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ÔÎÒÎÃÐÀÔ

ÍÀ ÊÎÐÈÖÀÒÀ

Ñíåæàíà ÌÀÊÅÅÂÅÅÂÀ („Èâåò ôåøúí”)

ÑÒÀÉËÈÍÃ

Åâäîêèÿ ÍÈÊÎËÎÂÀ

ÊÎÑÀ È ÃÐÈÌ

Àíåëèÿ ÊÎØÀÐÑÊÀ

ÊÎÐÈÖÀÒÀ

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

Талон № 04

�

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

Vitality

цитат на броя

„В брака главното е 
не победата, 
а участието.“             Генадий Малкин

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 Г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 4

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №03-карта на DERMAPRO за козметични процедури по избор,
печели Албена Танчева от София. Награди печелят още Альонушка Коцева от Ямбол, Рута Зорова
от Русе, Надя Палийска от Пазарджик, Теменужка Маникатова от Сандански, Веска Ненова от
Добрич, Мария Николова от с. Мечка, Галина Касанова от Благоевград, Дарина Петрова от София,
Калина Прокопиева от Горна Оряховица и Мария Георгиева от София.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 Г.

Книги от „Колибри“ Книги от „Хермес“ 

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

Книги от
„Еднорог“ 

Книги от „Бард“ 

DVD-та от „Тандем“

КОМПЛЕКТ ПРОДУКТИ ОТ

Хенкел
Vitality

Сарантис
Kendy
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През

МАЙБЕЛА календар

Поне веднъж ела на рабо-
та облечена в съвършено
различен за теб стил.
Ако държиш да си по мо-
дата, да знаеш, че са-
тенът е актуалната ма-
терия, а късата поличка –
топдрешката на сезона.
А фешън цветовете са
ярки, много ярки, чак нео-
нови – зелено, жълто,
сребристо, лилаво, черве-
но и много турскосиньо.
Ама, много!

...нов имидж
Приятелите ти знаят, че ти си
радетелка за здравословен
начин на живот. Орга-
низирай им fastfood пар-
ти с обилно количест-
во пържени картофи,
хамбургери и прочее
забранени храни. Поня-
кога е здравословно
човек да отпуска ду-
шата и... вкусовите
си рецептори. Но инци-
дентно все пак, в полза
на изненадата.

...кулинарно разточителство

Запиши се на курс по танци или
пък „тренирай“ грациозна осанка и
походка вкъщи пред огледалото.
Не подценявай силата на грациоз-
ността. Дори и да си натрупала
няколко излишни килограма, ако ги
„разхождаш“ достолепно, с вдигна-
та леко нагоре брадичка, мъжете
дори няма да ги забележат. Под-
робности за грацията можеш да
прочетеш на стр. 50 в този брой
на БЕЛА.

...грация и пластика

Или при леля. А за първата си бра-
товчедка откога не си се сещала?
Купи кутия шоколадови бонбо-
ни (от по-луксозните оба-
че!) и бутилка женско
сладко питие (разбирай
ликьор или мартини)
и се самопокани на
гости. Впрочем,
ако ще гостуваш
на баба си, пове-
че би я зарадвала
със саморъчно
изпечен от теб
кейк. И не заб-
равяй да вземеш
последните ал-
буми с твои
снимки, за да є ги
покажеш. Много
ще бъде доволна.

...гостуване при баба

Откога не си влизала в ролята на прелъстителка? Купи си секси
бельо (камшик и латексови черни ръкавици не ти трябват, но ако
се налага...) и се обади на любимия мъж по телефона (гледай все пак
да не го улучиш в заседание, планьорка и други такива). Прошепни
му: „Довечера те искам палав! Не приемам „не“ за отговор!“ Други-
те съблазнителни думи си ги доизмисли ти... Бела ти зададе „сти-
листиката“ ☺.

...неприлично предложение

Изненадай всички с...Изненадай всички с...



П
оли, добра моя приятелка, не иска да
има деца. Изобщо! Тя е на 38. Но как
така?! Нали е жена!? Подозирам я в
неискреност. Просто така си говори,

за да се прави на интересна. Когато наис-
тина забременее, ще я видя аз нея иска ли,
не иска ли. Странното е, че деца не ще, но
да се омъжи жадува.

Яна пък отхвърля всички свои кандидати,
защото не приличали на... баща є. Не съм си-
гурна, че от книги се поумнява. От много че-
тене на Фройд ще вземе да си остане неомъ-
жена Янчето. Макар че е възможно Фройд да
е имал право за подсъзнателното желание на
жените да си търсят съпрузи – копия на ба-
щите си. Фройд обаче ще го оставим за мал-
ко на мира, защото в този брой сме отпус-
нали цели три страници на Розалина Дочева
да го „възпява“ (виж статията „Конквиста-
дорът на модерността“) под предлог, че та-
зи година се навършват 110 години от отк-
риването на едиповия комплекс. Но друга е
болната ни тема

достъпно 
удоволствие ли е бракът 
За някои е достъпно, но не удоволствие,

а за други е удоволствие, но недостъпно.
Зависи от класа, пол, възраст и занятие,
но най-вече от възприятие. „Бракувани-
те“ се кълнат, че той не е хубаво нещо, но
не им стиска да се развеждат (с някои

изключения), а „небракуваните“ – че ис-
кат да се „бракуват“, но не им стиска да
го направят. 

Половото разделение по темата го изк-
лючвам – в този брой сме дали трибуна и на
двата пола (в лицето на Мирослава Ивано-
ва и на Петър Петров) да защитят своите
виждания по въпроса. 

Защо искаш 
да се омъжиш?

Този животрептящ въпрос задава Мира в
статията „Кога ли ще се омъжа“. „За да не
бъдеш сама? За да имаш деца? За да пос-
тигнеш по-престижно положение в общест-
вото? За да имаш пари? Много често въоб-
ще не знаеш защо и казваш просто: „За да
бъда щастлива!“

Ама, защо ти е да се омъжваш тогава?
Направо си вземи куче. С него нямаш шанс
да останеш сама нито за секунда. То перфе-
ктно ще играе ролята на разглезеното дете
с постоянни нужди – сутрешни разходки,
задължителни почесвания зад ушите, болес-
ти (дано не се случва)... Хем и с кучето на
каишка ще изглеждаш по-престижно в очи-
те на съседите. Почти всички от хайлайфа
гледат кучета – въпрос на статус. И не
какви да е, а златни ретрийвъри. Стига да
ти е златно портмонето, и ти можеш да
си го позволиш. И ще бъдеш щастлива.
Много. Особено в моментите, когато жи-

вотното раболепно и благодарно ще те
близва по ръката. О, миг, поспри! 

Но най-важното е, че за разлика от мъжа,
кучето не ругае и не влиза с кални обувки в
хола. Само дето пари не изкарва. Но въобще
не е ясно дали ако се омъжиш за печалбар,
той пък няма да се окаже скръндза. Така че,
вземи си куче и животът ти ще стане по-
пълен, по-смислен и някак по-семеен... Но
пуснеш ли веднъж животинката вкъщи

край 
с житейските премии

Никакво излежаване сутрин. Кучето иска
разходка. Никакви спонтанни закъснения
вечер, защото приказките с приятелки са
се оказали толкова сладки, а виното – тол-
кова хубаво. Кучето иска вечеря. Никакви
непланирани лудешки тридневни отпуски
(петък, събота и неделя). Кой ще гледа ку-
чето през това време? И никакво пропуска-
не на съботното основно почистване. Кос-
мите по килима трябва да бъдат ликвиди-
рани. 

Май ще се наложи все пак да се омъжиш.
Най-малкото, за да има кой да ти помага да
гледаш любимото досадно куче. Но се пос-
тарай все пак да си вземеш богат мъж. По-
не красива и скъпа каишка да купи за куче-
то. И за теб... От онези, които не убиват
чак толкова.   

Мариана ЯНЕВА
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АНТРЕФИЛЕАНТРЕФИЛЕ

Вземи си 
куче!

ЗА БРАКА И КУЧЕШКАТА КАИШКА

Вземи си 
куче!
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С
ухото определение за дадаизма гласи,
че той е „движение в изкуството, ко-
ето се развива след Първата световна
война“. Дадаистите се изявяват в

изящните изкуства, литературата, те-
атъра, дизайна и др. Характеризира се с ни-
хилистичното си отношение към красота-
та, влечение към абсурдното, анархията,
отрицание на естетичните норми, с прово-
кативността си и с чувството си за ху-
мор. Дадаистите не влагат конкретни пос-
лания в творбите си. Те оставят зрителя
да направи собствена интерпретация на
произведенията им.

Началото
Каквото и да си прочела за изкуството на

дада, признай си, не е всичко, което можеш
да разбереш... 

Случило се е в началото на миналия век в
Цюрих, в „Кабаре Волтер“. Събрали се
симпатизанти и формирали артистичен
кръг на дада. Името е избрано съвсем слу-
чайно. Някой промушил с нож френско-
немски речник и се спрял на френската ду-
ма „дада“, с която децата наричали дърве-
ното конче-играчка. Не мисля, че това е
сериозно основание за формалното му „из-
чезване“ в края на 20-те години. Дада-
измът не е изоставен, а просто се е „разт-
ворил“ във всички сфери на изкуството ка-
то едно „намигване“, което всеки артист
умее да използва в свободата на творчест-
вото си.

Идеите
ФРАНСИС ПИКАБИA твърди: „Това е

дада, който ти говори, който е всичко, кой-
то разбира всичко, представлява всички ре-
лигии, не може да бъде нито победа, нито
разгром, живее в пространството, а не във
времето.“ ХУГО БОЛ споделя, че „отрича-
нето на всички правила, свалянето на всич-
ки забрани, изглежда единственият отго-
вор“ за това, какво е дада. ХАНА ХОК зая-
вява: „Искам да залича всички склерозирали
граници, които ние, хората, издигаме около
всичко, което е близко до нас.“ 

Всички те, вярвам, не са говорили за дру-
го, освен за онова действие, което насочва
всички сили на въображението да прави до-
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Хана Хок, „Моите домашни мисли“

Макс Ернст, Механизъм, 

построен лично от 

Минимакс Дадамакс

След намесата на 

стилиста моделиер

Майа Богданова... Макс Ернст 

Две двусмислени фигури След намесата 

на Майа Богданова...

ƒјƒј
е всичко, 
от което 
се създава
изкуство

ƒјƒј
МОДАМОДА

е всичко, 
от което 
се създава
изкуство

И МОДА...
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Поводът 
за интервюто

Майа Богданова се опитва да
разбере модата като форма на
живот и като изкуство. Една
доста амбициозна задача в

свят, в който всичко може да
бъде само игра, ситуация и
прикритие. Освен това си пада
малко нещо дадаистка. Но това
е моята интерпретация. По-
долу в текста ще прочетете
нейната.

Вдъхновението

М.Б.:В света на модата
не съм първата, коя-

то се вдъхновява от принципа
за превръщането на обикновена-
та предметна среда в предмет-
на среда на изкуството. Той е
ръководен за дадаистите. В то-
зи смисъл градът може да бъде
видян като театрална сцена, в

чийто мизансцен индивидът се
вписва и участва по свой начин.
Видимо е, че облеклото, което е
част от атрибутите на тази
игра, може да обезличи или
изтъкне същия този индивид, да
го представи като семпъл или
като екстравагантен, като не-
утрален или като провокати-
вен. Всеки е изправен пред безг-
ранични възможности за избор и

Майа Богданова е особена разновидност на таланта. Казва за себе
си, че еднакво предпочита да бъде художник, стилист моделиер и
преподавател в Националната художествена академия. Първата є
изложба е през 2001 г. – „От идеята до реализацията“. През 2003 г.
прави „Мода и живопис“, а в началото на тази година – уникалната
изложба „Модата е дада“, която представлява колекция от уникал-
ни постери и модели, представени във Френския културен център. 
Автор е на първия учебник у нас „Дизайн и конструиране на облек-
лото“. Няма административни амбиции, но е натоварена с много
такива задължения в специалността мода. Извън творчеството и
работата си има слабост към френската култура, музиката и те-
атъра. Дъщеря є е само на 13 години, учи балет и с лекота черпи
енергия от майка си.
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ри и от обикновените предмети на ежедне-
вието изкуство-рецепта, подходяща за все-
ки мислещ артист.

Техниката
Дадаистите на пръв поглед са събирачи на

банален, вече съществуващ материал. Ос-
тавяйки настрана утвърдените канони, те
заместват класическата боя в живописта
с колажа и фотомонтажа, разрушават, де-
формират различни натури и от искрата
на вдъхновението им се раждат нови израз-
ни средства, натоварени изцяло с естети-
чески смисъл. Синтетична в най-вътреш-
ната си природа, техниката (стилът) на
дадаистите обогатява композиционните
методи, смесва две или повече реалности,
опростява формата, разрушава сюжета, за

да промени смисъла. Дадаистите практи-
куват наслагването на фотографски моти-
ви – похват, използван по-често от плака-
тисти, приложни графици и стилисти,
стремящи се към силен изобразителен
ефект.

Въздействието
Дадаизмът е вдъхновение и промяна, той е

всичко, от което се създава изкуство. И „уд-
ря“, без да използва големи думи като „ети-
ка“ и „култура“, по съмнението, възхищени-
ето, смайването, удоволствието, страст-
та и одобрението. Един човешки вик, който
Хана Хок успява да изтръгне дори от „Мои-
те домашни мисли“, за да въздейства по
чувствен начин. Или в симпатичното, за-
помнящо се „Да Дeнди“ – друго нейно ембле-

матично произведение, което представлява
кръстословица от елементи, които всеки
може да реши по свой начин и дори да повяр-
ва, че часовникът, апликиран в горната част
на изображението, още не е спрял. 

Адептите
Жан Арп, Раул Осман, Хана Хок, Макс

Ернст, Марсел Дюшамп, Ман Рей, Франсис
Пикабиа и всички техни последователи вяр-
ват в онази свобода, която кара човек да
повярва не само в това, което е, но и в оно-
ва, което може да бъде. Дадаистите вяр-
ват в свят, в който една обикновена песен,
картина, паднало в бурята дърво, любовта
и всички други неща от живота са равнос-
тойни факти, които могат да породят
силни чувства.

Майа Богданова пред

едно свое творение

ВИЗИТКА

ћј…ј 
Ѕќ√ƒјЌќ¬ј
ћј…ј 
Ѕќ√ƒјЌќ¬ј
в капана между
изкуството 
и модата

в капана между
изкуството 
и модата
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го прави според личните си
предпочитания, манталитет и
образованост.

Кое е по-естествено – да
скриеш истината за себе си зад
дрехата или да демонстрираш
самия себе си, обличайки онова,
което отговаря на твоя харак-
тер и най-вече на твоя социа-
лен статус? 

Изборът

М.Б.:Възприемам модата
като начин да бъ-

деш различен. Оскар Уайлд го е
казал още по-точно: „Модата е
това, което човек облича, нe е
модно онова, което обличат
другите хора.“ Дизайнерът на
дрехи много често е поставен
пред задачата да се съобрази с
нечий вкус и да посредничи за
крайното изделие. В личната си
практика многократно съм иг-
рала ролята на такъв посредник.
Дрехата е еднo средство за
утвърждаване на принадлежно-
стта ти към определена обще-
ствена група. Но заедно с това
тя те отличава, прави те ори-
гинален, различен. Облеклото
позволява да скриеш тялото си,
да измениш контурите му – т.е.
да промениш действителност-
та. Но от друга страна, дрехата
излага на показ същността на
онзи, който я носи, издава него-
вия характер, избор и вкусове.
Тя всъщност показва, криейки.

Майа твърди, че удоволствие-
то за дизайнера е винаги да пос-
тигне различност. Нали  в осно-
вата на живота е свободата. Но
може ли човек да прескочи грани-
цата на установените норми, ка-

то същевременно запази мярката
за онова, което иска да бъде?

Свободата

М.Б.:Дадаистите ме
привличат именно

с това, че налагат едно ново
чувство за свобода... Трябва
смелост, за да прескочиш грани-
ците на установените норми.
Да имаш свобода на изразяване,
свобода да си играеш свободно с
традиционни похвати и теми.
Дадаистите не наподобяват, а
създават изкуство, така както
едно растение възпроизвежда
плод. Подходът им отговаря на
моята истина. Личното ми
убеждение е, че тяхната дър-
зост и авангардност ни внуша-
ват нови, неочаквани неща.
Особено в модата, където кре-
ативността се изразява в спо-
собността да се дадат нови ре-
шения на един много стар проб-
лем – а именно как да се облече
тялото и как непрекъснато да
се обновяват идеите за това.
За мен модата е мярка за много
отношения – за лични и за обще-
ствени. А избора го приемам ка-
то социална позиция.

Тя ми обяснява, че модата е
промяна, от която се нуждаем, за
да стане животът ни интересен.
И че в същото време човек не би-
ва да се възприема толкова сери-
озно, за да може „шоуто да
продължи“. Днес обаче е по-лесно,
а понякога и достатъчно да на-
тискаш copy–paste, вместо да
създаваш нещо ново. Модата не е
ли повече усет към бизнес, откол-
кото въображение, фантазия и
красота? Какво е общото между
модата и изкуството всъщност?

Изкуството

М.Б.:Понякога си изпус-
кам нервите. Драс-

кам с молив върху безброй ски-
ци. Втурвам се в правенето на
постери. Пак се връщам към
моделите. Клишето и в мода-
та, и в живота ограничава. Пра-
ви ни зависими от еднообразие-
то и тогава съвсем естествено
е да забравиш за отговорност-
та. Замисляла съм се кой е по-
свободен – този, който има
много пари, или онзи, който
изобщо няма... Представи си
новите тенденции, набелязани
от Шанел, Гучи, Армани, акту-

алните цветове, десени и мате-
рии в услуга на разнообразието,
на вкуса на всеки един от нас. И
модата, и изкуството имат
много общо с разнообразието, а
оттам – и със свободата на ду-
ха. Ако искаш да не подража-
ваш, да си независим, трябва да
приемеш модата като състоя-
ние на духа, като продължение
на самия себе си.

А какви ли са последните про-
вокации в света на модата? 

Новото

М.Б.:Новите цифрови
технологии проме-

ниха изразните средства, отк-
риха територия за нов изказ
чрез фотографията, за нов на-
чин на презентация и присъ-
ствие на модата в изложбени
зали, в музеите. Оттук и мода-
та като форма на живот се
провокира най-вече от новите
технологии. В това огромно и
непрекъснато променящо се
разнообразие те са чудесно
средство за откриване на инди-
видуалното и за неговото
изтъкване. В този смисъл смя-
там, че човек, ако иска да про-
мени себе си, трябва да приеме
новото. А модата е нещото,
което позволява на всеки да
опита различни роли в живота
си, да се обнови. Модата е в ус-
луга на хамелеона във всеки един
от нас, независимо от това,
кой какво предпочита – хип-хоп
или шика на Шанел. Тя е израз на
тържеството на различието и
разнообразието в света.

Текст и интервю на
Нели ЦОНЕВА

Модели на Майа Богданова
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М
ного неща можеш да постигнеш са-
ма. Да „влезеш“ в мечтаните килог-
рами. Да научиш даже унгарски език.
Да приключиш и с тази магистра-

тура. Да спреш цигарите. Да изглеждаш кра-
сива. Да извоюваш повишение в работата. 

Но встъпването в брак не е състезание.
Не можеш да определиш срокове, не всичко
зависи от теб... Все пак, за да се омъжиш,
ти трябва още някой. За доста жени това
да се омъжат наистина прилича на една от
неизпълнимите заръки на царя от някоя
приказка. Истината е, че няма какво много
да направиш сама по въпроса. Страхът съ-
що няма да ти помогне. Престани да живе-
еш само с тази мисъл и се успокой. В ни-
какъв случай не се обвинявай. Бъди търпели-
ва и не спирай да се надяваш, че ще срещнеш
мъжа, който си е заслужавал чакането. 

Приучи и близките си 
на търпение

Докато чакаш, направи така, че родите-
лите ти и разните там други роднини и
познати да не се тревожат. В никакъв слу-
чай не им заявявай, че нямаш намерение ни-
кога да се омъжваш! Не показвай също, че си
отчаяна и че си изгубила надежда да се ви-
диш в бяло. И двете неща биха ги огорчили
и притеснили много. Информирай ги, че из-
лизаш с мъже, без значение какви точно ти

се падат тези мъже. Хвърляй им прах в очи-
те и поддържай надеждата им. Така те ще
бъдат спокойни, защото ще се заблужда-
ват, че това са твои евентуални кандида-
ти за брак. 

Не допускай роднини, приятели или позна-
ти да те изнервят ежедневно с въпроси и
съвети в тази посока. Моята майка напри-
мер е образец за това, колко деликатни мо-
гат и трябва да бъдат родителите по те-
мата. Учителка е и винаги когато имам
рожден ден, черпи децата в детската гра-
дина с бонбони за мое здраве. Разказа ми
какво са ми пожелали децата, когато ги по-
черпила миналата година. Първото хлапе
изрецитирало: „Каката на госпожата да
стане булка!“ Останалите, естествено,
повторили същата „благословия“. Така на
тридесетия си рожден ден бях получила
около тридесет пожелания да сключа брак.

Не се сещам за друг намек на майка ми, че
е време да се омъжвам. Дори не съм сигур-
на, че това изобщо беше намек.

Чак когато си осигуриш необходимото
спокойствие, се опитай да си отговориш на
въпроса 

Защо искаш да се омъжиш?
За да не бъдеш сама? За да имаш деца? За

да постигнеш по-престижно положение в
обществото? За да имаш пари?

Много често въобще не знаеш защо и каз-
ваш просто: „За да бъда щастлива!“ Но не
ти ли се струва, че никой от тези доводи
не звучи достатъчно убедително? Малко
приличат на едно от най-смешните неща,
които съм чела на страниците на списание.
Беше един текст, който гласеше, че
„сексът е полезен за зъбите“, защото спо-
ред учени преди секс хората винаги си мие-
ли зъбите. 

Според мен обаче хората си мият зъбите
не само преди секс. В този смисъл те се
грижат за устната си хигиена и извън слу-
чаите, когато правят секс. Точно на същия
принцип една жена може да постигне всич-
ки свои по-горе изброени желания и без да
сключва брак.

Най-важното е да срещнеш 

истинския мъж за теб
Това е истината по въпроса „Защо искам

да се омъжа?“. Тогава всичко ще се подреди,
без да е нужно предварително да си го сис-
тематизирала в предбрачен план-конспект. 

Когато срещнеш НЕГО, ще имаш и деца, и
пари, и признание в обществото. Самота-
та ще изчезне и в твоето собствено семей-
ство ще се настани щастието. Освен ако
не си сбъркала в избора и в преценката си.
Не искам да те отказвам от мечтите ти
за брак, но големите надежди невинаги се
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

� „Дотегна ми да ходя на чужди сватби! Кога ще дойде

моят ред?“ 

� „Вече съм на четиридесет, а не съм омъжена!“

� „Защо всички мъже, които срещам, са женени?“

� „В офиса съм единствената неомъжена и всички остана-

ли ми завиждат. Но аз искам да имам съпруг!“

� „Писна ми да попълвам графата „неомъжена“ в разни

документи!“

� „От 14 години излизам с мъже, а още не съм минала под

венчило!“
� „Нямам сериозна връзка и едва ли скоро ще имам и ще

вляза в света на омъжените жени!“

;;

Кога ли 
ЩЕ СЕ ОМЪЖА...
Кога ли 
ЩЕ СЕ ОМЪЖА...

БРАКЪТ НЕ Е СЪСТЕЗАНИЕ
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Маски от 
естествен памук
При повечето жени умората се от-
печатва първо на лицето, а след то-
ва „узурпира“ и настроението. 

С новите маски от естествен па-
мук Enlil и Zenibell умората няма
шанс за победа! Те могат да се изпо-
лзват навсякъде и по всяко време –

в обедната почивка, в задръстване-
то на път за работа, в самолета,
преди важна среща, у дома пред те-
левизора или във ваната. Лесни и
удобни за употреба са, защото ня-
мат нужда от изплакване. Основа-
та им, изработена от естествен
памук, напоен с живителни витами-
ни, минерали, протеини, колаген, хи-
алуронова киселина и екстракти от
морски водорасли, прилепва плътно
към лицето. Тази нова технология
позволява на активните съставки
да проникнат надълбоко в кожата,
където действат най-ефективно.
Независимо къде се намирате, само
за 20 минути можете да върнете
блясъка на лицето си с новите мас-
ки от памук Enlil и Zenibell.

Спри времето 
с Grape Therapy 
MAVRUD
В козметичната серия Grape
Therapy MAVRUD са събрани най-
модерните тенденции в козмети-
ката, както и философията ISHI.
На японски ISHI означава „да пос-
тигнеш целта по най-приятен на-
чин“, да подариш на тялото изиска-
на грижа, а на душата – истински
разкош от аромати. Козметиката
Grape Therapy MAVRUD оказва
комплексно въздействие и върху
кожата, и върху душата. Мав-
рудът е уникално грозде, което
расте само по нашите земи. При-
родната му сила идва от полифено-
лите, открити в нежната кожица

на сочните му зърна. Те въздей-
стват 30 пъти по-силно върху ко-
жата от познатите досега анти-
оксиданти и мощно стимулират
образуването на нов колаген. А
маслото, добивано от семките на
този сорт грозде, е най-добрият
природен UV филтър. По слънчеви-
те опаковки ще познаеш козмети-
ката Bilka Grape Therapy MAVRUD!

оправдават…
Животът по двойки или животът на

омъжените двойки не е непременно по-ху-
бав. Има омъжени жени, които са мнооого
нещастни. Да не говорим за онези, които
изглеждат направо нелепо. Те сключват
средно по един брак на всеки две години и са
започнали да се омъжват, когато са били на
18. Гостите на сватбите им знаят, че „тя
се омъжва за бъдещия си бивш съпруг“. 

Ако си жена във възрастта между 30 и 40
години и нямаш брак, ти си умна жена. Из-
бегнала си поне грешките, които се допус-
кат от прибързване. Наситила си се на вол-
ния несемеен живот, преживяла си всичко,

което при един ранен брак може да ти липс-
ва и в крайна сметка тези липси да доведат
до разваляне на семейното щастие.

Стара мома?! 
Няма такова „животно“! 
Не забравяй, че днешните времена са по-

благосклонни към неомъжените жени. Ста-
рата мома не е онова, което беше. Първо,
все повече хора разбират, че „стара мома“
е по-скоро модел на поведение, което не за-
виси нито от семейното положение на да-
мата, нито от възрастта є. Ако си неомъ-
жена, но разкрепостена, модерна, толера-
нтна и жизнена, никой няма да има основа-
ние да те нарече стара мома. Второ, жени-
те днес изглеждат все по-добре и е все по-

трудно да кажеш на някоя, че е „стара“. Тя
може и да е мома, но ако изглежда възхити-
телно добре, няма как да я таксуваш като
стара мома. 

Как самата аз 
не губя надежда

Намерих упование в астрологичните
прогнози. Много са полезни и често – уте-
шителни. Винаги може да се окаже, че ис-
тинската любов е запазена за някъде малко
над 30-ата или 40-ата година. Аз например
съм с асцендент Козирог, което означава
късно обвързване. Това няма как да не ми но-
си известно успокоение. А до тридесетата
си година и малко след навършването є мо-
га да се утешавам с факта, че Нептун ме е
надарил с голям талант и се налага тчно в
този период да реализирам себе си в други
посоки, а не в брака.

Освен това в една книга прочетох, че
представителите на моята зодия трябва
да носят червен корал, за да имат успехи с
противоположния пол. Също така, че успе-
хите ми са гарантирани с бижута от среб-
ро. Мислила съм си понякога: „Защо, по дя-
волите!?“ Искам да кажа, не мога ли да се
омъжа и без червен корал на врата? Обаче
познавам добра бижутерка. Поръчала съм
си висулка от червен корал със сребърен об-
ков. И чакам.

Забравих да спомена и гледането на ръка.
По определени свивки на дланта може да се
разбере колко брака ще има през живота си
една жена. Аз ще имам два. Категорично го
показват съответните две линийки. Всеки
ден сгъвам дланта си и проверявам дали са
още там линиите на двата ми брака. Е?
Какво и колко повече мога да искам?

Мирослава ИВАНОВА

ИЗ ПИСМА НА ЧИТАТЕЛКИ

„Интересува ме колко дълъг е пери-

одът между годежа и сватбата.

Един, два, три, повече месеци или годи-

на? Имам едни познати, които са сгоде-

ни от... 10 години. Аз съм омъжена. Нав-

ремето този период беше кратък –

през декември се сгодихме, през януари

беше сватбата. А сега младите отла-

гат ли, отлагат.“ 

„Задължително ли е въобще да има

годеж? С приятеля ми вече две годи-

ни сме заедно. Ще се оженим през тази

или през следващата година. С удовол-

ствие бих се сгодила преди това, но ми

се струва излишен разход на пари и

енергия.“ 

„Някои жени се страхуват, че избра-

никът им може да размисли и след го-

дежа да каже: „Няма да има сватба!“

Понеже не е ясно дали „няма да има

сватба засега“, или „няма да има сват-

ба никога“, тези жени предпочитат да

не протакат нещата с годеж. Те напра-

во купуват бялата рокля. Защо не? Тра-

дициите днес не са това, което бяха.“

С ГОДЕЖ ИЛИ БЕЗ
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◊
увал съм да казват, че има и
такива хора – планират всичко
в живота си. Даже и сроковете
за сключване на брак. Вярно,

звучи малко пресилено и даже съмнително,
но може лесно да се обясни.

В годините на прехода (последните 10–15)
и за непредубедения наблюдател е ясно, че
стереотипите, кога е нормално да се женят
(употребявам „женят“, защото съм мъж
все пак), хората са се променили. Трудното
намиране на работа, чудовищната миграция
от малките към големите градове и неси-
гурността за утрешния ден карат младите
и от двата пола да поизчакат с този иначе
необходим социален ангажимент. 

Чакането е много лесно 
и много трудно 

Зная го от личен опит. Ако се превърне в
начин на живот, си е лесна работа, даже не
му обръщаш внимание. Неудобството е са-
мо едно – времето лети и докато се обър-
неш, си заковал тридесетака. А след тази
вододелна възраст при мъжете се появяват
някои допълнителни неудобства –  леко оп-
лешивяване и побеляване например или пък
синдромът „един дебел мъж в разцвета на
силите си“, ако трябва да цитирам „Карл-
сон, който живее на покрива“.

Мдаа. Ако си мъж със здрав разум, значи
не би било разумно да допускаш тези утеж-
няващи бракосъчетаването неудобства.
Хубаво е да вземеш живота си в ръце и да се
ожениш... навреме. А за тази цел е нужно
просто да огледаш много внимателно зао-
бикалящите те нежни същества и трезво
да прецениш коя да бъде.

Не казвам, че става от първия път, и не
обещавам, че разочарования ще липсват.
Само твърдя, че и двата пола (не само же-
ните!) са загрижени от един момент на-

татък да изградят „основната клетка на
обществото“. 

Но очевидно е все пак, че бракосъ-
четаването е мъжка инициатива.
Защото, както казваше моята по-
койна баба: „Мъж се жени, кога по-
иска, а мома – кога я поискат.“

С този железен постулат, мисля, е труд-
но да се спори, независимо колко ни се ще да
е обратното. 

И ако се върна на темата, защо да не мо-
га да се оженя в срок?! 

Това е и просто, и желателно. Само тряб-
ва да реша какво искам – блондинка или брю-
нетка. Ама, пак ви казвам, това е лесно пре-
одолима пречка, защото всеки месец можеш
да имаш различна по цвят жена. Това зависи
само от фризьора є. Като се замисли човек 

не е лошо да си мъж 
После пристъпвам към селекция (може и

наум), защото не вярвам някой да има тол-
кова богат избор от жени около себе си, та
чак да не може да ги прехвърли наум. Трето
– давам ясни и категорични сигнали на обек-
та, че не съм безразличен към него. (Това със
сигналите е строго индивидуално и не ми се
ще да се впускам в подробности.) 

След установяване на контакт
(може и сексуален) и едно 
разумно по продължителност 
взаимно опознаване вече 
може да предложа и брак.

На една по-зряла възраст вероятността
от отказ от страна на жените е пренебре-
жимо малка. 

Не ви ли изглежда просто? Ами, да. 

Но на практика – не съвсем 
По законите на Мърфи, ако нещо може да

се обърка, то винаги се обърква. Кое точно
– не може да се предвиди. А също не се знае
дали се объркват нашите представи за жи-
вота (по-точно за това, как той трябва да
изглежда), или животът обърква предста-
вите ни за него самия. Въпросът е древен и
много дискусионен. Аз си имам „формула“:
ако знаеш какво искаш от живота, няма как
да се объркаш от излишни теоретизирания.

Имам много познати и от двата
пола, които са прескочили 30-те, 
а продължават да живеят така,
все едно са на 22.

Спомням си една песен на ФСБ, в която се
пееше: „Пак ще се срещнем след десет го-
дини, за да разкаже всеки от нас с какво се
е преборил, от какво не е заспивал и какво е
надживял.“ 

Криворазбрана 
солидарност

И ако ги приканя тези мои познати да са
честни пред себе си и да кажат какво им е
попречило да си изберат брачен партньор
до този момент, се започва едно усукване-
ее. Но тъй като това не са единици, а са
тълпи от хора (нежеланието за слючване на
брак се е превърнало в нещо като норма)

всеки тайничко се успокоява, 
че, видиш ли, неговото положение
не е много добро, но веднага 
може да изброи поне 5–10 случая
като неговия.

С всеки изминал ден общността от неже-
нени/неомъжени хора се умножава. 

А какво да кажем за онези, които вече са
имали куража да се оженят?! Мисля, няма
да сбъркам, ако съобщя, че поне 60–70% от
тях имат по едно дете и не се и замислят
за второ. Но дотук с песимизма. Нали пиша
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КОНТР
А-

ПУНКТ

Δенитба 
в срок
Δенитба 

в срок
Много мастило се изписа и много
хартия се изхаби да се спори, 
доказва, научно обосновава и 
неоспоримо опровергава дали е 
добре да се женим, или не и как 
въобще да я караме? 
А то ми се струва сравнително
проста работа. 
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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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този текст, за да ви убедя колко е лесно
мъж да се ожени, само да поиска. 

Ако не си на 22 и морето не е до колене,
единственото нещо, което трябва да нап-
равиш, е 

да вземеш лист 
и химикалка 

и да изброиш писмено, първо, своите плюсо-
ве и минуси. Второ, да напишеш какъв
партньор искаш (попитай представите си)
и кои недостатъци у другия пол не можеш да
понесеш и преглътнеш никога. Имаш ли ясна
визия какво искаш и какво реално предлагаш,
взимането на решение не е проблем. А след
като вземе решение, човек обикновено
действа много бързо и целенасочено. Поне аз
правя така. А действието не може да не до-
веде до резултат, защото, простете, че пак
ще повторя баналното обобщение, и на два-
та пола генетично (следователно априори,
по презумпция, по инстинкт, по предназна-
чение, натурално, аксиоматично и т.н., и
т.н.) е заложено да искат да са заедно и да
създават и отглеждат потомство. Не само
на жените! Ритуалите по „събирането“
(разбирай сключването на брак) на двете съ-
щества обаче са функция на културология-
та, а не толкова на физиологията и генети-
ката. Дотук ясно, ще кажете

но защо мъжете 
не се женят 

а жените леят толкова сълзи за несключе-
ните си бракове през последните 20 години
в нашата татковина? (Не ми се иска да из-
дигам въпроса на международно равнище.)
Пак ще обвиним прехода –  хората дълго
време търсеха изход и се надяваха на нещо
по-добро, но то все не идваше. А в подобни
икономически условия е по-лесно да живееш
сам. Само че биологичният часовник не спи-
ра по икономически причини. Днес си на два-
десет години, после на тридесет и все та-
ка. Само дето не до края на света, а до края
на собствения ти живот. 

Засега едно изгубено поколение 
за създаване на семейство и деца.
После... после зависи от времето
след прехода.

Но когато чета разни „драматични“
текстове „за“ или „против“ брака и дали е
по-хубаво да си живееш сам, или да се же-
ниш/омъжваш, съм почти сигурен, че те са
написани от хора, които хал хабер си нямат 

за какво става дума 
в брака 

Когато се жениш, на ритуала те питат
пред всички: „Ти, еди-кой си, взимаш ли за
съпруга еди-коя си, да се грижиш за нея в
дни на щастие и скръб (или нещо подобно

беше)?“ Това не са просто думи (макар и
при много хора да влизат през едното и да
излизат през другото ухо). 

Длъжностното лице ритуално 
те пита дали си готов да 
пораснеш и да станеш „управител“
на една малка „фирма“. 
Нежеланието да се ожениш е 
един косвен отговор, че не си.

Огромното количество разводи е същият
отговор. Защото кой казва, че да живееш с
един човек постоянно под един покрив и да
бъдеш родител, е проста работа?! Есте-
ствено, че е по-лесно да избягаш – или да не
се жениши, или да се разведеш. 

Търся, ама не намирам
е най-разпространеното клиширано извине-
ние на всички, които всъщност не желаят
да сключат брак. Те, брех, да му се не види,
търсели най-подходящия за тях (това важи
повече за жените) и на компромиси не са ни-
как, ама, никак съгласни! И сега дойде ред на
най-смешното. Като попитам тези хора
„А ти какво предлагаш насреща?“, те мно-
го се озадачават. Защо ли? 

Защото идеалният кандидат е 
винаги една сборна неясна, но 
идеална личност. А тъй като 
хората са земни, всички те са
много, ама, много несъвършени.

И ето ти, на, проблем – ние търсим идеален
партньор, а в замяна му предлагаме... земен
човек. 

В заключение ще кажа, че винаги се нами-
ра за кого да се оженим/омъжим, даже ако
тя/той не е най-идеалният кандидат, но
радостта от един пълноценно изживян жи-
вот с този човек е различна по количество
при различните хора. Ако погледнем по-гло-
бално на проблема с безбрачието, през XX
век от войни и диктатури са загинали поне
150 милиона души при население на Земята,
да кажем, около 2–3 милиарда. Днес населе-
нието на Земята е около 6,5 милиарда, с
тенденция около 2050 г. да бъде 9 милиарда.

Че в малка България с население
има-няма 7 милиона 1–2 милиона
ще си отидат мърцина (разбирай,
без брак и без деца), не е голяма
загуба за света. Просто животът
на тези хора си е техен. Изборът
как да го живеят – също.

Но при всички случаи е по-добре да си опи-
тат късмета. Защото, както твърди една
поговорка, „За какво си живял, ако не си по-
садил едно дърво, не си построил една къща
и не си отгледал едно дете?“.

Петър ПЕТРОВ,
щастливо женен, с две деца, но в Канада
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

К
расивата кожа е мечта
на всяка жена. Но в ре-
алността тя се среща
рядко. Почти всяка

трета Ева страда от целулит
– най-женския проблем. Добра-
та новина е, че с целенасочено
обгрижване, специална фитне-
спрограма и балансирано хране-
не портокаловата кожа може
да се изглади. Поне за през ля-
тото, когато ще ти се наложи
да се съблечеш по бански на мо-
рето. Но трябва да є обявиш
война още през май, ако искаш
през юни, юли и август да изг-
леждаш гладичка – като че-
решка.

„Подарък“ 
от природата

Всъщност при жените маст-
ната тъкан на бедрата и дупе-
то е предвидена като „склад“ за
периода на кърменето. Това
обяснява защо в тези зони маз-
нините се отлагат изключи-
телно лесно, но се „стопяват“
изключително трудно. Освен
през периода на кърменето. За-
ради усиления процес на нат-
рупване на мазнини там се обра-
зуват огромни мастни клетки,
които са в състояние да увели-
чават своя обем стотици пъ-

ти. Казано по-просто, те мо-
гат да се раздуват. 

Ако влакната на съедини-
телната тъкан между тях
не са достатъчно еластич-
ни и не са равномерно 
разпределени, уголемените
мастни клетки ги разтва-
рят, упражнявайки натиск,
и се появяват по повърхно-
стта на кожата като 
омразен релеф.

Така се образуват типичните
целулитни делчета, видими с
просто око на определен етап
от развитието на самия целу-
лит.

Разлики между 
мъжката 

и женската кожа
Образуването на целулита до

известна степен се корени и в
устройството на самата кожа.

При жените колагеновите
влакна, които са поддържа-
щата мрежа на кожата, 
са паралелно разположени. 
А при мъжете те са подре-
дени под формата на 
мрежа – и вертикално, 
и хоризонтално.

И точно тази разлика е при-
чината жените да страдат от
целулит, а мъжете – не! Освен
това природата е направила

Не, в момента не става дума за онова внимание, включващо обожание. До лятото остава все пак
цял един месец. Който трябва да запълниш с особено отношение към проблемните зони, където
най-често се образува целулитът. Съчетай различни методи на въздействие – прилагай контраст-
ни душове, масажирай ги със силна струя воя, прави им ръчен масаж (с пощипвания и пошляпва-
ния), разтривай ги с остра ръкавица, докато взимаш душ. И редовно ги третирай с антицелулит-
ни кремове и гелове.

Шлайфане и полиранеШлайфане и полиране
ВРЕМЕ Е ЗА АНТИЦЕЛУЛИТНИ ИНИЦИАТИВИ

Целулитът е следствие от нарушения баланс 
между натрупването на мазнините (липогенеза) 

и тяхното изгаряне (липолиза) в организма. Затова
козметичните лаборатории разработват все 

по-уникални продукти, които активизират 
изгарянето на мазнините на клетъчно ниво.

Бедрата – в центъра на вниманието
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влакната на женската съеди-
нителна тъкан толкова елас-
тични, че по време на бремен-
ност те да могат да се разтя-
гат достатъчно, без да се къ-
сат. Така че за мастните
клетки с размери XXL не
представлява никаква труд-
ност да се промушат между
тях или да разпънат колагено-
вите влакна. 

Естрогените 
също са виновни

От друга страна, женските
хормони (естрогените) също
стимулират образуването на
целулита. Те благоприят-
стват разрастването на
мастните клетки и превръща-
нето им в мастни депа, които
предпочитат да се настаня-
ват най-вече по бедрата и ду-
пето. Но това си има и добри
страни – благодарение на ест-
рогените женската кожа е
значително по-мека от тази
на мъжете и може да понесе
екстремни деформации (като

например разтягането по вре-
ме на бременност) и много по-
лесно да се възстанови.

Три степени
Развитието на самия целулит

минава през три етапа. През
първия типичният портокалов
релеф се вижда с просто око са-
мо когато стиснеш кожата
между пръстите си. През вто-
рия етап целулитът е видим са-
мо когато мускулите са напрег-
нати. А през третия стадий
той просто не може да бъде
пропуснат с поглед.

Антицелулитните 

продукти са разработени,

за да заздравят най-горния

слой на кожата и да 

съхранят по-дълго 

неговата еластичност.

Благодарение на редовната им
употреба производството на
колаген се увеличава, а по този
начин се блокира разрастване-
то на мастните клетки. 

Водата е твоят най-добър съ-
юзник срещу целулита. Контра-
стните душове са идеални, за
да „събудиш“ ленивите мастни
клетки. Тя активизира микро-
циркулацията и чрез това, и об-
мяната на веществата в кожа-
та. Първо се облей за 1 минута
с топла вода, след което облей
тялото за 20 секунди с леденос-
туден душ. Много е важно ви-
наги да започваш от топлата
фаза и да завършваш със сту-
дената. И да спазваш посоката
от краката към сърцето. 
Помощник в борбата с целули-
та са също душ-пилинг гелове-
те. Те отстраняват мъртвите
клетки от най-горния слой на
кожата и така я подготвят
оптимално да попие активните
съставки от антицелулитните
кремове и гелове, които обик-
новено се използват след взима-
нето на душ.

Леденостудена вода



Подобряване на
кръвооросяването
Поддържането на добро кръ-

вооросяване е пречка пред обра-
зуването на целулита, тъй като
чрез него шлаката и застояла-
та вода в тъканите се елимини-
рат много бързо и лесно. 

За активизирането на 
кръвооросяването и за 
повишаване на еластично-
стта на кожата в проблем-
ните зони помагат много
специализираните антице-
лулитни масажи, които се
правят в beauty салоните.

Но те заедно с правилното
хранене и спортуването не са
достатъчни условия за изглаж-
дането на портокаловата ко-
жа. При нанасяне на антицелу-
литните продукти вкъщи е не-
обходимо да се прилагат спе-
циални масажни движения, ко-
ито също подобряват кръво-
оросяването, стимулират об-
мяната на веществата на
клетъчно ниво и по този начин
утрояват ефекта от самите
продукти.

Контрастните душове също

помагат за подобряване на
кръвообращението. Но тряб-
ва да се прилагат редовно, за
да станат резултатите види-
ми. Термокомпресите също са
добро средство за активизи-
ране на кръвооросяването, но
те не могат да се прилагат
от дами с разширени вени и с
капилярни звезди и разширени
вени краката. 

