деликатност и мекота в
отношенията си с Овен.
Това е единственият
начин да предотвратите
настъпващата вълна от
недоразумения помежду
ви. В противен случай
след 11-и отношенията
ви могат да се
усложнят.

Между 2-ри и 5-и един
Телец ще ви привлече
много силно.
Присъствието му ще
ви дава чувство за
сигурност и
спокойствие, а
топлината, която
излъчва, може да ви
наведе и на
романтични мисли.

Близнаците ще
ви дразнят и
изнервят.
Общуването ви
няма да е
пълноценно и по-
добре го сведете
до минимум.

Ракът е сред
любимците ви.
Позитивните
емоции, които
си разменяте,
са добра основа
за творчески, а
защо не и за
романтични
преживявания.

Не правете
постоянни
забележки на Лъва.
И не изразявайте на
глас недоволството
си от неговото
поведение.
Лъвовете имат
нисък праг на
търпимост към
критика.

С Дева
отношенията ви ще
са динамични. Ще
отхвърлите доста
работа заедно. Това
обаче ще създаде и
условия за
напрежение помежду
ви. Рискови дни за
общуване са 7-и,
14-и и 15-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще
общувате трудно,
особено в началото
на месеца. Няма
начин да избегнете
това. Затова е
добре да не сте в
активни
взаимоотношения
до 11-и. След това
ситуацията ще се
подобри.

Скорпионът, също
както и Ракът, е
сред вашите
обожатели през този
месец. Може би
невинаги го показва
по начина, по който
очаквате, но вие ще
усетите
добронамереността
му. Тя ще ви даде
много енергия.

Със Стрелец ще
бъдете
словоохотливи. Не
сте особено
близки, но през
април той ще ви
привлича и ще сте
настроени да му го
показвате. Не се
засягайте от
странното му
чувство за хумор.

С Козирог ви
предстои
съдбоносна среща в
средата на месеца.
Обърнете по-
специално внимание
на един
представител на
този знак. Предстои
ви да работите
отлично заедно в
бъдеще.

С Водолеите ще се
радвате на чудесни
делови отношения,
но е възможно да се
скарате за пари.
Особено ако сте в
по-близки
отношения. Пари,
взети или дадени на
заем помежду ви,
много трудно ще се
върнат.

През първите 3–4
дни на април ще
понасяте другите
Риби много трудно.
Постепенно
отношенията ви
ще се
хармонизират след
18-и. Тогава вече
можете да ги
поканите и вкъщи,
ако са ви приятели.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–2 
и 18–30 април 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

2 април, 20.16 ч.,
Луната е 
във Везни, 
ПЪЛНОЛУНИЕ

3–17 април 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

wАко искате да свалите някой излишен килограм, трябва да се мобилизирате сега и да минете на диета.

Луната ще ви помага, защото, когато тя намалява, успешно „намаляваме“ и ние. Но нека отс-

лабването да не се превръща в неприятна натрапчива мисъл! Праветете го ей така, уж между другото.

wМного е важна нагласата, с която подхождате. Не си давайте ултиматуми. Не недоволствайте
от себе си, не повтарайте непрекъсното, че сте дебели и грозни, защото тези „рефрени“
само ви задържат на старите нива на поведение. Запомнете, че сега изглеждате така, защото

моментът е такъв и е във ваша власт да промените външния си вид. Плавно, с тактичност и обич към

себе си намалете количествата на храната, която поглъщате, без да се подлагате на драстични лише-

ния. wНамалете консумацията на захар, мазни храни и сол. Още през първата седмица ще усетите

положителни промени.

17 април, 14.37 ч.,
Луната е 
в Овен 
НОВОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(1–2 и 18–30 април) (3–17 април)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 24, 25, 26 (до 12.25 ч.) 6 (след 19.58 ч.), 7, 8, 16, 17

и плодове
Сол и кореноплодни 1 (до 18.44 ч.), 18, 19 (до 18.52 ч.), 26 (след 12.25 ч.), 9, 10, 11 (до 14.24 ч.)