Комплексен подход
Сигурно ще потретим и по-

четвъртим, че борбата с целу-
лита трябва да се води на всич-
ки фронтове. Първо – чрез дие-
та, второ – чрез редовно спор-
туване, трето – чрез използва-
не на правилните антицелулит-
ни продукти. Тук трябва да
направим уговорка, че и най-ак-
тивните кремове и гелове няма
да изгладят кожата ти, ако не

ги употребяваш всеки божи ден
– и сутрин, и вечер. 

�
МЕНЮТО Поне в продъл-
жение на месец не бива не

само да хапваш, но и да поми-
рисваш мазно, сладко и пърже-
но! Естествено, парче торта в
неделя, когато излезеш на кафе
с приятелки, не е чак такъв
грях, но се постарай все пак да
го пропуснеш, ако можеш. 

Избягвай комбинацията маз-
нини–захари. Изпивай по 2 л во-
да дневно.

�
СПОРТЪТ Каране на коле-
ло, плуване и спортно ходе-

не – това са идеалните физичес-
ки активности, с чиято помощ
можеш да победиш целулита.
Джогингът и тенисът на корт
не са препоръчителни спортове,
ако целта ти е да премахнеш
целулита. 

CMYK-18

18
Бела, брой 5 (111), 2007

Трябват ти, за да обработваш с тях проблемни-
те зони – бедрата, дупето, корема и областта

под плешките. Но да търкаш с ръкавицата, докато
кожата ти се травмира, не се налага. Твоята задача е да активи-
зираш микроциркулационните процеси в кожата. А за „разбиване“
на антицелулитните „бабунки“ ще ти помогнат масажорите – ме-
ханичните и електрическите. Масажорът е задължителна част
от набора антицелулитни средства. Затова те съветваме още се-
га да отидеш и да си набавиш този уред, ако не разполагаш с него.

Остри ръкавици и масажори

Най-важното е чрез спорта да пренаст-
роиш обмяната на веществата на „из-
гаряне на мазнините“. Това означава да
тренираш бавно, за да оставиш на орга-
низма колкото е възможно повече кисло-
род на разположение. Само при това ус-
ловие излишната мазнина може да изго-
ри. Водните спортове са много ефек-
тивни в борбата с целулита, тъй като
при всяко движение водата оказва 60
пъти по-голямо съпротивление от въз-
духа. Освен това налягането на водата
действа като лимфодренаж. 

Въпрос на упражнения

По принцип няма по-особена
технология за антицелулитно
обгрижване на горната част
на ръцете. И в тази зона се
използват острата ръкавица,
масажорът и антицелулит-
ните кремове и гелове...
Единственото, на което
трябва да обърнеш повече
внимание, е естетическата
страна на нещата. Не бива
да се увличаш с масажиране-
то, за да не си докараш неп-
риятни синини. Все пак е
май и ще имаш повод да об-
лечеш потниче или рокля без
ръкави.

Горната 
част на ръцете

Изглаждане на бедрата с механичен масажор 

Правилното изпълнение 
на масажа е залог за успеха 
в борбата с целулита
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Непознаването на законите на красотата не те 
освобождава от отговорност. Но затова пък те 

обременява с много наивни митове и вредни легенди...

ÃËÚ 1 

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СТИЛИЗИРАЩИ СРЕДСТВА
ЗА КОСА ИЗПОЛЗВАШ, ТОЛКОВА ПО-ДЪЛГО

ЩЕ ИЗДЪРЖИ ПРИЧЕСКАТА ТИ

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Трябва да се използват
точните количества от тях. Ако фризьорът
ти те е предупредил да третираш косата с
балсам „с големината на орех“ или с вакса „кол-
кото грахово зърно“, значи е добре да се придър-
жаш към препоръчаните дози. Що се отнася до
лака за коса, професионалистите не го обичат
много. Използват го предимно за фиксация на
бретона или на други партии. Вместо него
предпочитат кристали за коса. Затова не ти
препоръчваме да го употребяваш обилно в до-
машни условя. Той втвърдява косъма и прави
косата неподвижна и изкуствена. Има къде-къ-
де по-модерни средства за фиксация.

ÃËÚ 2 

ЗА ДА ИЗГЛЕЖДАШ КАТО ЗАГОРЯЛА 
ОТ СЛЪНЦЕТО, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАШ 
ТОНАЛЕН КРЕМ, КОЙТО Е ПО-ТЪМЕН 

ОТ ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА КОЖАТА ТИ 
С НЯКОЛКО ОТТЕНЪКА

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Не бива да го правиш
в никакъв случай, ако държиш да изглеждаш ес-
тествено. Допустимо е тоналният крем да
се различава от цвета на кожата максимум с
един тон. Освен това при избора му е добре да
обърнеш внимание не само на интензивност-
та на цвета му, но и да внимаваш той да не е
нито прекалено жълтеникав, нито прекалено
розов. Сама разбираш защо – нежно розовата
кожа, намазана с жълтеникав тонален крем,
ще изглежда като... болна.

ÃËÚ 3 

ЗА ДА ИЗГЛЕЖДАТ МИГЛИТЕ ПО-ГЪСТИ,
ТРЯБВА ДА НАНЕСЕШ ПОВЕЧЕ 

СЛОЕВЕ СПИРАЛА

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Прекаляването със

спиралата за мигли само ще слепи самите
мигли. Очите ти ще изглеждат ужасно. Най-
верният подход да придадеш дълбочина и изра-
зителност на погледа е да се възползваш от
щипките за извиване на ресници непосред-
ствено преди нанасянето на туша. 

ÃËÚ 4 

ПУДРАТА ТРЯБВА ДА СЕ НАНАСЯ 
ВЪРХУ ЦЯЛОТО ЛИЦЕ

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Напудреното изцяло
лице изглежда прекалено матово, а по този на-
чин и прекалено безлично. Колкото по-тънък
слой пудра нанесеш, толкова по-дълго време
ще изтрае макиажът (често е достатъчно да
напудриш само носа и брадичката си). Бронзо-
вата пудра ще ти помогне да се сдобиеш с ед-
нороден цвят на кожата – предимно след от-
пуска, когато шията изглежда по-малко заго-
ряла от лицето.

ÃËÚ 5 

ТОНАЛНИЯТ КРЕМ Е НЕОБХОДИМОСТ 
ЗА ВСЯКА ЖЕНА И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Ако притежаваш
здрава и красива кожа, е престъпление да я
криеш всеки ден под слой тонален крем. Маки-
ажът, на първо място, е натоварен със задача-
та да подчертава естествената красота и за-
това в дни, когато всичко е наред, „глухите“
тонове могат да бъдат спокойно пренебрегна-
ти. Подбирайки тонален крем, ти, образно ка-
зано, си купуваш „втора кожа в тубичка“. За-
това оттенъкът на крема трябва изцяло да
съвпада с оттенъка на естествения цвят на
кожата ти. Иначе парите ти ще са похарчени
нахалост. Ако неправилно си избрала цвета и
консистенцията на тоналния крем, лицето
ти ще изглежда плоско и безжизнено.

ÃËÚ 6 

ПРАХООБРАЗНИТЕ СЕНКИ ЗА ОЧИ 
И ПРАХООБРАЗНАТА ПУДРА СА ТРУДНИ ЗА

ИЗПОЛЗВАНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Много жени се стра-
хуват да използват прахообразни декоратив-
ни козметични средства, тъй като смятат,
че няма да се справят с нанасянето им. Нищо
трудно няма! Просто вместо четка използ-
вай възглавничките на пръстите си. Изнена-
дахме ли те? След като „вбиеш“ пудрата или
сенките в кожата, можеш вече да ги разнесеш
и с четка. По този начин, ако оттенъкът на
самата пудра (или на сенките за очи) изглежда
прекалено ярък, ще го тушираш.

ÃËÚ 7 

ТЪМНИТЕ СЕНКИ ЗА ОЧИ ПОДЧЕРТАВАТ
ТЪМНИТЕ КРЪГОВЕ ПОД ОЧИТЕ

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Смело можеш да из-
ползваш и сенки за очи в по-тъмни цветове, но
при условие, че преди това си се възползвала
от „талантите“ на грамотно подбран корек-
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Пролетно прочистване
с Denoxinal

Новата специална комбинация от
лечебни растения и вещества,
предлагана от „Валмарк“, се нарича
Denoxinal. Благодарение на естест-
вените си съставки бял трън, ре-
пей, детелина, хлорела, глухарче и
чесън Denoxinal въздейства точно
на онези органи, които отговарят
за преработването и изхвърлянето
на токсините – влияе благоприят-
но върху функциите на черния дроб
и съдейства за регенериране на
клетките му. Освен това стимули-
ра дейността на бъбреците. Една
таблетка дневно подобрява хранос-
милането, като поддържа нормална
микрофлора в червата и регулира
перисталтиката. За да усетите
ефекта от Denoxinal, е препоръчи-
телно да го приемате в продълже-
ние на 1–2 месеца. Крайният резул-
тат ще е повече жизнена енергия,
тонус и работоспособност.

Head&Shoulders 
Lasting Color
обича цвета
Head&Shoulders разби фалшивия
мит за относителността на цвета.
Новият шампоан Head&Shoulders
Lasting Color специално запазва
блясъка на оттенъците на боядиса-

ните коси. Но същев-
ременно върши и ос-
новната си работа –
отстранява пърхота
до 100%. Съдържа
ActiZinc, който пома-
га за рехидратиране-
то на скалпа и макси-
мално ограничава поя-
вата на пърхот, как-
то и високовитами-
нозна есенция от
слънчоглед (с витами-
ните A, С, D, E и ли-

нолеична киселина в състава си), ко-
ято защитава косъма от вредните
атмосферни влияния и позволява на
цветните пигменти да останат в
него по-дълго време. И защото
Head&Shoulders обича цветовете,
новият Lasting Color вариант има
свежия цвят на праскова.

Fa Natural – 
свежест от природата
Продуктите Fa Natural от новите
серии Natural&Pure и Natural&Soft

наистина ще направят живота ти
по-свеж. 

�� Душ-геловете Fa
Natural&Pure съче-
тават естествени
ароматни ободрява-
щи есенции, които
даряват с усещане-
то за чистота и
енергичност. Нови-
те дезодоранти Fa
Natural&Pure ухаят
на роза и цитрус.
Двойно активната
им защитна формула
осигурява 24-часова
надеждна защита

срещу неприятната миризма от
изпотяване. ��Fa Natural&Soft са
първите душ-кремове, обогатени с
растителни млека, придаващи на
кожата естествена нежност и ме-
кота. Богатата им кремообразна
формула подхранва кожата и я пра-
ви видимо по-гладка. 
Асортиментът на продуктите
Natural&Soft се допълва от течен
сапун с аромат на роза и бадемово
мляко и сапуни с аромати на лимо-
нова трева, роза и бадем.

Обновени козметични
серии adidas за мъже
От миналия месец продуктите
от козметичната линия за мъже
adidas (тоалетни води, афтър-

шейв лосиони, душ-гелове и дезо-
доранти) са разработени да бъдат
в крак и с най-активния стил на
живот. Новият впечатляващ из-
чистен дизайн въплъщава автен-
тичните спортни ценности на
марката adidas. Формулите на
продуктите също са обновени.
Adidas предлага тоалетни води с
уникалната технология Frafrance
Booster – с по-интензивен и по-

траен аромат. Афтършейв лосио-
ните adidas съдържат тристе-
пенна програма за защита, освежа-
ване и ревитализиране на кожата
благодарение на уникалния Skin
Protect Complex. Спрей дезодоран-
тите са с по-силен аромат, а душ-
геловете, освен че изглеждат доб-
ре на полицата в банята, са от
първа необходимост за поддържа-
не на хигиената на успяващите,
активни мъже.

тор. Ако тъмните кръгове под очите ти са
със синкав или виолетов оттенък, нужен ти е
жълтеникав коректор. При дамите с по-ма-
това кожа оттенъкът на сенките под очите
е по-скоро червеникаво-кафеникав. На тях ще
им трябва розовеещ коректор.

ÃËÚ 8 

НЕИЗГОДНО Е ДА СИ КУПУВАШ 
КРЕМ В МАЛКИ РАЗФАСОВКИ

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Козметичните фир-
ми, които предлагат кремове за лице в малки
кутийки или тубички, разчитат на факта, че
при правилната им употреба те ще ти стиг-
нат минимум за месец (минималния срок, га-
рантиращ трайността на продукта). И това

наистина е така, ако не забравяш, че препоръ-
чителната дневна доза за използване на крема
е не повече от грахово зърно. Професионалис-
тите препоръчват преди употреба кремът
да се затопли малко, за да попие по-лесно в ко-
жата. 

ÃËÚ 9 

ЕФЕКТЪТ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КРЕМА 
ИЗЧЕЗВА ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ПРЕСТАНЕШ

ДА ИЗПОЛЗВАШ ПРОДУКТА

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Ако този крем е
предназначен да реши проблеми, характерни за
твоя тип кожа, ефектът му ще е забележим
даже и след като приключиш с използването
му. Е, не безкрайно дълго време.

ÃËÚ 10

УНИВЕРСАЛЕН КРЕМ 
ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ КОЖА НЯМА

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Надписът на опаков-
ката на крема „подходящ за всякакъв тип ко-
жа“ не се появява от нищото, а само след се-
риозни тестове, проведени от производите-
лите. Обикновено такъв крем „работи“ с ко-
жата по зададено направление – възпрепят-
ства нейната предразположеност към сухота
или към омазняване например. Друг е въп-
росът, ако кожата ти е прекалено суха. Тога-
ва към anti-age продукта, разработен за вся-
какъв тип кожа, е необходимо да добавиш и
още един суперовлажняващ крем за лице. 

ÃËÚ 11

ХИДРАТИРАЩИЯТ И НОЩНИЯТ КРЕМ 
СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ВСИЧКИ, 
БЕЗ ОГЛЕД НА ВЪЗРАСТТА

В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Човешкият организъм
е устроен много хитро. Довери се на интуиция-
та си: ако кожата ти не изпитва дискомфорт
от това, че пренебрегваш някакъв вид средство
за обгрижването є, значи няма нищо страшно.
Повярвай, тя е в състояние да направи избор
вместо теб. При това – правилен. Понякога е
достатъчно да използваш вечер само неутрален
лосион за разгримиране. И нищо друго. 

ШАРЪН СТОУН ПРЕПОРЪчВА...
Ако имаш тънка коса, се реши много внимателно. Не заби-
вай зъбците на гребена или на четката в скалпа. Преди да
пристъпиш към използването на „уредите“ за ресане, разтрий
между дланите си няколко капки розмариново масло и го
разпредели по дължините на влажната коса. Капни още 1–2
капки върху четката/гребена и се среши, както обикновено. 
Според Шарън най-добрият начин да възстановиш изтощена-
та коса е да я подстрижеш. Нали си спомняте как тя се бе-
ше окастрила през 2005 г. Даже твърди, че го е направила са-
ма вкъщи! Но трябва да се признае, че тя има хубав скалп и
късата прическа є стои много добре.
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К
ак мислиш, защо успехът в личния живот, работата и
любовта съпътства едни, а подминава други? И защо
твоята не толкова симпатична и недотам поддържана
приятелка се ползва с

по-голяма популярност от теб
сред представителите на проти-
воположния пол, а на теб нещо
все не ти се получава с мъжете?

Учените предполагат, че винов-
ници за подобна несправедливост
са ендорфините – хормоните на
радостта, които се произвеждат
от хипофизата, и, естествено,
естрогените, които се произвеж-
дат от яйчниците. Но каква е
връзката, ще попиташ? Отговорът „лежи“ на повърхността – ко-
гато сме щастливи, успели и здрави, ендорфините и естрогените
се отделят в достатъчно количество в организма ни. А именно те
правят кожата ни да изглежда по-млада и красива. Благодарение на
тях тя „светва“ отвътре и привлича възторжените погледи на
все повече Адамовци. 

ПОЛУЧАВА СЕ ЗАТВОРЕН КРЪГ
Когато сме нещастни, в тялото ни се освобождават по-малко

от споменатите хормони и, естествено, кожата ни „помръква“, а
ние губим своята сексуална привлекателност и харизма. Което оз-
начава, че изчезва всичко онова, което привлича мъжете към нас. 

Как да разкъсаме този порочен кръг? Има още един важен детайл.
Спомни си колко пъти си повтаряла и потретвала: „Баба ми беше
истинска красавица!“ Кажи защо постоянно нея даваш за пример, а
не майка си или баща си? Работата е там, че хората от две поко-
ления назад са водели „правилен“ начин на живот. Лоша екология?!
На тях това понятие въобще не им е било известно. На довоенни-
те фотографии те изглеждат щастливи, а значи – безумно (е, хи-
перболата е за експресия!) красиви.

За съжаление днес толкова безумна красота е направо невъзмож-
на. Стресът ни разрушава, спъва работата на всички вътрешни
органи и особено на женските яйчници, които отговарят за женс-
ката привлекателност. 

А ОТКЪДЕ СЕ ВЗЕМА СТРЕСЪТ?
Много често ние сами го провокираме. Сражавайки се с малките

бръчици, ние забравяме за главното – че околните оценяват наша-

та външност по съвсем други критерии. На първо място, тя
трябва да е хармонична! Не мислиш ли, че красивите актриси от
близкото минало, които са си направили не една пластична опера-
ция, все пак си изглеждат стари? По лицата им няма бръчки, но
техните очи, гласове и походки издават безпощадно реалната им
възраст.  

И така, да предположим, че и в твоя живот е настъпил тъжни-
ят момент, когато натрапчиво започваш да мислиш, че изглеждаш

зле. Нищо че си водила пълноценен
живот, почивала си по скъпи ку-
рорти и от време на време си си
позволявала умопомрачителен
шопинг... Важното е, че вече не
вълнуваш мъжете така, както
преди години. Трябва да направиш
нещо! Скъпата козметика обаче
не е панацея. Нито пък скалпелът.
Това, от което наистина и неис-
тово имаш нужда, са хормони. Но
не „чужди“, а „свои“, т.е. произве-

дени от организма. Откъде да ги вземеш ли? Инжектирането на
стволови клетки със сигурност ще помогне. Но става дума за 

ТВОИ СОБСТВЕНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ 
Лошото е, че с напредване на възрастта ние губим това богат-

ство толкова стремително, колкото бързо нашата кожа губи ко-
лаген. За да съхраним женската си привлекателност, е нужно да
извлечем стволови клетки от мастната тъкан, костния мозък и
кожата, да ги умножим (по лабораторен път, естествено) и след
това обратно да ги инжектираме в тялото си. Интересно е, че
въздействието на стволовите клетки, извлечени от различни чо-
вешки органи, също е различно. 

Стволовите клетки от мастната тъкан са нашето

здраве. Те възстановяват увредените органи, в това

число и нашите крехки драгоценни яйчници. Стволо-

вите клетки от костния мозък отговарят за дълго-

летието. А техните „колеги“ от кожата са превъзхо-

ден източник на колаген и еластин.

Точно те стягат и подмладяват кожата ни. С тяхна помощ и на
50-годишна възраст можем да изглеждаме сияйни и да поддържаме
онази извираща отвътре светлина, онази неуловима харизма и
чувственост, които безапелационно се харесват на мъжете. 

Добрата новина е, че и на каквато и възраст да извлечем стволо-
ви клетки от нашия организъм, те ще бъдат със същото качест-
во, което ни е нужно, за да изглеждаме по-красиви. Защото те не
стареят, а само намаляват като количество. 

ХХООРРММООННИИззаацциияя
ннаа  ввъънншшнниияя  ввиидд

СТИ
Л Н

А

Ж
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Сражавайки се с малките бръчици, 
ние забравяме за главното – 

че околните оценяват нашата външност 
по съвсем други критерии. 

На първо място, тя трябва да е хармонична, 
да свети отвътре!

ССъъщщеессттввуувваа  ллии  
вврръъззккаа  ммеежжддуу  ддууммииттее
„„ххааррммоонниияя““  ии  „„ххооррммоонн““??
ННяяккооии  ккооззммееттооллооззии  
ссммяяттаатт,,  ччее  ддооррии  
ттааккаавваа  ддаа  ллииппссвваа,,  
ссъъззввууччннооссттттаа  ннаа  ттееззии
ппоонняяттиияя  ннее  ее  ссллууччааййннаа..

ТАЛАНТИТЕ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ
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Н
ауката често прави отк-
рития. Когато става ду-
ма за медицината, новото
откритие е всъщност но-

ва болест. Болестта (или отк-
ритието), за което ще говорим
днес, е много коварна, защото
срещу нея не е застрахован ни-
кой. Нито малките деца, нито
възрастните. Затова наричат
алергията „злата фея на съвре-
менността“. 

По-общо казано, алергията 
е свръхчувствителна или 
болезнена реакция на организма
(и по-точно на имунната систе-
ма) към различни вещества.

Тя е многолика. Веднъж показ-
ва зачервеното си, с подути
страни лице, друг път „дефили-
ра“ с хрема, срещу която не по-
магат никакви средства... Но
защо все по-често и по-често
напоследък се сблъскваме с ней-
ните многобройни проявления?

Причини 
за нашествието

на алергиите
ПРИЧИНА ПЪРВА

Градът
Във водовъртежа на огромния

работещ град е трудно да се
съблюдават правила за здравос-
ловен начин на живот. Градски-
ят въздух е далеч от идеалния.
А неправилното хранене, сис-
темното недоспиване, дефи-

цитът от витамини и посто-
янният стрес системно подко-
пават имунитета и общата ус-
тойчивост на човешкия орга-
низъм към инфекции. А там, къ-
дето е успяла да проникне ин-
фекцията (но при определени
„настройки“ и отслабеност на
организма), е голяма вероятно-
стта от алергична реакция. 

Всеки ден нашата кожата вли-
за в съприкосновение с вредите-
ли от външната средата и с
множество химични елементи,
разтворени във водата от во-
допровода. В действителност
кожата е най-големият орган на
човешкото тяло. Ето защо тя
е и най-големият проводник на
всички вредни влияния. 

КАКВО Е АЛЕРГЕН

Това е вещество, което пре-
дизвиква алергия. Цигареният
дим, битовите и промишле-
ните алергени (които са изк-
лючително разнообразни),
ухапванията от насекоми и
други животинки, наслед-
ствената предразположе-
ност, честите простудни за-
болявания, сезонните темпе-
ратурни колебания и цветни-
ят прашец от растенията са
много малка част от непъл-
ния списък с причинителите
на алергични реакции.

ПРИЧИНА ВТОРА

Изкуствената 
кърма

В развитите страни неспо-

собността (или отказът) да се
кърми новороденото е свързана
също със забързания ритъм на
живот. Или с обективни причи-
ни – прием на медикаменти или
наличие на някакво заболяване
при кърмачката. Но все по-чес-
то отказът да се кърми е про-
диктуван от стереотипите на
поведение в съвременното об-
щество. Само 5% от родилки-
те в действителност изпит-
ват проблеми и не могат да
кърмят по различни физиоло-
гични причини.

Въпросът е там, че майчино-
то мляко съдържа биологичноак-
тивни вещества, ферменти и
хормони, които формират у де-
цата имунитет, необходим за
нормалната жизнена дейност на
детския организъм. Тези веще-
ства детският организъм не
може да изработи самостоя-
телно. Бебетата, които не по-
лучат тези вещества от майчи-
ната кърма, имат съответно
по-слаба имунна система и раз-
виват възприемчивост към мно-
го инфекции (респективно към
алергии на по-късна възраст). 

ПРИЧИНА ТРЕТА

Лекарствата 
В последно време аптеките се

превърнаха в магазини за... бон-
бони. Хората масово влизат в
тях, за да си купят някое хапче,
без дори то да им е предписано
от лекар. За съжаление самоле-

чението не е популярно само у
нас, а по цял свят. Статисти-
ката сочи, че днес се купуват
много повече лекарства, откол-
кото преди десет години напри-
мер. Неконтролируемият и чес-
то неоснователен прием на го-
лямо количество хапчета и хра-
нителни добавки се отразява
неблагоприятно и на възрастни-
те, и на децата. 

ПРИЧИНА ЧЕТВЪРТА

Консерванти, 
стабилизатори 

и ароматизатори
Механизмът на развитие на

алергичната реакция е следни-
ят: при попадане в организма на
чужд елемент имунната систе-
ма реагира свръхчувствително,
изработвайки специфични био-
логичноактивни вещества (ан-
титела), които обезпечават
пълния набор от алергични „пре-
лести“. „Прелестите“ могат
да включват както много безо-
бидна настинка, така и серио-
зен оток на цялото тяло.
Всъщност имунната ни систе-
ма понякога реагира бурно сре-
щу субстанции, които е иден-
тифицирала като вредни, а те
не са. В случаите на алергии про-
изводството на тези антитела
е свръхголямо и води до непри-
ятни за организма последици.

За жалост „чуждите“ химичес-
ки вещества стават все повече

СЕЗ
ОННО

Има хора, 
които не могат 
да се наслаждават 
не само на аромата 
на цъфналите цветя 
и дървета, но не могат 
дори да стоят навън, 
докато летят полените

Злата фея на съвременносттаЗлата фея на съвременността



и все по-разнообразни – различни
добавки в храните (консерванти,
стабилизатори, ароматизатори
и др.), продукти на битовата хи-
мия, които са достатъчно силни
алергени, множество нови лекар-
ствени средства, например ан-
тибиотиците. Толкова много, че
организмът не е в състояние да
си изработи имунитет срещу
всички тях.

ПРИЧИНА ПЕТА

Болни органи
По мнение на лекарите алерги-

ята не е самостоятелно забо-
ляване, а само проявление на бо-
лестите на други органи. Нап-
ример на стомаха – често алер-
гичните реакции са свързани с
ферментна недостатъчност.
Причина за многото кожни
алергични заболявания е силно-
то нервно напрежение. 

За лекуване на алергичните про-
явления, разбира се, трябва да се
обърнете към специалист алерго-
лог. Той може да назначи провеж-
дане на вътрекожен тест за ус-
тановяване на специфичния алер-
ген. Пробата се нанася подкожно,
а после се следи за проявление на
възпалителен процес или за него-
вото отсъствие. 

Втора и по-точна се явява т.
нар. провокационна проба (спе-
цифичен метод за въвеждане на
алергена в тъканите). 

Третият съществуващ ме-
тод установява наличието на
определени антитела в кръвта
(специални вещества реагенти,
които се появяват в кръвта
при среща с „чуждо“ вещество).
Този последен метод се явява
най-добър и значително благоп-
риятства последващото лече-
ние на алергията и съпътства-
щите я заболявания.

Самолечението не 
е препоръчително
Алергията е едно от най-разп-

ространените заболявания на
съвременността. Между 20 и
40% от населението страдат
от една или друга форма. При-
чините се коренят преди всич-
ко в екологичната обстановка,
начина на живот и наследстве-
ните фактори. На всеки десет

години през последните три де-
сетилетия заболеваемостта
от алергии се увеличава. 

Несъмнено помощ в лекуване-
то на алергии може да окаже са-
мо лекар специалист. Неконт-
ролируемото приемане на анти-
хистамини (противоалергични
препарати) може дори много да
влоши хода на заболяването. За-
ради тях организмът започва
трудно да преработва токсини-
те. Затова е препоръчително да
се обърнете към лекаря! Този
призив не е дежурен. И се отна-
ся с още по-голяма сила за роди-
телите на малки деца. Наблю-
давайте ги! Навременното ус-
тановяване на алергията позво-
лява да се избегнат нежелател-
ните последствия в бъдеще и
гарантира добро здраве. 

Помощ! 
Полени!

Сега е май – най-тежкият ме-
сец за всички, които страдат от
сенна хрема. Те подсмърчат и
бързат да се скрият някъде, къ-
дето затварят херметически
прозорците, за да не им се поду-
ят очите. А тези мъчения ня-
мат нищо общо с пролетните
чувства, които обземат нормал-
ните хора. Лошото е, че алергич-
ните към полена нямат никакъв
шанс да избегнат алергените, ко-
ито летят почти навсякъде. 

Полените представляват
мъжки семена. Те са изградени
от фини зрънца с много различ-
на форма, зависеща от вида на
растението. И са толкова мъ-
нички, че са невидими с просто
око. Поленовите зрънца съдър-
жат множество алергенни про-
теини. Някои от по-фините по-

лени се разпръскват от вятъра
(анемофилосни полени), докато
тези с по-големи размери са раз-
насят чрез насекомите (енто-
мофилосни полени). 

АНЕМОФИЛОСНИТЕ

ПОЛЕНИ

са по-алергенни и могат да из-
минат големи разстояния,
тъй като се раздухват от
вятъра. Това обяснява факта,

защо някои хора страдат от
алергични реакции спрямо по-
лени от растения, които не
се срещат в непосредствена
близост до местата, в които
живеят. 
Ентомофилосните полени
обикновено се образуват от
растения с ярки цветове и
цветята със сладникав аро-
мат (онези, които привличат
насекомите). Тъй като обик-
новено са в малко количество
и се пренасят от насекомите,
относително по-малко хора
са алергични към тях. 

Основните 
причинители 

на анемофилосната полиноза
се разделят на три групи (се-
мейства): житни, дървесни и
тревисти. Към житните спа-
дат ливадната трева, райг-
расът, английската морава,
тръстиката, ръжта, овесът и
житото. Към дървесните се
числят брезата, кленът, елша-
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Колкото по-дълго 
кърмите детето си,

толкова по-неуязвимо 
за алергиите става то
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та, букът, брястът, върбата и
тополата. А към тревистите
– амброзията, глухарчето, мар-
гаритката, киселецът, копри-
вата и синчецът. 

Страдащите от алергия полу-
чават пристъп на полиноза, кога-
то концентрацията на даден по-
лен във въздуха достигне опреде-
лено ниво (в зависимост от вида
– средно 10–20 зрънца от полена
за кубичен метър въздух). 

С редки изключения, страда-
щите от алергия могат да дър-
жат в дома си и дори да отг-
леждат цветя без риск за здра-
вето си. Защото цветята про-
извеждат ентомофилосни (пре-
насяни от насекомите) полени,
а не анемофилосни (пренасяни
от вятъра) полени. 

Известни са три големи пери-
ода на поленизация. Първият е
периодът на цъфтенето на дър-
ветата. Най-разпространени-
те полени на дървета, срещани
по нашите географски ширини,
са тези на лешника, брезата,
клена и тополата. Невъзможно
е да избягаме от тях. Вторият
период е периодът на житните
растения. По време на цъфте-
жа им може да се получи конце-
нтрация от 100 до 500 поленни
семена на кубически метър въз-
дух! Те идват от поляните, къ-
дето растат троскот, метли-
ца, лисича опашка, както и, раз-
бира се, от ливадите с райграс,
нивята с ръж, овес и пшеница. 

И най-накрая идва периодът на
тревите, които принадлежат
към трета група и към които
спадат жиловлекът и копривата.

Други причинители
Домашният прах, спорите на

плесента или животинските
косми също могат да предиз-
викват оплаквания. Много хора,
предразположени към сенна хре-
ма, се дразнят през цялата го-
дина от определени храни, кои-
то предизвикват сърбеж, поду-
ване на лигавицата на устата
или неразположение. Това явле-
ние е наречено от специалисти-
те странстваща алергия. Как-
во става в организма? Имунна-
та система реагира на белтъч-
ни структури, които си прили-
чат. Заради алергията орга-

низмът междувременно си е
изградил антитела срещу тях.
По тази причина хора, алергични
към дървесни полени (бреза, ел-
ша), често пъти реагират
чувствително на плодове с кос-
тилки и семки, като ябълки или
круши, и различни плодове с че-
рупки, като лешници и орехи. 

Всичко зависи 
от времето

Времето може да повлияе кон-
центрацията на полените във
въздуха. Горещият и сух кли-
мат спомага полените да се
разпръснат. Вятърът също им
помага. Тези метеорологични
условия увеличават риска от
полинози. От друга страна,
дъждът прочиства въздуха от
полени, като по този начин по-
нижава риска от полинози. 

Преди да излезете да покара-
те велосипед, да се разходите
или отидете на почивка, прове-
рете поленовия календар и се
осведомете за прогнозата от-
носно съдържанието на полени-
те – слушайте радио, гледайте
телевизия или четете пресата. 

Преход към астма
Ако не се вземат мерки, сенна-

та хрема може да стане опасна. 
Близо половината от хората,

алергични към полени, имат
свръхчувствителна лигавица на
бронхите. Ако алергията се
прехвърли в белия дроб, сенната
хрема се превръща в астма. В
някои случаи възпалителните
реакции на лигавицата се проя-
вяват и в носната кухина. Ето
защо човек трябва да потърси
лекар още при първите симпто-
ми и най-добре е да отидете на
алерголог. 

По какво 
се различава 

сенната хрема 
от простудата 

За разлика от обикновената
хрема при сенната хрема човек
непрекъснато усеща сърбеж в
носа. Затова понякога се наблю-
дава серия от кихавици. Успо-
редно с това в повечето случаи
настъпва алергично възпаление –
конюнктивит. Очите парят,
сърбят или сълзят. Ако оплаква-
нията се появяват само в опре-
делено време на годината и деня
и на определени места, очевидно
става дума за сенна хрема.

Облекчаване 
на симптомите

Ако не можете да се справите
с алергията генерално, медицина-
та е измислила начини за туши-
ране поне на нейните симптоми.
С помощта на специални лекар-
ства се блокира възпалението
на лигавицата. Но ако тези ле-
карства се приемат прекалено
безотговорно и често, те губят
защитната си функция. Възмож-
ните последици са чести инфек-
ции, хронични възпаления (най-ве-
че в носната кухина и на средно-
то ухо). А освен това алергията
се влошава още повече. Най-
ефективното средство са кор-
тизоновите спрейове, които
„държат в шах“ възпаленията.
Най-новите кортизонови сред-
ства са с локално действие, но
само след дълговременен прием
се приемат добре от организма.
При не толкова тежките случаи
на алергия е достатъчно да се
изключи транспортиращото ве-
щество хистамин, за да се об-
лекчат сърбежите и зачервява-

нията. Това става с помощта на
антихистаминови препарати
или пък кромоглицинова кисели-
на. Има безспорни доказател-
ства, че алтернативната меди-
цина помага също в борбата с по-
лените. Методите като биоре-
зонанс, електроакупунктура, ки-
незиология и автоимунотерапия
със собствена кръв или урина да-
ват добри резултати. 

Какво още помага

�
ПРОМИВКИ НА НОСА С
ГОТВАРСКА СОЛ Онези,

които страдат от затруднено
дишане, е препоръчително да
промиват два до три пъти днев-
но носа си с разтвор на готварс-
ка сол (в 200 мл вода се разтваря
щипка натриев хлорид).

�
БЯГСТВО Ако страдате
от тежка форма на сенна

хрема, е добре да планирате по-
чивка някъде извън населеното
място, което обитавете, дока-
то трае периодът на полените.

�
ИЗБЯГВАЙТЕ ЦИГАРЕ-
НИЯ ДИМ А също и мес-

тата в града, които се смятат
за особено замърсени от вред-
ните автомобилни газове. 

�
ЧЕСТО МИЕНЕ НА КО-
САТА Всяка вечер преди ля-

гане е добре да отмивате от
косата си полепналите полени,
за да не ги пренасяте в спалня-
та си.

�
РЕШЕТКИ НА ПРОЗОР-
ЦИТЕ Те са задължителни

и могат значително да намалят
концентрацията на полени в по-
мещенията.

ЛЕчЕБНИЯТ ОРИЗ

Учени от японския институт
по агробиологични науки са
създали ваксина срещу сенна
хрема на базата на генно мо-
дифициран ориз. Те отделили
някои белтъчини от ориза, за
които се смята, че са основ-
ните виновници за хремата,
следвайки новата мода във
фармакологията. 
Много лекари смятат, че вак-
сините и лекарствата, бази-
рани на зеленчуци и съдържа-
щи белтъчините от „дразни-
теля“, са по-лесни и по-евти-
ни за производство. Очаква
се до няколко години да за-
почнат първите тестове на
подобни ваксини върху хора.

Лекарствата и хранителните добавки, които
днес пием с шепи, дори без да са ни предписани 
от лекар, също са причина за алергиите
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З
а да преживееш про-
летните месеци без
излишни сътресения,
се отдай изцяло на
трагикомедията в...

...ХРАНЕНЕТО
Нека царуват салатите! Те,

от една страна, радват окото,
защото са със свежи цветове.
От друга – правят удоволствие
на обонянието: специфичният
мирис на нарязани домати и
краставици те връща в
детството. При мама. Ето,
стана мелодраматично. Стоп!
С други думи – яж повече сала-
ти, за да не напълнееш. Лято се
задава. Как ще я караш на плажа
с паласки и бедра като солунски
диреци?! Но ако искаш, продъл-
жавай със свинското със зеле.
После ще плачеш, че не си се
възползвала правилно от пре-
ходния сезон.

...ОТНОШЕНИЯТА
Пролетта е обновяване, съ-

буждане, раззеленяване, птички
пеят, чувства се надигат в
теб... Дрън-дрън. Мен лично ме
мъчи такава пролетна умора, че
не само за мъж не мога да си по-
мисля, но и не ми се събира с
приятели на по бира. Но дотук
със самосъжалението. Проб-
лемът е решим – аптеките са
пълни с хранителни добавки, ви-
тамини и минерали против про-
летна умора. 

Събуди се, ку-ку! Зимата дос-
татъчно изсуши отношенията
ти с близките и смачка
чувствата ти с менгеме. Дай
им шанс сега да разцъфтят в
каквато си искат форма. Ако
ти се вдига скандал на мъжа до
теб, вдигни го. Но не забравяй
на другия ден да му се извиниш.
Пусни пролетния вятър да раз-
бишка мозъка ти, позволявай си

по-честа промяна на плановете
според настроенията си, но...
Все пак не прекрачвай граница-
та. Някои хора ще ти трябват
по-дълго.

...НАСТРОЕНИЕТО
Само от теб зависи каква ще

бъде твоята пролет. Можеш
да си я сервираш нежна и ро-
мантична, поръсена с шокола-
дови пръчици, но можеш да се
самоизненадаш и с ураган от
непредвидени емоции (в това
число и доста креватно-стра-
стни). Рецептата за безболез-
неното преживяване на про-
летта обаче е много проста: 1
част грижа за себе си + 2 час-
ти позитивен поглед към жи-
вота + 1 част спокойно отно-
шение към житейските неуре-
дици. Трудностите в края на
краищата винаги стават лес-
ни. Количеството вложени
усилия за решаването им си

струват, но виж, за количест-
вото вложени притеснение и
вълнение може да се поспори.
Него можеш да си го спестиш.
Аз така съм решила за себе си
тази пролет.

...ОФИСА
Какво да ти кажа... Пролетта

в офиса не се усеща особено. Но
ти все пак си сложи една ваза с
натопени в нея цъфнали клонче-
та. Тя ще спаси положението
отчасти. И поне сега се осмели
да си използваш обедната по-
чивка по предназначение и с
точност до минута. Един час
на слънчице на пейка в парка не е
загубено време. Аз миналата
пролет го открих. Е, ако до
офиса ти няма парк, загубена
си. Тогава седни в някое кафене,
но не си поръчвай клуб-сандвичи.
Връщаме се на точка първа – са-
лати! Пролет е!

Мариана ЯНЕВА
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Понякога пролетта може да те накара 
да се обърнеш надолу с главата

А понякога – да обърнеш 
с главата надолу хората около себе си

ДУШ
А 

И Т
ЯЛО

ВВ  ппррооллееттеенн  
ППррооллееттттаа  ее  ввррееммееттоо  ннаа  
ззааддуушшаавваащщииттее  ссъъррддееччннии  ммееллооддррааммии  ––
ооннееззии,,  оотт  ккооииттоо  ттии  ссее  ппллааччее  ии  
ттии  ссее  ссммееее  ееддннооввррееммеенннноо..  ВВссъъщщнноосстт
ннаа  ттррааггииккооммееддииииттее..  ККоойй  ккааззвваа,,  ччее  
ттяя  ее  ссееззооннъътт  ннаа  ввъъззрраажжддааннееттоо??  
ВВяяррнноо  ее,,  нноо  ннииккоойй  ннее  ззннааее  вв  ккаакквваа  
ффооррммаа  щщее  ссее  ввъъззррооддяятт  ччууввссттввааттаа,,  
ммииссллииттее  ии  ддооррии  ддъъррввееттааттаа..

ФОРМА(Т)ФОРМА(Т)
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Õ апоследък все повечe млади жени се убеждават, че

красотата извира от храната. Затова и се доверя-

ват на, казано образно, пероралното разкрасяване.

Освен към разхубавяващите храни те все по-често посягат и

към разхубавяващите хранителни добавки.

Какво целят? Блестяща коса, здрави нокти и нежна като

коприна кожа. Това е красотата! 

Здравословният дискомфорт, който изпитваме, се отпечат-

ва най-напред точно върхо косата, ноктите и кожата. Древ-

ните са вярвали даже, че в косата и ноктите е концентрира-

на и духовната ни енергия. 

 ÓÒÓÔ‡‰, ÛÊ‡Ò!
Причините за опадането на косата и за затруднения є рас-

теж са различни. Ако всекидневно по четката, с която се ре-

шиш, остават над стотина косъма, това говори, че най-веро-

ятно имаш проблем и той се нарича косопад. Причините за не-

го са различни – например прекалено силната и гореща струя

на сешоара, химическите вещества в стилизиращите продук-

ти и боите за коса, хормоналните отклонения, нарушения на

имунната защита и т.н. 

ÕÓÍÚËÚÂ ÏË ÒÂ ˜ÛÔˇÚ
Когато са чупливи, те са неудобни за нанасяне на лак. Наб-

раздените, разслоените и осеяните с бели петънца също са

грозна гледка. Често причините за проблемите по ноктите са

генетични. Вредни за тях са както прекаленото им хидрати-

ране (ако постоянно излагаш ръцете си на въздействието на

водата), така и дехидратирането на организма. Честата

употреба на лак за нокти пък води до разслояването и пожъл-

тяването им.

И двете оплаквания обаче са сигнали, че на организма му

липсват витамини и подсилващи минерални вещества. 

«‡ ‰‡ ÔÓÔ‡‚ËÏ „Â¯Í‡Ú‡ 
можем да ги набавим чрез храната. Добре е да се консумира-

те разхубавяващи храни – например пълнозърнест хляб, плодо-

ве и зеленчуци, риба. Екстрактът от просо е богат на сили-

циева киселина и подпомага растежа на косата. Бирената мая

пък изобилства с витамин В, който спомага за естественото

възпроизводство на косата, кожата и ноктите. Цинкът е ва-

жен за белтъчния синтез, образуването на колаген и премах-

ването на белите петна от ноктите. Биотинът предпазва

от оплешивяване и предотвратява преждевременното побеля-

ване на косата. 

Всички тези вещества са основни съставки на продукта

SupraVit Beauty. Благодарение на него ноктите, косата и ко-

жата ви ще сияят през всеки сезон.  

В търсене на

Í‡ÒÓÚ‡Ú‡Í‡ÒÓÚ‡Ú‡
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К
акво ще кажеш поне днес да не се
обвиняваш, че не живееш правил-
но. Учени твърдят, че е възмож-
но да се почувстваш в чудесна

форма, ако дадеш воля на някои свои вредни
навици, които, естествено, не са на почит
в многобройните наръчници за поддържане
на добро здраве и отлична форма.

Удоволствието 

преди всичко

Удоволствието витае във въздуха. Прос-
то се плъзни по наклонената му плоскост.
Напоследък даже някои лекари го предпис-
ват като ефективно лекарство. 

В състояние на блаженство организмът
ни отделя повече от 20 вида ендорфини (ве-
щества, успокояващи болката, подобно на
морфина). Освен че облекчават болката, те
възстановяват и увредените клетки. Днес
благодарение на магнитния резонанс
ефектът от удоволствието върху организ-
ма може да се изследва много по-подробно.
Затова и здравословната му роля се приема
и много по-сериозно. По научен път бе дока-
зано, че положителните мисли и емоции ак-
тивират зона, която се намира пред ляво-
то мозъчно полукълбо. Тя играе ключова ро-
ля в механизма за възстановяване на орга-
низма и за производството на защитни
клетки в имунната система. 

Шоколадът или животът!

Всяка година европейците изяждат тонове
шоколад и така всеки или почти всеки се
превръща в шоколадоманиак. Консумирането
на кафявите блокчета доставя удоволствие
и гарантирано подобрява настроението. 

Шоколадът глези организма с безброй по-
лезни молекули: 100 г черен шоколад ни за-
реждат с 300 мг магнезий (гарантирано ан-
тистрес средство), 53,5 мг полифеноли и 5
мг витамин Е (полезни за сърцето). Бял, че-
рен или млечен, той винаги ни вкарва в кон-
диция благодарение на психостимулантите
кофеин и теобромин в състава си. В истори-
ята на човечеството не са известни случаи

на смърт след свръхдоза шоколад. Препоръ-
чително е да го забравят единствено хора-
та, които страдат от камъни в бъбреците
на оксалатна основа, или тези, които имат
пристъпи на мигрена. Останалите нека си
скрият едно блокче под възглавницата и да
се възползват от него в случай на нужда.

Черното стана бяло

Всяко домакинство купува средно по 7 кг
кафе годишно, без да се броят изпитите ча-
ши в офиса. Учените непрекъснато се зани-

мават с полезността и вредността на ка-
фето. Изследвали са го стотици пъти. И
най-накрая то излезе „чисто“ от техните
анализи. Последно се оказа, че до 4 чаши ка-
фе на ден оказват благоприятно въздей-
ствие върху човешкия организъм. Намаля-
ват с 40% риска от цироза дори и при алко-
холиците и с 29% риска от диабет при
здравите хора. Кафето ободрява, стимули-
ра храносмилането и подобрява метаболиз-
ма, действа като диуретик и очистител-
но. А на всичкото отгоре съдържа и феноли

Рецепта за благополучие: 

Шоколад + чаша вино 
+ меко канапе + дистанционно

+ телевизор = отлична форма

Блаженство
от шоколад,
кафе и сълзи

Блаженство
от шоколад,
кафе и сълзи

НЯКОИ 
ЛОШИ НАВИЦИ 
НЕ БИЛИ ЧАК 
ТОЛКОВА ЛОШИ
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Пето юбилейно издание
на PANTENE BEAUTY
AWARDS предстои
Pantene анонсира на официално съ-
битие в столичното заведение
Black Label началото на подготов-
ката на петите поред награди за
красота Pantene Beauty Awards. Це-
ремонията по раздаването им има
за цел да оцени таланта и професи-
онализма на представителите на
бюти индустрията в България. По
време на коктейла известни лич-
ности и победители през изминали-
те години в категориите на
Pantene Beauty Awards обявиха таз-
годишните номинации за българс-
ките оскари за красота. Сред но-
минираните се открояват имена
като Ники Илиев и Ивет Лалова,

Сергей Станишев и Елена Йончева
(за най-стилна двойка на година-
та), Виргиния Здравкова, Меглена
Кунева (за най-стилна дама на годи-
ната), Миро от „Каризма“, Милен
Цветков (за най-стилен мъж на го-
дината), Венета Райкова, Гергана
Грънчарова (за най-стилна дамска

прическа). 
Петото издание на Pantene Beauty
Awards ще се проведе на 28 май та-
зи година и ще е подчинено на кон-
цепцията, която отразява новата
философия на Pantene: „Засияй! Из-
живей един Pantene момент!“
Списъкът с номинираните в тазго-

дишните 12 категории бе избран
след обработването на близо 280
предложения за номинации, които
дойдоха от 240 представители и
професионалисти в сферата на кра-
сотата, модата, рекламата, пиара
и медиите. Бяха отличени общо 60
имена, по 5 номинирани във всяка
категория, като за първи път тази
година победителите ще бъдат оп-
ределени от двойно жури.  
Оценка за номинираните в профе-
сионалните категории ще бъде да-
дена от известни международни
личности, работещи в сферата на
модата и красотата. А специални-
те категории ще бъдат оценявани
от български експерти, които ще
съставляват т. нар. Pantene Beauty
съвет.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

Сандра Клинчева съобщава 

номинациите за „Моден журналист

на годината“

Митко Дамов съобщава 

номинациите за „Моден фотограф 

на годината“

антиоксиданти, които предпазват клетки-
те от преждевременно стареене и норма-
лизират високото кръвно налягане. Колко-
то до кафето с мляко, то не се препоръчва
не хората, които имат непоносимост към
лактоза. И още: изпиването на 2–3 чаши ка-
фе дневно предпазва от заболявания на чер-
ния дроб. Кафеманиаците не страдат от
рак на дебелото черво и язва на стомаха. 

Кофеинът е едно от най-ефективните ли-
потропни вещества – „топи“ подкожните
мазнини и ни дарява със сила, защото разг-
раждането на мазнините по правило води
до прилив на енергия. Изводът е, че с изклю-
чение на хората със сърдечносъдови заболя-
вания никой друг няма причина да се лишава
от кафето.

Спортът взима жертви

Всяка година сред 10 000 спортисти, кои-
то тренират интензивно всеки ден, се от-
чита поне по 1 смъртен случай. Да не гово-
рим при инцидентите при аматьорите, в
това число пишман скиорите, тези, които
обичат да въртят педалите, и други
спортни натури. Всички те се сдобиват с
травми от различен характер. 

Всеки трябва да си избере най-подходя-
щия за него спорт. Например след 40-го-
дишна възраст е опасно да се практикуват
бодибилдинг, скално катерене, гребане и
борба. Въобще всички спортове, при които
мускулите са подложени на огромно напре-
жение, от което дори дъхът ти спира. По-
полезно е да се избере динамичен спорт, при
който мускулите се съкращават с мини-
мално напрежение, а дишането е свободно –
бързо ходене, каране на колело на равен те-
рен, плуване. 

Вярно е, че спортуването си има и добри
страни – успокоява нервите, нормализира

кръвното налягане, скулптира фигурата и
стимулира отделянето на инсулина, който
регулира нивото на кръвната захар.

Но човек трябва да спортува не по задъл-
жение, а по желание. Ако движенията не ти
доставят удоволствие, значи това не е
твоят спорт. Избери си друг.

Моят диван 

е моята крепост

Хората прекарват средно по 3 часа всеки
ден на канапето пред телевизора. Някои –
без дори да гледат задълбочено телевизия.
Макар че напоследък учените препоръчват
да се гледат филми, защото това е прия-

тен начин за откъсване от действително-
стта и съответно от стреса. Поне за два
часа. Ако филмът е комедия, още по-добре!
Смехът провокира отделянето на по-голя-
мо количество серотонин (антидепресант
и помощник за добър сън) в организма. Кога-
то се смеем, ние несъзнателно правим пра-
наяма (дихателни йога упражнения). В ре-
зултат на това кръвното ни налягане се
нормализира, а сърдечният ни ритъм се за-
бавя. Е, има един малък недостатък: че кол-
кото повече се заседяваме пред телевизора,
толкова повече расте опасността да
напълнеем. Но пък ако правим поне 10 000
крачки дневно, спокойно можем да се от-
пуснем пред малкия екран за час-два без ни-
какви притеснения.

И малко 

крокодилски сълзи

Доказано е, че ежедневно отделяме по 1,5
мл сълзи, което влияе добре на очите. Теч-
ността, която изработват слъзните жле-
зи, измива роговицата и я защитава от на-
шествието на микроорганизми и чужди те-
ла. След това „използваната“ влага се от-
тича по специални канали в носната кухина.
Устройство на слъзния апарат е изцяло в
полза на физиологичните потребности на
организма. Но този механизъм, както и все-
ки друг, може да се повреди и тогава някои
хора изпитват дискомфорт. 

Специалистите говорят за синдром на су-
хото око, който се изразява в постоянно
дразнене и зачервяване на очите. Така че,
плачът е полезен дори само защото почист-
ва очите от прашинки. Да не говорим за ка-
тарзисния момент – болката изтича заед-
но със сълзите ни. Затова хората казват:
„Излей си болката.“ След това олеква. 

Анастасия ЯНКОВА

ВИНЦЕ, КРЕМ КАРАМЕЛ

И СИЕСТА

�
Една чаша вино или бира вечер или един
крем карамел на обяд не носят почти

никакви рискове за организма. Даже напро-
тив – в умерени количества виното пред-
пазва от сърдечносъдови заболявания. А ед-
но малко десертче в края на обяда носи ис-
тинска наслада и пренебрежително малък
риск от драстичен скок на инсулина. Но ако
се страхуваш, че ще напълнееш, хапвай го
през ден или през два.

�
Пиенето на големи количества мине-
рална вода може да доведе до повиша-

ване на кръвното налягане и до затруднява-
не на дейността на бъбреците. Вместо да
се наливаш с минерална вода, по-добре кон-
сумирай по-течни храни и яж повече плодо-
ве и зеленчуци. 

�
Да живее следобедната дрямка! Сиес-
тата, с която наваксваме краткия сън

от нощта, е много полезна. Само 20 мину-
ти са достатъчни, за да се ободрят глава-
та и тялото и след това да се почув-
стваш много по-работоспособна. Министе-
рството на здравеопазването май трябва
да помисли за узаконяване на следобедната
дрямка.



С
лед готическото безумие и рокенд-
ролната разюзданост новите тенден-
ции в грима са направо като глътка
свеж въздух. Нежно розови бузи, неви-

нен поглед, пухкави, но ненатрапчиви уст-
ни... Чао на жената вамп! Идва времето на
белоснежките и спящите красавици.

Измита красота
Кукленските, сякаш направени от порце-

лан лица на моделите от подиумите изг-
леждат много по-женствено. Да се превър-
неш в кукла, на практика не е никак сложно.
Нужно е само да се „обзаведеш“ с тонален
крем (с правилния оттенък) и с идеален ко-
ректор. Но ружът е най-важен. Желателно
е да е яркорозов.

Тайната на актуалния за летния сезон ма-
киаж е в грамотния микс на различни текс-
тури (матови и гланцови) и в техниките за
нанасяне.

Избери мен
Но какъв точно руж ти е необходим? Не е

толкова сложно да разбереш. Ощипи леко
бузите си и се вгледай внимателно какъв
точно оттенък на розовото ще се появи
върху лицето ти. Може да е яркорозов, но
може и да е по-приглушен. Именно в такъв
цвят трябва да купиш и ружа си за това
лято. А с каква текстура да е той? Кремо-
образните изглеждат по-естествено върху
кожата в сравнение с пудрообразните си
„колеги“. Но при избора на руж това лято
може и трябва да си играеш на контрасти.
Това означава, че ако върху цялото лице си
нанесла матиращ тонален крем или пудра,
скулите трябва да блестят. За тази цел
ти e нужен руж с копринена текстура и
перлени частици. Ако те привлича повече
матовият руж, тогава избери тонален
крем със светлоотражателни частици.

Въпрос на техника
Червено-розовите оттенъци на ружа все

пак са фаворити за пролет/лято 2007! На-
насят се върху цялата повърхност на ску-
лата, като се щрихира и към носа, а не само
в тази нейна част, която е по-близко до сле-
поочието. С помощта на тази техника се
създава впечатление за розови бузки и здра-
вословен цвят на лицето, а не се цели тол-
кова неговото моделиране, както обикнове-
но. Ружът се нанася с възглавничките на
пръстите. Първо се набива в кожата с по-
тупващи движения, а след това с бързи и
кръгообразни се втрива и разнася. Той ще
стои по-естествено, ако не прекаляваш с
интензивността на цвета.

Стъклени очи
През това лято актуалните оттенъци

на сенките за очи са доста... прохладни.
Повечето визажисти са черпили вдъхнове-
ние от Скандинавия, където на почит е
свежата, излъчваща здраве красота. Бяло-
то стои изключително добре върху клепа-
чите. Тенденцията сенките да се нанасят
и по продължение на долния клепач остава
в сила и за този сезон. Продължават да са
тренди сребристите и златистите боич-
ки. Но какъвто и оттенък да си избрала за
гримиране на очите ти, не бива да забра-
вяш най-важното правило: нанасяй сенки-
те на „петна“, като създаваш меки прехо-
ди от едното „петно“ към другото. Забра-
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НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В МАКИАЖА

През този сезон нежните белокожи красавици 
с прозрачна руменина поемат щафетата от мрачните красавици 

с „опушени“ в сиво и черно очи.
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ви за графиката и точно
изрисуваните стрелки!

Единственото, което не бива
да игнорираш, е тушът върху рес-

ниците. За предпочитане е да избереш спи-
рала с удължител. 

Чудни устни
Ако доста си се потрудила над кожата

и очите, при гримирането на устните с
чиста съвест можеш да си починеш. За-

щото през този сезон на тях се пада
честта да изглеждат суперестествени.
Отново са актуални прозрачните блясъ-
ци за устни и червилата с неутрални от-
тенъци. Матовите екземпляри в розово-
бежовата гама създават същия ефект.
Можеш да използваш молив за устни, но
може и да не го използваш... Твоя воля!
Макар че повечето визажисти се кълнат,
че без негова помощ контурът изглежда
размит. 

На нивото на миглите
ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ НА СПИРАЛАТА

Приносителят на този талон 

получава 5% отстъпка

при закупуване на продукт 

в магазините 

�

Тя може да е всякаква, но задължително – ка-
чествена! Иначе, както и да я нанасяш, все ня-
ма да си доволна от резултата. 

1.За да избегнеш слепването на косъмчета-
та, старай се да ги оцветяваш на зигзаг в

посока от корена към върховете. И започвай
наистина от корена.

2.Нанеси слой туш на едното око, прехвър-
ли се на другото и чак тогава се върни

към първото. Ако се налага, направи тази ма-

нипулация 4–5 пъти, докато си доволна от ре-
зултата.

3.При дневния вариант на грима е дос-
татъчно да нанесеш спирала само върху

ресниците на горните клепачи. За по-търже-
ствени поводи може да поработиш и върху
долните.

4.Желателно е, преди да нанесеш спирала-
та, да извиеш миглите със специална ма-

шинка. Ефектът ще е двойно по-изразителен.



Защо 
латино-аеромикс?
Танците намират път до всяко

сърце. Завладяват ума и тялото
и те карат да забравиш всичко,
да се превърнеш само в музика и
движение. А когато те са съче-
тани с елементи от степ-аеро-

бика, тае-бо и каланетика напри-
мер, резултатът е същинска
провокация за грацията и фине-
са. Начин, по който спортът се
превръща в забавление. „След
танцуване се чувствам стра-
хотно!“ – споделят след трени-
ровка дами на възраст от 15 до
75 години. И това е обяснимо –
под звуците на музиката тяло-
то се събужда, а в мозъка се от-
деля т. нар. хормон на щастието
– серотонин. 

Латино-аеромиксът 
е подходящ за всички 
възрасти – умерено 
натоварва цялото тяло,
като щади ставите 
на краката. 

Едновременно с танцуването
се работи и за отделни мускул-
ни групи – леките танцови дви-
жения преминават в елементи

от пилатес, каланетика, йога и
включват работа с уреди (ги-
рички и степери).   

Прави „едно“, 
прави „две“…

Как протича тренировката?
Започва със загрявка от богата
танцова хореография, съчетание
от елементи на латинотанци
(меренге, салса, самба, ча-ча-ча,
джайф, рок, кан-кан), комбинира-
ни с щадящи подскоци. Тези дви-
жения създават настроение, на-
товарват цялото тяло и разто-
варват психиката. Продължи-
телността на загряващата ае-
робно-танцова серия е около
30–40 мин. Следва аеро-бодибил-
динг – най-интензивната част
от тренировката. На този етап
се работи върху степ-платфор-
ма (за стягане на краката) с ги-
рички (за стягане на ръцете).

Обикновено се изпълняват еле-
менти от капоейра, тае-бо или
отново танцувални движения. И
накрая – много стягащи упраж-
нения за отделните мускулни
групи. Мускулите се тонизират
и скулптират посредством ре-
дуване на движения за извайване
на горната и на долната част на
тялото. Използват се отново
гирички. Тренировката завършва
със стречинг (разтягащи упраж-
нения) на цялата мускулатура,
придружен с релаксиращи упраж-
нения от йога. Целта е пулсът и
дишането да се нормализират и
да се премахне остатъчното
напрежение в мускулите. Така,
след изпълнение на комплекса, се
предотвратяват появата на
мускулна треска и травмите. А
трениращият си тръгва от за-
лата свеж, енергичен и, разбира
се, със страхотно настроение.

ВИЗИТКА

Младата дама на снимката се казва
Цветанка Георгиева и е геодезист по
професия. Въпреки привидно мъжката
професия, която си е избрала, танци-
те са онова, с което тя се отъжде-
ствява и чрез което намира начин да
изрази себе си. Цецка (както всички я
наричат) е инструктор по танци към
спортен клуб „Актив“ (зала № 3 на
стадион „Васил Левски“). След като
дълги години се е занимавала с моде-
рен балет, тя опитва от много и
различни спортни стилове, винаги ба-
зиращи се на танцувалната музика –
латинотанци, аеробика, каланетика,
танци+bodywork, латинокаланетика,
тае-бо и латиноаеробика. В стреме-
жа си да извлече всичко най-добро от
тях, Цецка се спира на латино-аеро-
микс – уникална комбинация от лати-
нотанци плюс стягащ комплекс за
всички мускулни групи. 
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Латино-аеромиксЛатино-аеромикс
за настроение и лек мускулен релефза настроение и лек мускулен релеф

Тренировка в спортен клуб
„Актив“
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Текст Теодора СТАНКОВА   Снимки Мариана ПЕТРОВА

Ако откраднеш малко време за себе си и решиш да се оставиш на
емоционалното въздействие на танца,  можеш да го направиш за-
едно с Цецка на стадион  „Васил Левски“, в спортен клуб „Актив“
(зала № 3). Тя е там всеки петък от 19.00 ч. и всяка събота и не-
деля от13.00 ч.

Салса за танцуване

На едно изнеси десния крак напред, на две стъпи с левия на мяс-
то, на три прибери десния крак до левия, на четири направи
пауза, като леко изнесеш ханша встрани.

След това на едно изнеси левия крак назад, на две стъпи с дес-
ния на място, на три прибери левия крак до десния и на четири
направи пауза. 
Забележка! Стъпването на място се прави, като отлепиш кра-
ка от пода за миг и после го върнеш на същото място. Първо
отлепяш петата, после пръстите, а когато го връщаш на пода
е обратното – първо докосваш пода с пръсти, а после с пета.
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З
атлъстяването е сериозен здравос-
ловен проблем, който напоследък
измъчва все повече хора. Причините
за повсеместното напълняване са

различни: нерационално хранене, вълчи апе-
тит, нарушена обмяна на веществата, хор-
монални смущения, обездвижване, стресо-
ви изживявания, наследствено предразполо-
жение, навлизане в климактериума и дори
алкохолизъм. 

Лечението обикновено е трудно и мъчи-
телно, защото е свързано със строги диети
и много спортуване. Ако към основната
комплексна терапия прибавите и билколе-
чението, отслабването ще стане много по-
лесно. Само трябва да подберете билки, ко-
ито подпомагат разграждането на мазни-
ните, понижават нивата на кръвната захар
и холестерола в кръвта, притъпяват апе-
тита и притежават свойството да осво-
бождават организма от задържалите се в
него течности. 

В буквален превод 

Cystozeira Barbata 
означава брадато водорасло, макар че рас-
тението е по-популярно като кафяво водо-
расло. Доста е разпространено в Черно мо-
ре. То е многогодишно, храстовидно разкло-
нено, с многобройни, подобни на брада сноп-
чета, осеяни с дълги, продълговати мехур-
чета. Има кафяв – светъл до тъмен – цвят.
При изсушаване потъмнява до черно и се
втвърдява. 

Къде вирее
Закрепва се по подводните скали и камъни

на различни дълбочини, но най-масово се раз-
вива в крайбрежната ивица – оттам, къде-
то се разбиват вълните, докъм 6–15 м дъл-
бочина, и на много места образува ту об-
ширни „ливади“, ту безкрайни „трудно про-
ходими храсталаци“ и дори цели „гори“.
Морските бури и урагани обаче често го
изтръгват и теченията го отнасят
навътре в морето. Но кафявите водорасли
не умират толкова лесно. Благодарение на
въздушните мехури по талуса си те бързо
изплуват на повърхността и ако течения-
та ги отнесат в тихи води, продължават
да живеят като свободно плаващи расте-
ния, образувайки понякога „плаващи ливади“
на огромни пространства. 

Защо е лечебно
Кафявото водорасло е популярно и под на-

именованието морска билка, защото се
прилага успешно при лекуването на някои
заболявания. Лечебността му се дължи на
алгинова киселина, йода, брома, манита, по-
лизахаридите, пигментите и другите био-
логичноактивни вещества в състава му.
Растението „излъчва“ манит предимно
през лятото, а през зимата отделя йод и
бром. Йодните изпарения по брега на мо-
рето успокояват спазмите на бронхите
(особено при наличие на бронхиална астма и
хроничен бронхит), помагат за втечняване
на секретите и за изхърляне на цигарената
„шлака“ от белите дробове. Бромовите из-
парения успокояват нервната система и
благоприятстват здравословния сън. Ако
водораслото се приема перорално, йодните
съединения в състава му предпазват и
задържат развитието на атеросклерозата

и болестите, свързани с намалено йодно
съдържание в кръвта – тиреотоксикоза,
базедова болест, гуша и други аномалии на
щитовидната жлеза.

Усещане за ситост
Полизахаридите в състава на кафявото во-

дорасло имат свойството да набъбват в
стомаха и да извличат течностите от тя-
лото. Това създава усещане за ситост. Зато-
ва водораслото се използва и като средство
за потискане на апетита, за отводняване и за
редуциране на мазнините в организма, а от-
там – и за намаляване на телесното тегло.

Кафявото водорасло понижава кръвната
захар и холестерола в кръвта. Цистозейра
барбата може да се прилага както за профи-
лактика на затлъстяването, така и за ле-
чението му. Растението е рядка билка, ко-
ято пряко влияе за намаляване на мазнини-
те в организма, независимо че на лекарите
все още не е известен механизмът му на
действие в тази посока. Най-вероятно в
него се съдържат вещества с антимастно
действие. При редовно пиене на отвара от
водораслото намаляването на телесното
тегло е гарантирано!

ОТВАРА СЪС

100% ЕФЕКТИВНОСТ

Водораслото се изплаква обилно с чешмя-
на вода и се оставя да се изсуши. Начуква
се на ситно и 1 с. л. от него се вари 10
мин в 1 л вода. Течността се прецежда и
получената отвара се пие 3 пъти дневно
по 1 с. л. половин час преди хранене. Доза-
та не се увеличава! 

Още билкови комбинации
Билковите рецепти за отслабване са раз-

лични в зависимост от причината на

ДЕБ
ЕЛ

АТА

БЕЛ
А

Отслабване

с билки
Отслабване

с билки
Cystozeira Barbata е латинско-
то наименование на едно 
чудодейно морско водорасло,
с чиято помощ можете да
свалите няколко килограма.
Но можете да разчитате 
и на още няколко съюзника
от природата, ако сте се 
заели с тази нелека задача. 
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затлъстяването.

УНИВЕРСАЛНА

РЕЦЕПТА

Смесват се по 20 г стръкове
от цикория, селим, корени от
гръмотрън и глухарче, по 40 г
царевична свила, мечо грозде
и корени от зърнастец и по
10 г плод от хвойна, бял рав-
нец, листа от орех и цвето-
ве от черен бъз. 2 с. л. насит-
нени сухи билки киснат 8 ч в
300 мл студена вода. Течно-
стта се прецежда и билките
отново се заливат с 300 мл
вряла вода. Варят се 5 мин,
след което течността се
прецежда. Двете течности
се смесват. Дозата е предви-
дена за изпиване в рамките на
1 денонощие. Отварата се
разделя на няколко равни час-
ти и се пие преди хранене. За

да е по-приятна на вкус, при
варенето се прибавят сушени

плодове или изсушени порто-
калови и лимонови кори.

�
При не много сериозно
наднормено тегло (от

5 до 10 кг над нормата)
Приготвя се билкова смес от
5 г плодчета хвойна, 5 г се-

лим, 10 г морско кафяво водо-
расло, 1 г бял равнец и 20 г
кори от зърнастец. 2 ч. л. от
сместа се варят 5 мин в 2 ч.
ч. вода. След прецеждане се
изпиват по 2 к. ч. от отвара-
та на закуска.

�
При затлъстяване,
провокирано от стрес

3 пълни чаени лъжици насит-
нени сухи стръкове от синя
жлъчка се попарват в 500 мл
вряща вода и киснат 5 мин.
Прецедената запарка се пие
топла – по 1 к. ч. на гладно 3
пъти дневно.

�
При затлъстяване, ко-
ето не е провокирано

от хормонални причини
Приготвя се билкова смес от
40 г жълт кантарион, 40 г бял
равнец и 20 г кафяво (или ме-
хуресто) водорасло. 1 ч. л. от
сместа се попарва в 1 ч. ч. го-
реща вода и кисне 10–15 мин.
Прецедената топла запарка се
пие на гладно – по 1 ч. ч. 2 пъ-
ти дневно, на малки глътки.

Д-р Неделка МИТРЕВА
Как се яде за двама?
Много бъдещи майки се вълнуват какво могат и трябва да
ядат и какво не бива да хапват по време на бременността.

Едно е повече от ясно – бременните трябва да доставят на
организма си повече хранителни вещества, отколкото пре-

ди бременността. Но да ядеш за двама, не означава да плюскаш.
НИЩО ИЗЛИШНО
Общата калорийност на храната на бъдещата майка трябва да
се увеличи с 300 калории на ден, и то само през втората полови-
на на бременността. А „добавките“ към телесното теглото
след 9-те месеца трябва да са 9–12 кг при жените с нормално
телосложение, 6–10 кг при по-закръглените дами и до 15 кг при
всички, които допреди бременността са минавали за извънредно
слаби.
ПО-МАЛКО СОЛ!
При по-големи или по-малки „добавки“ към теглото могат да
произтекат нарушения в развитието на плода. За да не трупа-
те излишни килограми, ви съветваме да си разрешавате кар-
тофи, торти, захар и сметанов сладолед само по празници.
През останалото време е за предпочитане да подслаждате жи-
вота си с мед и сушени плодове. За да сте сигурни, че на разви-
ващия се в утробата ви зародиш не му липсват ценни хранител-
ни елементи, по време на бременността трябва да приемате

специални витамини за бъдещи майки.
Но помнете, че те се пият само по ле-
карско предписание.
За да не претоварите бъбреците си и
да предотвратите появата на отоци,
ограничете консумацията на сол и со-
лени продукти. Полезно е да пиете пи-
кочогонни чайове. Все пак не се налага
да изключвате изцяло солта от меню-
то си, защото пък дефицитът є може
да се отрази зле на нервите ви, па-
метта ви, храносмилането ви и даже
на настроението ви.

ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ
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1. Болката
За жалост най-често ходим на

стоматолог, когато изпитаме
болка. Максимата „на доктор
се ходи само когато ни боли“ все
още битува в съзнанието на по-
вечето хора. Защото всеки
свързва посещението при зъбо-
лекаря също с болка и избира по-
малкото зло. Трябва твърдо да
подчертая, че в съвременната
стоматология няма манипула-
ция, предизвикваща болка, по-
ради използването на все по-
модерни упойки с все по-малко
странични ефекти. В Западна
Европа и САЩ работата без
подготовка на пациента се смя-
та за отживелица. Затова у
младото поколение на тези

страни няма никакъв насаден
страх от зъболекари.

Болката, която ни кара да по-
сетим стоматолога, е нормал-
на защитна реакция на организ-
ма, предупреждаваща ни, че не-
що със зъба не е наред. Тя обаче
е много късен признак – болезне-
ният зъб най-често не може да
бъде спасен и трябва да се
умъртви. А колко по-лесно би
било да се отиде на профилак-
тичен преглед. Моят съвет е да
се ходи веднъж на 6 месеца, за да
могат всички малки кариеси да
бъдат излекувани навреме.

2. Естетиката
Дали зъбите са разместени,

липсва преден зъб, или те имат
лош цвят, големина, форма и по-

ложение, е без никакво значение.
Важното е, че ти не се харесваш,
а понякога не те харесват и окол-
ните. Подобни проблеми днес се
решават с металокерамични ко-
рони, мостове или фотополи-
мерни пломби. Все по-широко
приложение намира и избелва-
нето на зъбите, но към него
трябва да се подхожда отговор-
но, защото то не е съвсем безв-
редна манипулация. Принципът
е подобен на изсветляването на
косата с перхидрол, а всички зна-
ем, че това уврежда косъма.

3. Затрудненото
хранене 

Липсата на дъвкателни зъби
тревожи заради невъзможност-
та човек да се храни пълноцен-
но. Тяхното заместване, освен
че възстановява дефекта, има
и профилактично значение за
съседните и насрещните зъби,
които по този начин не се раз-
местват и претоварват. За-
местването става основно по
два начина: с мост и с имплан-
тати (метални щифтове, кои-
то се навиват в костта, но за
жалост имат много тесни по-
казания за приложение).

4. Влошената 
хигиена

Напоследък тя притеснява
все повече хора заради подобря-
ването на здравната култура.
Лошият дъх понижава самочу-
вствието, а кървенето на вен-
ците е неприятно усещане за
всеки от нас.

Основно хигиената зависи от

уменията, познанията и нави-
ците за нейното поддържане,
но не на последно място и от
качеството на стоматологич-
ното лечение. Всяка пломба,
коронка и мост, около които се
задаржа храна, са неточно или
неправилно изработени. Вло-
шената хигиена може да се дъл-
жи и на т. нар. разместени зъби,
които се лекуват от специа-
лист ортодонт.

5. Кървенето 
на венците

Като основни причини за кър-
венето на венците споменах вло-
шената устна хигиена и натруп-
ването на зъбен камък. Прециз-
ното почистване на зъбния
камък и полирането на зъбите са
в основата на профилактиката
на кариеса и венечните заболява-
ния като пародонтозата. Допъл-
нителни причини за кървенето
на венците могат да бъдат нав-
лизането в пубертета, бремено-
стта и приемането на противо-
зачатъчни таблети. Увеличава-
нето (подуването) на венците и
кървенето им може да се избег-
нат или минимализират и в три-
те случая, ако се консултирате с
вашия стоматолог. 

Д-р Цветан ПЕШЕВ,
стоматолог

УСМ
ИВКАТА

Ако проявявате желание лично да се убедите в способностите на д-р Пешев като 
стоматолог, а не само да четете статиите му, можете да се обадите на телефони: 
02/952-27-55 или 0889/983-959, за да си запишете час за посещение. 
Кабинетът се намира на бул. „Ген. Тотлебен“ №89, вх. „Б“, ет. 1. Дано да ви е наблизо.

причини
да посетиш 
зъболекаря

5
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Б
ретонът е знаковият
атрибут на този мо-
ден сезон. След като на
екрана излезе култови-

ят филм „Дяволът носи „Пра-
да“, в който Ан Хатауей се поя-
ви с равен до веждите, всички
полудяха. Към днешна дата поч-
ти няма знаменитост, която
да не е изпробвала този „номер
на французойката“. 

Можем дълго да говорим как-
ви точно бретони са актуални
за този сезон, но не искаме. Са-
мо ще те предупредим, че те са
коварни. Както могат да прик-
рият недостатъците по лице-
то, така могат и да ги подчер-
таят. Затова, ако си решила
сляпо да следваш модните тен-
денции, прогледни, преди да за-
повядаш на фризьора си „Ре-
жи!“. Помисли първо дали на
теб въобще ти отива бретон.
А след това анализирай и какъв
точно би ти стоял най-добре.

ДВЕ ВАЖНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ако импулсивно хванеш ножи-

ците вкъщи с намерение сама

да оформиш бретона си, не

забравяй две неща:

1. Подстригвай на мокро, за

да стане бретонът по-равен.

2. И не забравяй, че когато

изсъхне, краят му ще се вдиг-

не с 1–2 см нагоре.

Няколко 

съображения

При избора на бретон трябва да
се съобразиш с няколко фактора
накуп: пропорциите и овала на ли-
цето, височината на челото, дъл-
жината на носа и не на последно
място с гъстотата и качество-
то на косата. Попитай фризьора
си дали избраният от теб фасон
на бретона няма да удължи визу-
ално носа ти, или пък още по-ло-
шо – да привлече вниманието към
двойната ти брадичка. 
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КОСА

ПОД ПРИКРИТИЕ

Бретонът
хулиган
Бретонът
хулиган

ОСОБЕНИ БЕЛЕЗИ ТИП БРЕТОН ТРИКОВЕ

Кръгло лице и лице Ще ти отива бретон с наръфани краища, подстриган Бретонът „подкова“, а също и гъстият и равният са 
с форма на сърце косо. Той визуално ще удължи лицето и ще ти строго противопоказани. Те ще окръглят 

прибере скулите. лицето ти още повече.

Квадратно лице Рехавият бретон ще смекчи чертите на лицето. Ако си правиш кок, задължително остави няколко 
Кичурите му могат да са с различни дължини. по-дълги кичура да паднат върху слепоочията. Те ще 

уравновесят централната част на прическата ти.

Издължено лице Бретонът, покриващ линията на веждите, визуално На теб по принцип ти отиват обемни прически и 
ще скъси дългото лице. по-конкретно – обемен бретон.

Високо чело Ще го скриеш много лесно под гъст бретон, Никога и по никакъв повод не си избирай къс бретон. 
дълъг до веждите. Той ще привлече още повече вниманието върху 

високото чело.

Ниско чело Твоят бретон трябва да е „дълбок“, т.е. да започва не Помоли фризьора си да филира бретона ти по-смело.
от линията на растежа на косата, а от самото теме.

Широки скули Би ти отивал пищен, дълъг бретон с удължени кичури, Избягвай късите и геометрични бретони. 
падащи върху скулите.

Естествено къдрава Би ти отивал всякакъв бретон, подбран според Приготви се да го изправяш всяка сутрин или направо 
коса формата на лицето. Но важното е да не го оставяш го подложи на химическо изправяне.

прекалено гъст.

КОЙ Е ПОДХОДЯЩИЯТ ЗА ТЕБ
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Вчовешкото тяло има около 20–25 г L-carnitine. Органите и
клетките с високи енергийни нужди (като сърце, мускули,

мозък, черен дроб, нерви и сперма) съдържат високи нива от това
вещество и не могат да функционират правилно без него. Орга-
низмът ни е в състояние да произвежда L-carnitine, но в малки ко-
личества. За да е в добра форма (и при специални случаи), орга-
низмът ни има нужда от специални доставки отвън.
Това става главно чрез консумация на телешко, агнешко, свинско и
заешко месо, риба, плодове, зеленчуци, ядки, мляко, сирене и млеч-
ни продукти. 

Какво е L-CARNITINEКакво е L-CARNITINE
Жизненоважна натурална съставка, която играе особена роля в енергийния 
метаболизъм на тялото. Той транспортира мастните киселини в митохондриите, 
които са „пещта“ на клетката, където те се превръщат в енергия. 

ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ КОЛКО L-CARNITINE

СЪДЪРЖА

Червено месо (телешко и агнешко) 1000–2000 мг/кг

Свинско и заешко месо 200–300 мг/кг

Риба 60–200 мг/кг

Мляко, сирене, млечни продукти 10–100 мг/кг

Плодове, зеленчуци и ядки 0–10 мг/кг

От таблицата следва, че L-carnitine е
ИДЕАЛНАТА ДОБАВКА ЗА ВЕГЕТАРИАНЦИ
Понеже вегетерианците не ядат месо, те страдат от дефицит
на L-carnitine. Но освен тях L-carnitine трябва да приемат допъл-
нително също и атлетите, ангажирани с дълги и силови трени-
ровки, както и хората, спортуващи активно в свободното си
време. L-carnitine отвън е подходящ и за спазващите диети, бре-
менните и кърмещите жени и диабетиците 
ЗАЩО ЖЕНИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕГО
Защото обикновено те консумират по-малко количество месо от
мъжете. Жените природно притежават и по-малко мускулни
клетки в сравнение с мъжете! А е известно, че колкото повече
мускулна маса притежава човек, толкова повече мазнини изгаря
организмът. Ето защо е от изключителна важност дамите да
добавят L-carnitine към дневното си меню.
ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ
Около 70% от енергията, необходима на човешкото сърце, се на-
бавят благодарение на разграждането на мазнините. Тъй като 
L-carnitine е от особена важност при превръщането на мазнини-
те в енергия, следователно, за да може сърцето да произвежда
енергия, то е зависимо от тази съставка.
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Монката

Цеци

Кали

Мърфи

Нора
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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 
телефон 02/953-11-82, GSM: 089/664-53-26 
и 088/841-97-75. Екипът на салон „Мърфи“ 
ще ви приеме и преобрази с удоволствие.

ЗА ДА Е ТРАЕН

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЧЕСКАТА
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ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЧЕСКАТА
Здравата коса е винаги

гладка и лъскава 

Сезонът на големите 
промени дойде. Зимните
шапки вече не могат да 
скрият дефектите по 
косата. Налага се да вземеш
мерки и да се погрижиш 
за нея по-основно вкъщи.

Пролетни
проблеми

През този сезон коса-
та изглежда видимо

уморена – краищата є
започват да цъфтят,

косъмът започва да се
цепи и косопадът е

неизбежен. Смяна на
сезоните – смяна на
косата. Дааа, ще се

наложи да се подстри-
жеш. Поне малко. 

ЛЕК МАСАЖ
Масажите на скалпа стимулират кръвооб-

ращението и оздравяват косъма. Правят
се на влажна коса с възглавничките на

пръстите. Не натискай прекалено. 
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Palette Color XXL – 
за супертраен цвят 
и за кичури

��Color XXL е пър-
вата унисекс боя
за коса от Palette,
Schwarzkopf. С 15-
те модни нюанса
за всяка ситуация
и за всеки стил – за
младите (и за мла-
дите по сърце),
Palette Color XXL
дава абсолютна си-
ла на цвета заради
високоефективна-
та формула, която
насища косъма с
ко н ц е н т р и р а н и

цветови пигменти. ��Който иска
да постигне специални цветни ак-
центи при боядисването, може да
използва Palette Color XXL Wild
Lights – първия продукт за кичури,
който изсветлява и боядисва коса-
та само с една лесна стъпка, без
нужда от предварително обезцве-
тяване (дори и на тъмна коса).
Palette Color XXL Wild Lights пости-
га това благодарение на специална-
та комбинирана формула, съдържа-
ща изрусител и концентриран оц-
ветител. Към всяка опаковка е
включена и четка за кичури. Про-
дуктът се предлага в 3 нюанса.

UB Jeans отпразнува
първия си рожден ден
с шеметно шоу в Руския културен

център. Еротични танцьори, деги-
зирани като монахини и медицинс-
ки сестри с облеклата на френска-
та модна къща „Литес“, се гриже-
ха професионално за настроението
на гостите. Продуктите за отс-
лабване, оформяне и стягане на си-
луета Lytess са изработени от коз-
метичен текстил, който се допъл-
ва от природната сила на състав-
ките от липозомния антицелули-
тен гел Coffee skin. 
Lytess и Coffee skin са абсолютно
безвредни, те са едновременно „ес-
тетичен хирург“, „масажит“ и
„козметик“. След събличането на
клина с отслабващо действие
Lytess например идва ред на отслаб-
ващото действие на липозомния
гел Coffee skin.

UB Jeans – марката с милиони фе-
нове по света, показа колекцията
си пролет-лято 2007, озаглавена
„Ърбан енд шик“.
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Ако обичаш къдрици
Не злоупотребявай с горещата вода при ми-
ене на косата, както и с прекалено гореща-
та струя на сешоара. Терморолките са по-
щадящият начин да се радваш на подредени
къдри в сравнение с използването на маша
например. Остави косата да изсъхне за
кратко на въздух, нанеси малко пяна или гел
по дължините є и я навий на терморолки.
Но в никакъв случай недей да спиш с тях.
Главоболието на сутринта ти е гарантира-
но. А освен него – и увреждане на косъма.

За блясък и не само...
Препоръчително е балсамът и шампоанът
да са от една и съща серия. Това гарантира
двоен ефект. Освен тях поне през пролет-
та се възползвай от благотворното въздей-
ствие на подхранващите маски и масла за
коса. Маслата могат да се прилагат както
студени, така и горещи. Просто прочети
внимателно указанията на опаковката. А
ако искаш да придадеш допълнителна сияй-
ност на готовата прическа, напръскай я със
спрей за блясък.

При косопад
Косопадът си е сезонен проблем. Ти навярно
си забелязала, че дойде ли пролетта, по чет-
ката (или по гребена) сред сресване оста-
ват повече косми от обикновено. Това не е
повод за тревога, но все пак, ако количест-
вото на тези косми е притеснително голя-
мо, посъветвай се с фризьора си. Той ще ти
препоръча специални средства за възстано-
вяване на косата.

СПАЗВАЙ РАЗМЕРА
Диаметъра на ролките избери в зависи-
мост от ефекта, който искаш да постиг-
неш. Колкото по-малък е той, толкова по-
силно трябва да стягаш, когато навиваш
косата около тях.

ПОДСТРИЖИ КРАИЩАТА!
Пробвай да го направиш сама вкъщи. Но
ако не те бива с ножицата, ние от „Мър-
фи“ сме насреща.

НАНАСЯНЕ НА МАСКАТА
Тя се нанася равномерно по цялата
дължина на косата и се отмива с 
хладка вода след престой от 30 мин.



е основен здравен проблем във всички развити страни. До 11% от възраст-
ното население заболява поне веднъж в живота си от язвена болест, като
язвата на дванадесетопръстника се среща 3–4 пъти по-често от сто-
машната язва. Еднаквостите в клиничното протичане, както и в диаг-
ностиката и лечението на двете заболявания са причини те да бъдат разг-
леждани обобщено като язвена болест.
Тя е хронично рецидивиращо заболяване на стомаха или дванадесетопръ-
стника с наличие на язвен дефект на лигавицата, предизвикан от смилащо-
то действие на стомашния сок.

НЯКОИ ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

също благоприятстват появата є. Като например някои медикаменти – ас-
пирин и  противовъзпалителни лекарства от неговата група, антибиотич-
ни и други лекарства. Стресът, тежките хирургически интервенции, теж-
ките изгаряния или травми също се посочват като причини за развитие на
язвена болест. Напоследък се установи, че и бактериалната инфекция с
Helicobacter pylori има роля в патогенезата на това заболяване. При 80–90%
от случаите на болни с язва се доказва наличието на тази бактерия.

СЕЗОННО ОБОСТРЯНЕ

За „язвени сезони“ се смятат пролетта и есента, като за това няма дос-
товерно обяснение, нито статистика, дали действително е така. Болка-
та, от която се оплакват пациентите с язва, варира по сила и продължи-
телност и има връзка най-вече с храненето. Тя се ситуира или  „под лъжич-
ката“, или под лявото или дясното подребрие, или близо до пъпа, или отзад
в гърба. Понякога може да имитира и стенокарден пристъп. Изчезването
є не е критерий за изчезването на язвата и обратното. Има пациенти, при
които първата проява на язвената болест е внезапен кръвоизлив (без нали-
чието на предварителни стомашни оплаквания).

ДРУГИ ХАРАКТЕРНИ СИМПТОМИ 

са гаденето, повръщането и киселините след хранене. Най-честите ус-

ложнения на язвената болест са кръвоизливите, перфорацията, стесне-
нието на пилора или злокачественото израждане. Поради вероятността
от фатален изход при някое от изброените усложнения е важно да се
провежда системно лечение, включващо периодични контролни изследва-
ния на стомаха. 
Диагнозата се поставя най-често след фиброгастроскопия, като не по-
малко важни са и кръвните тестове и ехографията, които разграничават
язвената болест от сходните по оплаквания заболявания на панкреаса,
жлъчния мехур и от миокардния инфаркт.
Лечението на язвената болест е дълготрайно и системно. То цели да  не-
утрализира агресивните фактори (стомашен, жлъчен сок, дразнеща храна)
и да даде възможност на стомашната лигавица да се самовъзстанови. Ин-
терес представлява 

ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ 

която е с чудесен терапевтичен ефект, не дава странични ефекти и чрез
строго индивидуалния подход към всеки пациент позволява провеждане на
дълготрайно поддържащо лечение, довеждащо в голям процент от случаи-
те до пълно излекуване.
Тъй като зад всеки нов пристъп на заболяването може да се крие нова си-
туация, самолечението, както и изчакването са абсолютно противопо-
казани. Те могат да отведат пациента в интензивно отделение или до-
ри в операционната.
Правилно поставената диагноза, редовният прием на медикаменти, споде-
лянето на оплакванията с лекуващия лекар при всяка промяна, спазването
на диета и навременното реагиране при усложнения са гаранции за пълно и
трайно излекуване.

Д-р Гаро Албояджиян,
специалист вътрешни болести, гастроентерология, 

ехографска диагностика, хомеопатия в ДКЦ „Вита“

За записване за прегледи и за повече информация можете да се обадите на телефони: 02/ 960-49-50, 943-43-98. 

Язвената болестЯзвената болест
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К
аква Ева предпочита Адам? Порце-
ланова кукла със седефен тен или
нощна „пеперуда“ със смугла кожа и
изкусителни устни? А какви задни

части харесват? Дали моите, или тво-
ите... 

Ако разгледаме подробно събирател-
ните образи на красотата през годи-
ните, можем съвсем спокойно да си
отдъхнем – има всякакви жени, за
всякакви мъжки вкусове.

И бебетата имат вкус
Екип от американски учени показал на

пеленачета снимки на различни женски
лица. Бебетата се заглеждали по-дълго по

онези, които предварително били набедени
за красиви от възрастните хора. „Не разби-
раме защо пеленачетата намират тези ли-
ца за привлекателни, при положение че те
още не осъзнават, а и не могат да изтъкнат
същите причини за избора си като възраст-
ните“, обяснява Скания Шонен, научен ди-
ректор на център, който се занимава с про-
учвания за развитието на човешкия мозък.
„Предпочитанията им явно се определят
от вроден усет за симетрия, което не е
свързано с дадената култура. Не знаем коя
точно е причината едно лице или един пред-
мет да се определят като красиви. Есте-
тическото чувство изглежда едновременно
универсално, но е свързано и с „тезисите“

на съответната епоха за това, що е кра-
сиво. Днес ние всички се възхищаваме на

произведения на изкуството на из-
чезнали цивилизации. В също-
то време всяко поколение де-

монстрира вкусове, които са
типични само за него“ – пояснява Шонен.