27, 28

Мазни храни 1 (след 18.44 ч.), 19 (след 18.52 ч.), 20, 21 (до 2, 3, 11 (след 14.24 ч.), 12, 13 (до 18.40 ч.)

20.51 ч.), 29, 30

Въглехидрати и 21 (след 20.51 ч.), 22, 23 4, 5, 6 (до 19.58 ч.), 13 (след 18.40 ч.), 14, 15 

листни зеленчуци (до 19.48 ч.)

wПостарайте се през този период да приемате по-малко храна. Ще имате неудържим апетит, затова се

налага да го контролирате. wПриетите в повече калории веднага ще ви се „залепят“. wВнимателно че-

тете информацията, публикувана на опаковките на храните, които смятате да изядете. Обикновено там

има табличка с калориите. В повечето случаи след тази справка апетитът намалява от само себе си.

wЗа жени, които не спортуват активно, дневният прием на калории не бива да надвишава 2300–2400 кал.

Ако искате да отслабнете, трябва да спаднете под тази норма, но не по-малко от 900 кал дневно. Защото

в организма се задействат „равновесните“ сили, метаболизмът се забавя и противно на желанието ви, за-

почвате да отслабвате все по-трудно. Така че намалете калориите, но в рамките на нормалното.

wСигурно още от сутринта ще се почувствате натежали, подпухнали, изнервени и напрегна-

ти. Спокойно, всичко е наред. Просто отново е пълнолуние! wДобре е днес да постите и да пиете по-

вече течности. Не си угаждайте с любимите храни точно сега. wИ за да не мислите много-много за

храна, е добре да се мобилизирате и да довършите започнатите дела. Защото днес е най-подходящи-

ят ден за успешно довършване на всичко започнато. wПоследното ви хранене за деня нека да
е в 17.00 ч. Вземете си топъл душ. Добре ще ви се отрази и взимането на вана с минерални соли и

хвойново масло. С нейна помощ ще накарате организма да освободи задържаната в него вода. wНапра-

вете си успокоителен чай – от маточина, мащерка, жълт кантарион и риган. Тази вълшебна смес

ще ви помогне да заспите лесно в нощта на пълнолуние.

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 април да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wЗаболяванията се предизвикват от емоционален дискомфорт, от негативни мисли, но най-вече от

натрупалите се в тялото токсини. Но докато за позитивното мислене трябва да поработим по-

упорито и продължително, то поне токсините можем да елиминираме лесно по новолуние! wСа-

мо с един ден гладуване ще се отървете от много ненужни отпадни продукти! Дори и да сте се храни-

ли пълноценно, токсините пак се натрупват в организма. wТри дни преди новолуние минете само
на чай и плодове. По-продължителното прочистване на организма трябва да се прави под лекарско

наблюдение.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ АПРИЛ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 13 (след 18.40 ч.), 14, 15 (до Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
19.48 ч.), 21 (след 20.51 ч.), 22, 23 омазнява по-бързо.

1 и 2, както и 18–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

3–13 (до 18.40 ч.) – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

18, 19 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в корени-
те. Ефектът ще е поразителен. 

5, 8, 9, 10, 24, 27, 29, 30 – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и 
ще бъдат благосклонни към вас.

Епилация и
оформяне
на вежди

Манипулации за проблемна
кожа (премахване на пъпки,
петна и брадавици, 
лекуване на акне)

3–17 – –

Парна баня – 1 и 2, както и 18–30 Има опасност да ви останат белези.

3–17 – –

Пилингмаски с плодови 
киселини

6 (след 19.58 ч.), 7, 8, 16, 17, 24, 25, – –
26 (до 12.25 ч.)

1 (до 18.44 ч.), 9, 10, 11 (до 14.24 ч.), – –
18, 19 (до 18.52 ч.), 26, 27, 28

1 и 2, както и 18–30 – Най-ефективни ще са процедурите на  
24, 25 и 26 април, когато кожата ще има 
нужда от много влага.

1 и 2, както и 18–30 – –

1 и 2, както и 18–30 – –

4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 26 – –

– 1 и 2, както и 18–30 –

3–17 – –

– 3–17 –

1 и 2, както и 18–30 – –

6, 7, 8, 16, 17, 24, 25, 26 (до 12.25 ч.) – 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

– 4, 5, 6 (до 19.58 ч.), 13, 14, 15, –
21 (след 20.51 ч.), 22, 23

1, 2, 3, 18, 19, 27, 28, 29, 30 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

24, 25, 26 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни.

– 4, 5, 6 (до 19.58 ч.), 13, 14, 15, –
21 (след 20.51 ч.), 22, 23

1, 2, 3, 18, 19, 27, 28, 29, 30 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

7–12 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1, 2, както и 18–30 Периодите са неподходящи за епилация.

3–12 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди. 

2–13, както и 16 и 17 – Подходящ период за механична епилация. Космите ще растат по-бавно.

4–11 – 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

16, 17 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

2, 3, 29, 30

18, 19 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 4, 5, 6

20, 21 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 7, 8 

22, 23 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

9, 10, 11 (до 14.24 ч.)

24, 25, 26 (до 12.25 ч.) Сърце, слезка (далак) 11 (след 14.24 ч.), 12, 13

1, 26 (след 12.25 ч.), 27, 28 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

14, 15

2, 3, 29, 30 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

16, 17

4, 5, 6 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 18, 19

7, 8 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 20, 21

9, 10, 11 (до 14.24 ч.) Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 22, 23

11 (след 14.24 ч.), 12, 13 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

24, 25, 26 (до 12.25 ч.)

14, 15 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 1, 26 (след 12.25 ч.), 27, 28

* 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, кога-
то 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 април 2007 г. и с бла-

гоприятните дати за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО! По възможност избягвайте всякакви планови опера-
тивни интервенции на 2 април (пълнолуние) и 17 април (новолу-
ние).

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допитва-
те“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето на
прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги правите в
периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца тези дни
са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си изряден, но
поне по-голямата част от домакинската работа ви съветвам
да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: от 3 до 17 април.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: през целия

период на намаляваща Луна от 3 до 17 април. Но не пропускай-

те датите 4, 5, 6 (до 19.58 ч.), 13 (след 18.40 ч.), 14, 15 (до 19.48

ч.), 21 (след 20.51 ч.), 22 и 23. Това са т. нар. дни на водата.

Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1 (след 18.44

ч.), 2, 3, 11 (след 14.24 ч.), 12, 13 (до 18.40 ч.), 19 (след 18.52

ч.), 20, 21 (до 20.51 ч.), 29 и 30 април. Тогава по стъклата

след избърсване ще остават упорити бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте
се от датите, които ви препоръчвам за
покупка на съответните вещи. Те са съ-
образени с „настроението“ на Луната
през април.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи:

2, 3, 14, 15, 18, 19, 29 и 30 април.

Недвижими имоти, мебели:

9, 10, 11, 22 и 23 април. 

Автомобил, мотор или колело:

4, 5, 6, 20 и 21 април. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита:

16 и 17 април. 

Канцеларски материали и книги: 

1, 20, 21, 27 и 28 април. 

Спортни стоки: 

7, 8, 16 и 17 април.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати:

11 (след 14.24 ч.), 12 и 13 април. 

Обувки и дрехи: 

9, 10, 11 (до 14.24 ч.), 14 и 15 април. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 

24, 25 и 26 (до 12.25 ч.) април.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ АПРИЛ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 17.04 (от 14.37 ч.)
Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески идеи.

Не започвайте нищо ново. Посветете този

ден на всичко, което възвисява духа.

2-ри ЛД – 18.04 (от 6.50 ч.) Не се подда-

вайте на гнева, избягвайте конфликтите и

изблиците на емоции. Подходящ е за нови на-

чинания. 