Думата имат мъжете
„С експеримента с пеленачетата целяхме

по-скоро да докажем предварителната те-
за, че самият избор на снимки е културен
филтър – в случая създаден от научния
екип, който провежда изследването“ – опо-
нира друг учен, Бруно Ремори. Ремори смя-
та, че в основата на критериите за хубост
стои една културна определеност (и то
мъжка!). 

La Dame de Brassempouy
е малка женска глава, изра-
ботена от слонова кост,
която се смята за най-
древната женска фигура.
Открита е в пещера в
Югозападна Франция, бли-
зо до Пиренеите, и е на
около 25 000 години. Да-
тира от периода горен па-
леолит. Може само да га-
даем с какво точно la
Dame de Brassempouy е
разтърсила г-н Кроманьонеца. Отминаваме
и избора на Астерикс и продължаваме нап-
ред във времето.

През средновековието
Средновековието превръща визията на

крехка девойка в първата призната икона на
красотата. Средновековната хубост се
олицетворява от жена със силует на ранен
пубертет, но само до кръста. Раменете є
са слаби, гръдта – едва напъпила, но ханшът
– по-пищен. Нещо като млада бременна...
„девица“, като Дева Мария. 

Средновековието е подвластно на религи-
ята и затова красотата е била свещена и
тясно свързана с религиозните представи.
Само че, както казахме, каноните се проме-
нят заедно с епохите. Постепенно идва на
мода по-издълженото девическо тяло с по-
пищен бюст.

През Ренесанса
модните тенденции се налагат от възроде-
ната класическа античност. Художниците,
отново мъже, естествено, въплъщавали
красотата в скулптурните извивки на
„мраморни“ Афродити. Тези силуети били
пищни. Чертите – изящни и правилни. Рене-
сансът променя въобще отношението към
жената. Според средновековните схваща-
ния тя е била създание, по-низше от мъжа,
източник на грях и злини. Хуманизмът я ре-
абилитира, поставя я наравно с мъжа. Нещо
повече –  нейната физическа красота е оце-
нена като източник на вдъхновение в изку-
ството. Епохата ражда гениалните Боти-
чели, Микеланджело, Леонардо да Винчи,
Франсоа Рабле, Бенвенуто Челини и др. Лич-
ности, които съчетават в себе си учения,
философа, твореца на четката и перото,
обществения деятел или просто мъжа. Ця-
лата ренесансова епоха идеализира жената
като съвършено творение на природата. 
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ТЕ ЗА НАСТЕ ЗА НАС

И мъжът (ли) създаде жената...И мъжът (ли) създаде жената...
Опияняваща брюнетка, крехка блондинка... 

Всяка епоха моделира красотата на жените... А вкусовете на мъжете 
се възпитават от вкуса на епохата... Дали? 

1925 – Актрисата 

Луиза Брукс – 

олицетворение 

на женската 

свобода

1906 – Камий 

Клийфорд – 
английска 
актриса, 
почитана 
заради много 

тънката є 
талия

1954 – Мерилин 

Монро – мъжете я

„предпочитат 
гореща“
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La Dame de
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Twin Clean – 
първата прахосмукачка
без торба

Тя сама почиства филтъра си. Twin
Clean е по-хигиенична и по-икономич-
на, отколкото прахосмукачките с
торбички. Прахта се събира във
вграден контейнер, който се почист-
ва много лесно. Той е прозрачен и то-
ва дава възможност на потребителя
да вижда резултата от високата
ефективност на прахосмукачката. 
От „Електролукс“ – световния ли-
дер в производството на кухненс-
ки, почистващи и градински елект-
роуреди, винаги са се стремили да
създават продукти с максимална
ефективност, които изискват ми-
нимални усилия от страна на пот-
ребителите. Другият улесняващ
потребителя елемент на Twin

Clean е подовият накрайник, който
автоматично се приспособява към
различни повърхности (от килими
до твърди подове). Височината му
е лимитирана, което го прави лесен
за използване и под мебели. Под-
дръжката на филтрите на Twin
Clean е като детска игра. Прахос-
мукачката има уникална система с
двоен филтър – по време на работа
е ефективен само единият, докато
вторият играе ролята на резерва,
докато единият не работи, други-
ят се самопочиства. 

Отслабни за 14 дни 
с CELLU/REVERSE!
Водещата марка на пазара за анти-

целулитни продукти Elancyl изне-
нада своите почитатели с ново
технологично откритие – CELLU/
REVERSE 14 дни. Това е революцио-
нен продукт за отслабване, създа-
ден да реактивира и подсили есте-
ствения механизъм на изгаряне на
мастната тъкан. Благодарение на
активна съставка xanthoxylin в
състава му научният екип на
Pierre Fabre намери пътя за пости-
гането на гарантиран ефект в бор-
бата с целулита. Благодарение на
своята изключителна текстура
CELLU/ REVERSE съчетава доказа-
на ефикасност за 14 дни с несравни-
мо удоволствие от приложението
на продукта. 
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Променя ли се наистина
красотата 

Ако тя не е една и съща винаги, тогава
римската Венера (или гръцката Афродита)
нямаше да пленява еднакво силно вчераш-
ния рицар с доспехи и... днешния рапър. А
пленява ли ги еднакво? 

Ами Джокондата, или Мона Лиза? Карти-
ната, започната като портрет, се е
превърнала в нещо много повече – във
въплъщение на представата на великия Ле-
онардо за съвършената красота.

От средата на XVII и през XVIII век след-
ва „дефиле“ на женски фигури с напълно раз-
лична хубост. Едната – олицетворявана от
съпругите и достойните майки с пристег-
нати, но посърнали от многото бременнос-
ти тела. А другата – съблазнителната
женственост, жизнена и закачлива, с много
дантели. Корсетът пристяга женските
форми и прави силуета неестествено слаб. 

По-късно, по време на светските салони
през XIX век, се появява фигурата тип
пясъчен часовник, която прелъстява с под-
чертаните гърди и заоблените си задни час-
ти. Все пак дамите не губят чувството си
за приличие и изглеждат достатъчно сдър-
жано. Тази визия бързо се променя, защото
започва Първата световна война. Мъжете
заминават на фронта, а на жените се нала-
га да съпровождат болничните лагери и да
„смекчат“ външния си вид.

Дяволският договор 
за вечна младост

Когато киното в Холивуд се събужда, из-
веднъж красотата се подчинява на черно-
бялото. Марлене и Гарбо стават първите
икони на съвремието. Чертите им сякаш
застиват във времето и се запечатват за-
винаги в съзнанието ни. От тук насетне е

подписан дяволският договор за вечна мла-
дост. Желанието на мъжете също започва
да се плъзга постепенно към поредната
стръв – към вечно младата плът.

Тънка талия 
Постоянен елемент от формулата за кра-

сота през всички епохи обаче е тънката
талия. Изследователи твърдят, че през ве-
ковете, а и днес нищо не може да є съперни-
чи при формиране на идеала за женска красо-
та. Група американски психолози изследвала
женската красота в изкуството през пери-
ода от античността до XX век и стигнала
до извода, че тънката талия винаги е била
неизменна част от мъжкото разбиране за
женски чар. Тя е определяна като отличи-
телна черта за хубост още в индийски
текстове от I век и в китайски книги от
IV век. Свидетелство за красотата на
тънката талия е открито и в древен Еги-
пет. При описанието на Нефертити, люби-
мата жена на фараона Рамзес II, управлявал
преди 4000 години, особено се набляга на
нейната фина талия. 

Според психолозите тънката талия носи
ценна за мъжете информация за способно-

стта на жената да ражда здра-
ви деца и затова те подсъзна-
телно я смятат за най-женстве-
ния атрибут. Това също го
твърдят учените. Сходна логи-
ка обяснява защо човек подсъз-
нателно смята правилните чер-
ти на лицето (показател за доб-
ри гени) за по-красиви. Пристрас-
тието към тънката талия е свой-
ствено на човека в продължение на
много векове и остава неизменно.

Променливата 
величина

В уравнението на съблазънта има
само една променлива величина:
цветът на косата. След кестенявите
и пищни вдъхновителки Джина и Со-
фия от 50-те години на миналия век
сега сме под диктатурата на блон-
динките. Много често Моника Белу-
чи подчертава в своите интервю-
та, че тя е единствената или поч-
ти единствената актриса брю-
нетка. 

Днес жената вече може да
постигне много. Почти всичко. Да избере и
промени формите на тялото си. Да играе с
цвета на косата или очите си. Да бъде уве-
рена и бляскава. Съвременната жена може
да прояви снизхождение към обществената
принуда и сама да прецени кога да є се под-
даде. Всяка жена може да бъде модна икона,
стига да не забравя, че за да изглежда краси-
ва в очите на мъжете, първо, самата тя
трябва да се харесва.

Анастасия ЯНКОВА

ГЪВКАВИ КАНОНИ

�
Средновековие: силует на млада

девойка... бременна.

�
Ренесанс: по-пищни контури и де-

колтета според преходните моди.

�
От XIX век до края на Първа-
та световна война: фигура тип

пясъчен часовник, пристегната от корсет.

�
20-те години на XX век: с по-

ходката на момче.

�
50-те години на XX век: пищ-

ната италианка.

�
Днес: блондинката – много млада и

много слаба.

2005 – Кейт Мос – вейката –

символ на обществото, обзе-

то от манията за слабост
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инаги съм се смятала за красива и
грациозна. Така са ме възпитали. На 4-го-
дишна възраст започнах спортния си жи-
вот с художествена гимнастика, после –
спортни танци. Висока съм 175 см и тежа
55 кг. Почти няма жена, която да не възди-
ша: „Искам и аз да изглеждам така.“ 

Преди няколко години заминах да работя
като танцьорка в Южна Корея. Хората от
жълтата раса доста се различават от нас.
Ниски са, с къси крайници. Това ги прави
доста по-бързи и точни в движенията.
Сред всички танцьори, сред които и много
европейци, почти нямаше мой еквивалент
(като телесна структура и усещане за дви-
жения). На фона на всички тях често се
чувствах като... извънземно. А когато си
търсех обувки в магазините, ме гледаха
учудено, питайки: „Ама, вие наистина ли
носите 41-ви номер?!“ Жалко че не успях да
заснема експресивните физиономии на ко-
рейските продавачи в миг на обяснимо
удивление – най-големият номер женска
обувка в Корея е 39. 

Тази ситуация и много други подобни, в
които изпадаме ежедневно и не толкова
ежедневно, ни карат да се себепреценяваме
отново и отново в опитите си да се само-
идентифицираме пред самите себе си и
пред света. Задоволяват ли ни изводите, до
които стигаме обаче? И доколко фактът,
че сме точно... себе си, се отразява на щас-
тието/нещастието ни?

Искаш ли да бъдеш 
най-красива? 

Веднъж, когато бяхме деца, една от най-

добрите ми приятелки ме попита: „Ти меч-
таеш ли си да станеш най-красивата жена в
света? Питам, защото аз си мечтая.“ Май
всяка жена се стреми да бъде красива, макар
и детската є мечта „да стана най-красива“
вече да е безнадеждно „разбита“ в борбата с
килограмите и опитите на козметичката
да я отърве от космите и акнето. Стре-
межът към красота е естетическа потреб-
ност, която всеки притежава. Търсим кра-
сотата и в себе си, и извън себе си. 

Какво точно е грацията?

�
Според древногръцката митология
трите грации са чести посетителки

на Афродита – богинята на красотата. Те
омагьосват всички със своите танци, кои-
то изпълняват под звуците на Аполонова-
та лира. Известни са със своите благотво-
рителност, милосърдие и с многобройните
си таланти.  

�
В речника намираме следното опреде-
ление за думата „грация“ – изящество,

красота в движенията и формите на тяло-
то. Английската дума за грация – grace –
носи 2 значения: физически измеримо – гра-
циозност, елегантност, изящество, и мо-
рално – благоволение, благоразположение,
благосклонност, благоприличие, такт, ми-
лост, милосърдие, състрадание. 

От цялата тази ценна информация разби-
раме, че грацията е свързана както с
външната привлекателност, така и с бла-
годетелни качества на характера, които
следва да се възпитават. Ако искате да раз-
берете как се вписвате в класическите оп-
ределения за грация, може да попълните
теста в края на тази статия.

Видове НЕ грация
Причините, поради които съвременната

българка често не се чувства грациозна и
съответно не е, са много, но можем да ги
сведем до три.

�
ГРАЦИЯТА КАТО МИТ Вероятно за
много от нас древният гръцки мит за

трите грации си остава... мит. Разглежда-
ме грацията като божествен, недостижим
идеал, към който можем само да се стре-
мим. Въздишаме след всички слабички, мла-
дички и общителни момичета, дето всички
ги харесват, с усещането, че никога няма да

Грациозната 
Цвети Благоева, 

инструктор  
по танци 

в танцово студио 
Sangre Caliente. 

За нея грацията 
не е нито мит, 

нито лукс, 
а начин 

на живот.

Лукс ли е 

днес

ИЗЛ
ЪЧВАНЕ

„‡ˆËˇÚ‡ „‡ˆËˇÚ‡ 

И МОЖЕМ ЛИ 
ДА СИ ГО ПОЗВОЛИМ?

¬

„Трите грации“ на Рубенс



CMYK-51

Бела, брой 5 (111), 2007
51

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

бъдем като тях. Чувстваме се поласкани,
когато сме приети в компанията им – ех,
като не можем да бъдем като тях, поне да
сме от обкръжението им.

�
ГРАЦИЯТА КАТО ЛУКС Други напъл-
но са се отказали да я гонят. Телесни

характеристики – неподходящи. Движения
– в стил „слон в стъкларски магазин“. Е,
разбира се, не и в кухнята – там са факири!
Време – никакво! Не остава в излишък, за
да се позанимават с аксесоарите на живо-
та. Красота, грация... Ех, има къде-къде по-
важни неща! Подкрепа? Липсва. От тях се
очаква да създават уют и удобство и да
сервират благоверно ракийката и салатка-
та. А може би случаят им е друг – просто
собствените им амбиции (за успех в бизне-
са например) изсмукват силите им и уби-
ват желанието им да създават красота.
Приоритетите им са други – да правят па-
ри например. 

�
ГРАЦИЯТА КАТО КИЧ Много дами
разбират грацията само като външна

красота. Съсредоточават се с всички сили
да „правят“ перфектно тяло, купуват си
най-модерните дрехи, гримират се грижли-
во. Но без вътрешната добродетелност, ин-
телектуалната подплата и емоционалната
зрялост красивата жена се превръща в
предвзета кукла. Има един класически виц, за
който се сещам в момента и който донякъ-
де илюстрира онова, което искам да кажа.

ПАА, БЕШЕ НОО ЯКО!
Мъж сваля красива, нежна и свенлива да-
ма: „Може ли да ви почерпя питие?“ –
„Аха“ – тихо прошепнала тя. „Може ли да
ви разходя с поршето си?“ –  „Аха“ – едва
промълвило нежното създание. „Може ли
да ви поканя в апартамента си?“ –  „Аха“
– получил той отново скромен отговор.
Накрая не издържал: „Скъпа, моля те, ка-
жи поне една думичка, за да зная дали на-
истина ти харесва да си с мен!“ –  „Паа,
беше ноо яко!“ – отговорила тя с дрезгав
глас на пушачка.

Но след като обобщих защо не сме граци-
озни, длъжна съм да обясня и как да ста-
нем. Грацията трябва да се търси в ду-
шевността ни, във  външността ни и в
движенията ни. 

ƒÛ¯Â‚ÌÓÒÚ 
Много дами посещават моето танцово

студио или пък ходят на курсове по йога с
идеята да подобрят движенията и външно-
стта си. Малцина от тях разбират, че сво-
бодното тяло е израз на свободната душа.
Очакват, че ще ги науча две-три танцови
стъпки и те ще затанцуват. Но когато
стигнем до изправения гръб, спокойните
ръце, усмивката, плавността на движения-
та и търпението да танцуват в такт с
музиката, те се отказват. Много ясно!
Езикът на тялото си казва какво ни е вът-
ре. Колкото и да се стараем да предизвика-
ме външен ефект, ако душичката ни е сви-
та, как да отпуснем ръцете си или да изпра-
вим гърба си? Ако живеем в стрес, как да се
съобразяваме с музиката и да бъдем плавни?
За да работим върху външната проява на
грацията, тя трябва първо да стане част
от нашия характер. От друга страна,
танцът сам по себе си спомага за изгражда-
нето на такъв характер, стига да подходим
към него с необходимото внимание. 

Както в танца, така и в живота грация-
та е налице, когато сме уверени в себе си и
имаме добро самочувствие, когато сме
тактични и търпеливи, целомъдрени, ми-
лостиви, трезвомислещи, съчувстващи,
чувствителни към партньора/партньори-
те си и музиката. Харесвате ли себе си, да-
ми? Каквото усещате отвътре, това из-
лиза навън. 

¬˙Ì¯ÌÓÒÚ 
Модата се отнася не само за дрехите, ко-

ито носим, но и за идеала за женска красо-
та в различните периоди от време. Произ-
веденията на изкуството, които изобразя-
ват трите грации, спокойно биха могли да
скандализират представите ни за красота.
Това е, защото трите пухкави дами нямат
почти нищо общо със слабите, скулести
създания, които ни гледат от кориците на
етикетните модни списания. Но все пак
както тогава, за грациозни се смятат хар-
моничните и здрави тела.

ƒ‚ËÊÂÌËÂ 
За жалост виждането ни за „грациозни

движения“ се преплита в съзнанието ни по-
скоро с идея за кокетничене и салонни ма-
ниери, отколкото с изкуството да конт-
ролираме тялото си добре. Става дума не
просто за изящни движения и мимики. Те
идват сами, ако сме овладели тялото си до
степен да си даваме сметка, какво „прави“

„Трите грации“, Сандро Ботичели, 
галерия „Уфици“



всяка част от него в даден момент. Стой-
ката и походката са много важни. Трябва
да знаем обаче не само как да „говорим“ с
тялото си, но и какво искаме да кажем.

Практични съвети
Знам, че нетърпеливо чакате да дам по-

конкретни съвети. 

�
Започнете да се харесвате такава,
каквато сте – външно и вътрешно.

Ако не го направите, и тялото ви няма да
ви харесва, и ще дебелее, слабее, пъпчасва и
т.н. Ако не обичате себе си, как ще демон-
стрирате грацията (милостта) да състра-
давате на някого другиго?! В този случай
важи библейското правило: „Обичай ближ-
ния КАКТО СЕБЕ СИ си!“

Кое смятате, че е по-добре за вас? Да из-
живеете един цял живот като половин, или
да се възползвате от възможността да го
живеете в хармония със себе си и със света

около вас, което е моето определение за
щастие? 

�
Не се сравнявайте с другите и не се
комплексирайте от съвременните

норми за красота. В търсене на грацията
търсете и собствения си уникален стил на
поведение. По-добре развивайте качества-
та, които само вие имате, за да се чувства-
те истинска дама. Познавам различни „мо-
дели“ жени – по-заоблени, по-кльощави, с по-
пищен и с по-малък бюст, с по-плътни и с
по-тънки устни, които са красиви и привле-
кателни просто защото носят грацията в
сърцето си. Хората ги харесват и уважа-
ват, защото тя струи от тях.

�
Започнете съзнателно да изучавате
тялото си чрез движение. Ако реши-

те, заповядайте на танци в танцово сту-
дио Sangre Caliente. Ще се радвам да се за-
познаем!
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Цвети БЛАГОЕВА   Танцово студио Sangre Caliente

ТАНЦУВАЙТЕ! 
Няма да пропусна повода да ви посъветвам
горещо: „Дами и господа, танцувайте!“
Танцът както някога, така и сега ни помага
да се себеовладеем и ни учи на хармония и
красота. Много хора ме питат: „Но защо
трябва да уча конкретни стъпки? Не мога
ли просто да си танцувам, както искам?“
Разбира се, че може, но това не помага осо-
бено за опознаването и овладяването на
тялото. За да опитомим и оформим пове-
дението на тялото си, е необходимо да ус-
вояваме нови и нови движения. Научаване-
то им ще ни помогне да ги осъзнаем и да ги
накараме да ни вършат работа. 
Някога танцът е бил основна част от обу-
чението на всяка принцеса, графиня и прид-
ворна дама. Той заедно с „прилежащата“ му
грация са били привилегии за елита. А иначе
и хората от народа са танцували, но кой
както си може. 

1Когато
срещна не-

познати го-
тини мъже, си
мисля: 
А. „Безсмислено
е да се фръцкам
– и без това ня-
ма да ме забеле-
жат.“
Б. „Я, да се по-
изпъча и да пре-
мина с достойн-
ство!“
В. „Ако подс-
вирнат, ще им
се усмихна.“ 
Г. „Няма да пра-
вя нищо – и без
това ще ме за-
бележат бър-
зо.“

2Когато
обуя обув-

ки на високи
токчета...
А. ...се опитвам
да ходя така, че
никой да не за-
бележи промя-
ната.
Б. ...не мога да
ходя, защото не
се чувствам
удобно. Затова
и не ги нося чес-
то. 
В. ...си ходя
нормално. Обув-
ки с ниски то-
кове нямам!
Г. ...се чувствам
като дама, като
принцеса.

3Когато всички
танцуват, аз

обикновено... 
А. ...се парализирам. В
танците съм истинс-
ко дърво.
Б. ...танцувам като
луда. Трябва да се раз-
товарвам по някакъв
начин от стреса.
В. ...танцувам много
секси. Танцът е начин
да се демонстрира и
малко еротика. 
Г. ...чакам понякога да
се уморят. Тогава це-
лият дансинг е мой.
Танцувам красиво и се
радвам, че забавлявам
околните с нещо, ко-
ето умея добре.

4Когато
имам сво-

бодно време:
А. Чета или гле-
дам сапунки.
Б. К’во ти сво-
бодно време!
Все нещо се на-
лага да върша.
В. Грижа се за
красотата си –
правя си мани-
кюра или маска
за коса. 
Г. Преценявам
нещата по прио-
ритет и правя
онова, което
има смисъл за
мен. 

5Когато срещна
просяк... 

А. ...ми става много
тъжно. Понякога даже
се разплаквам. Помагам,
ако имам възможност. 
Б. ...ядосвам се явно! В
днешно време просяци-
те са част от органи-
зирани системи за съби-
ране на пари и това ме
дразни.
В. ...не го забелязвам.
Не можеш да помогнеш
на целия свят!
Г. ...опитвам се да овла-
дея чувствата си и да
преценя адекватно дали
действително има нуж-
да от моята помощ.
Реагирам според ситуа-
цията.

6Когато се
разхождам: 

А. Чувствам се
тежка, тромава
и вдървена. 
Б. Не се раз-
хождам – бавно-
то ходене ме
изнервя. 
В. Усещам се
много красива,
нестабилна и
чуплива.
Г. Усещам се ка-
то снежинка,
антилопа, мане-
кенка, принцеса
– свободна съм.

7Когато
мисля за

себе си:
А. Губя надежда,
че някой ще ме
хареса.
Б. Опитвам се
да не мисля за
себе си, а да се
занимавам с по-
смислени неща.
В. Влюбена съм
във външния си
вид и смятам,
че и другите –
също.
Г. Изпитвам до-
волство – лека-
полека се само-
усъвършен-
ствам.

ТЕСТ

РЕЗУЛТАТИ

√‡ˆËÓÁÌ‡ ÎË Ò˙Ï?

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИТЕ С БУКВА „А“
Вие най-вероятно мислите, че грацията е недостижим мит за
вас. Налага се да повярвате първо в себе си и да поработите
систематично за подобряване на самочувствието си. Защото
без него можем само да съществуваме. А за пълноценен живот
се искат воля, смелост и упоритост за промяна. Започнете от
вътре на вън.  

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИТЕ С БУКВА „Б“
Вие най-вероятно възприемате грацията като лукс, понякога дори
излишен. И на вас ще ви се наложи първо да си върнете самоуваже-
нието. И не забравяйте, че сте дама. Загърбите ли женственост-
та си, не се надявайте нито на успехи, нито на подкрепа в живота!
И по-често се отдавайте на удоволствия.

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИТЕ С БУКВА „В“
Вие най-вероятно смятате, че между грацията и външната красота
има пълно равенство. И също имате спешна нужда да се научите да
обичате себе си. За да не сте болезнено зависими от мнението на дру-
гите. Понякога излизайте навън без грим и без обувки на високи токче-
та. Ще откриете, че много мъже харесват естествените жени.

АКО ПРЕОБЛАДАВАТ ОТГОВОРИТЕ С БУКВА „Г“
Вие безапелационно смятате себе си за грация. А ако го мисли-
те, значи най-вероятно сте. А това означава, че се обичате, ха-
ресвате и уважавате и като жена, и като личност. Поздравле-
ния! Но не забравяйте, че титлата „грация“ се отстоява цял
живот. И се старайте да не се възгордявате. Приемайте всички
хора като равни. 
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П
онякога между новините
за някое зашеметяващо
нещастие и учудващо
безсмислено откритие си

мисля, че всичките беди за на-
шата малка планета идват по-
ради един простичък факт. Из-
бягала е гигантската костенур-
ка, върху която плоската ни ка-
то палачинка обител се носи в
безкрая. И поради тази причина
са се появили озоновата дупка,
алергиите, нискокачествените
китайски стоки, както и хиля-
дите тонове бетон по Черно-
морието.

По-важният въпрос обаче е за-
що все пак голямата твар ни е
обърнала големия си гръб, оста-
вяйки ни на произвола на съдба-
та и антиейдж козметиката?

Хората, които 
знаят отговора

Ако щете вярвайте, но някои
хора, българи при това, знаят
отговора. Вижда се по блясъка
в очите им, който може би ще
усетиш в следващите редове.
Последствията обаче може и да
са непредвидими – например да
се събудиш с онзи гъдел под ези-
ка, който те спохожда винаги
когато в леглото до теб се е
озовал и някой друг без дрехи.
Ама този път гъделичкащото
чувство ще е заради теб сама-
та – осъзнала, че удоволствия-
та, голямата любов, даже се-

мейството са безсмислени не-
ща тогава, когато не са в хар-
мония и със земята, която, щем
или не, всички ние споделяме.

ХЛЯБЪТ
СВИЛЕН КЛАСАНОВ е под вли-
янието на небесните тела, от-
как го помня. Първата ни среща
беше в едно радиостудио, но
подчинена на листовките, с ко-
ито той опитваше да промени
вкусовете на българите. „Слън-
це Луна“ пишеше на тях, а от-
долу следваха редове, които
предлагаха алтернатива на без-
пардонното хранене с бял хляб
– колкото по-пухкав, толкова
по-добре...

Хлябът е нещо особено в хра-
нителната верига на българина.
Той не е просто парче, което за-
сища, а символ на живата връз-
ка със земята. Точно поради та-
зи простичка причина не е хуба-
во някой да прекъсва тази жива
връзка така безцеремонно – лъ-
жейки те...

Пухкавостта не е показател,
че хлябът е хубав, разбрах от
Свилен. Подобрителите, които
се използват от повечето про-
изводители, правят така, че
количеството брашно в него да
намалява за сметка на търговс-
кия ефект. Стремейки се към
мекота и добър вкус, потреби-
телят си доставя храна, която
натоварва организма му излиш-

но, защото полезните съставки
в нея са ограничени до минимум.
Но в съвремието си вече сме
обърнали гръб на традициите, в
тон с които бабите ни сами са
приготвяли насъщния, и то с
„годност“ от няколко седми-
ци... Купи си хляб по твой избор
от магазина днес и пробвай след
колко точно време по него ще се
появят странни мъхнати обра-
зувания и миризма, от която и
котката се свива уплашено в
ъгъла...

Хубавото обаче е, че Свилен
осъществява мечтата си – за
него духовното означава и
здравословно. Така създава ре-
цепта за хляб с много семена,
който обаче е направен и с
много любов. Когато го пред-
лага на приятели, обяснява и
друго – хлябът не бивало да се
съхранява в найлонова торбич-
ка. По-добре било да стои в
хартиена, при това на тъмно.
Ще видиш, че вкусът му с все-
ки изминал ден ще става по-
добър и че ще го изядеш до пос-
ледната троха...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СВИЛЕН

Четете етикетите – нещо

повече, съмнявайте се в напи-

саното на тях. Внимавайте

със съкращенията, които за-

почват с буквата Е...

ЕКОПРЕВЪЗПИТАНИЕ
МАГДАЛЕНА МАЛЕЕВА дълго
време беше гордост за мнозина
българи – тогава, когато пече-
леше титли и точки по корто-
вете. Момиченцето, част от
фамозната фамилия Малееви,
обаче се превърна в жена, за ко-
ято зеленото лице на земята е
важно поне толкова, колкото и
зеленият цвят на тенистопки-
те. За голяма част от хората
„прераждането є“ дойде внезап-
но, а каузата є изглежда непо-
силна. Това е така, защото тол-
кова трудно осъзнаваме, че ко-
гато правим нещо на земята,
ние всъщност го правим на себе
си. И щраусовите подходи тук
не помагат. А ако погледнем
към оредяващите гори, към зе-
ещата озонова дупка, към пус-
тите откъм сняг зимни полета
– май всички сме с глави, добре
бетонирани в земята.

Маги предлага да променим
точно това статукво – модер-
ността да не означава опусто-
шение. А радостното е, че има
кой да чуе гласа є. Тя е в идеална
ситуация, модел за подражание
и успял спортист, който на ви-
сок глас изрича истини, които
на мнозина се струват незначи-
телни. Какво правят, когато я
чуят ли? Ами, най-хубавото –
опитват се да є подражават
пак. Да садят дръвчета в специ-
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ИДЕИ ЗА „ЛЕКУВАНЕ“ 
НА МАЙКАТА ЗЕМЯ
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Always – удобството 
на свежестта

Защо да не се
ч у в с т в а ш
свежа по вре-
ме на месеч-
ния си цикъл?
Да обличаш
каквото си
поискаш, да
ти е удобно,

когато се за-
бавляваш с прия-

тели, да пазаруваш и да се разхож-
даш без „женски“ притеснения.
Всичко това можеш да постигнеш
с новите дамски превръзки Always
Fresh, които предлагат нещо пове-
че от защита. Те са деликатно аро-
матизирани и така запазват за по-
дълго свежото усещане. За дните, в
които си неразположена, Always ти
предлага изключителната защита
на системата Gel Action, която
превръща течността в гел и а
задържа вътре в превръзката. През

останалото време можеш да разчи-
таш на ежедневните превръзки
Always Fresh, чийто деликатен аро-
мат те кара да се чувстваш свежа.

Miss Euromodel
България 2007

22-годишната баскетболистка
Елена Маркова стана първата Мис
Евромодел България 2007. Тя бе изб-
рана от 18-членно жури с председа-
тел президента на световната ор-
ганизация Miss Tourism – Jogh Singh.
Компания му правеха и финалист-
ките от конкурсите Miss Tourism

World – Alina Siorogariu и Miss
Model of the Universe – Ekaterina
Ianku. Победителката ще се яви на
световния конкурс в края на септе-
мври. Подгласнички на Елена ста-
наха Анита Миланова, Дарина Па-
лачорова и Звезделина Иванова. Ко-
роната на победителката е израбо-
тена от чисто сребро и е инкрус-
тирана с 62 рубина. Тя ще стои в
сейф до следващия конкурс. Зре-
лищното шоу стана още по-бляс-
каво, след като на сцената излязоха
звездите от световната бой банда
„Моранди“. 

Surecheck – най-точният
тест за бременност

„Да показва точен резултат“ е
най-важното изискване на всяка
жена, когато избира тест за бре-
менност. В продължение на някол-
ко месеца Surеcheck усъвършен-
ства технологията Gold Gel
Reagent. Подобренията свеждат до
минимум вероятността потреби-

телите неволно да повлияят върху
резултата. Тестът може да се пра-
ви по всяко време на денонощието.
Той открива дори цветна и извън-
маточна бременност. За да отбе-
лежи факта, че Surеcheck е най-
точният тест на българския па-
зар, фирмата проведе турнир по
стрелба за журналисти за Купата
на точността. „Треньор по точ-
ност“ в състезанието бе двукрат-
ната ни олимпийска шампионка
Мария Гроздева. Тя връчи „серти-
фикати за точност“ на всички
участници и купа на най-точния
мерник.

ални акции, да не приемат най-
лоновите торбички, които без-
церемонно тикат в ръцете ни
във всеки магазин, да не спират
да говорят, че във всекидневни-
те неща има толкова много, ко-
ито можем да си спестим, по-
дарявайки глътка въздух на при-
родата, тоест на нас самите...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МАГИ

Избягвайте продуктите с

много опаковки. Може да

спестите 545 кг въглероден

двуокис, ако намалите боклу-

ка си с 10 %!

ВЪЗДУХЪТ 
(в Желен)

ФИЛИП КИРИЛОВ също обича
да диша с пълни гърди. Прави го
на по-добро място от теб и мен
– по огрените от слънце склоно-
ве на селцето Желен. Там е ба-
бината му къща, която той въз-
ражда за нов живот. При това
какъв живот! Получил шанса да
учи в чужбина, той обаче не
урежда битието си по семпъл и
еснафски начин. Заминава за спе-
циално място, наречено Реюни-
он – опустошен от вулкан ост-
ров. Цяла общност се опитва
там да възроди природата късче

по късче. Райската градина е
сътворена, но Филип се пита
трябва ли и от нашите върхове
да потече лава, за да започнем да
влагаме мисъл в отношенията
си със земята. Сигурно още се
чуди над това, гледайки други-
те, но за себе си вече е решил, че
мястото му е в Желен. Земята
наистина „иска мотика“, но
удовлетворението тя да роди
засятото е огромно. Към това
добавя и невероятното щастие
да се грижиш за друга жива твар
– дву- или пък четирикрака.
Един поглед в очите на специал-
ните планински коне, които тук
са свободни и щастливи, казва
всичко...

А наесен идва времето да се
подредят спомените и рекол-
тата – в симпатични бурканче-
та с цветни панделки. Така съз-
дадената от Филип общност
като че ли реализира едничката
си цел: все повече хора да усе-
щат благостта на досега с
пръстта, да осъзнават, че това
е, което ни храни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ФИЛИП

Подишай и ти уникалния въз-
дух на Балкана – включи се в
стабилната като старовре-
мска Тринога група от прия-

тели. Отплатата е трудът,
който ще положиш там, в
Желен.

ЗЕМЯТА
ТАТЯНА БЛАГОЕВА също е на
„ти“ с пръстта заради ежед-
невните си задължения. Бързо
обаче добавя с усмивка, че кли-
шето за непосилната работа на
село е просто отживелица от
времена, в които системата е
обезселила голяма част от на-
шите китни селца, предлагайки
осакатен живот в големия град.
Опита си в нетрадиционното
за нашите представи биодина-
мично земеделие придобива във
ферма в Германия. Опитва се да
работи по този начин и тук, до-
бавяйки обаче към труда и бъл-
гарската духовност. По този
начин разграничава земеделието
от промишления му образ, зара-
ди който по света има хиляди
смъртни случаи – плачевно до-
казателство за огромното не-
доразумение, наречено пестици-
ди. Способна е дълго време да
говори за мъртвите полета, за
които единственият способ да
родят нещо е химията. Търпе-
ливо обяснява и какви усилия са
нужни, за да бъде съживена вся-
ка шепа пръст, а благодарност-

та є после да се изрази и в „жи-
ва“ шепа храна. Това не е в сфе-
рата на фантастиката, на не-
вероятното – който има очи,
ще погледне в нейния двор, а
той се намира в селцето Овощ-
ник край Казанлък.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ТАНЯ

Да обработиш парче земя, оз-
начава да развиваш духовно-
стта си – добрите биоземе-
делци са перфектни медита-
тори. Опитай и ще разбереш
защо...

Между другото тези хора не
се нуждаят от цветни хапче-
та, които да ги освободят от
тяхната наивност. Пътеката
им може и да е лъкатушеща, но
си има посока. Адекватно се съ-
образяват със законовата база,
знаят къде ги поощряват разпо-
редбите на ЕС, как да търсят
правата си. И усилията им не са
еднолични – работейки в свои-
те насоки, популяризирайки на
пръв поглед неприемливи за съв-
ременното общество идеи, те
полагат основите на един кра-
сив акт – лекуване на майката
Земя.

Красимир ПРОДАНОВ,
главен редактор 

на списание „Усури“
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Храниш се здравословно, 
пиеш много вода, играеш гимнастика 
и въпреки това не си доволна 
от кожата си?
Искаш ли да избегнеш образуването на
бръчки и да имаш гладка и стегната кожа,
без да използваш скъпи козметични про-
дукти? Опитай с техника за правилно ди-
шане – с диафрагмата и през носа!
ЗАЩО ДИШАМЕ НЕПРАВИЛНО
На първо място, ни принуждава стресът.
Ритъмът на дишане се нарушава и при
консумация на алкохол и кофеин, при носе-
не на тесни дрехи, както и при много бър-
зо хранене (за по-ясно – лапане). По всички
гореизброени причини ние дишаме по-бър-
зо, отколкото трябва. А бързото дишане
добавя годинки, колкото и да звучи неве-
роятно. Според някои специалисти хора-
та, които не дишат правилно, обикновено

са с отпуснати мускули и челюстите им
са някак напрегнати. А когато лицето е
под напрежение, се появяват преждевре-
менни бръчки. Освен това кожата губи
здравия си вид и става по-предразположе-
на към инфекции и петна.
КАК ДА ДИШАМЕ ПРАВИЛНО
��Първото нещо, което трябва да запом-
ниш, е да се научиш да дишаш винаги през
носа. По този начин ще контролираш ко-
личеството и качеството на постъпва-
щия в белите дробове въздух. ��Легни по
гръб, сложи възглавница под коленете си.
За да усетиш какво е да дишаш с диафраг-
мата, сключи ръце зад тила и дишай в та-
зи поза. ��Мъчи се да вдишваш през носа,
като броиш до две и да издишваш бавно
през носа, като броиш до три. ��В изпра-
вен стоеж дишането винаги трябва да се
прави с отпусни (не с напрегнати) рамене.

œÓ‰ÏÎ‡‰ˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Ô‡‚ËÎÌÓ ‰Ë¯‡ÌÂ

��Първата информация за нея се среща
още в египетските папируси. Но по оно-
ва време класовото разделение било тол-
кова строго, че засягало дори и средства-
та за забърсване на... дупето. Селяните и
робите например използвали за целта пал-
мови листа, а фараоните – специално
омекотени папируси. ��В древен Китай
положението не било по-различно – импе-
раторите се бършели с мека и плътна
хартия за рисуване (впрочем тя е ки-
тайско изобретение). Интересен е
фактът, че за съпругата на императора
въпросната „тоалетна“ хартия се изра-
ботвала задължително от жени, защото
мъжки пръсти не бивало да я докосват
(по морални съображения). ��Древните
римляни били решили проблема с клозет-
ната хигиена по още по-оригинален начин.
В тоалетната на всяка по-богата къща
имало малко фонтанче, което се използ-
вало като биде. Бедняците забърсвали
задните си части с листа от растения.
��През средните векове хората често
„забравяли“ да се забърсват след ходене
по нужда. Църквата очевидно се е инте-
ресувала тогава повече от чистотата на
душите, отколкото от тази на телата.
Средновековните рицари не можели да
смъкват доспехите си без чужда помощ,
дори невинаги успявали да си събуят пан-
талоните, камо ли да се тоалират с мека
хартия след ходене по нужда. ��През епо-
хата на Възраждането интересът към

„забърсващите“ средства отново се въз-
родил. Използвани били парчета от тъ-
кан, но бедните хора (предимно селяните)
нямали финансова възможност да се снаб-
дяват с тях. Затова продължавали да из-
ползват... листа от растения. ��През ве-
ковете много сатирици са писали стихо-
ве за тоалетната хартия, но най-вдъхно-
вено тя била възпята от аристократите
в навечерието на Великата френска ре-
волюция. Шегаджиите се забърсвали с ка-
дифени домина, с шапки, с кърпи за глава,
с ловни чанти. ��Едва ХХ век ощастли-
вил човечеството с познатата ни днес
тоалетна хартия. За първи път била про-
изведена промишлено в Англия, откъдето
под името „пипифакс“ се разпространила
из цяла Европа. ��През 1931 г. американ-
ците първи произвели рулата, но това не
попречило на хиляди хора да ползват не
друго, а вестници.

»ÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓ‡ÎÂÚÌ‡Ú‡ ı‡ÚËˇ

Според последни изследвания
леваците (хората, които си
служат по-добре с лявата, от-
колкото с дясната ръка) не би-
ва да бъдат упреквани, нито
пък отучвани от това. 10%
от населението на Англия са
леваци – хора с изключителни
качества. Болшинството от
тях се оказали талантливи му-
зиканти и художници. 
Според друго проучване леваци-
те са по-добри плувци и тени-
систи. От известните личнос-
ти Бил Клинтън, принц Уилям
и Никол Кидман вършат всич-
ко по-добре с лявата ръка.
За жените леваци се твърди,
че имат по-здрави кости в
сравнение с дамите, които из-
ползват повече дясната си ръ-
ка. Този извод се дължи на гру-
па английски учени, които изс-
ледвали 600 жени на възраст
между 20- и 80-годишна въз-
раст. Оказало се, че леваците
сред тях по-трудно и по-рядко
чупели костите си в млада въз-
раст. Още по-интересен е
фактът, че при тях менстру-
алният цикъл бил дошъл значи-
телно по-рано в сравнение с
този на десняците.

ìŒ‰‡î Á‡ ÎÂ‚‡ˆËÚÂ
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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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Някои народи приемат оригването за нор-
мално и даже за комплимент към готвача.
Но у нас то е презряна човещинка. 
От гледна точка на биологията оригване-
то е процес, при който излишният въздух
в хранопровода се „изтласква“ през уста-
та. Нормално е в храносмилателния канал
да се задържа известно количество въз-
дух, но когато той стане повече, създава
налягане върху клапата между хранопро-
вода и стомаха и излиза шумно навън.
Оригването най-често се причинява от
аерофагията (поглъщането на въздух,
който попада в стомаха), причинено от
бързо хранене – много въздух отива в
гърлото заедно с храната. Причина за
оригването може да бъде и стрес. Мно-
го хора преглъщат много често поради
нервност и защото слюнката съдържа
малки мехурчета от въздух, така че по-
голямо количество от него отива в
стомаха..
Препоръчва се бавно хранене със затворе-

на уста. Въпреки това има храни, които
предизвикват оригване: например газирани
напитки, мазнини, храни с високо съдър-
жание на въздух като сладолед, омлети,
сметана, лук, шоколад, домати, алкохол.
Трябва да се избягва и дъвка, която причи-
нява образуването на повече слюнка.

ƒËÒÂÍˆËˇ Ì‡ ÓË„‚‡ÌÂÚÓ

Лекарите предупреждават, че цветните
контактни лещи не са безопасни. Затова е
добре да не злоупотребяваш с носенето им.
По-удобна алтернатива на очилата е
трудно да се измисли. На очите те стоят
почти незабележимо, не се запотяват, не
се одраскват, не се чупят и не изискват
чак кой знае какви грижи. Особено ако са
от т. нар. контактни лещи еднодневки.
ПОГЛЕДНИ ПО НОВ НАЧИН
Каквото и да си говорим – плюсовете на
контактните лещи са достатъчно. Но
въпреки това на потребителите все им се
струват малко. Затова и производители-
те създадоха още една разновидност –
цветни контактни лещи. Които далеч не

са най-удобното средство за корекция на
зрението, но пък са истинско украшение.
Зелени, сини, виолетови и в други екзотич-
ни оттенъци, лещите могат кардинално
да променят излъчването ти, като напра-
вят погледа ти по-изразителен и сияен.
Затова и много момичета ги носят пос-
тоянно. Въпреки че лекарите тръбят, че
това съвсем не е безопасно. 
САМО ЗА СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ
Проблемът е в това, че цветните конта-
ктни лещи съдържат оцветител, който
може да повреди окото и да наруши об-
менните процеси в него. Затова не е пре-
поръчително да се носят всеки ден! Те са
предназначени само за специални случаи!

÷‚ÂÚÌËÚÂ ÎÂ˘Ë ÌÂ Ò‡ ·ÂÁ‚Â‰ÌË
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е са се раждали, откакто свят
светува – като се започне с биб-
лейските Адам и Ева, мине се
през гръцките Аполон и Арте-
мида и римските Ромул и Рем и
се стигне до митичните Кас-
тор и Полукс (единия – син на
бог Зевс, а другия – на прос-
тосмъртния Тиндар). Тъй като
в миналото хората не са могли
да си обяснят появата им на бял
свят, смятали, че едното от
двете деца е божи син/дъщеря. 

Но някъде по света заклеймя-
вали жените, раждащи близна-
ци, като неверници и ги пропъж-
дали от домовете им. Излишно
е да споменаваме колко жесто-
ко са се отнасяли към родилки-
те на тризнаци. Раждането на
три деца едновременно се смя-
тало за абсурдно, той като...
мъжете имат само два тести-
са ☺. В този случай Сатаната
бил набеждаван за родител на
третото дете.