3-ти ЛД – 19.04 (от 7.25 ч.) Енергетика-

та на този ден изисква да сте активни. Па-

сивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 20.04 (от 8.08 ч.) Не взимайте

прибързани решения. Усамотете се. Разходе-

те се сред природата. Занимавайте с дома и

семейството си. Колективната работа няма

да ви спори.

5-и ЛД – 21.04 (от 9.02 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 – 22.04 (от 10.05 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 – 23.04 (от 11.15 ч.) Ден за молит-

ва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 24.04 (от 12.25 ч.) Сега се акти-

вират фините и неуловими енергии в орга-

низма. Добре е да се гладува, за да се прочис-

ти тялото.

9-и ЛД – 25.04 (от 13.34 ч.) Не е успешен.

Склонни сте към заблуждения и самоизмами.

Добре е да дадете прошка. Практикувайте

йога.

10-и ЛД – 26.04 (от 14.40 ч.) Не планирай-

те нищо важно. Изкъпете се с гореща вода.

Медитирайте.

11-и ЛД – 27.04 (от 15.43 ч.) Много мощен

ден. Активира се вселенската жизнена енер-

гия кундалини. Добре е да прочистите орга-

низма си. Внимавайте с режещи инструмен-

ти.

12-и ЛД – 28.04 (от 16.45 ч.) Дава се ми-

лостиня. Молитвите се чуват. Подходящ е

за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 29.04 (от 17.46 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 30.04 (от 18.47 ч.) Много подхо-

дящ за започване на важна работа, за физи-

ческо натоварване, за работа с информаци-

онни източници и свещени текстове. Отва-

ря се третото око. Прочистете организма

си.

15-и ЛД – 1.04 (от 18.52 ч.) Сънищата са

верни и важат за месец напред. Лош ден за

секс.

16-и ЛД – 2.04 (от 19.53 ч.) Ден за пости-

гане на вътрешна хармония. Старайте се да

вършите само добри дела.

17-и ЛД – 3.04 (от 20.55 ч.) Подходящ е за

удоволствия, общуване и физически нато-

варвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 4.04 (от 21.59 ч.) Изгонете ло-

шите мисли. Прочистете стомашно-чрев-

ния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 5.04 (от 23.04 ч.) Запалете по-

вече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отървете

от чуждото влияние.

20-и ЛД – 7.04 (от 0.08 ч.) Получават се

духовни знания. Не проявявайте гордост!

21-ви ЛД – 8.04 (от 1.12 ч.) Много акти-

вен, творчески ден. Отличен е за започване

на нова работа, спортуване и пътешествия.

22-ри ЛД – 9.04 (от 2.10 ч.) Ден на мъдро-

стта. Предайте на другиго своите знания.

Посетете астролог.

23-ти ЛД – 10.04 (от 3.01 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 – 11.04 (от 3.43 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепване

на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 12.04 (от 4.17 ч.) Всичко на то-

зи ден става с лекота, с вътрешен порив.

Спонтанно могат да се появят телепатия и

ясновидство. Днес не бързайте!

26-и ЛД – 13.04 (от 4.46 ч.) Въздържайте

се от активна дейност и постете. Песте-

те си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 14.04 (от 5.11 ч.) Ден за прекра-

тяване на контакти с лоши хора. Почивай-

те и медитирайте. Ще имате прозрения. 

28-и ЛД – 15.04 (от 5.35 ч.) Ден за покупка

на жилище или началото на ремонт. Съни-

щата са верни.

29-и ЛД – 16.04 (от 5.57 ч.) Опасен, сата-

нински ден. Препоръчват се пост и въздър-

жание. Не планирайте и не започвайте нищо

ново. Запалете свещ вкъщи и окадете нав-

сякъде.

30-и ЛД – 17.04 (от 6.22 ч.) Отреден е за

хармония, любов, покаяние и прошка. Жела-

телно е да се завърши всичко започнато

през месеца и да се направи равносметка. Не

се препоръчва да се започва нищо ново. Из-

бягвайте суетата.

Забележка: 

Датата 6 април е пропусната по астрономи-
чески причини!

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: 4, 5, 6 (до 19.58 ч.),

13 (след 18.40 ч.), 14, 15 (до 19.48 ч.), 21 (след 20.51 ч.), 22 и 23.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1 (след 18.44

ч.), 2, 3, 11 (след 14.24 ч.), 12, 13 (до 18.40 ч.), 19 (след 18.52

ч.), 20, 21 (до 20.51 ч.), 29 и 30 април. На тези дни с полива-

нето има опасност да провокирате появата на листни въш-

ки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 4, 5, 6 (до

19.58 ч.), 13 (след 18.40 ч.), 14 и 15 (до 19.48 ч.) април.

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 подходящия лунен момент. 
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е

възможно сами да си изберете датата, най-добре посетете

зъболекаря в периода от 3 до 15 април. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през пе-

риода от 16 до 19 април. И в никакъв случай не ходете на зъ-

болекар на 2 април (пълнолуние) и на 17 април (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  РРААКК

През април 2007 г. Луната 
се намира в Рак на датите 21-ви
(след 20.52 ч.), 22-ри и 23-ти.
В дните, когато Луната минава

през Рак, интуицията е много
силна. Ще бъдете много внима-
телни и състрадателни. Ще се
стремите да отделяте повече
време за дома и семейството си.
На тези дати хората стават
много емоционални, но проявяват
склонност към лесна обидчивост.
Жените изпитват желание да
изглеждат привлекателни и за-
гадъчни. Силно се изявява майчи-
нският им инстинкт. Човек иска
да покровителства и да опекун-
ства. Има потребност от съчув-
ствие, но е доста мнителен. Това
са дните на бързата адаптация и

на склонността към интуитивни
действия. Сънищата са проро-
чески. На човек му е необходим
самоконтрол, за да не нанася емо-
ционални рани на другите и да не
получава такива.

Периодът е 
благоприятен за:

�Семейни работи, за речни и
морски пътешествия. �Търгови-
ята със занаятчийски изделия е
доходоносна. �Дните са подходя-
щи за зачеване на дете. �Дейнос-
тите, свързани с преработка и
приготвяне на храни, са много ус-
пешни. �Препоръчително е на
тези дати да се направят опера-
ции на краката, коленете и сухо-
жилията, както и да се предприе-
ме лечение на болести, свързани с
обмяната на веществата (подаг-
ра например). �Разкрасяващите
процедури за тяло са много ефек-
тивни. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Начало на строителство на нов
дом, преселване и вземане на пари
на заем. �Трябва да се работи
много внимателно с остри пред-
мети, огън и желязо. �Да не се
предприемат манипулации на гър-
дите и на стомаха (гръдните
жлези и стомахът са много
чувствителни на тези дати). Не
са желателни и операции на тези
органи (предупреждението не ва-
жи за оперативните намеси по
спешност). 

Съветите 
на астролога

�Понеже хората са склонни на
тези дни да се затварят в себе си
и доброволно да се изолират и да
се отдават на страдание, ви пре-
дупреждавам да не се сърдите на

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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приятелите си, които според вас
по неоснователни причини са от-
ложили срещата си с вас. �Съ-
ветвам ви съвсем съзнателно да
положите усилия и да се пребори-
те с евентуалната депресия, коя-
то може да ви обземе на тези да-
ти. Но в никакъв случай не я „ле-
кувайте“ с калорични храни и не-
контролируемо ядене на корем.
�Консумацията на алкохол не е
препоръчителна през тези дни, за-
щото той много бързо се усвоява
от организма. Пиянството и
махмурлукът са ви гарантирани.
�Избягвайте студените, замра-
зените и консервираните храни.