Най-много се 
раждат в Африка

Може би защото този фено-
мен е нещо обикновено за този
континент, повечето африка-

нски племена почитат близна-
ците като същества, надарени
с божествена сила. Но има и
изключения – някъде мислят, че
те носят нещастие, и ги уби-
ват още при раждането им за-
едно с майката. 

Племето йоруба, което насе-
лява територията на Нигерия,
е едно от най-интересните от
научна гледна точка, тъй като
на 22 раждания там 1 е двуп-
лодно. 

Смята се, че бумът на
йоруба близнаците се
дължи на завишената
консумация на сладки
картофи. За сладките
картофи се твърди, че
провокират отделянето
на стимулиращ фолику-
лите хормон, решаващ за
двуплодното зачеване.

Същият този хормон се сек-
ретира в много по-големи коли-
чества при жените над 30-го-
дишна възраст, което пък обяс-
нява по-честата многоплодна
бременност в интервала между
30- и 40-годишна възраст.

Еднояйчните 
и двуяйчните

Еднояйчните близнаци се раж-
дат при наличието на един ово-
цит и само на един сперматозо-
ид, които се сливат в едно цяло
точно както при нормалната
бременност. По неизвестни
причини обаче до 14-ия ден от
зачеването яйцеклетката се
разделя на две. Ако делението є
се забави, то остава незавърше-
но и в този изключителен слу-
чай се раждат т. нар. сиамски
близнаци. Въпреки неоспоримия
напредък на медицината науч-
ните среди все още не са наясно
защо възниква това деление.

Еднояйчните близнаци но-

сят един и същ генети-
чен материал, задължи-
телно са от един и същ
пол и си приличат като
две капки вода. 

Според една хипотеза, подкре-
пяна от доста специалисти, къс-
ната овулация е предразполагащ
фактор за забременяване с едно-
яйчни близнаци, като шансовете
за такава бременност се увели-
чават с напредване на възрастта
на майката. Като цяло обаче
честотата на ражданията на
еднояйчни близнаци е относи-
телно стабилна и факторите,
които влияят върху зачеването
на двуяйчни, не са от значение в
този случай. Смята се, че по све-
та има 125 млн. двуяйчни близна-
ци и тризнаци срещу едва 10 млн.
идентични близнаци.

Когато са налице два овоцита,
оплодени от два сперматозои-
да, тогава става дума за дву-
яйчни близнаци. 

Всъщност двуяйчните не
си приличат повече от
обикновените братя и
сестри. Просто майката
носи в утробата си ед-
новременно две различни
по своя генетичен мате-
риал деца.
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Това предполага, че двуяйчни-
те близнаци могат да са и разно-
полови и че могат да бъдат и от
различни бащи. Последната хи-
потеза се основава на факта, че
през 1774 г. в американския щат
Луизиана се раждат близнаци с
различен цвят на кожата. 

Факторите, които определят
зачеването с двуяйчни близнаци
или с т. нар. фалшиви близнаци,
са много. На първо място може
да се постави наследственост-
та. Ако твоята баба е имала
близнаци, шансът това да се
случи и на теб е много голям,
особено ако забременееш, след
като си навършила 30 години. И
още: жените с кръвни групи „А“
и „0“ са най-предразположени
към този вид бременност. Ет-
ническата принадлежност също
не е за пренебрегване. Най-много
двуяйчни близнаци се раждат в
Африка, два пъти по-малко в
Европа и три пъти по-малко в
Азия. Тази тенденция не се оп-
ределя от географското место-
нахождение, а от цвета на ко-
жата. И въпреки това, дори и в
Африка не във всички части на
континента се раждат много
близнаци. Най-много има в За-
падна Африка, Нигерия и Гана. 

Често или рядко
Отношението към близнаците

пък се определя от това, дали се
срещат често или рядко. Сигур-
но не е случайно, че там, където
ги има най-много, те се възприе-
мат за чудо на природата, дар
божи, магическо творение. 

Лекарите са на мнение,
че честотата на забре-
меняване с близнаци е
предопределена също та-
ка и от годишните сезо-
ни. През юли тя е най-го-
ляма, през януари – най-
малка. А върховият пери-
од за една жена да има
близнаци е през лятото
на 37-ата є година.

Не трябва да забравяме, че
има чисто медицински причи-
ни, които обуславят зачеване-
то с близнаци, тризнаци и че-
тиризнаци. Това са хормоните,
стимулиращи овулацията и оп-

лождането ин витро. За съжа-
ление все повече жени, които
не успяват да забременеят по
естествен път, прибягват до
тези методи.

Рискове
Колкото и прекрасна да е бре-

менността с близнаци, тя носи
много рискове, поради което бъ-
дещите майки трябва да са осо-
бено внимателни, да не се нато-
варват излишно и да почиват
възможно най-пълноценно.

На бъдещите майки на
близнаци се препоръчва
да спрат да ходят на ра-
бота от шестия месец
на бременността.

Преждевременно раждане, под-
норменото тегло на новородени-
те и високото кръвно налягане
на родилката са сред основните
рискове при бременност с близ-
наци, като не бива да се подценя-
ват и специфичните опасности
като малформации или дори
смърт на един от зародишите. 

Отделни личности
или...

В наши дни повечето педагози
са на мнение, че близнаците
трябва да се отглеждат като
отделни личности, да се кръща-
ват с имена, които не са с близ-
ко звучене, да се записват в раз-
лични класове в училище, да се
стимулира индивидуалното им
развитие.

Смъртни врагове или най-доб-
ри приятели, близнаците обаче
си остават свързани един с друг
по необичаен начин. Те се „усе-
щат“ дори и от разстояние.

Каквито и да са били възприя-
тията на хората за тях в да-
лечното и близкото минало,
достатъчно е да видиш сълзите
от радост в очите на бъдещи-
те майки, разбрали, че ще имат
близнаци, за да се убедиш, че те
са двойно благословени и
ощастливени от съдбата. Да
имаш близнаци, е едно незабра-
вимо предизвикателство, кое-
то изисква много труд и любов,
за да донесе два пъти повече ра-
дост и щастие.

Маргарита ТАКОВА
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Í
езависимостта на човешката лич-
ност е едно от постиженията на
съвременната цивилизация. Днес же-
ната е еманципирана. Тя безпроблем-

но дърпа конците в офиса. Работи с разамах
и творческо вдъхновение. Всява респект
сред подчинените си още като чуят трака-
нето на токчетата є по коридора. Кара ко-
лата си бясно и нагло. Може да сменя бушо-
ни. Носи с достойнство телесните си пре-
лести. Вечер, ако реши, е най-любящото и
нежно създание. Тя е едновременно тигрица
в житейската джунгла и мъркащо котенце,
когато се налага.

Обичам го и го мразя 
едновременно

Често това стряска и плаши мъжа. Нала-
га му повишени изисквания. Понякога той

не може да се справи с тях. И отмъщава за
това. Но това е друга тема.

Истината е, че семейните двойки,
в които царят отношения на под-
чиненост, никак не са малобройни.

Чували ли сте реплики от рода: „Обичам
съпруга си. И го мразя едновременно. Мразя
го за това, което ми причинява. Когато
сметне, че не съм изпълнила изискванията
му, той ме обвинява и по свой начин ме на-
казва – например с мълчание. Едно тягост-
но, тежко, гадно мълчание... Следващия път
аз се опитвам да изпълня изискванията му,
но често не мога да го разбера.“

Или пък: „Дразня се от това, че всички
отговорности и решения ги взимам само аз,
грижите са мои, сметките са мои. Дори за
дрехите му и за прехраната му се грижа аз.

Не искам да съм силна, а да се доверя на сил-
ните ръце на съпруга си. Да не се страхувам
за него, а да вярвам, че господ му е дал сила
и разум да пази и себе си, и мен.“ 

Опитайте да си представите каква е же-
ната, казала всяко от горните неща. Какво
е общото и какво е различното в тези из-
казвания? А на коя от двете си мислите, че
приличате? До коя се чувствате по-близо?
Коя от тях ви харесва повече?

В обществото има писани и неписани мо-
рални закони. Неписаните са въпрос на съз-
нание и несъзнаване. Те се променят бавно.
С години, с векове. Несъответствието
между едните и другите понякога стои в
основата на големи екзистенциални и со-
циални конфликти. Понякога стои в осно-
вата на митове като този за женското
подчинение.

Не само несъвършените морални
критерии на обществото тласкат
жената към подчинение.

Няма съмнение, че физическата и духовна-
та същност на човека представляват
единно цяло и се подчиняват на едни и същи
закони. 

За да разберем своята духовна същност,
нека най-напред надникнем в нашата физи-
ческа природа. Нека анализираме стремежа
за възпроизводство на рода. От него води
началото си всичко останало.

В началото и в безкрайността на органич-
ната ни природа стои взаимодействието
на две различни по същност, но еднакви по
предназначение сили. Наричаме ги мъжкото
и женското начало.

Едната от тях е 

пораждащата сила
Оживена от силен порив за действие, тя

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

Ина Илиева, клиничен психолог и психотерапевт
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Митът за

...„Звучи очарователно!“ ...„Звучи обидно!“ ...„Звучи странно?“ 
...„Звучи реалистично?“ ...Но откъде идва този мит? Нещо лошо ли е?

Или е нещо хубаво? Има ли смисъл изобщо да го определяме 
като добро или лошо? Как се е зародил? И всъщност мит ли е?



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.

CMYK-63

се стреми да открие обект, който би мог-
ла да изпълни със себе си. Ако погледнем по-
философски, в този момент тя е само една
самостоятелност, лишена от възприемчи-
вост. Тя е просто едно напрежение, една на-
сочена енергия. Тази поривиста енергия се
разпилява, ако не срещне своето... възприе-
мане. Прилича на мощните пориви на вятъ-
ра, които бързо утихват. 

Другата сила е 

оживяващата сила
Тя не се нуждае от господство, защото

тя е тази, която образува единството. В
това единство тя е тази, която отговаря
на външното въздействие с разпалващ се
огън. Тя в крайна сметка може да изчерпи
действието на външното въздействие.
Природата є е такава, че тя претърпява
съпротивлението, освобождавайки въздей-
ствието от неговата поривност. Тя пос-
тига мощта на своето действие посред-
ством своето постоянство.

И така. 

Едната сила представлява напрег-
ната енергия, другата – постоян-
на устойчивост. Непрестанното
им взаимодействие стои в начало-
то и в безкрая на органичната
природа.

В полето на едната сила всичко е насочено
към въздействие. Тя е решителност с посо-
ка навън, активизираща се по своя воля. Тя
е подвластна на законите на неудържимото
действие. Тя не би могла да се успокои, ако
по пътя си не пребори всяко препятствие.
Това „утолява“ напрежението є. Преодоля-
вайки тези препятствия, тя изглежда... на-

силствена.
Докато в полето на другата всичко е на-

сочено към приемане и съответност на
действието. Тя е постоянен стремеж към
единство и съхранение (на плода). Тя е подв-
ластна на законите на хармоничната кро-
тост и постоянството. Тази сила доставя
материала, нужен за оживяване на възмож-
ностите на пробуждащата се енергия, и се
грижи за нейната поддръжка.

Мъжката сила не може да въздей-
ства, ако не срещне поддръжката
на женската. Оживяването є не
може да се случи без взаимодей-
ствието на двете.

Когато на мъжката сила не достига енер-
гия, оживяването се случва благодарение на
живостта на женската. И обратното.

Пораждащата и оживяващата сила се раз-
личават както по степен, така и по същ-
ност. Ако на заплашващата с разрушител-
на стремителност мъжка сила се противо-
постави еднородна сила, това би било бор-
ба, сблъсък, катастрофа.

За да се случи всичко това, природата е
надарила своите синове със сила, поривиста
енергия, безпокойство и действие, насочено
навън. А на своите дъщери е вдъхнала спо-
койствие, сърдечност и душевна топлота.
Женският характер е изпълнен с устойчи-
ва енергия, склонност към свързване, стре-
меж към ответност и впечатляващо пос-
тоянство за опазване на битието.

Мъжкият характер е силен, насочен, про-
ясняващ.

Едната сила носи светлина, другата –
топлина.

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
пишете 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.

�
@

Едни жени твърдят, че митът за покорността на жената не е модерен. Други много
се засягат, ако ги обидят на покорност. За тях това е по-страшно, отколкото ако ги
нарекат стари моми, дебелани или грозотии. Трети са абсолютни негови пленници.
Превръщат покорността и подчинението в свое амплоа навсякъде – в семейството,
на работното място, на улицата. Четвърти използват ролята на „покорни“ просто за
ексцентричен секс.
Вторачването или непрекъснатото самоанализиране не носят полза на засегнатите
от „покорността“ жени. Колко по-лесно е да приемем, че няма нищо такова като „по-
корност“. Става дума за обикновен компромис, за специфична ситуация, за самата
природа на жената. 

Мирослава ИВАНОВА

Неистерично за подчинението



Д
ецата актьори трудно успяват да
устоят на изкушенията на дошлата
рано популярност. Жълтата преса
изобилства с подробности за изцеп-

ките на Маколи Кълкин и Дрю Баримор. Във
фокуса є обаче рядко попада Кирстен
Дънст. Младата актриса може да мине за
истинска интелектуалка в свят, където
това съвсем не е от голямо значение.

Непорочната
Въпреки това кариерата на Кирстен върви

убедително нагоре. И то при положение, че
стои далеч от всякакви скандали. За разлика от
други звезди, тя не витае в облаците и ловко
избягва всички капани на славата. Екстравага-
нтни промени в прическата, бурни купони с ал-
кохол и наркотици – невъзможно е да асоциира-
те подобни неща с името на Кирстен. „Никога
не съм опитвала наркотици – признава тя. –
Веднъж запалих цигара, но не ми хареса. Ня-

мам никакво жела-
ние да се разболея от

рак.“ За актрисата пуше-
нето е отвратителен навик

и затова винаги когато трябва
да пуши на екрана, държи цигарите

да не са истински. 

Да е жива и здрава 
майка є

Да партнираш успешно на актьори като Том
Круз, Сюзан Сарандън и Робърт де Ниро, и

то преди да навършиш 20 години – ето с
това може да се похвали Кирстен Каро-

лин Дънст. Милиони зрители научиха
името є след счупилия всички ре-

корди филм „Спайдърмен“ и него-
вото не по-малко успешно

продължение. Всъщност
Кирстен се снима още от

3-годишна и за това ос-
новен принос има ам-
бициозната є майка.
Инес Дънст е твърдо
решена да направи от
дъщеря си звезда и

започва да я мъкне по
кастинги от ранна детска възраст. В резул-
тат малката Кики (наричат я така, защото
трудно успява да произнесе правилно Кирстен)
се появява в реклама на любимите си кукли
Барби. Известната агенция за модели Ford
открива в нейно лице един от най-младите си
таланти. Кики подписва договор с тях и рекла-
мите с нейно участие набъбват до цифрата 70.
Окуражена от успеха на дъщеря си, Инес ре-
шава да щурмуват друга голяма цел – киното.
„Всичко, което съм постигнала, дължа на май-
ка си – признава Дънст. – Помня, че като мал-
ка ходех с нея по кастинги за различни филми
и отвсякъде ни отказваха. Друга майка би
махнала с ръка, но моята не се отказа.“ Акт-
рисата е категорична обаче, че не би постъпи-
ла така със своето дете. Това мнение споделя
и баща є. Той няма намерение да прави от дъ-
щеря си кинозвезда на толкова ранна възраст.
Инес обаче държи на своето. Така след неп-

рекъснати скандали се стига до логичния раз-
вод, когато Кирстен е едва на 9 години.

Целувката 
с „вампира“ Брад Пит

След развода Инес и дъщеря є се местят в
Лос Анджелис. Това е продиктувано от идея-
та Кирстен да бъде по-близо до филмовите
компании, които постепенно започват да
проявяват интерес към нея. Бъдещата звезда
получава първите си роли в телевизията,
следват и първите киноангажименти, за да се
стигне до 1994 г., когато на екран излизат че-
тири филма с нейно участие. Сред тях е
„Интервю с вампир“, който доказва безс-
порния є актьорски талант. Кирстен приз-
нава, че след този филм разбира, че иска да
играе във филми до края на живота си.
Щастлива е от признанието на критиците,
които я номинират за „Златен глобус“. Един-
ственият є неприятен спомен е... целувката
є с Брад Пит. Е, по това време тя е едва на
11 и гледа на него единствено като на по-го-
лям брат.

Желязна психика
Тийнейджърството става по-тежко, ако

имаш претоварена програма и снимаш филм
след филм. При Кирстен Дънст обаче нещата
съвсем не стоят така. Освен че демонстрира
завидна за годините си актьорска зрялост, тя
има и железна психика. Затова толкова лесно
и безболезнено минава от роля в роля. Дънст
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Кирстен Дънст Кирстен Дънст 
интелектуалката 

на Холивуд
интелектуалката 

на Холивуд

Кадър от филма „Мария-Антоанета“
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REVLON с нова серия 
блестящи червила
Продуктите от новата линия на Revlon –
Super Lustrous Shiny SheersTM съчетават в себе
си блясъка и финото покритие на гланцовете
за устни и прецизността при нанасяне на чер-
вилата. Ексклузивният овлажняващ комплекс
в състава на червилата поддържа комфортно-
то усещане и придава на устните копринено
гладка мекота и сияние. Невероятно фината
текстура и брокатният блясък на новите
продукти на Revlon ще придадат за секунди

изискан финиш на вашите устни.
Комбинирането на Super Lustrous Shiny SheersTM

с автоматичните дълготрайни моливи за Color
Stay Lipliner подсилва още повече ефекта на
пленителност и неустоимост.
Тайната на перфектната усмивка – повече обем,
сияние и невероятен блясък с новото гланцира-
що червило Super Lustrous Shiny SheersTM и моли-
вите за устни Color Stay Lipliner! Серията чер-
вила на Revlon Super Lustros Shiny SheersTM се
предлага в богата гама от 10 актуални блестя-
щи нюанса, а моливите Color Stay Lipliner – в 4
нюанса. 

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

се ръководи единствено от принципа участи-
ята є никога да не изневеряват на добрия тон.
„Няма да ме видите гола на екрана – катего-
рична е тя. – Мисля, че секссцените с моми-
чета на моята възраст са просто проява на
лош вкус.“ Това е и причината за отказа є да
участва във филма „Американски прелести“.
Да целува Кевин Спейси, легнала гола във вана
с розови листчета?! Кирстен никога не би го
допуснала. Затова и не съжалява за пропусна-
тата възможност да се снима в една от кул-
товите ленти за последните години, отличе-
на с пет „Оскара“. 

В мрежата на Спайдърмен
Е, щастието все пак є се усмихва, защото

през 2002 г. Кирстен участва в истински ка-
сов хит все пак – „Спайдърмен“. Дори и в то-
зи филм тя получи висока оценка за изпълнени-
ето си – нещо доста нетипично за адаптаци-
ите по комикси, в които актрисите не са ни-
що повече от украшения на сюжета. Самата
актриса има много общо с героинята си Ме-
ри Джейн: „Тя е момиче, което се превръща в
жена пред очите ви. Вече съм играла подобни
героини в красиви филми като „Елизабет-
таун“, „Обречени да умрат“ и „Мария-Ан-
тоанета“.“ Последните две заглавия беле-
жат успешното є сътрудничество с режись-

орката София Копола. Дъщерята на големия
Франсис Форд Копола доказа, че е достойна
наследничка на таланта му. А актрисата, ко-
ято предава най-успешно нейните послания на
екрана, е именно Кирстен. „София ми осигури
най-добрата екранна целувка в киното – ус-
михва се тя. – Това се случи по време на сним-
ките на „Обречени да умрат“. Трябваше да се
целувам с Джош Хартнет, а тогава аз бях
влюбена в него. Това допълнително ме изнерви,
а и София искаше да го изненадам в сцената,
когато скачам върху него и започвам да се съб-
личам. Беше невероятно изживяване.“ 

Джейк Гиленхал – 
голямата є любов

Макар че отношенията є с Джош приключ-
ват след края на снимките, Кирстен често се
увлича по своите екранни партньори. Сред по-
дълготрайните є връзки се открояват тези с
колегите є Бен Фостър (неин партньор в ко-
медията „Да не ти пука“) и Орландо Блум (не-
говото чувство за хумор я спечелва по време
на снимките на „Елизабеттаун“). Говори се,
че и Тоби Магуайър не е останал незасегнат
от чара є. 

Всъщност голямата любов на Дънст се на-
рича Джейк Гиленхал („Планината Броукбек“).
Двамата са неразделни повече от две години.
Джейк е постоянно до своята любима, защи-
тава я от набезите на папараците, подарява є
годежен пръстен и котенце. И когато всички
очакват, че се задава поредната звездна сват-
ба, идва новината за тяхната раздяла. „Мом-
четата ме разочароват. Мразя техните ин-
директни послания и глупави игри. Но няма

да ме видите да плача за някое момче. За
какво да хабя сълзите си за този, който ме е
накарал да плача?“ – споделя Кирстен. Е, то-
ва не означава, че тя се е отказла да търси
любовта. Просто оттогава Дънст откри
„сезона“ за рокмузикантите. Актрисата за-
почва романс с барабаниста на групата
„Строукс“ Фабрицио Морети. Отскоро обаче
тя има ново гадже – Джони Борел, фронтмен
на групата „Рейзърлайт“.

Пък и музикална!
За увлечението є по тези музиканти си има

логично обяснение – Кирстен е надарена и с
музикален талант и дори е записала няколко
песни за свои филми. Но не смята да се посве-
щава изцяло на тази кариера. „Няма да зарежа
актьорството в името на пеенето. Не позна-
вам нито една актриса, която да е възприета
сериозно в тази област. Но ще продължа да
пея в киното“ – категорична е Дънст. Следва-
щата є роля потвърждава думите є. Актри-
сата е избрана от Деби Хари, легендарната
вокалистка на групата „Блонди“, за главната
роля в неин биографичен филм. Всъщност то-
ва ще бъде следващата голяма роля в дългия
списък на Кирстен Дънст, с две от които мо-
же да се запознаете този месец. 

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки „Александра филмс“, „Прооптики“

„МАРИЯ-АНТОАНЕТА“ 
НА DVD
Това далеч не е типичният биографичен
филм за живота на френската кралица, ко-
ято препоръчва на бедните да ядат пасти.
Мария-Антоанета е младо момиче, което
тепърва се учи на нещата от живота.
Включително как се носи корона. Сватба-
та є с Луи XVI не я прави щастлива и тя
се отдава на безкрайни и разточителни
празненства. Заради които по-късно е ги-
лотинирана от разгневената тълпа. Спо-
ред тълкуването на София Копола френс-
ката кралица си отива от този свят
напълно неразбрана. Неразбран от крити-
ците (най-вече френските) бе и самият
филм, който все пак получи „Оскар“ за уни-
калните си костюми. Но и музиката му е
страхотна.

„СПАЙДЪРМЕН – 3“ НА КИНО

Нов костюм и нови предизвикателства
пред Човека паяк... Извънземна субстанция
боядисва костюма му в черно, но и сякаш
изкарва на показ неговата тъмна страна. И
това се случва в момент, когато Питър
Паркър се кани да се ожени за своята лю-
бима Мери Джейн. Но... Двама нови злодеи
поставят на изпитание героичните умения
на Питър. Пред изпитание е и връзката му
с Мери Джейн след появата на русокосата
красавица Гуен Стейси. За Кирстен ролята
е поредното незабравимо изживяване. При
очаквания успех от третия филм от попу-
лярната поредица тя признава, че с удовол-
ствие би я изиграла отново, ако Тоби Магу-
айър и режисьорът Сам Рейми са отново
на линия.

Като Мери Джейн в „Спайдърмен – 3“
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Т
я е родена през 1968 г. в София. По
време на бурните си студентски го-
дини се научава как се пие ракия в „Яй-
цето“ и как се правят нощни къпания

в село Равда. По същото време публикува
разкази в студентски издания. През 1991 г.
заминава за Париж, където живее до ден
днешен. Следват три години учене в прес-
тижни университети (Institut de Sciences
Politiques) и след още няколко години профе-
сионално лутане се осмелява и да пише на
френски.  

През 1998 г. излиза първият є роман „На
върха на езика“, отпечатан от издател-
ство Edition 00h00.com. През 2000 г. излиза
втората є книга – „Кръстосани сърца“ (из-
дателство „Фламарион“). С този роман Ру-
жа набира популярност във френските ме-
дии (L`Express, Le Parisien, Elle и телевизи-
ите TF1, LCI, Paris Premiere). Освен на
френски той е издаден в Япония и България.
Третата є книга е „Моторът“ (издател-
ство „Балан“), а върху четвъртата Ружа
работи усилено в момента.

– Какво не знаем за писателката Ружа
Лазарова?

– Това, че всъщност си изкарвам хляба с
журналистика. Професията ми е писател,
но не тя ме храни. (Смее се.) Много хора си
мислят, че съм само писател и че писател-

ството ме храни. Но аз работя за няколко
списания от т. нар. специализирана преса
във Франция. Четат се от специфична ау-
дитория и отразяват местната политика.
През последните 20 години във Франция
тече процес на децентрализация и всяка
отделна област се „опира“ на местната ад-
министрация, която се сдобива с все пове-
че компетенции. Специализирала съм се в
отразяването на социалната политика на
местната администрация. С други думи,
пиша за пенсионерите, лудите, болните от
алцхаймер... Ужасно е скучно и сухарско, но
това ми е работата. 

– Този опит сигурно ти е от полза при
писането? 

– Осъзнах, че не мога едновременно да ра-
ботя и да пиша. Дори и да съм ангажирана
само по два часа на ден, после ми е невъз-
можно да се върна отново в моя личен свят
и да пиша. Затова от август насам спрях
да работя, в резултат на което намерих
време да пиша. Още не съм завършила
текста, но ще имам достатъчно време за
него, защото спечелих стипендия от реги-
оналния център на Franche-Comte. Предс-
тои ми пътуване до Юрските Алпи, къде-
то ще поживея 2–3 месеца, за да мога да пи-
ша на спокойствие. Това е стипендия на ре-
гионалните центрове на книгата. Във

Франция така се грижат за писателите си.
Това място е много cool – тъкмо за твор-
ческа изолация. 

– Дисциплинирана писателка ли си?
– Когато пиша, си имам норма, която гле-

дам да изпълня. Но има периоди, когато та-
ка си подреждам приоритетите, че писане-
то въобще не е сред тях. Когато се влюб-
вам например, обектът на чувствата ми е
абсолютен приоритет. Забравям за всички
останали. И дълго време мога и ред да не на-
пиша. Но през влюбения ми период натруп-
вам материал за писане, защото живея по-
активно. Така беше, когато срещнах съпру-
га си, с когото вече сме разведени. Бях тол-
кова хлътнала по него, че за период от 6–7
години не бях написала нито дума. Този мъж
обаче ме вдъхнови и „запали“ за романа „Мо-
торът“. Първо, започнах да опознавам мо-
тора като пасажер от задната седалка.
След това ми се прииска и аз да седна отп-
ред и да манипулирам това нещо... Мо-
торът събуди у мен размисли за други те-
ми, които ме вълнуват – например за разли-
ката между половете и за нещата, които
никога не можеш да промениш. Чрез мото-
рджийството третирам и темата за
страха. За мене един добър моторджия е
параноик. Той трябва непрекъснато да се
страхува от нещо. Защото, ако не е парано-
ик, не може да съществува. Смятам, че
всички ние малко или много сме параноици
покрай комунизма... Впрочем страхът от
комунизма продължава да ме преследва и до
днес, дори и във Франция. 

– Кога за последен път си се чувствала
напълно безгрижна?

– Последният ми приятел, с когото нас-
коро се разделих, беше марионетен актьор,
клоун. Живееше в каравана и пътуваше из
цяла Европа. С него прекарах цяла година на
колела. Беше супер! Исках да зарежа всичко,
да стана клоун. Освен това той много ми
се радваше и ми казваше, че имам клоунско
лице. Беше много безгрижно и романтично.
Аз също си имах роля – седях в публиката,
уж случайно, и когато той трябваше да из-
вика на сцената някой „съпричастен“ зри-
тел, винаги викаше мен. От мен се очаква-
ше да направя нещо много незначително, но
аз винаги се представях като много неско-
посана, много срамежлива и с тези очилца...
(Смее се.) Всички много ми се смееха. Моят
приятел винаги импровизираше и аз всеки
път се стрясках, когато чуех нещо неочак-
вано. През този период посетих Германия,
Белгия, Франция, Испания, Португалия и се
срещнах с много хора, които като мен безг-
рижно си живееха на колела и говореха раз-
лични езици: артисти, клоуни, жонгльори.
Тотално ненормални хора, в добрия смисъл
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Ружа Лазарова:

Аз съм аутсайдерка 
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Ружа Лазарова:

Аз съм аутсайдерка 
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È ñêàòå ëè çàâèíàãè äà ñå îòúðâåòå îò öåëóëèòà è äîñàä-
íèòå ñàíòèìåòðè òóê-òàì! Åòî íÿêîè âúïðîñè, êîèòî ùå

âè ïîìîãíàò äà èçáåðåòå ïðàâèëíèÿ íà÷èí çà äåéñòâèå. À
òîé ñå íàðè÷à ìåçîòåðàïèÿ.

ÊÀÊÂÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÂÀ

Ìåçîòåðàïèÿòà å íåâåðîÿòíî èíîâàòèâåí ìåòîä, êîéòî áúðçî
ñå ïðåâúðíà â íàé-óñïåøíîòî îðúæèå çà áîðáà ñ ìàñòíèòå
íàòðóïâàíèÿ è öåëóëèòà. Â ñâåòîâåí ìàùàá òîé å ïðèëàãàí
îò íàä 50 000 ïðàêòèêóâàùè ëåêàðè. 
Â Áúëãàðèÿ ïðîöåäóðàòà ñúùî ñå èçâúðøâà îò îïèòíè äåð-
ìàòîëîçè, ìèíàëè ïðåç ñïåöèàëíî îáó÷åíèå è ïîëó÷èëè
ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòè ñåðòèôèêàòè çà èçâúðøâàíåòî º.
Íàïðàâåíèòå â ÑÀÙ èçñëåäâàíèÿ ïîòâúðæäàâàò ìíåíèåòî
íà íàøèòå ñïåöèàëèñòè, ÷å òåðàïèÿòà å íå ñàìî åôåêòèâíà,
íî è íàïúëíî áåçîïàñíà. Ñðåä ìåäèöèíñêèòå ñðåäè òîâà ïðå-
äèçâèêâà åíòóñèàçúì.

ÍÀ×ÈÍ ÍÀ ÄÅÉÑÒÂÈÅ

Â ïðîáëåìíàòà çîíà ñå èíæåêòèðà êîìáèíàöèÿ îò íàòóðàëíè
è èíäèâèäóàëíî ïðåäïèñàíè ìåäèêàìåíòè. Òîâà íà ïðàêòè-

êà ñòîïÿâà íåæåëàíèòå ìàñòíè íàòðóïâàíèÿ è ðçãðàæäà ñúå-
äèíèòåëíîòúêàííèòå âðúçêè, êîèòî ïðè÷èíÿâàò ïîÿâàòà íà
ïîðòîêàëîâà êîæà. 
Åôåêòúò å ïîðàçèòåëåí – îáèêîëêàòà íà òàëèÿòà, áåäðàòà,
çàäíèòå ÷àñòè, ãúðáà íàìàëÿâà âèäèìî. Ðàçìåðúò íà äðåõè-
òå âè – ñúùî. Îñâåí â çîíèòå ïî æåíñêîòî òÿëî, êúäåòî îáè-
÷àéíî ñå íàòðóïâàò ìàçíèíè, ìåçîòåðàïèÿòà ñå ïðèëàãà è
ñðåùó äâîéíà áðàäè÷êà è ïîäïóõíàëè êëåïà÷è.

Çà ìåçîòåðàïèÿòà 

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà ïîëó÷èòå îò
ñïåöèàëèñòèòå íà

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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на думата. В началото си мислех, че те са
суперелементарни, но впоследствие се ока-
за, че са едни от най-интелигентните хора,
с които съм се запознавала. Всеки от тях
знаеше минимум 4–5 езика. И когато след
този безгрижен живот ми се наложи да се
върна и да си правя тъпите статии... Беше
голяма шизофрения... От една страна, ня-
какво тотално изкуство, от друга страна
– моите тъпи статии за старци, болни, лу-
ди, бедни, емигранти, всякакви блъснати
хора... Сред тази грозота... Добре поне, че
съм късогледа...  

– Смяташ ли, че си пораснала?
– Много съм пораснала, изключително

много. Но продължавам да нося частичка
от детското у себе си. Звучи много банал-
но, но не мога да не продължа. Детето в
теб винаги те кара да се учудваш, да се въз-
хищаваш, да искаш да живееш някакъв друг
живот.  

– Важно ли е за един писател да е любо-
питен?

– О, да, много съм любопитна и явно го
излъчвам. Хората, където и да отида, без
да ги питам, ми разказват историите си.
Аз обаче ги забравям, не си водя никакви бе-
лежки. Това е, защото търся лекота. 

– С какво не се разделяш?
– Със себе си. (Смее се.) Живея в хармония

със себе си на улица „Фиделите“, което на
български означава „вярност“. 

– А ти в какво вярваш?

– Първо, в себе си, в приятелите, в мъже-
те и в живота по принцип. Е, не съм Марсел
Пруст, но вярвам и в моето писане.

– Какво би променила у себе си?
– (Дълго мълчание.) Не съм готова да от-

говоря на този въпрос, спри диктофона да
си помисля...

– Щом не ми отговори веднага, значи
ли, че нищо не искаш да променяш?

– Имам много недостатъци, но не ги про-
меням, по-скоро се опитвам да свикна с
тях. Доста съм нервна. Не мога да седя на
едно място. И точно заради това пиша –
писането ме уравновесява. Успокоява ме.
Като пиша, сядам и не мърдам. Понякога
съм завистлива. Ужасна завист ме гони по-
някога! Например, когато в кооперацията,
в която живея, се настани една жена, коя-
то също пише, аз щях да позеленея от за-
вист. Тя дори публикува един роман. Как
съм успявала да є се усмихвам, когато я
срещнех по стълбището тази жена, просто
не знам. Онова, за което най-много є завиж-
дах, е, че в сравнение с мен тя имаше много
повече вяра в себе си. За романа не є завиж-
дам чак толкова. Аз съм на последния етаж,
а тя – на втория. И като знам, че някакви
думи се „качват“ по стълбите или влизат в
моя апартамент през вътрешния двор, си
викам: какви са тия интерференции... и въ-
обще много ме дразнеше тя... Искало ми се,
когато я срещна, да є кажа в лицето: „Една
от двете е излишна – или ти, или аз.“ За-

радвах се много, когато разбрах, че си про-
дава апартамента и че отива да живее на
друго място.

– Кога се чувстваш най-добре?
– Чувствам се най-добре, когато съм

маргинал. Предпочитам да си правя нещо
като малко дете в ъгъла. Когато никой не
ме закача, това нещо става много хубаво.
Обаче, ако кажат, че всички деца са наре-
дени и правят същото нещо, аз веднага
ще си разваля резултатите. Когато съм
на една линия с някого, веднага искам да се
отдръпна. Когато съм маргинал, съм про-
дуктивна, защото съм градивен маргинал.
Хубавото на квартала, в който живея, е,
че в него има много маргинали – артисти
и емигранти. Сред тях спокойно можеш
да си останеш маргинал. За мен това е
много важно. 

– За какво би продала душата си на дя-
вола?

– За пари. (Смее се.) Даже вече сам си я
продала... Но ако трябва да бъда сериозна –
за любовта бих я продала. Не знам кой е дя-
волът. За мен той е много интересна лич-
ност и ми се струва, че имаме някакви об-
щи черти. Ако го срещна, се чудя дали ще го
видя. Той е някъде вътре в мен. Всеки го
има сатанинското, но се опитва да го по-
тиска. А то е нещо странно и има отноше-
ние към прогреса.

Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки Костадин КОСТАДИНОВ

Меломаните полудяха 
по телевизия MAD

MAD – най-голямата музикална те-
левизия – е любима на българските

меломани. След официалния си
старт през декември 2006 тя вече
се излъчва и в България. MAD TV
покрива 70% от територията на
страната и 95% от София. Бълга-
рските музикални фенове могат да
гледат 24 часа на ден най-новите
музикални видеоклипове от всички
жанрове – поп, техно, хип-хоп.
Дневната плейлиста на най-новата
музикална програма съдържа 60%
международни, 30% български и
10% гръцки видеоклипове. Целта на
MAD TV е да се превърне в най-голе-
мия музикален източник на Балка-
ните, като предоставя нови услуги
и използва всички медийни плат-
форми. 
През април бе официалната дата на
световната премиера на новото
видео на Linkin Park към песента
What I`ve Done. Благодарение на
MAD TV българските фенове на

групата бяха едни от първите, ко-
ито видяха видеото.

Посланикът на добра
воля на УНИЦЕФ
Димитър Бербатов обсъди права-
та на детето с ученици заедно с
Октавиан Бивол, представител на
УНИЦЕФ в България. Те бяха спе-
циални гости на децата от столич-
ното училище „Цар Иван Асен II“.
Събитието бе част от национал-
ната информационна кампания на
УНИЦЕФ в България „Всички деца
имат права. Всеки може да помог-
не“. Над 50 деца се включиха в дис-
кусия за правата на детето и де-
монстрираха познания по темата.
От ноември 2006 г. до днес предс-
тавители на УНИЦЕФ проведоха
събития в общо 30 училища в Со-
фия, Пловдив, Монтана, Благоевг-
рад, Стара Загора, Бургас, Несебър,

Варна, Велико Търново, Плевен и
Русе, на които се срещнаха с близо
3000 ученици и обсъдиха правата на
детето. Гости на тези дискусии
бяха различни известни личности,
сред които Иван и Андрей от
„Сблъсък“, Део, Деян Донков, Вла-
димир Карамазов, Ана Пападопулу и
много други.
През септември 2007 г. УНИЦЕФ
ще стартира програмна интервен-
ция и информационна кампания за
справяне с насилието между децата
под наслов „Училище без насилие“.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   



CMYK-71



CMYK-72

72
Бела, брой 5 (111), 2007

К
олко пъти на ден се опитвате да уп-
ражнявате власт? Един, два, три...
Колко са хората, над които тества-
те авторитарността си? Един мъж,

две деца, колежка, шеф... Или си позволява-
те да командвате единствено любовта на
живота си? 

Понякога имаме завидна власт над други-
те, понякога пък сме силно подвластни на
тях. Усещаме се в безопасност, когато „на-
денем“ властната си роля в семейството,
но в същото време шефът ни може да ни
накара за две секунди да се усъмним в про-
фесионалните си качества. А за една секун-
да – да ни унижи. 

А колко много са женските превъплъще-
ния – на майка, на професионалист, на съп-
руга, на дете на собствените си родители,
на съседка или просто на жена, която иска
да поглези себе си с пазаруване или козме-
тична процедура. Как да постъпим, когато
започне да ни гризе червейчето на съмнени-
ето, че на един или на няколко фронта от

нас нищо не зависи, че не можем да овладе-
ем ситуацията, камо ли да я оглавим?

Вгледай се в себе си! 
Това ни съветва специалистката по проб-

лемите на общуването Филипа Дейвис. Ко-
гато втренчим поглед в себе си, най-веро-
ятно ще открием някое закотвило се в съз-
нанието ни твърдение от долния списък,
което ни пречи да упражняваме властта си
над другите. 

1„Не съм способна 
да се променям!“

Повечето от нас се съпротивляват на
промените поради страха от неизвест-
ност. Не по-малко силен е и другият страх
– че ще променим нашата индивидуалност
дотолкова, че няма да сме точно ние. Дори
когато фотографът се опита да преформа-
тира прическата, с която сме отишли за
снимките, ние категорично отказваме раз-
личността. Пак от страх, че с „неговата“
прическа просто няма да бъдем себе си.

ДА ПОГОВОРИМДА ПОГОВОРИМ

Оказва се, че да 
бъдеш авторите-

тен, означава и
много други неща –

да можеш да 
поемаш рискове,
да си адаптивен

спрямо промените,
да не изпитваш 

излишно чувство
за вина, да не 

изпитваш страх
от провала и 

понякога да не се
съобразяваш с вече

наложилите се 
авторитети...

АВТОРИТЕТ?АВТОРИТЕТ?
Защо нямам 
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Създаваме си някакъв самоимидж,
който се страхуваме да изгубим.

Повече от сигурно е, че когато сме били
малки, невинаги сме се радвали на разбиране
от страна на родителите си. Упражнявали
сме власт над тях единствено чрез плача си
и чрез виковете си. Само по този начин сме
успявали да ги накараме да задоволят пот-
ребностите ни, а понякога – и прищевките
ни. Като деца много от нас са чували роди-
телски назидания от сорта на „Погледни
другото дете колко е послушно!“; „Ако бъ-
деш добро момиче/момче, аз ще те оби-
чам!“; „Дори и да започнеш да капризничиш,
няма да стане на твоята!“, „Не задавай
толкова много въпроси!“, „Не плачи – да се
плаче, е лошо!“. Всички тези „забележки“ и
„уговорки“ са формирали трайно ценност-
ната ни система, която ние сме пренесли и
във „възрастния“ си живот. Така след годи-
ни порасналото вече дете се нуждае от до-
за наставления, за да може да подрежда жи-
вота си. 

„Аз решавам да не 
се променям!“ е истинско 
решение. Но „Аз не съм способен
да се променям!“ показва чувство 
за безнадеждност.

Въпреки че надеждата понякога отключва
опасна свобода, тя най-често означава неиз-
вестност с добри перспективи. На някои
хора обаче им е нужен кураж не само да
щурмуват неизвестността, но и дори само
да допуснат да мислят за нея като перспек-
тивна.

2„Аз задължително 
ще се проваля!“

Подобен подход според Дейвис е свързан с
определена компенсация. Ако задължително
очакваме неуспех, изобщо не е необходимо
да поемаме риск. 

Родителите са ни учели, 
че рискът може да е опасен, 
че той може да ни вкара 
в изолация. Другите могат 
да ни унизят или да се отдръп-
нат от нас. А ние не бива 
да допускаме това.

Отсъствието на риск е равно на отсъ-
ствие на неуспехи и липса на вероятност да
се окажем в глупаво положение. Стре-
межът за избягване на риска отрежда на
много от нас статична роля, която поня-
кога не се променя с години. 

Пасивното поведение 

всъщност скрива силния 
ни страх от предоставените ни
нови възможности. 

Пасивните възрастни като деца са полу-
чавали много повече критики, отколкото
похвали. Така у тях се е родил един вътре-
шен критик. Повечето родители обичат да
бомбардират децата си с изисквания като:
„Ти си длъжен да се стараеш повече!“ и „Не
правиш всичко, което зависи от теб!“

Хората с „вграден“ вътрешен 
критик си поставят прекалено 
високи цели. Веднага след 
поставянето им обаче 
те бързат да се определят 

като неспособни да ги 
постигнат.

И, естествено, никога не ги постигат.
Вътрешният критик, който всеки от нас
„носи“, е необходим само за да ограничава
избора ни на неизпълними цели и стандарти.
Необходимо е достатъчно силно да обича-
ме себе си, за да можем да си позволим сла-
бост или неуспех. 

3 „Аз се чувствам 
виновен!“

Родителите винаги имат право, а децата
– не. Малкият човек е принуден да вярва в
правото на възрастните. В съзнанието му
се вклинява усещането колко погрешно пра-
ви всичко. Това усещане много от нас запаз-
ват до края на живота си. 

А дилемата „прав ли съм, 
или съм крив“ заедно с 
паралелното желание да бъдем
обичани формира у нас 
травмиращото чувство на вина.

Вината е свързана с усещането за това,
което ние сме длъжни или не сме длъжни да
правим. Ако в ранна възраст детето е
възприемало себе си като лошо, у него се
проявява трайна склонност да се чувства
постоянно виновно.

Нереалистично високите очаквания също
обезпечават чувството на вина във висока
степен. 

4 „Аз благоговея 
пред властимащите!“

В началото на 60-те години Стенли Милг-
рим, психолог изследовател в Йейлския уни-
верситет, провел поредица от експеримен-
ти, за да установи до каква степен и при
какви обстоятелства хората са склонни да
се подчиняват безпрекословно на авторите-
ти. Той събрал една група от хора, наричана
за по-прегледно „палачи“, на които било за-
повядано да подават електрически ток към
хора от друга група, наричани за по-преглед-
но „жертви“. „Палачите“ били уведомени,
че участват в експеримент за проверка на
ефективността на наказанието в процеса
на обучение. И че се налага да накажат с
електрически ток действително провинили
се хора. А „жертвите“ били уведомени, че
към тях няма да се подава силен електри-
чески ток, но те трябва да изразяват уж
болката си чрез стенания. С помощта на
специално устройство уж се усилвало нап-
режението на тока. „Упълномощени лица“
(разбирай авторитети), облечени в бели ха-
лати, провокирали „палачите“ да продъл-

КАК ДА СТАНЕМ 
ПО-АВТОРИТЕТНИ 
И ПО-ВЛИЯТЕЛНИ
1. Направете актуален разбор както на

силните, така и на слабите страни от

характера си. Това ще ви помогне да по-

вишите самооценката си.