ААККОО  
РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  
ЕЕ  ВВ  РРААКК

��Вие лесно общувате, меки и по-
датливи сте във взаимоотноше-
нията си с околните. Лесно завъ-
рзвате разговор дори и с хора, ко-
ито не са ви чак толкова близки.
Само трябва да почувствате, че
обстановката е достатъчно доб-
рожелателна и дружеска. ��Мно-
го сте грижовни към другите, съ-
чувствате им и им помагате, без
да търсите и очаквате дивиден-
ти от тези свои жестове. Проя-
вявате тези мили чувства и
действия напълно спонтанно,
искрено и открито, по детински.
�� Снизходителни сте. Често
обаче се намира някой, който ис-
ка да ви управлява, контролира и
унижава, точно защото сте меки
и дружелюбни по характер. Това,
естествено, провокира вашето
гневно възмущение. ��Винаги сте
открити и спонтанно доверява-
те вашите чувства, но понякога
сте склонни да скриете под мно-
го дебела и непробиваема черупка
истинските си емоции и мисли.
�� Възприятията ви са с фина
настройка, винаги улавяте всич-
ки настроения и състояния на
околните. Точно заради тази ва-

ша възприемчивост сте много
податливи на външни влияния и
попивате всички отрицателни
вибрации, които другите излъч-
ват. И понеже се държите така и
в личния си живот, това ви прави
много пасивни в интимните от-
ношения. И много раними.
��Възприемчиви сте към поведе-
нието и стила на мислене на ва-
шите родители и близки, повта-
ряте техните поведенчески мо-
дели. ��Проявявате голяма обич
и привързаност към дома и семей-
ството. Хората с рождена Луна
в Рак имат силна и дълбока връзка
с майките си. Трябва много да се
внимава с това, защото, ако тази
връзка не се прекъсне навреме (в
процеса на вашето порастване),
на по-късна възраст ще се превър-
не в проблематична за вас.
��Мразите хаоса и дисхармония-
та. Помирисвате ги във въздуха и
се стремите винаги да възстано-
вите баланса. Ако това се окаже
невъзможно за вас, тогава се от-
тегляте (в повечето случаи, оби-
дени и с подвита опашка). ��Има-
те склонност да проявявате меч-
тателност. Понякога сте доста
лениви. ��Обичате да медитира-
те, но много често вашата меди-
тация се превръща в буря от
мрачни мисли, които със стъпки
бързи ви водят към депресия. Ни-
кога не си позволявайте лукса да
задържате мрачни мисли в глава-
та си! Противопоказно е за вас.
�� Обичате комфорта и уюта.
Умеете да си почивате и да ре-
лаксирате, потънали в мекия ди-
ван пред телевизора или с хубава
книжка в ръка. �� Разбира се, има-
те и фази на неуморима актив-
ност, когато за изненада на всич-
ки така се мобилизирате, че не
могат да ви познаят. ��Много
обичате дома си и имате откро-
вено домашарска природа. Винаги
ще имате нужда от място, къде-
то да се оттеглите и да сте на-
саме с близките си. ��Притежа-
вате силен усет за род и родина.
Вие сте истински патриоти.
��Пестеливи и икономични сте

по отношение на парите. Не хар-
чите неразумно. ��Хората с Луна
в Рак са много артистични и дра-
матични. С вроден усет са към
музиката, поезията и актьорско-
то майсторство. ��Стремите
се към спокойни, безметежни и
романтични любовни отношения.
Изпепеляващите страстни връз-
ки не са ви по вкуса. 

Ако общувате 
с човек с Луна в Рак
Ако усетите, че някой много

бързо променя настроенията и
емоциите си, не се колебайте,
това е човек с рождена Луна в
Рак. Както до някакъв момент е
бил тъжен и дори сълзи е ронил,
така изведнъж може да се засмее
от сърце.

Няма по-добри слушатели и из-
поведници от хората с Луна в
Рак! Ако имате нужда да сподели-
те нещо, те са най-подходящият
избор. Ще получите гарантирана
утеха, състрадание  и съвет. Бъ-
дете сигурни, че такъв човек взи-
ма присърце вашия проблем. И
искрено се радва на вашите успе-
хи. Не бъдете много резки и дире-
ктни с такава личност. Премис-
ляйте думите си, преди да ги из-
речете, защото той ще ги приеме
много насериозно и навътре. Въз-
можно е да се разстрои от дребо-
лия. И даже да се затвори в себе
си. После дълго ще има да му
обяснявате, че не сте искали да
кажете точно това.

Ако сте мъж 
с Луна в Рак

Вие ще си търсите жена, която
да се държи с вас като майка и
все по нещо да прилича на родна-
та ви майка. Проявявате силна
ревност към партьнорката си, с
която направо я задушавате. Ис-
кате да обсебите чувствата є.

Ако сте жена 
с Луна в Рак

Проявявате склонност да
властвате в семейството. Лес-

но ранима сте. Мечтаете да ви
обичат, да ви разбират, както и
вие самите да обичате и разбира-
те околните. Вашата интуиция
е всепризната. Но понякога, кога-
то се намесят чувствата и емо-
циите, е възможно да се заблуж-
давате в предчувствията си.

Здраве и начин 
на хранене

Стомахът ви е много чувстви-
телен. Той е слабото ви място.
Прекалявате с яденето. Лошото
съчетаване на храните, както и
дългите интервали между хране-
нията провокират често хронич-
ни стомашни проблеми при вас.
Можете дори да си докарате
хранителна алергия. Страдате
често от лошо храносмилане.
Предразположени сте към гаст-
рит и язва на стомаха. Бъдете
внимателни с алкохола, той опре-
делено не ви понася. Същото се
отнася и за безразборното пиене
на лекарства. В повечето случаи
те само ви вредят. Предпочи-
тайте илачи на билкова основа.
Бъдете внимателни при лечение
на някакво заболяване, защото
сте склонни да развивате алергии
не само към храни, но и към лека-
рства. Имате склонност да
задържате вода. 

За вас са много полезни всички
храни на млечна основа – сирена и
млека. Препоръчително е да яде-
те и речни риби. 

Старайте се да избягвате пика-
нтните и твърде грубите храни.
Не консумирайте пържено, а съ-
що и червени меса. Въобще всич-
ко, което съдържа много захар и
много мазнини, е вредно за вас.
Избягвайте горещите храни (най-
добре е да консумирате храната
хладка). Можете да си хапвате
сладолед, но умерено. Тази храна
ви повишава настроението. Ако
след хранене почувствате дис-
комфорт, веднага си направете
чай от мента! Много ще ви по-
могне.

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 Со-
фия, 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: „Апартамент под наем“. Лапад. „Аор“. Урва. Стоилов (Станимир). „Антик“. ОСТ. Еск. Врак. Алод. Ки. „Арт“. Театър. Алабин
(Пьотр). Ирод. Алея. Ини. „Деним“. Кетен. Гор (Ал). Елак. Краева (Тинка). Ас. „Ана“. Еол. Бит. Ос. Вир. Го. Нрави. Торн. „Етър“. „Авала“. Абоба.
Енке (Йохан). Омара. Указ. Ади (Андре). Дарвин (Чарлз). Набор. Онат. „Тео“. Опака. Ген. Ми. Таз. Анати. Моралес. Реглан. Диона. Ери.  
ОТВЕСНО: Юпитер. Евреи. Вратар. Остин (Джейн). Аорта. Резе. Орлик. Ригел. Олово. Тал (Михаил). Томов (Александър). Грами. АЛ. Заповед.
Район. Анона. „Мавра“. Ар. ПАН. Мед. АТА. Банат. Акъл. Акид. Стан. Ре. Буба. Пота. „Ако“. Мо. Горила. Краб. Аргон. Колие. Синтез. Ера. Гну.
Данте. Трън. Она. АРО. Биела. Аркан. Ле. Левски. Нанов. Едамер. Матине. Касис. „И ти си“. 
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