2. Открийте положителната перспек-

тива за вас. Помогнете си със следното

упражнение: разделете лист хартия на

две и разпределете отляво и отдясно

силните и слабите си страни. След това

добавете мнението на другите хора за

вас (членове на семейството или коле-

ги). Спомнете си коя похвала или крити-

ка от страна на другите с коя ваша по-

ложителна или отрицателна черта е

съвпадала. После преразгледайте своите

слабости и ги погледнете от положи-

телен ъгъл. 

ЕТО НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ ПРИМЕРА
Ако вие постъпвате сурово – просто

сте реалистична.

Ако сте безжалостна – вие сте целеу-

стремена.

Ако сте агресивна – вие просто сте

динамична.

Груба – пряма.

Угаждаща на другите – отстъпчива.

Лицемерна – лесно приспособяваща се.

Виновна – съвестна.

Упражнението на Дейвис демонстрира, че
нашият мироглед изцяло зависи от ъгъла,
под който гледаме на случващото се. Това
чудесно упражнение спокойно може да ви
послужи, когато другите ви критикуват за
някоя ваша слаба страна. Само се подсете-
те за обратната страна на описанията
във вашия списък. Няма как да не се хареса-
те, нали?

СЪВЕТИТЕ

НА ФИЛИПА ДЕЙВИС
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жат експеримента даже и когато самите
„палачи“ не били съгласни на това. И ги
убеждавали, че „жертвите“ няма да пост-
радат сериозно от тока. Независимо че по-
вечето от „палачите“ изпитали силен
стрес, безпокойство и чудовищно колеба-
ние, всички те подали ток с напрежение до
(уж) 300 волта. 26 от 40 „палачи“ се осмели-
ли даже да пуснат 450-волтов ток. 

Резултатите от експеримента опровер-
гали предположенията и очакванията на
психолозите, че само 1 на 1000 души би се
осмелил да отиде толкова далече. 

Когато обаче същият експеримент бил
проведен чрез задаване на командите от
страна на „упълномощените лица“ по теле-
фона (те не присъствали физически близо
до „палачите“), само 9 от 40 души се съгла-
сили да изпълнят инструкцията. Остана-
лите просто излъгали, че са я изпълнили. 

Изводът е, че хората са 
склонни безпрекословно 
да изпълняват заповеди 
от авторитети само когато 
влиятелните лица са някъде 
в непосредствена близост.

Като деца понякога сме незащитени от
родителите си, които злоупотребяват със
своята власт. С течение на годините ние
се оказваме уязвими по отношение на други
овластени лица: учители, лекари, шефове.
Когато позволяваме на хора, облечени във
власт (като упълномощените лица с бели
престилки от експеримента), постоянно
да злоупотребяват с надмощието си, ние
всъщност правим избор. Изглежда странно,
но е така. Предпочитайки да се съобразим с
властимащите, ние „печелим“ избягване на

конфронтацията.

5„Другите могат 
да ме отхвърлят!“

Ако човек се сдобие с власт, другите хора
могат да започнат да завиждат на новото
му влияние. Те могат да го изолират поради
това, че се отличава от тях, или по причи-
на, че те самите биха искали да са като не-
го. Ако се случи да станете шеф, твърде
скоро можете да се окажете самотник или
заобиколен от свита псевдопочитатели,
които да ви обсипват с фалшиви и раболеп-
ни комплименти.

Израствайки, ние моделираме себе си
често по подобие на нашите родители,
идентифицираме се с тях, имитираме ги.
Едновременно с това се борим да се отде-
лим от тях заради установеното вече ни-
во на самодостатъчност. Ако това не ни
се удаде, изпитваме потребност да раз-
познаваме в хората, с които общуваме,
подобия на нашите родители. Възможно е
да усетим, че същите тези хора също
имат такава потребност (насочена към
нас), и по тази причина да избягваме бли-
зост с тях. Възможно е да избягваме емо-
ционална близост с другите точно защо-
то те могат да заплашат нашата индиви-
дуалност. Когато унижаваме околните,
ние всъщност защитаваме неприкоснове-
ността на нашите чувства. 

Понякога постоянно очакваме одобрение-
то на другите. Отдаваме голямо внимание
както на хвалбите, така и на критиките
им, без дори да се запитаме колко справед-
ливи или несправедливи са те. 

Мнението на другите хора 
е способно да направлява нашите
мисли и постъпки. А истината е,
че другите хора могат лесно 
да се възползват от това, 
колко отчаяно очакваме 
тяхното одобрение.

В същото време силно се надяваме, че
околните също се боят да не бъдат отхвър-
лени, както се боим и ние. Възможно е сами-
те ние да не можем да казваме „не“ на таки-
ва хора, мислейки, че те са толкова
чувствителни към отказа, колкото и ние. 

Венета МЛАДЕНОВА,
дипломиран психолог
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Да доминират 
за тях е начин на съществуване и затова
нерядко изпадат в ярост, когато някой си
позволи да изкаже собствено мнение, да им
противоречи. 

Авторитаризмът винаги 
упражнява морално насилие. Той
няма нищо общо с авторитета.

Авторитетните хора утвърждават „аз“-
а си чрез създаването на равностойна връз-
ка, в която другият получава доверие, пра-
вото да те надмине и да бъде сам творец на
живота си. А основният принцип на авто-
ритарните личности е:

„Нападението е 
най-добрата защита“ 

Чувствайки се заплашени за собствената
си идентичност, те разрушават комуника-
цията от страх другите да не ги надминат
или да не разберат истинската им стой-
ност. Това поведение при тях произтича
от представата им за слабата позиция на
техния „аз“. Затова и единственото им
оръжие е агресията. 

Мълчаливата омраза на околните е резул-
татът, който получават от деструктив-
ната си жажда за власт. 

За съжаление, ако заемат 
висока позиция в йерархията, 
те нерядко възприемат 
негативното отношение 
към тях като уважение.

Авторитарните личности са 

продукти на неправилно
възпитание 

За да се изгради като пълноценен възрас-

тен, детето търпи ограничения, налагани
от неговите родители. За да се научи на оп-
ределен тип поведение, то нерядко е обект
на агресия. 

Ако методите на възпитание 
са били свързани преди всичко 
със заплахи и постоянен 
родителски контрол, то 
израства като един лесно раним 
и тревожен възрастен.

Как да се защити? По какъв начин да ту-
шира тревожността си? Къде да се ситуи-
ра в живота? Единственият начин, който
познава, е да се подчини на правилата, нало-
жени от неговите родители. А те често

звучат така: „Нямаш право на никаква сла-
бост. Родителите винаги доминират.“ Тези
правила, разбира се, са създадени върху пог-
решна интерпретация на реалността, но
само чрез тях авторитарната личност се
чувства спокойна. 

„Върховни“, но самотни
Без тях би изглеждала изгубена и обрече-

на. Точно тези правила я карат да има аргу-
менти за всичко, да противоречи, да се на-
лага. 

Проявяването на съчувствие 
и разбиране в нейните представи
е слабост. Приемането 
на чуждо мнение – заплаха 
за личната сигурност, което 
неминуемо води до увеличаване 
на тревожността. 

Авторитарните трудно биха се отказали
от позицията си на „върховенство“. Те до-
ри не си дават сметка, че тяхното поведе-
ние ги обрича на самота. Страхът да се ос-
тавят на истинските си пориви затрудня-
ва общуването им, пречи им да създадат
пълноценна любовна връзка. 

Ако поне веднъж се опитат да разберат
емоциите си, те ще открият страдания-
та, причинени им в детските години. Може
би е време да опитат, защото съдбата на
диктаторите винаги е тъжна. Да изброя-
вам ли имена?
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Микрофон за психоМикрофон за психоллогогаа
РРАЙНА АНГЕЛАЙНА АНГЕЛООВВАА �

ОчАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ
Ако си се озовала в безизходица, ако си се сблъскала с проблем, който не можеш да решиш, помоли психолога Райна Ангелова за по-
мощ. Можеш да го сториш лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, ул. „Заго-
ре“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай „За рубриката „Микрофон за психолога“.
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АВТОРИТАРНИТЕАВТОРИТАРНИТЕ
Те непрекъснато злоупотребяват с власт над близки и подчинени. 
Контролират всяко действие и желание на околните. За тази цел 
прибягват и до заплахи. Не приемат „не“ за отговор. Раздават 
съвети така, сякаш произнасят присъди. Изискванията им са закони, 
които имат за цел да държат другите в подчинение. 
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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.

—»√”–Ќќ—“ » —“јЅ»ЋЌќ—“
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П
овечето от нас питаят странни
чувства към нетрадиционната мъж-
ка сексуална ориентация. Но ако мно-
го жени се отнасят към гейовете с

любопитство и симпатия, мъжете реаги-
рат доста по-агресивно. Но какво кара ня-
кои хетеросексуални същества от мъжки
пол да се отнасят с толкова злоба и непри-
язън към хомосексуалистите?

Страховете на момчето
Според популярния руски психоаналитик

Виталий Зимин една от причините за тази
враждебност е свързана с несъзнавания
страх от развитие на собствената ни хо-
мосексуалност. Всеки от нас в ранното си
детство преживява период, когато
чувства влечение не само към противопо-
ложния, но и към собствения пол. Момчето
(защото говорим конкретно за отношение-
то на мъжете) неистово се нуждае от мъ-
жествена фигура до себе си – в лицето на
своя баща или по-голям брат. От някого, в
когото няма опасност да се влюби, но кого-
то спокойно може да уважава. Ако то не е

могло в детството си да разчита на така-
ва личност или пък баща му (или по-голе-

мият му брат) e бил прекалено агресивeн
и често го е заплашвал, когато порасне,
то ще започне да изпитва несъзнаван
страх от топлите си чувства към дру-
гите мъже. Този страх може да се проек-

тира върху гейовете. От друга страна,
враждебността към хомосексуалистите

може да се явява и защитна реакция срещу
тяхното съблазняващо поведение. 

Мъжкото достойнство
В неприязненото отношение на мъжете

към гейовете няма нищо чудно, защото
на човека въобще му е свойствено да
отхвърля всичко, което не е природно и
не отговаря на социалните норми. Има

мъже, които, говорейки за гейовете, на-
рочно хиперболизират своя гняв и отвра-
щение и демонстрират много по-голяма
неприязън, отколкото в действителност
изпитват. Най-често подобно поведение
говори за дълбок страх – страха от накър-
няване на мъжкото достойнство. Прин-
ципно така рязко и категорично реагират
хората, които не са достатъчно уверени в
своята мъжка природа. Истинските мъж-
кари се отнасят гъм гейовете далеч по-
снизходително. 

„Пасивният“ е по-презрян
Мъжете се отнасят различно към „пасив-

ните“ и към „активните“ хомосексуалисти.
Тяхното презрение и ирония са насочени пре-
димно към онзи, който играе „женската ро-
ля“ в хомодвойката (макар че самите хомо-
сексуалисти често сменят ролите си). „Ак-
тивният“ гей се представя в ролята на ли-
дера и затова той се възприема от хетеро-
сексуалните мъже просто със снизхождение. 

В повечето случаи обаче агресията на мъ-
жете към гейовете е резултат от влияни-
ята на социума. Та нали момчетата от
малки ги поучават, че са длъжни да бъдат
силни и активни! В резултат на което агре-
сивността нерядко се възприема от нас ка-
то синоним на мъжественост. Макар че ка-
тегорично не е. 

Защо 
хомосексуалистите
провокират 
мъжката агресия

Защо 
хомосексуалистите
провокират 
мъжката агресия



Т
и, разбира се, не го осъзнаваш. Или
поне не веднага. В стадия на влю-
беност нито един от двама ви не
се е старал да установява дикта-

тура. Напротив, всеки се стараеше да де-
монстрира най-доброто от себе си, нали? 

Но по-късно, когато периодът на шокола-
довите бонбони и букетите безвъзвратно
отмине, битът неусетно се настанява в
любовните отношения. И галантността
залязва навеки. Единият от партньорите
започва постоянно да настъпва, а другият
все по-често отстъпва. Единият изисква
повече, а другият се опитва да му угоди.
Единият е постоянно нервиран, а другият
се опитва да спечели вниманието и благо-
разположението му. Как да избегнем тези
едностранни отношения, за да съхраним се-
мейното щастие?

Да си намериш майстора

Често можеш да чуеш следното: „Стран-
но, бяха страхотна двойка, а всичко се про-
вали.“ В състояние на влюбеност партньо-
рите се стараят да са честни, безкорист-
ни и великодушни. Но после винаги идва мо-
ментът на истината – на всеки от тях му
се иска отново да бъде себе си. И тогава с
учудване открива, че очакванията му изоб-
що не съвпадат с действителността:
„Влудява ме ужасният му навик да се секне
по време на хранене! Как по-рано не съм го
забелязвала?!“; „Постоянно ходи с излющен
лак на ноктите. И не се епилира! Идеална-
та жена, няма що!“

Раздразнението ескалира с времето, а пос-

ле... после се опитваш да промениш човека
до себе си, да го моделираш според своите
очаквания. Ясно е, че това ще породи
яростното му съпротивление. Протестът
му може да бъде явен и да прерасне в отк-
рита семейна „война“, съпроводена от безк-
райни скандали и нескончаемо изясняване на
отношенията. А може и да бъде таен. И
тогава е много по-коварен, защото в този
случай неминуемо се стига до разрив на от-
ношенията. 

Дяволски механизми

Когато осъзнаеш своята власт над другия,
започваш да злоупотребяваш с нея, да игно-
рираш желанията на партньора си и дори да
го нагрубяваш по-често, отколкото е допус-
тимо. „Потърпевшият“, чувствайки, че
любимият/любимата му се „изплъзва“, вся-
чески се опитва да го задържи, като удвоява
вниманието и нежността си към него. И по
този начин сам прави най-голямата грешка.
Така, който диктува положението, се утвъ-
рждава като „шеф“, вниманието и любовта
на „подчинения“ и властта, която му се да-
ва, го опияняват и той триумфално „стъп-
ва на шията“ на многострадалната си поло-
винка. Но рано или късно сляпата вярност
доскучава, „шефът“ е отегчен и губи инте-
рес към партньора си.

„Подчиненият“ започва да страда и да се
оплаква от липсата на любов, да обвинява
партньора си в неблагодарност: „За теб на
всичко съм готов/а, а ти...“ И в този мо-
мент забравя най-важното – в любовта
никой на никого с нищо не е длъжен. Да

обичаш унижен и зависим от теб човек, е
много трудно. Затова трябва да направиш
всичко възможно, за да постигнеш баланс на
властта във вашите отношения. 

Освободи се от оковите

Психолозите смятат, че „противоотро-
ва“ за установяване на диктаторски отно-
шения в двойката може да бъде възрастта
на самите партньори. За най-хармонични се
считат браковете/връзките, в които съп-
рузите встъпват съвсем млади – до 20-го-
дишна възраст. Жизнената им позиция още
не е окончателно формирана, затова те по-
лесно се приспособяват един към друг и раз-
виват общи възгледи за живота. 

За успешен се смята и вариантът, когато
разликата във възрастта на съпрузите е го-
ляма. (В случай че дамата е по-възрастна, е
желателно да не е с повече от 15 години.) В
този случай по-младият, естествено, ува-
жава мнението на по-възрастния, а по-въз-
растният от своя страна е по-търпелив и
по-снизходителен към по-младия. 

Според психолозите браковете между
връстници (или партньори с малка разлика
във възрастта), сключени след 27-годишна
възраст, са нестабилни. Шоколадово-бу-
кетният период при тях е бурен и страс-
тен, но когато се стигне до съвместен жи-
вот, нито един от двамата не е склонен да
играе по свирката на другия. И това е раз-
бираемо. Навършилите 30 години са завър-
шени личности.

Въпреки това отношенията шеф–подчи-
нен са теоретично възможни във всяко се-
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

властвласт&
ЋюбовЋюбов

Психолозите са открили интересен феномен: оказва се, 
че основният компонент на любовното чувство е властта. 

Власт над любимия, и по-точно, над човека, който те обича.



CMYK-79

Бела, брой 5 (111), 2007
79

мейство/връзка. 

Женски хитрости

Ì
Не показвай своята зависимост! Вмес-
то „Мили, не ме оставяй, ще бъда тол-

кова самотна през уикенда! Вземи ме с теб
на риба...“ измисли нещо по-хитро. Напри-
мер пожелай на съпруга си да прекара забав-
но времето си и спомени, уж случайно, че и
ти няма да скучаеш, защото стар приятел,
когото не си виждала от години, точно то-
зи уикенд те е поканил на кафе. Трикът е
банален, но работи безотказно. Ще видиш,
че съпругът ти веднага ще забрави за рибо-
лова, или в най-добрия случай, ще те вземе
със себе си.

Ì
Ако отдавна и безвъзвратно се
чувстваш зависима от любимия човек,

еднократна акция, като среща със стари
приятели на кафе, не е достатъчна. Налага
се да излезеш „на свобода“ за по-дълго вре-
ме. Първото, което трябва да направиш, е
да осъзнаеш своята зависимост. Не се от-
деляш от телефона, когато той е обещал
да позвъни? Моментално променяш плано-
вете си, ако те не го устройват? Звъниш
му в офиса по сто пъти на ден, докато
той никога не те търси на работното
място или го прави съвсем формално? Пра-
виш му сцени, когато закъснее след рабо-
та? Ако отговаряш с „да“ на някои от гор-
ните въпроси, значи е време да се замис-
лиш. А ако виждаш себе си във всеки един
от изброените сюжети, значи е крайно
време да промениш отношението си към
мъжа до себе си. Какво да направиш? Кога-
то установиш, че вече не контролираш си-
туацията и че всички твои действия само
утежняват отношенията ви, е по-добре
да не предприемаш нищо (открита агре-
сия, демонстративно пренебрежение, до-
сада, раздразнение), по-лошо няма да ста-
не. В психологията това се нарича да се ос-
тавиш на ситуацията. Когато „подчине-
ният“ почувства, че носи на плещите си
товара на непосилна тъга, идва моментът
на осъзнаването. Осъзнаване, че за дълъг
период от време е „зациклил“ и загубил са-
моличност заради другия и съвсем е забра-
вил как да се грижи за себе си. Тогава тряб-
ва незабавно да промениш семейните от-
ношения и живота си. Веднага си припом-
ни всички отдавна забравени намерения –
да се запишеш на фитнес, да посетиш сола-
риум, да си купиш билети за театър. Така
постепенно ще се върнеш към себе си и ще
се освободиш от зависимостта. В също-
то време ще станеш по-интересна за
спътника в живота ти. 

Ì
Престани да му носиш кафе в леглото.
(„Прощавай, мили, много бързам за ра-

бота.“) „Забрави“ да изгладиш ризата му.

(„Толкова се уморих в работата...“) Отка-
жи да излезеш с него на вечеря. („Скъпи, та-
зи вечер в офиса имаме фирмено парти.“)

Мъжът ти се вбесява от това? Не се при-
теснявай, няма нищо страшно. Ти просто
му напомняш, че имаш свои интереси, на
които да посвещаваш свободното си време. 

Ì
Бъди доброжелателна и спокойна. За-
помни, че агресивните реакции (сцени

на ревност, демонстративни нападки) са
признак на слабост и неуравновесеност.
Съпругът ти/партньорът ти трябва да
разбере, че това е твоето осъзнато поведе-
ние, а не акция на протест. Бъди последова-
телна и неотстъпчива. И скоро ще се рад-
ваш на резултатите. Първоначално той ще
се учуди и възроптае срещу поведението
ти, после ще започне да се интересува от
теб, след това ще погледне на теб с нови
очи и нищо чудно отново да се влюби в теб
с пламенна страст. За да постигнат отно-
шенията ви баланс, главното е да не се под-
даваш на еуфорията и да не се връщаш от-
ново в подчинената позиция.

Мъжът е главата, 

а жената – шията

Когато „подчиненият“ започне да се
отърсва от зависимостта, така се увлича
от процеса, че... се превръща в „шеф“. Това
се обяснява с неговото подсъзнателно же-
лание „да си върне“ (разбирай – да си
отмъсти).

Тогава възниква нова опасност – устано-
вявайки своята власт над партньора си,
има вероятност да загубиш интерес към
него и да го разлюбиш. А ти не си си поста-

вила такава цел, нали? Твоята цел не е да
командваш парада (още повече че ти съвър-
шено доброволно си се поставила в зависи-
мо положение), а да постигнеш баланс на
властта. 

Психолозите съветват...

�
Използвай надмощието си само в име-
то на семейното щастие, а не за лич-

но удовлетворение. Задачата ти е да удър-
жиш равновесието на силите, а не да пока-
жеш на съпруга си кой е господар в тази къ-
ща.

�
Ако все пак си успяла да се превърнеш
в „шеф“, направи така, че съпругът

ти въобще да не го разбере. (Бъди диплома-
тична и представяй всяко свое намерение
така, сякаш инициативата идва от него.)
Не всички началници са тирани, сред тях
има и мъдри, и снизходителни. Такава бъди
и ти. Ако почувстваш, че губиш интерес
към любимия, припомни си доскорошното
си подчинено положение. Започни отново да
му сервираш закуската в леглото, сюрпри-
зирай го с желание за бърз секс в минутата,
когато той се прибира от офиса, изпери му
дрехите за риба или прояви интерес към не-
делните му занимания, като му похленчиш,
макар и от благоприличие: „Ти пак замина-
ваш без мен!“ Партньорът ти със сигур-
ност ще се успокои. Но и ти вече знаеш
какво (не) трябва да правиш. 

Може би гневно ще възразиш, че това не е
семеен живот, а постоянна игра на котка и
мишка. Да, но в това няма нищо лошо, ако
тази игра за надмощие стимулира бра-
ка/връзката и освежава чувствата. 



1.ѕри решаване 
на битови проблеми 
последната дума 
винаги е тво¤.

А. Не си спомням. 1 т.
Б. Случва се, но рядко. 2 т.
В. В повечето случаи. 3 т.
Г. Винаги. 4 т.

2.ћислиш ли за мъжа
си посто¤нно?

А. Да, и това е ужасно. 1 т.
Б. Не постоянно, 
но често. 2 т.
В. Когато съм на работното си
място, не ми е до това. 3 т.
Г. Защо ми е да мисля 
за него? 4 т.

3.ѕартньорът ти 
дори не се опитва 
да те разбере.

А. Да! 1 т.
Б. Мисля, че да. 2 т.
В. Не съм се замисляла 
за това. 3 т.
Г. Едва ли. 4 т.

4.ќстава ли ти време
за себе си?

А. За съжаление, не. 1 т.
Б. Невинаги. 2 т.

В. Бих искала да е повече. 3 т.
Г. Уважавам себе си 
достатъчно и затова 
си позволявам всичко. 4 т.

5.”верена си, 
че с мъжа ти 
не сте равноправни.

А. Да! 1 т.
Б. Мисля, че да. 2 т.
В. Не мога да бъда 
толкова категорична. 3 т.
Г. Той не зачита 
мнението ми. 4 т.

6.—читаш, 
че партньорът ти
пред¤в¤ва към теб 
доста неоснователни 
претенции.

А. Той винаги е прав. 1 т.
Б. Всъщност, да. 2 т.
В. Случва се понякога. 3 т.
Г. Писна ми от неговите 
претенции. 4 т.

7.◊увстваш, 
че партньорът ти 
охладн¤ва към теб 
с всеки изминал ден. 

А. За съжаление, да. 1 т.
Б. Така изглежда. 2 т.

В. Съвсем не. 3 т.
Г. Нека само да си 
помисли! 4 т.

8. ак мислиш, 
имаш ли вли¤ние 
върху партньора си?

А. Не. 1 т.
Б. Много малко. 2 т.
В. Да. 3 т.
Г. Да, огромно. 4 т.
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ТЕСТ Господар или роб?Господар или роб?
Кой е узурпирал властта в твоето 
семейство/връзка? Нашият тест 

ще ти помогне да си отговориш 
на този въпрос. Отбележи отговорите, 

които смяташ, че се отнасят за теб, 
и накрая събери точките срещу тях.

От 8 до 12 точки
Изглежда, че с всеки изминал ден ти предаваш позициите си,
изпадайки в зависимост от партньора. Можеш да върнеш пре-
дишната взаимност и топлина в отношенията ви само ако бъ-
деш последователна. Бъди по-уверена в себе си и всичко ще се
оправи!

От 13 до 20 точки  
В отношенията ви се забелязва деструктивна тенденция и е ве-
роятно много скоро и двамата да загубите контрол. Време е да
си дадете сметка за дисбаланса на надмощието. Още не е късно
да поправите ситуацията безболезнено.

От 21 до 27 точки
За щастие барометърът на семейните ви отношения още не
предвещава буря. Но това не означава, че можеш да се отпус-
неш. Не се отнасяй пренебрежително към партньора си, защо-
то това може да стане повод за неразбиране и конфликти по-
между ви.

От 28 до 32 точки
Ти командваш парада у дома. Но получаваш ли удовлетворение?
Запитай се какво очакваш от отношението на партньора си.
Ако отговорът ти е „нищо“, недей да мъчиш повече и себе си, и
другия. Но ако си готова да обичаш, дай му свобода. Веднага!

�
РЕЗУЛТАТИ
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З
апознала си се млад чаровник. Срещаш
се с него за трети път. На кафе. Но
едни нахални мисли не ти дават мира:
„Как ли ще се държи той в леглото?

Ще ми пасне ли? Какъв точно секс прави?“
Страх те е, че има риск да замръзнеш в
хладните му обятия, нали?

Идеалният вариант
Единственото нещо, което можеш да

направиш, е да разчиташ на собствената си
наблюдателност. Една народна мъдрост
гласи, че за да разбереш какъв секс би правил
някой, трябва първо да разбереш как същи-
ят този някой... пие кафе. И не само как
пие, а въобще как се отнася към тази тони-
зираща напитка. Защото кафето е символ
на секса. 

Да започнем с най-добрия вариант – иде-

алният любовник. Такъв е мъжът, който с
еднакъв възторг пие всякакви видове кафе:
и на зърна, и разтворимо, и с мляко, и със
сметана, и студено, и горещо, и турско, и
еспресо... Той дори може сам да приготвя
кафето вкъщи. Вероятно тайната на този
мъж се крие в широката му кройка, в широ-
ките му възгледи. Той е готов да експери-
ментира всичко (включително и в леглото),
за да достави удоволствие както на себе
си, така и на теб. Такъв мъж не може да бъ-
де инертен – той с радост поема пръв ини-
циативата.

Сурогат или не
А какъв би бил мъжът, който държи кафе-

то да е винаги прясно смляно и сварено по
всички правила на кафейното кулинарно из-
куство? 

Този мъж не би приел сурогатни отноше-
ния. Той има нужда повече от любов, от-
колкото от секс. И в леглото, естествено,
също ще се държи сериозно и отговорно. Но
е възможно да не му достигнат страст и
опит, за да те изстреля в безоблачните ви-
сини на насладата. 

А, виж, мъжът, който обича да преглъща
кафеен сурогат от пакетчета (от типа „3
в 1“), е друга работа. Той по-скоро ще те
въвлече в любовна игра тип „хоп-троп и го-
тово“. Кафето в пакетчета не е истинско,
любовта на този мъж – също. Такива мъже

не държат на отношенията помежду ви и
даже най-малкият намек за задълбочаване
на връзката от твоя страна е в състояние
да ги накара да избягат панически. Тези мъ-
же са непостоянни, включително и в пос-
телята.

Кама сутра, но без сутра
„Кама“ в превод означава „желание“, а

„сутра“ – „нишка“. Е, на този тип мъж не
му липсва желание, но той не може да из-
фабрикува нишката, проводник на желание-
то, нишката, която свързва двама души
между чаршафите. Изряден и елегантен,
той винаги си поръчва в заведението чаша
кафе и пояснява на сервитьора: „Но безко-
феиново, моля.“ Здравословните напитки
обикновено се предпочитат от хора, които
държат на здравословния, екологичен начин
на живот. Обикновено тези екземпляри са
вманиачени по йогата или по някоя друга из-
точна практика, а нищо чудно и да са се
специализирали в медитацията. Те са майс-
тори по обмен на висша енергия и знаят
всичко (или си мислят, че знаят всичко) за
тантричния секс. Работата е там, че те
правят секс по предписания (най-често на
някой гуру) и въобще, ама хич не се интере-
суват от твоите желания. 

И последният случай 
е мъжът, който получава удоволствие само
от кафето, което сам си е сварил. Инте-
ресно дали този мъж въобще може да тър-
пи някое чуждо тяло в леглото си, освен
своето собствено. Провери сама, ако имаш
желание. Но по всеобщо мнение, ако един
мъж не ти се доверява да му свариш кафе-
то, за какво въобще би ти се доверил?

Естествено, горната класификация не
претендира за абсолютна сериозност. Тя е
по-скоро забавна шега. Но въпросът е колко
точно истина съдържа тази шега. 

Кафе и... 
постел¤
Кафе и... 
постел¤
АКО ИСКАШ ДА 
РАЗБЕРЕШ КАКЪВ 
ЩЕ Е ТОЙ В ЛЕГЛОТО

Сексът е най-забавното 

от всички неща, с които 

мога да се занимавам, 

без да се смея.

Уди Алън, 
кинорежисьор

Д
У
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Ï
реди време ми се случи
да подслушам разговор
на съседна маса в заведе-
ние. Аз бях сама. Те бяха

трима. Една мадама и двама
мъже. Те я слушаха със зяпнали
уста и беше някак задължител-
но да наостря уши. Оказа се, че
мацката също работи в женско
списание. Дори мога да отгатна
в кое, но няма да се впускам в
(не)колегиални подробности. Тя
обясняваше на двамата мъже,
че когато пишеш текстове ка-
то този, който сега четете,
трябва да бъде описан типичен
случай. Може да бъде разказана
лична история, но личната ин-
формация трябва да бъде обра-
ботена и да е превърната в ти-
пичен случай. Целта е да се
развълнуват повече читателки.
А пък, за да бъде постигната
тази трансформация 

èìàëî ñïåöèàëíè
òåõíèêè 

Престанах да ги слушам, за-
щото имах тежка задача. Тряб-
ваше да измисля от кого да взе-

ма пари на заем. Но си казах на-
ум, че мога да използвам подслу-
шаното за някой текст. 

И ето го текста. Смятам да
пиша, без изобщо да използвам
специални техники. Пък ако ще и
да се окаже, че текстът ми не е
по правилата. Надявам се, че ще
ви развълнувам или подпомогна.
Може също така да се окаже, че
ви давам добра идея за това, как
да проверите някой мъж.

Много ми се иска да кажа, че
вече и в България доста жени
печелят повече от мъжете.
Всъщност това със сигурност
е вярно. Но примерът ми ведна-
га губи ерекция, защото в Бъл-
гария не се печелят много пари. 

Какво се налага да направи не-
омъжената българка, която жи-
вее под наем, не печели като
мъж, няма сериозна връзка и е
изпаднала във финансово зат-
руднение? Освен че може да ми-
не на медикаменти или на алко-
хол, тя трябва да направи и не-
що друго, за да излезе от поло-
жението. Уточнявам, че въп-
росната жена работи дос-
татъчно и не може да започне

допълнителна работа, защото
не е възможно да се труди дено-
нощно. Освен това 

ïàðèòå é òðÿáâàò
âåäíàãà 

По обективни причини не иска
да притеснява семейството си.
По субективни причини не мо-
же да изтегли банков заем. Ня-
ма никакви спестени суми. Има
една-единствена възможност –
заем от приятели. Обикновено
жените сред приятелите є съ-
що като нея нямат пари. Или
поне нямат за даване. Остават
мъжете. Ето защо е важно та-
зи жена да е имала връзки с мъ-
же все пак и да е запазила добри
отношения с бившите си гад-
жета. 

Когато на млада дама се нало-
жи да взима пари на заем – това
е интересна ситуация. Тя може
спокойно да провери с мъже ли е
спала, или с… айде, да не казвам
с какво.  

Ето тук ще цитирам колеж-
ката от съседната маса и ще
кажа, че са необходими „специ-

ални техники“. 
Първата специална техника,

която е нужно да усвои
чувствителната млада дама,
свикнала да се оправя сама, е
умението за 

ïðåñòðàøàâàíå äà ñå
îáàäèø íà íÿêîãî 

Самосъжалението и плачът не
помагат. Няма никакъв смисъл
тя да се самосъжалява или да си
мисли, че това се случва само на
нея. Главното е жената да не се
отчайва, когато разглежда един
по един всичките 250 номера в
мобилния си телефон и когато
заключи, че все пак никой от
тези хора не е длъжен да є дава
пари. На заем! Това е първа ре-
акция, която бързо отминава, и
на нейно място идва увереност-
та, че предприетите действия
са единствените, които могат
да оправят нещата. Освен това
казах, че е важно съсредоточа-
ването само върху няколко бив-
ши гаджета. Винаги съм мисли-
ла, че щом съм била толкова
близка с някого, че да правя секс
с него, би трябвало без притес-
нение да мога да си поговоря с
него и за пари. 

Още на този проучвателен
етап обаче трябва да се вземе
предвид и фактът, че 

ïðèÿòåëèòå íå ñà
ïðèÿòåëè çà âñè÷êî 
Или поне не всички са „типич-

ни случаи“ на приятели за всич-
ко. Към едни можеш да се обър-
неш за едно, към други – за дру-
го. Аз например не мога да нака-
рам един и същ мъж да ми мон-
тира шкафовете в коридора и
да ми даде съвет, каква работа
да започна. Този, който може да
ми даде съвет за работата, ни-
кога не би се напъвал с моите

Ñåêñ áåç ïàðè íà çàåìÑåêñ áåç ïàðè íà çàåì
НО НЕ СТАВА ДУМА ЗА СЕКС



шкафове. За него това е нещо
като унижение, но аз го позна-
вам добре и никога не бих урони-
ла авторитета му с такава
молба. Ето за това са нужни
другите „специални техники“,
които да помогнат в разбиране-
то, кое бивше гадже за какво
може да ти е приятел.

И най-важното. Жената ни-
кога не бива да забравя, че тол-
кова пъти го е задоволявала сек-
суално, че ако се наложи той да
плаща, сумата многократно би
надхвърлила парите, които тя
му иска. Признавам, че звучи
малко вулгарно. Но вулгарност-
та е предимството на триде-
сетгодишните мадами пред
онези, които са на двадесет и...
Чух го в една от сериите на
„Сексът и градът“.

Àêî äàìàòà âå÷å 
ìó äúëæè ïàðè 

може да пробва отново да по-
иска заем. Мъжете обикнове-
но не дават повече, отколко-
то могат да прежалят. Сама-
та аз услужвам на приятелки,
но със суми, за които няма да
съжалявам, в случай че не ми
ги върнат. 

Ако все пак жената не може
сама да събере смелост, за да се
обади на когото и да било, нека
повика на помощ най-печената
си приятелка. Само докато из-
пият по едно питие, и номерът
сам ще започне да се избира.
Следващите пъти (ако има та-
кива) тази мадама ще се обажда
сама, без да има нужда от прия-
телка до себе си.

Åòî êàêâî 
ñå ñëó÷è íà ìåí 

Обадих се на мъж, с когото се
виждах за кратко. Той попита:
„Колко пари ти трябват?“ –
„Еди-колко си“ – отговорих.
(Малка сума.) „ОК – каза той. –
Сега не съм в София. Ще ти се
обадя най-рано утре.“ И аз спо-
койно започнах да чакам утре,
после другия ден, после третия.
На четвъртия му изпратих
подсещащо съобщение. Не исках
да се обаждам, понеже е женен.
На петия ден спрях да чакам,
разбира се. 

Въпросният мъж има огромен
късмет, че все още не се обаж-
дам на жена му. Спокойно мога
да я уведомя, че съм калкулира-
ла сексуалните услуги, които
съм извършила върху мъжа є. И
че според изчисленията ми се-
мейството им ми дължи 1150
лева. Примерно. 

Не вярвах, че има мъже, от ко-
ито, като поискаш пари на за-
ем, се държат така, сякаш си ги
помолила да ти направят дете
и да поемат издръжката му. 

Ето ти случка, на която е
нормално да се ядосаш много.
Защото, ако този тип те поз-
нава добре, знае колко усилия ти
коства това да потърсиш по-
мощта му. И то за нещо тако-
ва. Знае също така, че 

òè èçîáùî íå èñêàø
äà ãî èçíóäâàø

Ако ти откаже – ОК. Ти ще се
оправиш някак. Но да се покрие –
това вече никак не е мъжкарско.

Друг случай. Диалогът е само
чрез есемеси. Аз: „Здрасти. Как
си? Къде си? Трябват ми пари
на заем.“ Той: „В Словения
съм. Връщам се в петък“. Аз:
„ОК. Отложих си плащането.“
Не последва никакъв отговор.
Аз, в понеделник: „Hi! Кога ще
се видим, за да ми дадеш пари-
те?“ Той: „За какво говориш?
Нямам свободни пари. Забра-
ви!“

„Забрави!“ Представяте ли
си? Можеше без това „Забрави“
да ми откаже. Да каже „Забра-
ви!“ точно на моята нещастна
и добра душица. Това съобщение
си го пазя и до днес в телефона,
за да ми напомня, че 

òîçè ìúæ 
å ãîëÿìî ëàéíî 

Но пък поне е мъж. Между
другото години по-късно той
направи нещо за мен. Помогна
ми в много трудна ситуация със
съвет. Може да изглежда смеш-
но, но понякога това е най-цен-
ното нещо, с което приятел
може да помогне. А за такава
помощ няма как да се плати.
Сигурна съм, защото, преди да
разговарям с него, бях провела
нещо като всенародно допитва-

не по ситуацията, в която се
намирах. Сега, естествено, го
смятам за приятел повече, от-
колкото когато ми отказа пари
на заем. Може би грешката то-
гава е била моя. Не бях прило-
жила „специалните техники“ и
не прецених добре за какви неща
е можел да ми помага точно то-
зи мъж. Знаех, че няма той да
ми закачи шкафовете и да ми
поправи контакта, но за пари-
те се бях объркала.

Но на онзи, дето се покри, до-
ри няма да изпратя този брой
на „Бела“, както бях намислила.
С голямата надежда да го про-
чете и жена му. Няма смисъл.
Няма да направя нищо, което
може да му изпречи под носа
този текст. Така ще покажа на
себе си, че не само съм се ядоса-
ла, но и съм разбрала много не-
ща. За този мъж под въпрос. За
мен самата. За парите и за жи-
вота. Той нищо няма да разбере.

Само ще се ядоса. И ще продъл-
жи да мисли, че е мъж.

Това е.
Както сами се досещате 

èìà èçõîä îò âñÿêà
ñèòóàöèÿ 

Щом пиша този текст иро-
нично и спокойно, значи съм се
оправила. Възбудила съм отно-
во онова много важно за жена-
та самочувствие, възвърнала
съм достойнството си и съм
получила въпросната сума на
заем. А това означава, че има и
мъже, които са истински мъ-
же, и по-важното – истински
приятели. За голямо съжаление
обаче от постъпките на
покъртително добрите бивши
гаджета не стават готини
текстове. 
P.S. Майко, татко, имам пари.
Да не вземете сега да ми изп-
ращате!

Мирен СЛАВОВА
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Н
якои жени са готови дори да легнат
под хирургическия нож. Защо ли?
„Вътре в нея съм като лъжица в чаша
с кафе. Ще се разведа с тази жена, за-

щото тя не ме удовлетворява сексуално“ –
коментира преди време Ангел пред една от
редакторките в списанието, която му е
лична приятелка. Днес Ангел е щастливо
разведен. Не го съдим. Но се поставяме и на
мястото на жена му. Бившата. Причината
за развода е някак унизителна. Сигурно е го-
ляма драма да си като бездънна яма там, до-
лу. Според думите на Ангел усещането било 

„сякаш се съвокупляваш 
със слоница“ 

Не всички жени се раждат анатомично
толкова широки. Обикновено се разширя-
ват след раждането/ражданията и от то-
гава насетне нещата в сексуалния им жи-
вот тръгват на зле. Ето защо повечето
потърпевши са решени да се подложат на
операция за смаляване на половия си орган.
Макар че я смятат за голямо унижение.

Кофа или чашка...
След раждането много жени усещат, че

влагалището им се е разтегнало. Но не
всички знаят, че този проблем може да бъ-
де решен чрез вагинопластика. На практика
на операция за промяна на големината и
формата на интимното място може да се
подложи всяка жена.

ПРОФЕСИОНАЛНО ПО ТЕМАТА

ВАГИНОПЛАСТИКАТА

И ПЕРИОНЕОПЛАСТИКАТА

са процедури, при които чрез хирургично
отстраняване на травматично променени
тъкани от входа на влагалището може да
се постигне подобряване и реконструкция
на лабиите и влагалищните стени. Видо-
вете хирургични и микрохирургични тех-
ники се обсъждат индивидуално според
обема на зоната, която трябва да се ко-
ригира. Обикновено се коригират състоя-
ния, наричани ректоцеле, цистоцеле, дес-
цензус на матка и лабиални дефекти. Ре-
шенията зависят от тежестта на оплак-
ванията, от възрастта на пациентката,
от желанието или нежеланието є за раж-
дане на дете и за запазване на способно-
стта є за сексуален контакт. 
Противопоказания 
могат да бъдат: миома на матката, яйчни-
кова киста, чревни сраствания от пре-
дишни операции и тежки инконтинентни
състояния (невъзможност за контролира-
не задържането на урината).

Понякога обаче лекарите връщат дами,
които се появяват в лекарския кабинет с
абсурдни желания. Например не би било ред-
но да се направи влагалищна пластика на 20-
годишно момиче с превъзходна по размер и
форма вагина, само защото приятелят на
момичето не се чувства комфортно по
време на полов акт. Проблемът в този слу-
чай по-вероятно не е у момичето, а у
партньора му. 

Пластика на влагалището се прави не са-

мо, когато то е прекалено широко, а и кога-
то е прекалено тясно.

Сексбогиня за един час
Всъщност „прекалено широко влагалище“ е

често оплакване от страна на пациентки с
незадоволителен полов живот. Те са убедени,
че ако се подложат на операция, сексуални-
ят им живот ще влезе във фаза на разцвет.
Само че също толкова често се оказва, че
според медицинските критерии влагалище-
то им е с нормални размери. Широкото вла-
галище е природна аномалия, която се сре-
ща изключително рядко. На болшинството
нераждали и неправили нито един аборт же-
ни би трябвало всичко да им е наред. Когато
те се жалват, че по време на полов акт ва-
гината им не обхваща плътно пениса на
партньора им, проблемът се оказва не в раз-
мерите, а в състоянието на мускулите на
самата вагина. А за този проблем не е нужно
да се ляга под скалпела. Обикновени упраж-
нения за стягане на влагалищните мускули
биха помогнали идеално. По принцип вагиноп-
ластика се прави на жени, претърпели сери-
озни усложнения след раждането.

Като нова
С М.М. се срещаме в близко до редакцията

кафене. Половин година преди това 33-го-
дишната жена си е направила лабиопластика
(хирургична корекция на срамните устни) в
чужбина и се съгласи да ни разкаже (аноним-
но, разбира се) как се чувства след нея. 

М.М. категорично потвърди, че не съжа-
лява. Тя е омъжена, с две деца. След второ-
то раждане обаче „връзките“ (цитираме я
буквално) в областта на вагината є се раз-
тегнали неимоверно много. „Беше ужасно!
Станах толкова широка, че по време на секс
практически не усещах нищо. Абсолютно

ИНТИМНОИНТИМНО

В най-тесния
смисъл на

най-тясното

В най-тесния
смисъл на

най-тясното
ЗА ЖЕНСКИЯ ПРОБЛЕМ „МНОГО СЪМ ШИРОКА“

или

Мислиш, че само мъжете се безпокоят за размера и устройството 
на половия си орган. Грешиш. Просто приятелките ти никога няма 

да се изфукат (или оплачат) от пропорциите на най-тясното си място.
Дори и те да са идеални. От женски свян...
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нищо. Но това бе по-малката злина. Защо-
то след раждането на второто ми дете ле-
карите в последния момент решиха да ми
направят епизиотомия. (Епизиотомията е
оперативно разширение на изхода на ваги-
ната, при което чрез разрязване на кожа и
мускул се осигурава достатъчно широк от-
вор за преминаване на главата и тялото на
плода. Това „разширяване“ се възстановява
веднага след раждането с хирургични конци
или метални клипсове. Понякога се наруша-
ва нормалният ход на зарастването на та-
зи оперативна рана, което води до непра-
вилна и неестетична форма на вулвата и на
входа на влагалището – нещо което е напъл-
но възможно да се коригира чрез 50–60-ми-
нутна пластична операция... – бел. ред.) По
тази причина входът на влагалището ми се
деформира. Срамните ми устни увиснаха
като... Направо не знам с какво да ги сравня.
Толкова големи станаха, че буквално не мо-
жех да нося стегнато бельо и бански. Нало-
жи ми се да премина на панталони тип ба-
бешки. Всяка минута по време на секс аз
мислех колко непривлекателно изглеждам
там, отдолу. Да се съблека гола, бе истинс-
ко изпитание за мен. Разбирате вече какво
ми е било. Даже не исках да правя секс...“

След лабиопластиката М.М. заживява нов

живот. Твърди, че се е преродила в сексбо-
гиня... Само за един час. 

Секс на сухо 
В Зимбабве, Малави, Замбия и Южна Аф-

рика в последно време набира скорост

култът към т. нар. сух секс. Непосред-
ствено преди половия акт жената измива
грижливо естествената смазка на влагали-
щето си, използвайки за това метилов
спирт, антисептик, необработена сол, тю-
тюн за смъркане, сода бикарбонат, оцет,

ДОКТОРЕ, НАПРАВИ МЕ КРАСИВО!

В АМЕРИКА 
която е Меката на пластичната хирургия, „асортиментът“ от услуги наред с вагиноплас-
тиката и лабиопластиката (корекция на срамните устни) включва и операции за увеличава-
не на G точката с помощта на колагенови инжекции, дизайн и лазерно смаляване на срамни-
те устни, лифтинг на прекалено отпуснатите големите срамни устни по пътя на инжек-
тиране на мазнини, извлечени от бедрото, корекция на формата на срамните устни, лиф-
тин на шапчицата на клитора и прочее. 
У НАС
Как стоят нещата в България, попитахме д-р Цанов, 
специалист по акушерство и гинекология в МБАЛ „Вита“:
„При посещенията си пациентки често молят мен и другите специалисти по гинекология в
МБАЛ „Вита“ да коригираме техните интимни физически промени след раждане, които им съз-
дават неудовлетворение, а понякога и чувство за провал след сексуален контакт. Обикновено ус-
тановяваме травматични промени след раждане на едно и повече деца или съществуващи ана-
томични такива, които могат да се „поправят“ чрез вагинопластика и перинеопластика. Въпре-
ки че у нас тези процедури са все още тема табу, те гарантирано помагат на потърпевшите
жени да възвърнат самочувствието си в леглото. След реконструкцията на входа на влагалище-
то и на неговите стени се постига и корекция на разширението на влагалищните стени, в ре-
зултат на което входът на вагината се стеснява до нужните индивидуални размери. Освен то-
ва се подобряват функционалната структура на влагалището и неговата сетивност, което во-
ди до повишено удовлетворение при сексуален контакт. 
В „арсенала“ на българските хирурзи влизат още корекции на пролапс и децензус (смъкване) на
матката, а също и хименопластика (възстановяване на химена), която често спасява живота и
брака на дамите с по-консервативни партньори.“
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Японската стилистика
на „Дебора“

В съответствие с модните тен-
денции в колекциите на Гучи и Кава-
ли, обогатени с японска стилисти-
ка, „Дебора“ създаде изтънчена ли-
ния декоративна козметика с де-
тайли, заимствани от древните
японски кимона. Моливът за очи
например наподобява много японс-
ките пръчици за хранене и може да
бъде използван и като ефектен аксе-
соар за коса. Но той е само малка
част от вселената „Дебора Милано
Токио“, където италианските цвят
и звук се срещнат с японския  мини-
мализъм. С помощта на тази серия
гримът ви ще е свеж, светещ и
изтънчен. Колекцията съдържа па-
литра от 2 вида сенки за очи, 1 пуд-
ра, 2 апликатора и огледало, 2 дръз-
ки молива във формата на пръчици
за ядене в синьо и черно, 3 блясъка за

устни в брилянтно блестящи цве-
тове, минилак за нокти в 2 чисти и
деликатни нюанса и 2 ружа тип мус
в бледомораво и розово. Италиански
стил с японски привкус.

Aнастейша със s. Oliver
За новата рекламна кампания про-
лет/лято 2007 на колекцията
Anastacia by s. Oliver модната фир-
ма натовари три абсолютни майс-
тори: Patrick Demarchelier, Tom
Pecheux и Michel Aleman. Те превър-
наха кампанията във фантастична,
пропита от страст продукция.
Patrick Demarchelier е един от най-
успешните съвременни модни фо-
тографи. Пред обектива му са зас-
тавали световноизвестни личнос-
ти като Дейвид Бауи, Елизабет
Хърли и Мадона. Прочутият виза-

жист Tom Pecheux е един от най-
почитаните в света. И не на пос-
ледно място по известност е сти-
листът Michel Aleman, който рабо-
ти за топсписания като „Вог“,
„Harpers Bazaar“ и „Elle“. Продукци-
ята е частна и персонална, лъскава
и шикозна, а Анастейша позира
съвсем естествено, сякаш е исти-
нски модел. 

цинкова пудра или смеси, приготвени от
местните лечителки. 

Някои жени по време на прелюдията вкар-
ват във вагината си торбички, пълни с изсу-
шени билки. Всичко това, както се досещаш,
се прави в името на мъжкото удоволствие.
Сухата вагина винаги се чувства като по-
тясна и се асоциира от мъжете (за щастие,
само африканските) с... морална устойчи-
вост. Обилното отделяне на смазка се
свързва, обратно – с разюздан полов живот. 

В Африка обаче сексът на сухо се явява
една от главните причини за епидемии от
СПИН. Защото по време на половия акт
презервативите често се късат и слизес-
тата обвивка на половия орган силно се ув-
режда, така че се унищожава естестве-
ният антисептик, който по правило се
съдържа във влагалищната смазка. 

За жените обаче сухият секс е страшно
болезнен и след него много от тях се оплак-
ват от отоци и парене във вагината.

Всъщност и в България има поклонници на
секса на сухо, но за щастие те са пренебре-
жително малко. Гинеколозите обичат да
разказват за пациентки, които изсушавали
влагалищата си в домашни условия чрез
впръскването на водка или чист спирт в
тях. А също и с помощта на тампони, на-
поени с оцет и терпентин. Финалът на по-
добен „подвиг“ обаче по правило не е ор-
газмът, а хоспитализацията в отделение-
то по... изгаряния.
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И ТЯХНОТО РАЗОБЛИЧЕНИЕ 

1. Прекалено широка съм
За начало измери големината на влагалище-

то си, но така, както го правят гинеколо-

зите. Ако успееш да пъхнеш два пръста, до-

лепени един до друг вътре (най-често тес-

тът се прави с показалеца и безименния),

значи размерът ти е ОК. Ако чувстваш дис-

комфорт и напрежение, значи входът на

влагалището ти е по-скоро тесен. Ако без

проблем вкарваш и трети пръст, значи е

време да се замислиш за тренировки на ваги-

налните мускули.

2. Прекалено мокра ставам 
преди същинския полов акт
Виновни са женските полови хормони. При

жените с нарушен хормонален фон отделя-

нето на смазочна течност е много обилно,

което значително понижава силата на три-

ене на половия член в стените на влагали-

щето. Понякога лекарите назначават на те-

зи жени хормонални контрацептиви – таб-

летите блокират узряването на яйцеклет-

ката и „изливането“ на естроген в кръвта

значително намалява. И сексът отново за-

почва да носи удоволствие. 

3. Въобще не усещам, че пенисът
е във влагалището ми
Сигурно дълго време не си стъпвала във
фитнесклуба. При подобни оплаквания обик-

новено става дума за понижен тонус на ва-
гиналните мускули. Понякога предразполо-
жеността към понижение на тонуса на мус-
кулите (както на влагалището, така и на
всички останали органи) се предава по нас-
ледство. Тогава мускулите даже на 16-го-
дишна девственица биха изглеждали като
тези на многодетна майка в пенсия. Поло-
жението може да бъде подобрено със специ-
ални упражнения за влагалищните мускули.
Но те далеч не са достатъчни. Необходими
са и редовни физически натоварвания на це-
лия организъм (бягане, плуване, тенис). То-
нусът на влагалищната мускулатура зависи
до голяма степен от общия мускулен тонус
на целия организъм.
4. Аз съм едра на ръст, значи 
и там, долу, съм като... кофа
Размерът на интимния орган е индивидуална
анатомична особеност. Той не зависи нито
от твоя ръст, нито от теглото ти. Един-

ственото, което има значение, е размерът
на костите на малкия таз (който впрочем
също се предава по наследство). Има жени,
които са високи малко по-малко от два
метра и тежат около 100 килограма, на
малкият им таз е изключително тесен. Но
го има и обратният случай – жени миньон-
чета да притежават широки тазови кости,
вследствие на което влагалищата им са в
състояние да се разтягат до внушителни
размери. На големината на интимния орган
влияе също и расовата принадлежност. Така
се е получило в хода на еволюцията, че ва-
гините на азиатките са по подразбиране по-
малки от тези на европейките. А африкан-
ките, обратно, водят с един размер по ин-
тимни габарити. 

5. Размерите ни не си пасват
Прекалено широко влагалище или прекалено

малък член? Това е мит, който за учудване е

много жилав. А мъдрата природа всичко е

планирала прекрасно. По време на полов акт

се усилва кръвоснабдяването на органите на

малкия таз, слизестата ципа на влагалище-

то се подува и се образува т. нар. оргазмен

маншет, който в идеалния случай би тряб-

вало да гарантира максимално плътно съп-

рикосновение с пениса. Но това е възможно

само когато жената приема емоционално

своя партньор (и физически, и психологичес-

ки), напълно е отпусната и като следствие

е действително възбудена и готова за секс

(а не се опитва да разиграва в постелята

сцени от еротичен филм).

5 ЖЕНСКИ ПРИТЕСНЕНИЯ

ПО-НАДОЛУ ОТ КРЪСТА
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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

Ходя с по-млад мъж...

„Здравей, Мира!
На 43 години съм. Разведена съм от три

години. Синът ми живее при баща си в чуж-
бина. От няколко месеца имам връзка с мъж,
който е с дванадесет години по-млад от
мен.

Миналата седмица купувахме зеленчуци
от една открита сергия. Продаваше възра-
стна жена. Когато посегнах да поема пъл-
ната торба, жената каза: „А, не. Синът ти
трябва да я носи!“

Звучи, като че съм си го измислила, но се
случи и ме накара да се почувствам адски
неудобно от връзката си. Сигурно изглеж-
даме странно като двойка в очите на дру-
гите. Толкова голям проблем ли е, че имам
толкова по-млад от мен приятел?

Теодора З., Ловеч“

Здравей, Теодора!
Гледала ли си „Титаник“ на Джеймс Ка-

мерън? В този филм героинята на Уинслет
изглежда като леля на героя на Ди Каприо.
А образите на двамата трябва да пресъзда-
дат най-хармоничната и вълнуваща любов-
на история. Сещам се за „твоя случай“ и ко-
гато гледам „По света и у нас“. В екипите
по правило жената е по-стара (или поне та-
ка изглежда) от мъжа водещ. 

Като прочетох твоето писмо, се сетих и
за „По света и у нас“, и за „Титаник“ еднов-
ременно. Няма нищо странно във вашата
двойка. Е, може и да има. Но „Титаник“
грабна доста „Оскари“, а рейтингът на „По

света и у нас“ е завидно висок. 
Проблемът не е, че имаш по-млад прия-

тел. Напротив. Това е нещо много интерес-
но и нещо, за което много жени биха ти за-
видели дори. Да не говорим, че напоследък
даже е... модерно. Знам го от една редак-
торка в женско списание. Преди време зане-
сох текста си „Влюбена съм в баща си“ в
редакцията на същото списание. Текстът
ми разглежда обратния феномен – връзка с
по-възрастен мъж. „Ами, хубав текст, но
проблемът не е модерен“ – каза ми редак-
торката. И не го публикуваха там. „Есте-
ствено, казах си пък аз злорадо, та тази ре-
дакторка е поне на 43 години. Вероятно
има по-млад любовник и затова моят при-
мер не є е модерен.“

Много хора мислят, че жените се обвъ-
рзват с по-млади мъже, за да си докажат, че
не са толкова стари. Готова съм да споря.
Ето, че в твоя случай се е получило обрат-
ното. Според мен се чувстваш неудобно от
годините си и без да искаш, сама си намери-
ла начин да си го припомняш непрекъснато. 

Вярвам ти, че изглеждаш добре. Твоето с
дванадесет години по-младо гадже ми го
подсказва и даже доказва, без да съм те
виждала. Но нека не се лъжем. Остаряваш.
Колкото по-спокойно и по-бързо го прие-
меш, толкова по-добре. Всички ние остаря-
ваме с всеки изминал ден. Най-хубавото е,
че в любовта няма възрасти, моди или зако-
ни. Наслаждавай се на връзката, която
имаш сега. Бъди щастлива с годините си и

с приятеля си!
А как изглеждаш в очите на другите, ня-

ма никакво значение. Още по-малко пък в
очите на възрастна жена, продавачка на
пазара, която какво ли вижда всъщност?
Ще ти споделя какво правя аз. Забелязвам
и се радвам на всички моменти, които мо-
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„Здравей, Мира! 
Хвърлих един поглед на „Бела“, докато ча-

ках в един козметичен салон. От писмата
до теб, които прочетох, отново се убедих в
това, колко сте чувствителни вие, жените.
Пиша ти, но няма да казвам на приятелите
си за това. Предполагам, че ще ме разма-
жат от подигравки. Не е много мъжкарско
да пишеш до рубрика в женско списание.

На тридесет години съм. Приятелката ми
също е на тридесет. Заедно сме вече две го-
дини. Тя ме обича много. Непрекъснато ме
прегръща или ми се обажда, за да ми каже,
че иска да ме прегърне. Сигурен съм, че иска
да се омъжи за мен. Когато стане дума за
това обаче, аз винаги є отговарям, че ни е
рано още. Не знам дали я обичам. Но я ува-
жавам много и ми е много мъчно за нея.
Честно казано, не съм и спирал да се заглеж-
дам по други жени... 

Антон К., Пловдив“

Здрасти, Антон К.! 
Хайде, сега, не било мъжкарско да пишеш

до женски списания. Аз пък толкова ти се
зарадвах. Ами, ти какво си правил в този

козметичен салон? Не споменаваш да си ча-
кал нещастната си приятелка. 

Ще ми се наложи да се правя на мъж, за да
ти отговоря. Това е връзка, братле. Ако не
обичаш – няма какво да правиш там. 

Не задаваш конкретен въпрос, но и така
всичко е ясно. Премести се на по-лека рабо-
та. За теб това означава – смени си... връз-
ката. В тази имаш много работа, която не
можеш да свършиш. Поне не сега. 

Имах приятел, на когото често казвах:
„Непрекъснато ми се иска да те прегърна...
(еди-кой си)!“ А той отговаряше: „Това оз-
начава, че ме обичаш, Миро. Което е много
глупаво.“ 

Не беше глупаво, но аз сама знаех, че ня-
мам бъдеще с този човек. И сега го обичам,
но не сме гаджета. Има жени, които участ-
ват във връзки без бъдеще. Може. Ако зна-
ят, че няма бъдеще. А твоето момиче не го
знае. Надява се и те обича. На теб ако ти е
рано, на нея не є е. 

Сега чак разбирам колегата от едно гер-
манско списание. Та в това списание този
пич е колумнист (отпуснали са му цяла ко-
лонка) и дава съвети. Изпращат му писма и

той им отговаря. Но колкото пъти се заче-
та, установявам, че колегата винаги пре-
поръчва раздяла. Например мъж пише, че па-
пагалът, който е на жена му, е болен и лече-
нието му „гълта“ много пари. Колегата
казва: раздяла. Или раздяла с папагала, или
раздяла между мъжа и жената. Друга ситу-
ация – съпруг е натресъл на жена си овдовя-
ла свекърва. Раздяла. Или със свекървата,
или между двамата съпрузи. Това семей-
ство ли е, или родова сбирка? Никога никак-
ви объсждания, никакви анализи и прочие. 

Всъщност колегата може би има какво да
каже, но главният редактор на списанието не
му отпуска повече място и той няма как да
се разгърне. Чудех се кога ли ще ми се наложи
да го цитирам този човек, този висококомпе-
тентен съветник. И ето, ти си ми поводът. 

В твоя случай и на мен не ми трябваше
цяла страница, защото нямам какво много
да ти кажа, освен „Разделете се!“.

Твоя Мира

гат да ме подготвят за навършването на
четиридесетата ми година. Например ци-
ганчетата по улиците ми викаха „Лельо,
дай 10 стотинки“ още когато бях на 20 го-
дини. Тогава се обръщах възмутено към

тях: „Имам 10 лева, можеш ли да ми вър-
неш?“ В момента съм на 30. Повечето ци-
ганчета имат пълно основание да ми ви-
кат „лельо“. Използвам същата реплика за
отговор, но говоря по-спокойно. Понякога

им давам пари. Но когато ми кажат „ка-
ко“, не им давам. Не обичам да ми се под-
мазват. И както казах, няма какво да се
лъжем. Всички остаряваме.

Твоя Мира

Неочаквано писмо от един Адам



Ш
ефлерата навлезе
в България заедно
с демократични-
те промени. Тя е

изключително декоративно
растение – храстче или дори
дръвче. На пазара се предлагат
няколко вида с различни листа –
от 5 до 12 дяла. За по-сенчести
помещения е подходяща зелена-
та шефлера. При по-осветени

пространства изключително
ефектни са пъстролистните
форми (с нашарени с яркожълто
листа). Често в една по-голяма
саксия се засаждат по няколко
растения, наклонени с бамбуко-
ви пръчки в различни посоки. Та-
зи аранжировка е подходяща по-
скоро за големи, топли и светли
офиси или за широки съвременни
жилища. Растението може да

достигне над 2,50 м височина.
Заради „ръста“ є аз лично съм
кръстил шефлерата шефско
цвете.

Съществуват и миниатюрни
форми, подходящи за по-ограни-
чени пространства.

ЧЕСТО ПРЕСАЖДАНЕ

Растенията се нуждаят от
често пресаждане през про-
летта в по-големи съдове, за
да се развиват пълноценно.
Много рядко в зимна градина
шефлерата може да цъфне с
оригинални, подобни на пипала
цветове. Заради тях в субт-
ропиците цветето е извест-
но като дърво октопод.

Шефлерата не се

отглежда трудно

�
Температурата трябва да
е поне 13–15 °С през зима-

та, но не по-висока от 21 °С
през останалите сезони.

�
Светлината трябва да е
обилна, но не пряка.

�
През зимата се полива ряд-
ко, но през останалото вре-

ме – обилно. Шефлерата обича
честите пулверизации и изкъп-
ване с хладка вода в банята.

�
Листните въшки често я
нападат и затова е нужно

неколкократно да я пръскате с
препарати през годината.

�
Макар и трудно, може да
се размножава в домашни

условия. Правят се стъблени
резници, които се държат на
топло – в смес от торф, пясък
(или перлит).

Илко СЛАВЧЕВ, 
ландшафтен архитект
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ЦВЕТЯЦВЕТЯ

10 години „Арена на красотата“
Традиционното изложение за парфюмерия, коз-
метика, фризьорство, маникюр и SPA навърши
10 години. По случай юбилея организаторите
подготвиха много изненади за своите партньо-
ри, клиенти и потребители. Юбилеят беше от-
белязан със стилен купон с участието на модна
агенция „Визаж моделс“, както и на певицата
Хилда Казасян и шоумените Димитър Рачков и
Робин Кафалиев. Рекорден брой компании от
козметичния сектор участваха в това издание. 
За първи път на Арената се представиха и ком-
пании от Италия, Турция и Гърция, което

превърна изложението в международен форум на
красотата. Новост бе презентирането на една
уникална козметична марка – най-голямата фар-
мацевтична компания в България „Актавис“
представи серията медицинска козметика
Decubal, която е разработена и наложена през
последните 30 години в скандинавските страни и
се произвежда в заводите на „Актавис“ в Дания и
Норвегия. 
Decubal съдържа изцяло натурални съставки и
се използва като козметично превантивно сред-
ство, като серията е ефективна и за допълни-
телни грижи при суха и проблемна кожа.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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Euphorbia pseudocactus
Euphorbia Lophogona

Euphorbia Tirucalli

Еуфорбията 
не боледува, не изисква прекале-
на топлина в стаята и не се
нуждае почти от никакви гри-
жи. Тази млечка прилича на кла-
сическия кактус посред мекси-
канските пустини (от каубойс-
ките филми). Има си и бодли,
които не са страшни. 

След няколко години добрува-
не в дома ви млечката се сдоби-
ва с мощно, разклонено стъбло.
Пресажда се рядко, полива се,
когато ви замъчат съвестта и
смътното чувство за дълг към
живата природа. Тази ефектна
кактусоподобна млечка не е
капризна към почвената смес, в
която е засадена, но „иска“ да
бъде близо до прозореца. При по-
вече светлина еуфорбията рас-
те лесно и безпроблемно. Поня-
кога покрай бодлите по ръбес-
тите стъбла на растението се
появяват и множество дребни
листа. Ако не им обръщате
внимание, те си пожълтяват и
опадват. Само трябва да ги по-
метете ☺. 

На Еuphorbia pseudocactus по
големина могат да съперничат

малко други растения – предим-
но драцени, юки, фикуси и пал-
ми. Но те ще ви създават много
повече проблеми от различно
естество. Еуфорбията има 

интересни роднини
с библейска слава – 

Исусовия венец и Коледната
звезда. 

Ако ви хареса да отглеждате
вкъщи еуфорбия, можете да си
подарите и други, още по-ориги-
нални едрогабаритни нейни бра-
товчеди – Euphorbia Lophogona
или Euphorbia Tirucalli (дръвче,
високо над метър, което вмес-
то листа има удължени меки
иглици). Еuphorbia obesa e също
кактусовидно растение, но без
бодли. В началото е тумбеста,
но като порасне, става цилинд-
рична. Стъблото є е с осем реб-
ра и по върха є през лятото се
струпват ароматни бели цве-
тове. 

Всички еуфорбии са самата
мечта за цветаря – големи, ори-
гинални и се отглеждат изклю-
чително лесно. 

Илко СЛАВЧЕВ, 
ландшафтен архитект
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Ако желаете в дома си високо почти до тавана, но невзискателно и не много скъпо растение, 
изберете Euphorbia pseudocactus. Добрата новина е, че вместо да го купувате, можете 

да го „чопнете“ от приятели и да го вкорените чрез резник. 
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ѕѕ
аниката и истерията
набират скорост ла-
винообразно – денят
Х чука на вратата, а

темите за разговор вкъщи бър-
зо се изчерпват или винаги се
свеждат до една – изпита. И
производните є: къде точно ще
кандидатства детето; в какъв
ред да запише желанията си;
докъде е стигнал с ученето на
темите Иван, Милен, Ана... 

Ти не можеш да вземеш изпита
вместо своя наследник, но мо-
жеш да направиш така, че по
време на изпита той да се
чувства колкото е възможно по-
спокоен и уверен в знанията си.

Различни ученици –
различни подходи
Колкото са различни ученици-

те, толкова различни са и реак-
циите, подходите и отношени-
ята към един изпит. Ученици
перфекционисти, ученици непу-
кисти, ученици паникьори... То-
ва, което ги обединява, са изпи-
тите. Затова на въпроса, как

да помогнеш на детето ти да
учи, няма универсален отговор.
И никой по-добре от самия ро-
дител не може да избере верния
подход.

Ема, 14 г., 
кандидатгимназист

Ема е много неспокойно дете
и до тази възраст не е успяла да
разбере, че изпитите не са клоп-
ка, а начин да успее, като пока-
же знанията си. Макар че е при-
лежна ученичка, последовател-
на в знанията и мотивирана да
учи, когато наближи време за
изпит или тест, тя изпада в уп-
лах. Започва истерично да пов-
таря, че не е подготвена дос-
татъчно. Което допълнително
я травмира и тя не може да из-
лезе от порочния дяволски кръг.
„Каква полза? Защо да ходя на
изпит, като така или иначе ще
се проваля!“ – досажда тя на
всички с безсмислените си въп-
роси. В деня преди изпита обик-
новено не може да спи, а когато
влезе в изпитната зала, тотал-

но „изключва“: пред очите є
причернява, ушите є бучат, ръ-
цете є треперят... Съответно
в подобно неадекватно състоя-
ние тя не само се чувства зле,
но и въобще не може да се кон-
центрира върху изпитните за-
дачи. И лошият резултат не
закъснява. Жалко, защото вър-
ху материал, по който Еми мо-
же да говори свободно с часове,
тя излага посредствени и неза-
доволителни знания. 

Анита, 14 г., 
кандидатгимназист 

Тя е отличничката на класа.
Винаги е радвала родителите си
с безупречни знания и оценки, а
те от своя страна винаги са є
имали доверие. Затова дори не я
„държат изкъсо“, не я контро-
лират. Веднъж обаче майката
на Анита, след като случайно
влиза в училищния сайт, разби-
ра, че дъщеря є е пропуснала
учебни занятия. След като се
свързва с класната є, научава,
че Ани не само често отсъства
от училище, но и изостава с
учебния материал. Майката
разказва, че след като се опита-
ла да потърси сметка на дъще-
ря си, чувствителната тий-
нейджърка избухнала в сълзи и
затръшнала вратата зад гърба
си. Заключена в стаята си, тя

дълго време отказва да говори с
родителите си.

Оказва се, че като отявлен
„зубър“ Анита дълго време е би-
ла аутсайдер и не е можела да си
намери приятелки. Отскоро
обаче тя се събрала с няколко
нови дружки, които не били от
най-ученолюбивите. За да спе-
чели уважението им, тя решила
да се отърве от репутацията
си на зубрачка. И за да не се „из-
ложи“, започнала да бяга от учи-
лище. Солидарно с новите си
приятелки. Пред тях тя си из-
воювала доверие и авторитет.
По думите є те „я карат да се
чувства важна“. Жалко, защо-
то, ако не посещава частни уро-
ци, за да навакса пропуснатите
знания, Анита сигурно няма да
изкара добри оценки на изпити-
те през лятото.

Дейвид, 13 г., 
кандидатгимназист 

Дейвид е много будно и амби-
циозно дете и старанието му
граничи с перфекционизъм. Но
думата „изпит“ винаги извиква
у него умопомрачение. Той се
побърква от учене, защото не
се задоволява с нищо, освен с
най-доброто, и не би се прими-
рил, ако изпитът не мине добре.
Затова и в предизпитен период
той буквално се „изключва“ от

ТИЙНТИЙН

Истерията
ииззппииттии

Истерията
ииззппииттии

Предстоящите кандидатгимназистки, 
кандидатстудентски и всякакви други 

кандидатдрами предвещават за 
„потърпевшите“ нечувано горещо лято. 

Това е и моментът родата 
до девето коляно да се залюшка 

в неравноделния ритъм 
на предизпитната треска. 
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живот – не излиза с дни от ста-
ята си. Цялото си време пре-
карва в учене, защото е убеден,
че когато прави нещо различно,
си губи времето. Родителите
му не на шега се притесняват
за него. Опитват се да му отв-
личат вниманието, предлагат
му да излязат заедно на пица-
рия, да гледат домашно видео,
но винаги остават разочарова-
ни, защото момчето предпочи-
та да се затвори с учебниците
в стаята си. 

Отзивите за него в училище
винаги са възторжени, а оценки-
те – отлични по всички предме-
ти. Но той не спира да учи. И
това са само изпити за гимна-
зия, а какво ли ще се случи, като
дойде време да кандидатства в
университет?! 

Наръчник 
за родители 

в неволя

��
Ако се случи детето ви да
има проблеми при усвояване

на учебния материал, вие тряб-
ва да му помогнете. Като, раз-

бира се, не бива да изпадате в
крайности – да го наказвате или
вие да му пишете домашното
например.

��
Не му помагайте непрекъс-
нато – в тази възраст не е

необходимо постоянно да му
„държите ръчичката“ или да му
четете уроците на глас. Ваша-
та задача е да го научите да ра-
боти самостоятелно. 

��
В случай че изисквате от
него да ви помага в домаки-

нската работа, дни преди из-
питните дати отменете тези
му задължения. 

��
Научете го на балансирано
учене. Не се налага в дните

преди изпита да се „сдухва“ от че-
тене. Планирайте заедно матери-
ала за преговор, така че да прик-
лючва с подготовката до петък
вечер, и през уикендите почивай-
те. Така тийнейджърът ще е спо-
коен, че няма всичко да му се сто-
вари на главата в последния мо-
мент. Ако по време на учене не
вдига глава от учебника с часове,
посъветвайте го на всеки половин
час да прави малки почивки – така

ученето ще е по-ефективно. 

��
Ако вашият тийнейджър
учи насила, опитайте се да

го мотивирате, като поканите
приятелите му у вас, за да учат
заедно за изпитите. Така хем ще
им бъде по-приятно, хем ще мо-
гат да си обясняват един на
друг онова, което не са разбрали.

��
Помогнете му да разбере
какво точно изискват от

него в училище. Често, когато
учителят е казал да си прегово-
рят урока, децата го прочитат
веднъж и след 10 минути са
приключили вече дори с домаш-
ното. Особено ако по телевизи-
ята върви интересен филм.
Обяснете му, че уроците, за да
бъдат научени, трябва да бъ-
дат разбрани. 

��
Посъветвайте го да си пра-
ви план на основните теми

в урока, да подчертава най-важ-
ните термини и да си търси но-
вите думи в речника. Както и
да пререши задачите, с които
не е успял да се справи в клас. 

��
Ако тийнейджърът ви има
проблеми с някой учител,

насърчете го сам да отиде и да
разговаря с него. Ако е необхо-
димо, вие също поискайте сре-
ща с учителя. 

��
Помогнете му да открие
своя метод на учене. Някои

деца имат зрителна памет,
други предпочитат да учат
уроците си на глас. Някои оби-
чат да учат на музика, други
имат нужда от тишина. Нека
детето ви се замисли кой е най-
успешният за него път към зна-
нието.

��
Ако има лоши оценки, не го
лишавайте от хобито му.

Не бързайте да му забранявате
да спортува, да свири на китара
или да се среща с приятелите
си. Хобито помага на подраст-
ващите да се развиват. Наказа-
нието в случая не е решение, то
с нищо не би помогнало. Вместо
да го лишавате от любимите
неща, поговорете с него и го на-
учете да си разпределя правил-
но времето. 

��
Ако ти или детето ти
сте притеснени заради

предстоящите изпити, то то-
гава първо въведете ред в къ-
щата си. Разчистете заедно
малко място, най-вече в стая-
та, в която учи. Изхвърлете
всичко от бюрото и чекмедже-
тата, което детето ти не
ползва: стари записки, минало-
годишни учебници. Децата чес-
то забравят кое къде са оста-
вили и губят доста време в
„преследване“ на химикалка,
учебник, острилка... Всичко
трябва да си бъде на мястото.
Дори и файловете в компютъ-
ра му трябва да имат прости
заглавия и лесен достъп за отк-
риване, в случай че учи на ком-
пютър. Подредеността ще по-
могне на детето ти да има
усещане за ред и контрол над
ситуацията, ще му вдъхне уве-
реност и спокойствие. 

��
Отваряйте прозореца, за да
пускате свеж въздух, поне

за 5 минути на всеки час. 

��
Не се заблуждавайте, че
щом детето има добри

оценки в училище, то може да се
справя и само. На тази възраст
подрастващият винаги има
нужда от родителска подкрепа. 

Теодора СТАНКОВА
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„ЗАКУСКА ЗА ШАМПИОНИ“
За да успее, кандидатгимназистът трябва да се чувства сит
и спокоен. А за целта трябва да се храни правилно. Особено
в деня на изпита!
Закуската ще бъде пълноценна и ще „нахрани“ и мозъка на канди-
датгимназиста, ако съдържа храни, богати на протеини: сирене, ки-
село мляко, лесно смилаемо месо, пълнозърнест хляб, ориз, паста, свежи
плодове и заленчуци. Купа овесени ядки е добро решение, ако дете-
то ти я обича. Друго примерно меню е яйце върху тост от пъл-
нозърнест хляб в съчетание със свеж плод. Така ще си сигурна, че ми-
нималното количество енергиен заряд е налице. 



П
рез изминалия месец Българската фе-
дерация по спортни танци и клуб по
спортни танци Paradise dance – Плов-
див, бяха организатори на две от най-

важните състезания в спортния календар
за тази година – Държавно първенство за
2007 г. и VI международен турнир по
спортни танци, валиден за световната
ранглиста. Тридневният танцов маратон
събра в 14-а палата на панаирното градче в
Пловдив стотици приятели на спортните
танци, дошли да се насладят на магията на
това изкуство. 

В надпреварата на държавния шампионат
взеха участие 240 двойки, възпитаници на
40 клуба по спортни танци от страната.
Под блясъка на прожекторите застанаха
най-успешните български двойки – шампио-
ни на България в различните възрастови ка-
тегории: �деца до 9 години/многобой – Лю-
бослав Стоев и Веселина Бирбучкова от
клуб „Гранд“, Хасково �деца до 11 годи-
ни/латиноамерикански танци – Илия Пет-
ков и Надежда Янакиева, клуб „Фантасти-
ка“, Добрич �юноши/латиноамерикански
танци – Петър Даскалов и Юлия Андроно-
ва, клуб „Фантастика“, Добрич �младе-
жи/многобой – Живко Иванов и Дорина
Миткова, клуб „Бургас 75“, Бургас. 

Шампиони на България в група 
над 19 години в категория „Стандарт“
станаха любимците на всички 

Салваторе Тодаро и Виолета Янева, 
а в категория „Латина“ първи станаха
Атанас Гендов и Яна Акимова.

Двойките шампиони на държавното пър-
венство за годината Салваторе Тода-
ро–Виолета Янева и Атанас Гендов–Яна
Акимова триумфираха и на международния
подиум, като спечелиха първите места и на

VI международен турнир по спортни тан-
ци IDSF Plovdiv OPEN 2007. Участниците в
този международен форум бяха 435 състе-
зателни двойки от България, Хърватска,
Унгария, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия,
Турция, Украйна. 

Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки Димитър РОЗОВ
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ДАНСИНГДАНСИНГ

VI международен турнир
по спортни танци

VI международен турнир
по спортни танци

Заместник-председателят на ДАМС проф. Веселин Маргаритов на награждаването 
призьорите на VI международен турнир по спортни танци

Шампиони на България за 2007 г. в категория

„Латина“: Атанас Гендов–Яна Акимова – I-во мяс-

то; Атанас Месечков–Ана Дончева – II място;

Рангел Спиров – Антоанета Попова – III място

Любимците 

на публиката

Салваторе 

Тодаро – 

Виолета Янева 

в ритъма на

фокстрот

Формейшън 

№ 1 на България
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ПО ПОВОДПО ПОВОД

С
поред известната макси-
ма на Фройд самолюбието
на човечеството е понес-
ло три големи оскърбле-

ния от страна на науката. Пър-
вото – когато Коперник доказ-
ва, че Земята не е център на
вселената, второто – когато
Дарвин оборва божествения му
произход. А третото и най-
чувствително оскърбление чо-
вешката мания за величие
претърпява от психоанализата,
която открива, че нашето „аз“
съвсем не е господар в собстве-
ния си дом.

Идеята на Фройд да съпоста-
ви своя принос с революционни-
те открития на двама колосал-
ни предшественици е дръзка, но
не е лишена от основания. Тя ни
насочва и към още нещо – към
поредицата от идентификации
и съперничества с различни ку-
мири, които бележат пътя на
собственото му развитие.
Всъщност Фройд винаги е
твърдял, че неговите лични пре-
живявания имат значение само
ако са във връзка с науката (раз-
бирай – психоанализата). Но и
винаги се е държал така, сякаш
въпросната наука го е предопре-
делила за някакво специално свое
намерение, което той е трябва-
ло само да разкрие и оправдае.

Предопределено 
величие 

Когато се родил, възрастна
селянка му предрекла, че някога
ще стане велик човек, по-късно
пък гадател му предсказал, че
ще стане премиер. Самият

Фройд си спомня, че когато бил
на 7 години, баща му казал: „От
това момче нищо няма да изле-
зе!“ Той не спира да се връща
към този травмиращ момент
през целия си живот. Виждаме
го на снимка – 11-годишен, изп-
равен до седналия си баща, виж-
даме го и вече 18-годишен, в схо-
ден мизансцен до майка си. Об-
щото между двете снимки е
един натрапващ се детайл – в
дясната си ръка всеки от роди-
телите му държи книга. Посла-
нието е недвусмислено. Но нека
вметнем, че майка му Амалия е
от интелектуално потекло –
баща є е коментатор на Арис-
тотел и на антични текстове
върху катарзиса.

Дарвин и Гьоте 
му „избират“ 

професия
Семейната традиция най-ве-

роятно изиграва роля за първо-
началното намерение на Фройд
да следва право. След известно
колебание обаче той избира ме-
дицината със следната роман-
тична аргументация: „В онези
младежки години не изпитвах
особено предпочитание към по-
ложението и дейността на ле-
каря, впрочем по-късно – също.
По-скоро ме движеше някакво
любопитство, което обаче се
отнасяше повече до човешките
отношения, отколкото до при-
родните обекти... Властно ме
привличаше актуалното тогава
учение на Дарвин, понеже то
обещаваше да постигне изклю-
чително разбиране на света. И

зная, че прекрасното есе на Гьо-
те „Природата“ на една публич-
на лекция малко преди матура-
та ме тласна към решението да
следвам медицина.“ 

Не е лесно 
да си евреин

В университета Фройд се
сблъсква с първото си разочаро-
вание. „На първо място ме за-
сегна това, че от мен очакваха
да се чувствам непълноценен и
чужденец, защото съм евреин.“
Значимата последица от тези
университетски впечатления е,
че отрано се запознава с участ-
та да бъде в опозиция, което
създава у него основата за изве-
стна независимост в мислене-

то. Устремява се към академи-
чен път в медицинската наука и
започва още като студент да
работи върху хистологията на
нервната система във физиоло-
гическата лаборатория на
Ернст Брюке. Брюке е с 14 годи-
ни по-голям от него, подкрепя го
морално и многократно мате-
риално и именно с неговото
застъпничество Фройд замина-
ва през есента на 1885 г. за Па-
риж на специализация при прочу-
тия д-р Шарко. Преди това оба-
че се дипломира като доктор по
обща медицина – доста късно,
едва през 1882 г., защото, както
сам признава, не бил „особено
старателен студент“. 

Поради бедността си се раз-

110 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА EДИПОВИЯ КОМПЛЕКС

Конквистадорът на модерносттаКонквистадорът на модерността
Името му се споменава почти от всеки и почти по всякакъв повод. 
Но малцина знаят нещо за самия него, а още по-съмнително е 
да са чели всичките му трудове. Три достатъчни причини, 
за да разкажа за Фройд.
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минава с научното си поприще.
И на косъм се разминава и със
славата, когато през 1884 г. изс-
ледва кокаина. Той открива анал-
гетичните му свойства, допус-
ка анестетични такива, но ги
неглижира. Карл Колер ще ги изс-
ледва по-късно и ще се увенчае с
популярност, но това няма да
развали добрите им отношения.
Фройд обаче е нетърпелив и 

експериментира
кокаина 

върху себе си 
Не изпитва зависимост, не

страда и не предполага опасно-
стта, която го грози – да навре-
ди на друг човек. По-късно
Фройд утежнява състоянието
на приятеля си Флайшел, кого-
то лекува с... кокаин. Резул-
татът са остра критика в ме-
дицинските среди, накърнена ре-
путация и една снимка на Флай-
шел, с която младият Зигмунд
никога няма да се раздели…

През 1885 г. той е специали-
зант в Париж при д-р Шарко,
където наблюдава случаи на
хистерия и ефекта на хипноза-
та и сугестията върху тях.
Шарко създава и премахва симп-
томи със слово и това не е шар-
латания, както смятат профе-
сионалните среди във Виена.
Сам скептичен първоначално,
Фройд ще сподели впослед-
ствие: „Излизам от уроците
му като от „Нотър Дам“ (про-
чутата парижка катедрала –
бел. ред.). Дали зрънцето ще до-
несе плод един ден, не зная. Това,
което зная, е, че никое друго чо-
вешко същество не ме е докос-
вало по този начин.“ 

Зрънцето 
ще даде плод 

Но по-късно. А преди това
Фройд ще засвидетелства
преклонението си пред автори-
тета на Шарко, като кръсти
първия си син на него – Жан-
Мартен. Междувременно и дру-
га ключова личност се е появила
в живота му – уважаваният ви-
енски лекар Йозеф Бройер и не-
говата прочута пациентка Ан-
на О. Тя става кръстница на ме-
тода си на лечение, като го на-
рича talking cure (лечение чрез

разговор). Години по-късно, ко-
гато се връща назад във време-
то, Фройд дава висока оценка
на катартичния метод (д-р
Бройер го нарича катарзисен)
като непосредствен предвест-
ник на психоанализата и като
нейно ядро. Но самият Бройер
не е готов да направи прехода
от катарзис към психоанализа,
при все че е държал в ръцете си
ключа към него. Може би защо-
то, както отбелязва Фройд в
едно писмо до Стефан Цвайг:
„Въпреки големия си интелек-
туален потенциал, нямаше ни-
що фаустовско в неговата при-
рода.“ Обаче изпуснатият от
д-р Бройер ключ не е взет авто-
матично и от самия Фройд. И
той не е готов за разкритията,
които му предстои да направи,
макар след време да отбележи,
че много от изказванията на
Бройер и Шарко са можели да го
доведат до откритията му и
по-рано. И сам ще отчете изве-
стна собствена незрелост: „Но
тогава не разбрах мисълта на
тези авторитети, те ми бяха
казали повече, отколкото сами
знаеха или бяха готови да ка-
жат. Чутото от тях дремеше
безучастно у мен, докато не
проби като привидно оригинал-
но прозрение по време на изслед-
ванията върху катарзиса.“ 

Неговото 
друго „аз“

Прагът, в който се препъва д-
р Бройер и който отказва да
прекрачи, е докосването до сек-

суалността в произхода на нев-
розите. Това е кръстопътят,
от който пътищата им ще се
разделят и за който Фройд ще
каже: „Развитието на психоана-
лизата ми струваше неговото
приятелство. Не ми беше лесно
да платя тази цена, но нямаше
как.“ Еволюцията на идеите на
Фройд е немислима без Бройер и
Шарко, но приятелството му с
един берлински оториноларинго-
лог – Флис, изиграва ролята на
онова, което по-късно се преце-
нява като собствената му ана-
лиза. Флис е с 2 години по-млад,
но по-успял и в професията, и в
живота. В него Фройд вижда
идеализирания образ на самия се-
бе си, нарича го „моето друго
„аз.“ Кореспонденцията между
двамата, започнала още през
1887 г., съдържа хрониката на
зараждането на психоанализата.
Фройд решава да приложи върху
себе си принципите на своя ме-
тод, да анализира сънищата си и
спомените си и да споделя в пис-
мата си до Флис своите наблю-
дения. Междувременно от 1892
г. той постепенно се отказва
от хипнозата и въвежда метода
на свободните асоциации, кога-
то една пациентка го моли да не
прекъсва непринудения ход на
мислите є. Именно в писмо до
Флис за пръв път се появява 

хипотезата 
за едиповия 

комплекс 
Година след смъртта на баща

си (Фройд окачествява това съ-
битие като „най-мъчително-
то“ в живота на мъжа), на 15
октомври 1897 г., той пише:
„Открих у себе си, както и нав-
сякъде впрочем, чувства на лю-
бов към майка ми и на ревност
към баща ми, чувства, общи за
всички малки деца...“ Така той
интуитивно предсказва, че фор-
мулираната 23 века по-рано
идея в трагедията на Софокъл
„Едип цар“ ще бъде изведена от
сцената на драматургията и
ще бъде приложена в областта
на човешките отношения. 

Поетите 
и писателите като

психоаналитици
Известно е твърдението на

Фройд, че за човешката психоло-
гия поетите и писателите зна-
ят повече, отколкото психоана-
литиците, и че изучаването на
литературата е основна част
от програмата за формиране на
аналитиците. Самият той е на-
учил испански, за да чете Серван-
тес, на осем години е започнал да
чете Шекспир в оригинал и нико-
га не е спирал да го препрочита.
Интересува се от съвременните
френски романисти, но за свои
учители посочва английските и
шотландските писатели. 

През 1900 г. публикува първия
си самостоятелен труд „Тълку-
ване на сънищата“, посрещнат
с ледено мълчание от научната
общност. През 1902 г. кореспон-
денцията му с Флис приключва
с кавги и взаимни обвинения в
кражба на научни идеи. Посте-
пенно около Фройд започва да
гравитира малка група съмиш-
леници, които се събират в т.
нар. кръжок в сряда, който през
1908 г. прераства в психоанали-
тично дружество. 

Сближаване с Юнг
Но едва сприятеляването му с

швейцарския психиатър Карл
Юнг ще донесе край на изолация-
та му и международно призна-
ние на идеите му. Освен това
Юнг е и първият неевреин, кой-
то практикува психоанализа. Та-
ка психоанализата излиза извън
рамките на „интелектуалното
еврейско гето“, в което е била

Австрийските 50 

шилинга с образа на Фройд
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принудително заточена дотога-
ва. Фройд натоварва Юнг с мно-
го от своите надежди и когато
през 1910 г. на втория конгрес по
психоанализа се създава Между-
народната психоаналитична асо-
циация, именно по негова пре-
поръка за пръв президент бива
издигнат Юнг. Друго важно
признание за психоанализата
пристига отвъд Атлантика.

„А знаят ли те, че
им носим чумата?“
През 1909 г. Фройд е поканен в

Америка, където излага разви-
тието и съдържанието на пси-
хоанализата в пет лекции, изне-
сени в университета „Кларк“ в
Уустър, Масачузетс. Казват,
че когато акостирали на прис-
танището в Ню Йорк, той се
обърнал към придружаващите
го съратници Юнг и Ференци с
думите: „А знаят ли те, че ние
им носим чумата?“ Резул-
татът от „разпространение-
то на заразата“ в Новия свят
му дава удовлетворението на
завоевателя: „В Европа се усе-
щах презрян, а тук бях приет
като равен сред първите.“
Всъщност сравнението със за-
воевател съвсем не е фриволно
– самият той ще се идентифи-
цира с Христофор Колумб де-
вет години преди това в една
фраза, адресирана до Флис: „Аз
не съм човек на науката, аз по
темперамент съм конквиста-
дор.“ Но конквистадорите съ-
що са обречени на предател-
ства и самота. От 1911 г. пръв
Алфред Адлер ще се отдалечи
от него, ще го последват Вил-
хелм Щекел и Юнг. Напускат го
едни от най-талантливите уче-
ници и последователи, но му ос-
тават други – Абрахам, Ферен-
ци, Ранк, Джоунс, Брил... 

Обвинения 
в авторитарност
Фройд е бил обвиняван, че е

властен и изисква от своите
последователи сляпо и безпре-
кословно подчинение към докт-
рината си. На това той ще опо-
нира така: „Ще си позволя да
отбележа, че един нетолеран-
тен и обладан от мания за не-
погрешимост човек никога не
би събрал около себе си толкова

много духовно издигнати люде,
особено ако като мен не разпо-
лага с някакви практически при-
мамки.“ Да, Фройд се е разделял
със съмишленици в името на ка-
узата, така както се е разделял
и с част от себе си. На 22-го-
дишна възраст променя рожде-
ното си име от Сигизмунд на
Зигмунд. Дни преди 29-ия си
рожден ден изгаря всичките си
записки (ще го прави и по-на-
татък, пак периодично). За да
отбележи някакъв голям прелом
в живота си, защото трябва да
преосмисли всичко отначало… 

И още с изграждането на тео-
ретичните конструкции на пси-
хоанализата ще излиза извън
нейните рамки и ще търси ней-
ното приложение и в други сфе-
ри, като признава, че „тук-
там“ се отклонявал от пътя
си, за да задоволи „подобен свой
немедицински интерес“. Но ще
го прави по-често, отколкото
го казва или си дава сметка за
това – когато изследва отцеу-
бийството на Достоевски, един
спомен от детството на Лео-
нардо, скулптурата на Мойсей
на Микеланджело, хумора, въп-
росите на религията или на кул-
турата. И в края на живота си,
когато пише историческия ро-
ман „Мойсей и монотеизмът“. 

Артист или лекар
Накрая сам ще заяви: „След 40

години медицинска практика се
познавам достатъчно, за да
зная, че никога не съм бил док-
тор в чистия смисъл на дума-
та.“ Смяната на интересите
си той определя като „регре-
сивно развитие“ и го обяснява
така: „Моят интерес направи
завой, който продължи цял един
живот през природните науки,
медицината, психотерапията, а
после се завърна към културни-
те въпроси, които ме бяха пле-
нили далеч преди това, още ко-
гато току-що бях навлязъл във
възрастта да разсъждавам.“

Собственото му творчест-
во се отличава със забележи-
телни литературни достойн-
ства, но сам той никога не се е
считал за артист и не се е ин-
тересувал от модерното изку-
ство. На пастор Пфистер, кой-
то се опитва да го заинтригува
с някои от актуалните по оно-

ва време експресионисти, пише:
„Знайте, че в обикновения жи-
вот (извън практиката си) съм
ужасно нетолерантен към луди-
те, не откривам друго освен
вредното у тях и съм за тези
артисти именно онова, което
вие стигматизирате като фи-
листер, еснаф и педант.“

Бил е на 18 години, когато
Троя е ексхумирана и археологи-
ята го влече. 

Завиждал е 
на Шлиман 

И го е имитирал по свой начин
– в страстта, с която цял жи-
вот е колекционирал археологи-
чески предмети. Археологията
за него е метафора за психоана-
лизата: „Трудно ми е и на мен
самия да повярвам, че подобно
на Шлиман съм изровил една
друга Троя, считана за мит.“
Разкопките му в археологията
на човешката душа обаче и днес
са част от онова, което опре-
деляме като модерността.

Когато е споходен от славата
на откривател, към която та-
ка се е стремял, ще признае на
племенника си Сам в Англия, че
тя вече е бреме за него. 

Драматични загуби
Изгубил е дъщеря си Софи през

1920 г., а в следващите години
към нея ще се прибавят
смъртта на тригодишния му
внук Хайнц (син на Софи), някол-
ко драматични загуби на пле-
менници, първото диагностици-
ране на рак на челюстта му през
1923 г. Ще си отидат от този
свят и някои негови съратници
– Хуг-Хелмут, Виктор Тауск,
Карл Абрахам, Лу Андреас Сало-
ме. Удовлетворението от успе-
хите на дъщеря му Анна като
психоаналитик ще се вгорчава

от бащината му тревога, че тя
едва ли ще си намери партньор в
живота някой ден. Ще следват
нови изпитания на съдбата –
настъплението на фашизма в
Германия, аутодафето на негови
книги в Берлин през 1933 г. Оба-
че умората сякаш прозира далеч
преди това, още през онази 1923
г., в която пише на Сам: „Спом-
ни си, че аз съм вече един стар
човек.“ Отнася се с известно
хладнокръвие (дали да не кажем
„безразличие“?) към собствена-
та си смърт и надвисналата
много по-непосредствено от ре-
цидива на рака опасност – поя-
вата на нацистите във Виена.
„Смърт като всяка друга“ – бил
казвал. И дълго ще отлага отпъ-
туването си от Виена. Може би
защото далеч преди това е ус-
тановил символичната връзка –
заминаването е равносилно на
смърт…

Фройд винаги е бил 

скептичен 
към биографите 

и през 1936 г. пише: „Биографич-
ната истинност е недостъпна,
непостижима.“ Но много по-ра-
но, в едно писмо да бъдещата си
жена Марта, ще сподели и дру-
го: „Що се отнася до биографи-
те – нека се оплакват! Ние ня-
маме никакво желание да пра-
вим тяхната работа лека: все-
ки от тях ще има основание в
своя личен маниер и подход да
обясни развитието на героя.“

Това и само това е основание-
то, което ме оправдава да ви
предложа този прочит. Но ако
търсите още поводи – Фройд се
е родил във Фрайберг (Моравия,
днешен Прибор) точно през май
(на 6 май, по нашенски – Гергь-
овден), точно преди 151 години. 

Розалина ДОЧЕВА

С дъщеря си Анна



Новият балсам 
на Pantene е 
без отмиване
Бърз грим, бързо кафе, бързо ре-
шение – ежедневието на модер-
ната жена е разграфено по часов-
ник. А време за грижа за косата
не остава. Сега благодарение на
трите варианта на балсамите
Pantene Pro-V без отмиване та-
зи грижа стана много по-лесна.
Оригинални, леки, с революцион-
на формула, балсамите Pantene
без отмиване подхранват косъ-

ма, без да го натоварват. Без значение какъв фа-
сон на косата си искате да постигнете – права,
къдрава или просто блестящо боядисана, – бал-
самите Pantene без отмиване ще ви помогнат да
укротите гривата си и да є придадете мигнове-
но блясък. След използването на тези продукти
косата ви ще е по-силна, по-здрава и по-подат-
лива за оформяне в прическа.

IsaDora – 
последвай мечтите си
Пролетната колекция на IsaDora Cool Spring е
романтична. Сенките за очи в платиненосиво,
бледосиньо, блестящо розово, нежно кафяво и
златен кехлибар са като живителна сила за

окото. Лицето ви ще е безупречно в нежните
оттенъци на коралово и розово, поднесени с
изключително фината структура на ружа
Perfect Powde Rouge. Можете да го скулпти-
рате съвършено с ружа стик Express Blusher
Stick. 
Специално внимание заслужава хидроактивният
тонален крем с SPF 6, с чиято помощ ще прого-
ните нежеланото лъщене от кожата си. Той хар-
монира с естествения цвят на кожата, контро-
лира блясъка и изравнява тена. Съдържа чиста
арктическа термална вода, богата на магнезий,
натрий и калий, които хидратират и освежа-
ват. Hydroxylitol™ (захар от бреза) регулира ес-
тествения хидробаланс на кожата в дълбочина.
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то няколко фройдистки твърдения, разобличени от съвремен-
ната психология. 

„Всички жени завиждат на мъжете 
заради пениса.“
Теорията, че момиченцата развиват завист към пениса още от
детския пясъчник, когато наблюдават как момченцата се фукат с
пишлетата си, е, меко казано, несъстоятелна. Фройд обяснява та-
зи завист като функция от борбата за надмощие между двата по-
ла. Модерната психология обаче не може да намери нито едно ра-
зумно обяснение за нито една проява на женско поведение, която да
е провокирана от ревност към пениса. Най-вероятно Фройд се е
опитвал навремето да вкара в своята мисловна схема идеите на
набиращата скорост еманципация.

„Скъперничеството има много общо 
с аналната фаза на развитие.“
Между втората и третата година от развитието си децата пре-
минават т. нар. анална фаза, по време на която установяват, че
могат сами да решават и заявяват кога имат необходимост да
седнат на гърнето. Фройд е бил убеден, че ако по време на тази фа-
за родителите досаждат на малките с прекалени изисквания за
чистота и с принудителни възпитателни методи за поддържане на
лична хигиена, това прави самите деца агресивни и... стиснати.
(„Няма да ти дам играчката си!“) Съвременните учени възразяват,
че скъперничеството като качество може да бъде или придобито,
или (дори) наследено.

„Ако сънуваш, че пушиш пура,
значи ти се прави секс.“
Докато спим, ние не „шифроваме“ никакви неизпълними свои же-

лания от сорта на „Аз пуша пура“ = „Искам да правя секс с ше-
фа си“. Всъщност точно нашите желания и страхове ни карат
да сънуваме експресивно. А фиксацията на Фройд върху сексуал-
ното е била по-скоро реакция срещу закостенялостта на тога-
вашното общество.

„Нас ни управлява подсъзнанието.“
Вярно е. Модерните изследователи на човешкия мозък са откри-
ли, че нашите чувства и стремежи се ръководят точно от
подсъзнанието ни, наричано от Фройд „то“. Нашето „аз“ – ра-
ционалното ни съзнание, търси последващи обяснения за реше-
нията ни: „Не го харесвам, защото... носи бели чорапи.“ Но ис-
тината е, че в този случай чувството на „пеперуди в стомаха“
е установило антипатията много преди да бъде „измислена“
причината с белите чорапи.

„Грешките на езика издават 
истинските ни намерения.“
Според Фройд объркването на една дума с друга всъщност из-
дава истинските (но често тайни) мисли на човека, който е
сбъркал думата. Фройдистите са убедени, че грешните думи
се „подават“ от подсъзнанието. Често мъже, подложени на се-
мейна психотерапия, когато говорят за партньорките си, ги
наричат „моята майка“. Психолозите тълкуват този лапсус
лингус като знак, че въпросният мъж все още не се е откъснал
от майка си. 
Експерименталната психология не отрича съвсем, че някои грешки
на езика издават нашите истински намерения и желания, но все пак
не е нормално всеки лапсус лингус да се разглежда задължително ка-
то „предател“ на тайните ни мисли.

Можем ли да се 
доверим на Фройд
Можем ли да се 
доверим на Фройд

„Сексът е тайният двигател на целия живот“ е негова крилата фраза. 
И ние вярваме на това твърдение в продължение на 100 години. Сляпо. А трябва ли?

Е
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Историците я величаят като една от 
изключителните личности на ХVІІІ век. Има защо. 

Прославената руска владетелка, по произход 
от Прусия, успява да превърне една бедна феодална

страна в първото модерно царство 
в историята на Европа. Дори само заради това 

си заслужава адмирациите.
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я имала горда осанка и строй-
но тяло с тясна талия. Зад сту-
дените є, стъклено сини очи и
заповедническия є поглед се кри-
ела предопределена за властване
личност. Мнозина нейни съвре-
менници припознавали Екатери-
на Алексеевна (това име тя при-
ема, след като приема и правос-
лавието), по-известна като
императрица Екатерина ІІ, ка-
то духовна наследница на
Петър Велики и на Иван Гроз-
ни. Основателно. Защо-
то тя демонстрира-
ла завидни уме-

ния на опитен стратег и мащаб-
но държавническо мислене.

Модерна, цинична
и... нежна 

Това, че Екатерина ІІ
(1729–1796 г.) е силна личност,

се долавя дори от многобройни-
те є портрети. За нея се шу-
шукало, че е едновременно
изтънчена, безсрамна и цинична.
Мемоарите є пък я разкриват
като нежна, чувствителна, но
волева жена, която за нищо на
света не би предала амбициите,
идеалите и целите си само за да
изглежда солидарна с онова, кое-
то проповядвали философите
просветители по нейно време.  

Удивен от хамелеонските спо-
собности на царицата, барон Дьо
Корберон признал, че никога в жи-
вота си не бил срещал такава
„извънредна комбинация от сме-
лост и плахост, от твърдост и
безсилие, от решителност и ко-
лебание“. Жонглирайки непрекъс-
нато с екстремните ситуации,
тя стряскала и обърквала своите
съвременници, които от своя
страна напразно се опитвали да
разгадаят нейната истинска
същност. И разочаровани, че не
успяват, дори я нарекли „най-ус-
пешната актриса за времето си“.

Предсказано 
царуване

Преди да реши да избере Русия

за своя втора родина, Екатерина
се казвала София. Впрочем цяло-
то є име било София Фредерика
Августа фон Анхалт-Цербст.
Родена е в Щечин на 2 май 1729 г.
Била първородната дъщеря на
един от многобройните герма-
нски князе. От баща си не получ-
ла голяма зестра, но в Русия от-
несла характерното пруско ост-
роумие, което била усвоила от
своите учители. Ненаситно лю-
бопитна и с остър език, тя успя-
ла да очарова и обърка интели-
генцията дори в двора на герма-
нския крал Фридрих Вилхелм.
Нейното лежерно и на пръв пог-
лед безгрижно поведение било са-
мо маска, зад която тя прикри-
вала болката си от липсата на
майчина любов. Но този факт
бил известен само на нея. Още
като малка є било предсказано,
че на главата си ще носи тройна
корона. София твърдо повярвала
в това. Затова въпреки крехка-
та си млада възраст приела да се
омъжи за своя братовчед Карл
Улрих, внук на императрица Ели-
савета Руска и кандидат за бъ-
дещ велик княз на Москва. Той
бил безотговорен, разглезен, раз-
пасан и с високо мнение за себе си

При 
тържествени 

случаи 
Екатерина 

се возела на 
тази позлатена 

шейна, която 
днес се пази в 

Дворцовия музей в Москва

Екатерина 
Велика
не жена, а женище

Екатерина 
Велика



младеж. Но Екатерина била си-
гурна, че точно чрез него един
ден ще се възкачи на императо-
рския трон. Тогава тя, естест-
вено, и представа нямала с какъв
подъл човек встъпва в брак. 

Карл Улрих, който по-късно,
след смъртта на императрица
Елисавета наистина станал им-
ператор Петър III, бил раздраз-
нителен, гневлив и непредвидим
грубиян. Той толкова презирал
руския народ, че неговата леля
бързо се разкаяла, че го била оп-
ределила за свой наследник. „Мо-
ята внучка е изключителна жена
– говорела Елисавета за младата
си снаха германка. – А внукът ми
е кръгъл идиот.“ 

Когато не бил мъртво пиян,
Петър за удоволствие биел до-
машните кучета, ловял и бесел
мишки и плъхове и с тези свои
изстъпления безкрайно нервирал
младата си и красива съпруга.
„Гнус ме хващаше дори само ко-
гато той споменаваше деня на
нашата сватба – признава Ека-
терина в своите мемоари. – Да
бе показал поне мъничко любов
към мен, сигурно щях да го зао-
бичам. Но после си казах: „Ако
ти заобичаш този човек, ще
станеш най-презряното и неща-
стно същество на този свят.“

Народът я 
обожавал

Най-силното оръжие на Екате-

рина било нейното притворство.
Никой не се досещал какво точно
става в душата є. Тя умеела да
играе и играела хитро. В общест-
вото се правела на безразлична
към изстъпленията на съпруга си
и дори му помагала да върши сво-
ите политически и държавничес-
ки дела. Така се сдобила с всена-
родната обич и почитта на свои-
те поданици. „Откакто прис-
тигна в Русия – пише английски-
ят дипломат Х. Уилямс, който
бил чест гост в дома на Екате-
рина, – тя се опитва с всякакви
средства да спечели благоразпо-
ложението на руския народ... За-
видно добре познава психология-
та на масите, а великият канц-
лер ми каза, че не познавал по-ре-
шителна жена от нея.“ 

На управление и държавничес-
ко мислене Екатерина се учи от
творбите на Волтер, Мон-
тескьо и Тацит. „Или ще умра,
или ще властвам“ – заявила
веднъж тя пред Уилямс. 

И наистина, след като нейни-
ят съпруг се възкачил на трона,
тя очаровала интелигенцията с
ума си и блеснала на обществе-
ната и политическата сцена.
Всяка сутрин, още в ранни зори,
сядала зад бюрото си и се задъл-
бочавала в четене на известия-
та, отговаряла писмено на пе-
тиции, канела на аудиенции об-
ластните губернатори, за да се

информира от извора за състоя-
нието на териториите, които
били под юрисдикцията на съп-
руга є цар Петър ІІІ. 

Смело сърце
„Екатерина има храбро сърце и

широка душа. Нея я обичат тол-
кова, колкото мразят и прези-
рат нейния съпруг“ е записано в
бележките на френския посла-
ник. От тук насетне малка била
крачката до елиминирането на
съпруга є, разбира се, със съучас-
тието на един от нейните лю-
бовници – Григорий Орлов. Заед-
но с него тя подготвя бунт на
гвардията и принуждава Петър
да абдикира, като става импе-
ратрица под името Екатерина
II. Малко по-късно Петър умира
при неясни обстоятелства, но
всички подозират,  
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Три портрета 
на Екатерина II Велика 
от три различни периода 
от живота є

ТАЙНИТЕ НА

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА

�
Въвежда високите токчета в
царския двор, за да компенсира

ниския си ръст.

�
Ходела с високо вдигната гла-
ва, за да прикрива двойната си

брадичка.

�
Използвала обилно пудра, в ко-
ято имало и бяло брашно, за

да скрива червеникавия си по при-
рода тен.

�
Боядисвала устните и бузите
си със смес от глицерин и сок

от цвекло.

�
Сутрин ставала в 6.00 ч. и
обтривала тялото и лицето

си с кърпа, напоена с ледена вода.

�
Мажела лицето си с гъша и
свинска мас, а тялото – със

суроватка или мляко.

�
Почиствала зъбите си с клонче
от чубрица, а ги избелвала с

натрошени дървени въглища.

�
Два пъти дневно решела дъл-
гите си коси и втривала в ко-

рените им извлек от млечка и
блатна трева.

�
Имала познания по народна ме-
дицина и знаела много за ле-

чебните и козметичните свой-
ства на билките.

�
Ходела на уроци по танци, а за
гъвкавост се занимавала с гим-

настика.

�
Всеки ден работела по пет ча-
са сутрин, а следобед се отда-

вала на приятни занимания – лов и
срещи с интересни хора.

�
Учела наизуст пасажи от
текстовете на Волтер и

Монтескьо.

�
През зимата карала зимни кън-
ки, а през лятото яздела. Пър-

вият є урок по езда продължил 10
часа.

�
Била влюбена в руската баня и
отворила много обществени

бани.

�
Организирала празненства и
маскаради, на които мъжете се

обличали в женски дрехи, а жените
– в мъжки. Не нея самата много є
подхождали мъжките облекла.



„Космическа 
верига“ 
e уникален магазин за здравословна храна,
който отвори врати наскоро в София (ул.
„Лозенец“ 24). Той не е специализиран за дие-
тични храни. Артикулите тук са предназна-
чени за всеки, който иска да промени качест-
вото си на живот. По рафтовете му няма да
видите замразени храни, нито храни в кутии
с издайническата буква Е, подсказваща за на-

личието на консерванти. Тук можете да за-
купите лесни за приготвяне естествени хра-
ни без добавки, както и винаги свежи плодове
и зеленчуци, които са природен източник на
енергия. Идеята за магазина е взаимствана
от светлия пример на подобни вериги за здра-
вословно хранене в Америка, Германия, Фран-
ция, Белгия и др. А собствениците му са меч-
татели, които искат да научат хората как
да се хранят правилно, за да живеят дълго и
щастливо. 

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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че това става по нейна заповед.
След като се освободила от

Петър, Екатерина била короня-
сана като императрица на Русия.
Така започва нейното 30-годиш-
но управление, наричано често
„златен век“ и сочено като при-
мер за просветен абсолютизъм.
„Искам законите да се уважа-
ват! – заявила тя.  – А не желая
робско послушание. Моята цел е
да управлявам една щастлива
държава, а не крайностите, екс-
центричността и тиранията да
унищожат това щастие.“ 

В държава, която векове наред
била измъчвана от тиранията,
Екатерина събрала сили гласно
да заяви, че слугите „не са по-
малко хора“ от своите господа-
ри. Според убеждението си, че
всички имат равни права за по-
лучаване на основно образование
от 5-годишна възраст, тя осно-
вала много училища, построила
болници, психиатрични лечебни-
ци и домове за най-бедните. 

Дворецът є станал сборен
пункт за художници, книжовни-
ци и мислители от цяла просве-
щенска Европа. Дидро напри-
мер, когото Екатерина покани-
ла в Русия, останал възхитен
от нейната душевност,

външна привлекателност, срав-
нима само с тази на Клеопатра.
Волтер, който є предоставил
привилегията да си кореспонди-
ра с него, я охарактеризирал ка-
то „най-бляскавата северна

звезда“. „Зная, че е допуснала
някакво дребно недомислие със
съпруга си – писал той на един
приятел, – но това са семейни
дела, в които не ми е работа да
се меся.“ С тези думи той

отхвърлил съмнението, че тя е
участвала в убийството на
Петър III.

Само шест месеца
траур

Дори честите любовни разоча-
рования не є попречили да се
впусне в нови страстни любовни
връзки, които веднага ставали
повод за скандали из пуританска
Европа. Австрийската импе-
ратрица Мария Терезия я нарек-
ла „женище“, а злите езици шу-
шукали, че една от придворните
на императрицата била натова-
рена със задачата да тества лю-
бовните умения на всеки мъж,
преди той да бъде заведен в спал-
нята на самата Екатерина.

На 17 ноември 1796 г., когато
„якобинската чума“ сериозно
притеснила политическите сре-
ди в Европа, императрицата из-
ненадващо издъхнала съвсем сама
в своите покои в Царско село. По
нейно желание поданиците є но-
сили траурни дрехи само 6 месе-
ца, за да могат след това да праз-
нуват традиционните празници.
Както самата тя била написала,
не било красиво да им разваля
настроението за по-дълго време.

Фани БЛАГОЕВА

Русокосата Елизабет Бергнер в прегръдката
на Дъглас Феърбанкс във филма „Възходът
на Екатерина Велика“ (1934 г.)

Марлене Дитрих във филма 
„Екатерина Велика“ (1934 г.)

Жана Моро и Джак Хокинс във „Великата
Екатерина“, заснет през 1967 г.

МЪЖЕТЕ В ЖИВОТА И

Няма да е пресилено, ако кажем, че за времето си императрицата е била

истински секссимвол. Не по-малко от 12 са мъжете в живота є, които

се радвали на тялото и ласките є. Нещастният є брак с Петър III я

държал девствена дълго време след сватбата. ��Първият избраник и лю-

бовник на Екатерина бил Сергей Салтиков, който по-късно тя изп-

ратила зад граница. Скоро след това царицата родила син, бъдещия импе-

ратор Павел I. Говорело се под път и над път, че Павел бил всъщност

син на Салтиков, но и по външност, и по характер той приличал на баща

си Петър. Зад граница Салтиков се проявил като голям женкар и затова

Екатерина съвсем скоро му намерила заместник в леглото си. ��Там се

настанил младият полски дипломат Станислав Понятовски. Той

обичал Екатерина, не бил женкар и тя го възнаградила, като му помогнала

да стане крал на Полша. ��След Понятовски  Екатерина установява лю-

бовни връзки със смелия гвардейски офицер Григорий Орлов, който

през 1762 г. заедно с братята си се възкачил на престола. Малко преди

това тя родила син от него – Алексей, който бил възпитан далеч от

царския двор. Връзката є с Орлов продължила цели 10 години, но Екате-

рина не се омъжила за него. Разделили се с него поради отегчение. Григо-

рий дълго време не можел да се примири с раздялата, пишел є писма и неп-

рекъснато є изпращал подаръци, но напразно. ��Следващият възлюбен на

императрицата също се казвал Григорий, но Потьомкин. Твърди

се, че той бил най-важният мъж в живота на Екатерина Велика. Казват,

че двамата се венчали тайно. Въпреки острия си ум, бойната си слава и

веселия си нрав Потьомкин бил твърде ревнив, избухлив и капризен. Скан-

далите не закъснели. И ето, че под балдахина на владетелката в продъл-

жение на 2 години започнал да се вихри 37-годишният украинец полковник

Петър Завадовски. Последвали го още неколцина умници и красавци

– Зорич, Римски-Корсаков, Лански, Ермолов, Дмитриев-
Мамонов и накрая Платон Зубов. Някои починали, други я утеша-

вали, кой за пръв път, кой отново... Когато навършила 60-годишна въз-

раст, за да се „утеши“, Екатерина се отпуснала и в обятията на по-мла-

дия с 38 години Платон Зубов. Зубов задоволявал сексуалните щения на

императрицата до нейната смърт на 67 години.
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За шеста поредна година БГ радио връчи своите годишни музикални награди. Церемо-
нията събра родните музикални звезди в Зала 1 на НДК. Общо 11 отличия бяха разда-

дени, като осем от тях се определят от слушателите на медията. Тази година Графа и
„КариZма“ взеха най-много награди – по три. Феновете на българската музика избраха
Мария Илиева за БГ изпълнителка на 2007 г., а за БГ група – Gravity Co. За най-добър виде-
оклип пък беше излъчен C’est la vie! на Светла Иванова, чийто режисьор е Васил Стефа-
нов. Специалната награда за БГ вдъхновител тази година получи Орлин Горанов. 
На годишните музикални награди на БГ радио 2007 българските звезди представиха за
първи път свои нови парчета. Белослава изпя новата си песен „Бягай от мен“, а Дони и
Нети наелектризираха публиката с изпълнението на „Целуни ме“. Васил Найденов изпъл-
ни заедно с „Групата“ новото си парче „Веднъж“. Камелия Тодорова и група „ТЕ“ направи-
ха римейк на „Да е влюбен този свят“, а „БТР“ изненадаха със страхотен кавър на
„Вкусът на времето“ на „Щурците“. Естествено, най-много аплодисменти получи при-
мата Лили Иванова, която разтърси всички с песните си „Без правила“ и „Какво си ти“.
На финала на церемонията публиката аплодира бурно класиката „Моя страна“, изпълнена
от Орлин Горанов, Наско от „БТР“, Васил Найденов и Любо от „ТЕ“.

За гледане
„ХАЗАРТ“ 

Брандън Ланг (Матю

Макконъхи) е обещаващ

състезател по

американски футбол, но

тежка контузия го

изважда от големия

спорт. Тогава той се

посвещава на това да

прави прогнози за мачове,

които се оказват

учудващо точни. Така привлича погледа на

ловкия играч Уолтър Еймбрамс (Ал Пачино).

Уолтър се занимава със залагания и му

предлага да се присъедини към неговия екип.

Постепенно Брендън се превръща в звезда и

натрупва стабилни доходи. Но в динамичния

свят на професионалните комарджии

успехът не е гарантиран за никого.

Късметът на златното момче се обръща

срещу него и повлича след себе си всички,

които досега безрезервно са му вярвали. А

играта става опасна, когато на карта са

заложени милиони долари.

„АРСЕН ЛЮПЕН“
Това е пищна екранизация

на романите на писателя

Морис Лебланк за прочутия

крадец и авантюрист.

Арсен Люпен е избрал да

живее извън закона, след

като баща му е убит от

френската полиция. Той се

представя във висшето

общество за изискан

господин, но всъщност обира бижутата на

богати дами. След като спасява от удавяне

контеса Жозефина де Калиостро (Кристин

Скот Томас), Арсен неусетно се влюбва в

нея. Тя обаче играе собствена игра и е пряко

замесена в политически заговор, целящ

промени в кралския двор. Двамата

авантюристи се впускат в търсене на

трите липсващи разпятия на Христос,

които могат да променят човешката

история. По следите им е агент на

полицията, които няма да се спре пред нищо,

за да намери първи разпятията и да ги убие. 

„НОЩ В МУЗЕЯ“
Едва ли има по-скучна

професия от тази на

нощен пазач в музей.

Освен ако в този музей

не се случват...

истински чудеса. Лари

Дейли (Бен Стилър) е

отчаян от развода със

съпругата си и едва си

намира работа като

нощен пазач в Музея по

естествена история. Оттук обаче на

главата му се струпват куп проблеми. Още в

първата нощ на новото работно място

експонатите в музея оживяват. А когато

сред тях са кръвожаден тиранозавър, лъвове,

маймуни, фараони, индианци и туземци,

водени от свирепия вожд на хуните Атила,

ситуацията изглежда наистина безнадеждна.

Все пак Лари получава изненадваща подкрепа

от оживелия президент Рузвелт (Робин

Уилямс). Една комедия, която ще достави

удоволствие на цялото семейство.

СПЕКТЪРСПЕКТЪР

Нова доза романтика 
от Майкъл Бубле 

Романтичният и прочувствен глас на
Майкъл Бубле му спечели почитатели

по цял свят. Дебютният му албум It’s Time
постави непостижим рекорд – 76 седмици
на върха на класацията на Billboard Top
Traditional Jazz Albums. Сега канадският
Франк Синатра е готов с втория си албум
Call Me Irresponsible. В него намират мяс-
то 11 невероятни класики, сред които I’ve
Got the World on a String, Call Me
Irresponsible и Me & Mrs. Jones. Бубле е за-
писал и две чисто нови оригинални песни,
сред които е и пилотният сингъл
Everything. Чаровният изпълнител успя да
направи подходяща промоция на новия си
албум. Той бе специален гост на шоуто
American Idol, гледано от 40 милиона зри-
тели в САЩ.

Шести музикални награди 
на БГ радио
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За четене

„ХАНИБАЛ ЛЕКТЪР – 
ЗАРАЖДАНЕТО НА ЗЛОТО“

Най-популярният злодей в
киното продължава да пе-
чели почитатели със своя-
та изтънченост и особено
чувство за хумор. Това е
Ханибал Лектър – психо-
патът, създаден от гениал-
ното въображение на писа-
теля Томас Харис. От не-
говите шедьоври „Червени-
ят дракон“ и „Мълчанието

на агнетата“ стана ясно, че по време на Вто-
рата световна война Лектър е изгубил цяло-
то си семейство в Източна Европа. Какво
точно се е случило и как младият психиатър
се е превърнал в жесток убиец, ще разберете
от този нов роман. Той представлява хрони-
ка на ранните години на д-р Лектър и хвърля
светлина върху спомените му за Миша, него-
вата по-малка сестра. Един смразяващо въз-
хитителен трилър, спечелил си възхищение-
то на самия Стивън Кинг.

„ДА УЛОВИШ

ГОЛЯМАТА РИБА“
Дали в съзнанието на Дейвид
Линч е пълна каша, подобна
на тази във филмите му, в
която се срещат духът на
Лора Палмър и на Човека
слон? С тази книга култови-
ят режисьор предлага рядък
поглед към своите на момен-
ти доста налудничави мисли.
Отдавна занимаващ се с

трансцендентна медитация, Линч се интере-
сува предимно от възможността да сподели
с читателите могъщата креативна енергия,
до която е стигнал чрез медитиране. В 85
кратки, изящни откъса, някои дълги само 1–2
изречения, режисьорът на „Диво сърце“ и „Ту-
ин Пийкс“ разказва за техниките, чрез които
развива съзнанието си, улавя идеите и прида-
ва форма на абстрактното. Споделяйки всич-
ко това, Линч разкрива немалко биографична
информация, размисли за киното и подробнос-
ти от снимачните площадки.

„МЕчЪТ НА ГРУПИРОВКАТА“
Пореден пример за остра
социалнопсихологическа
проза на Александър То-
мов, сполучливо пресъзда-
ваща проблемите в днеш-
на България. Симбиозата
между престъпните гру-
пировки в страната и по-
литическата върхушка е
в пълен ход. Финансови-
те интереси се препли-
тат и изкарват на повъ-

рхността бъдещи жестоки конфликти. Група
свръхбогати олигарси решава трайно да взе-
ме връх в битката, като унищожи един от
най-опасните и богати представители на
сенчестия бизнес – небезизвестния Емил Дъ-
бов. Те обаче не подозират, че тъкмо той е
истинският меч на мощна руска групировка с
икономически и стратегически интереси у
нас. Ще успее ли Дъбов да се измъкне от
клопката на политиците и на свой ред да ги
премахне един след друг?

„СМЪРТ КРАЙ

ЗМИЙСКАТА РЕКА“
За стила на Нора Робъртс
е излишно да се говори.
Все пак нейните романи са
отпечатани в над 280 ми-
лиона копия по света. Из-
ненадващи обрати и силни
чувства са налице и в тази
книга. Рийс Гилмор е жена,
оцеляла в брутално
престъпление, която тър-
си спокойствие в малък
град в Уайоминг. Един ден,

докато се наслаждава на великолепна гледка
в планината, вижда на отсрещния бряг на ди-
ва планинска река как мъж и жена се скарват,
сбиват и накрая мъжът поваля жената, като
ръцете му се сключват около врата є. Но
когато полицията оглежда мястото, не
открива никакви следи – нито от борба, ни-
то от прясно изровена пръст. Проблемът е,
че никой не вярва на Рийс и тя сама трябва
да докаже твърденията си.

„РАЗХОДКАТА НА ПАН

БРОУчЕК ИЗ XV СТОЛЕТИЕ“
Добродушният любител
на хубавата бира пан Броу-
чек ви кани на разходка из
страшното и славно пет-
надесето столетие. За-
гадъчен проход във време-
то и коварното въздей-
ствие на чешкото пиво
отпращат миролюбивия
домопритежател на епо-
хално пътуване сред не-

повторимата красота на средновековна Пра-
га. Една хубава юлска вечер, излизайки от
кръчмата, вместо у дома Броучек ще се озове
в средновековието, в обсадената от кръсто-
носци чешка столица, и само за часове ще
стане пряк участник в паметни сражения, ще
се влюби и над главата му ще надвисне
страшна заплаха. Вече втори век героят на
Сватоплук Чех забавлява милиони читатели
и дава повод за размисъл със забележителни-
те си приключения.

„СВИТЪЦИТЕ ОТ МЪРТВО МОРЕ“
Много хора са чували
за свитъците от
Мъртво море, но мал-
цина знаят какво
представляват те и с
какво допринасят за
познанията ни за Ста-
рия завет (еврейската
Библия), древния юда-
изъм и корените на
християнството. От
тази книга ще се за-
познаете с откриване-
то на свитъците,

противоречията и личностите, свързани с
тях, научните дебати, юридическите стъпки,
политическите и неотменните религиозни
интереси. Авторът е описал и традиционни-
те и специализирани изследвания на юдейска-
та история и мисъл между 200 г. пр.н.е. и 70
г. от н.е., критиката върху текстовете, фи-
лологическите и лингвистичните им изслед-
вания и древните библейски тълкувания.

„НА ЗАПАД ОТ СМЪРТТА“
Бестселърите на мексиканеца Луис Ривера
се отличават със завладяващ сюжет, мис-
тика и философия. Такъв е и този езоте-
ричен роман, в който вълнуващо се преп-
литат реалният свят и светът на фанта-
зиите на главния герой, който се опитва
да разгадае тайната за смъртта на свой
приятел. В търсене на истината той сти-
га до загадъчен град и се озовава във во-
довъртежа на ужасни мистични събития,
които изцяло ще променят неговия жи-
вот. Вплетена в сюжета на книгата е и
историята на древния пророк на име Тан-
цуващия, разказана в тайнствен ръкопис,
случайно попаднал в ръцете на героя. Мно-
го интересна и непредсказуема история, със скрит подтекст.

„ИЗГУБЕНИЯТ ДНЕВНИК

НА ДОН ЖУАН“
Какви са тайните на любовта и съблазняване-
то? Ако съществува човек, който да е наясно
с това, той несъмнено се нарича Дон Жуан Те-
норио – един от най-прочутите любовници в
историята. Кои са неговите тайни умения за
вкарване в леглото на девственици, вдовици и
съпруги, ще научите от тази вълнуваща и сек-
си книга. Тя разкрива и размишления върху пъ-
тищата на любовта, върху нейните преврат-
ности и чудеса, върху преплитането на любов-
та към някого с любовта към бога. 
Дневникът ще ви потопи в мистериите от епохата на зараждането
на съвременна Испания и ще ви представи един изненадващ Дон Жуан
– мъж, надарен с неустоими и съблазнителни хрумвания, могъща сек-
суалност, но и с мъдрост, която няма нищо общо с мачизма.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ



�ЗА 15 ПАРЧЕТА
�225 г краве масло

�225 г захар

�4 яйца

�225 г брашно

�2 ч. л. бакпулвер

�2 ванилии

�розова боя за сладки

�6 с. л. кайсиево желе

�225 г марципан
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
1. Маслото се разбива със за-
харта с миксер. Яйцата се раз-
биват на водна баня и посте-
пенно се прибавят към масле-
ната смес. Всичко се разбърква

до хомогенна смес. 

2. Лъжица по лъжица към смес-

та се прибавя и брашното (при

постоянно бъркане), предвари-

телно смесено с бакпулвера и

ванилията. 

3. Половината от полученото

тесто се изсипва в правоъгъл-

на форма за кейк, предварител-

но намазана с краве масло. Ос-

таналата половина се оцветя-

ва с боята за сладки и се изсип-

ва в друга форма със същия раз-

мер като първата. 
4. Фурната се загрява предва-
рително до 190 °С. Всяка част

от кейка се пече 20–25 мин,
след което се оставя да изс-
тине за 10 мин и се обръща
върху дъска за рязане на хляб.

5. Двете части на кейка се на-

рязват на по 8 еднакви ивици

(по дължина). Всяка ивица се

намазва от всички страни с

кайсиево желе. Ивиците се

подреждат шахматно, както е

показано на снимката, така че

да се получи цял кейк. Марци-

панът се разточва и получени-

ят сладкиш се глазира с него

отгоре и отстрани.

Надя ПЕРИ

 ”Ћ»Ќј–Ќ» “ј…Ќ»

ВКИСНАЛОТО МЛЯКО...
...се прехвърля в кастрон и каст-

ронът се потапя в по-голяма ку-

па, пълна до половината с вода.

Купата се загрява на котлона.

Когато млякото се пресече, се

прецежда през марля, за да се по-

лучи вкусна извара. Изварата ще

стане по-фина (за мазане), ако се

претрие през сито.

Калина Боева
от гр. Гоце Делчев

МАКАРОНИТЕ...
...от които ще се приготвя ня-

какъв вид паста, стават много

по-вкусни, ако се сварят във во-

да, в която предварително са

разтворени кубче бульон или ня-

колко вида зелени подправки (по

желание). Най-добре е сред подп-

равките да има и босилек.

Камелия Зарева
от София

ОМЛЕТЪТ...
...става още по-вкусен, ако, дока-

то е още топъл, в центъра му

се настърже малко синьо сирене.

Синьото сирене се разтапя от

топлината и придава на ястие-

то незабравими аромат и вкус.

Теодора Симеонова
от София

БИСКВИТЕНОТО ТЕСТО...
...става още по-пръхкаво, ако към

пшеничното брашно се добави и

малко фино смляно царевично

брашно (в съотношение 10:1).

Цветът на бисквитата също се

променя – става интензивно

жълт.

Наталия Колева
от София 

АГНЕШКАТА ПЛЕШКА...
...придобива по-екзотичен вкус и

глазирана коричка, ако преди пе-

чене се намаже обилно от всички

страни с мед, предварително

разбъркан с малко джинджифил

на прах.

Калина Петрова
от Ловеч

Ефектен кейк „Батенберг“

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
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Картофи по “–» начинаКартофи по “–» начина1 2 3
Една стара поговорка гласи: „Ако има картофи, има и обяд.“ 
В случай че искаш да сервираш на масата нещо различно 
от пържени картофи или картофена салата, възползвай се 
от трите лесни, но ефектни рецепти, които ти предлагаме.

ПЛЮС ЛЮТ ПИПЕР 
И БЕКОН ЗА ПО-НАСИТЕН ВКУС
ЗА 4 ПОРЦИИ:
���� 1 кг малки картофи
���� 4 люти чушлета
���� 2 глави лук
���� 100 г бекон
���� лют пипер
���� 2 с. л. олио
���� 1 буркан червен фасул (от 425 мл)
���� 1 консерва царевица
���� 4 яйца
���� 1 с. л. краве масло
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. 1. Картофите се разполовяват. Лютите
чушки се почистват от семките и се на-
рязват на ивички. Кромидът се нарязва
на едри полумесеци, а беконът – на ивич-
ки. Фурната се загрява до 200 °С. 
2. 2. Зеленчуците се запържват за кратко в
олиото и се подправят с лют пипер и сол
на вкус. Прехвърлят се в тавичка. Върху
тях се подреждат парчетата бекон и
всичко се запича, докато картофите ста-
нат готови.
3.3. Фасулът и царевицата се отцеждат и
се разбъркват в картофената смес.
Манджата се пече още 6 мин. Яйцата се
изпържват на очи в кравето масло. Сер-
вират се върху картофената манджа. По
желание ястието се украсява с пресен
магданоз.
Време за приготвяне: 45 мин
В една порция: 610 кал

Пържени с яйца

С ЯБЪЛКОВО ПЮРЕ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
���� 1 кг ябълки
���� 3 с. л. захар
���� 1 ч. л. настъргана лимонова кора
���� смляна канела (на върха на ножа)
���� 1,5 кг картофи
���� 1 глава лук
���� 2 с. л. брашно
���� 5 с. л. олио
���� черен пипер
���� сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1.1. Ябълките се измиват, подсушават се и
се почистват. Нарязват се на средноголе-
ми парчета и се слагат в купа. Към тях се
прибавят 3 с. л. вода, захарта, лимонова-
та кора и подправките. Задушават се на
умерен котлон 10 мин, като от време на
време се разбъркват.
2.2. Картофите се почистват, измиват се
и се настъргват на ренде. Лукът се обел-
ва и също се настъргва. Картофите и
лукът се смесват с брашното, 1 ч. л. сол
и малко черен пипер. 
3.3. Олиото се загрява на порции в тефло-
нов тиган. По 2 с. л. от картофената ма-
са се слагат в тигана и се изпържват от
двете страни до получаването на зла-
тист цвят. Готовите палачинки се дър-
жат в затоплена фурна. Сервират се с
пюрираната ябълкова маса.
Време за приготвяне: 60 мин
В една порция: 530 кал

Картофени палачинки

ФАРШИРОВАНИ С ПИКАНТНО 
КАРТОФЕНО-ПИЛЕШКО КЪРИ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
���� 600 г картофи
���� 1 глава кромид лук
���� 2 скилидки чесън
���� 30 мл олио
���� 200 мл пилешки бульон
���� 400 мл сметана
���� къри
���� 2 зелени пиперки
���� 2 червени пиперки
���� 500 г пилешки гърди
���� 1/2 връзка магданоз
���� сол, черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

1. 1. Картофите се почистват и нарязват
на тънки сламки. Лукът и чесънът се на-
рязват на ситно и се запържват в олио-
то. Налива се 100 мл от бульона, добавя
се сметаната и всичко се вари 15 мин. По-
солява се, поръсва се с черен пипер и се
подправя с кърито.
2.2. Фурната се загрява до 200 °С. Капаче-
тата на чушките се отрязват и семки-
те се почистват. Месото се нарязва ка-
то бьоф „Строганов“. Магданозът се на-
рязва и се смесва с месото и картофите.
Чукште се пълнят със сместа, подреж-
дат се в тава, заливат се с остатъка от
бульона и се пекат 25 мин.
Време за приготвяне: 60 мин
В порция: 480 кал

Запечени чушки
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—
обственикът на за-
ведението е запален
ловджия и понеже
ресторантите от

този тип са малко в столица-
та, той решава да направи от
хобито си бизнес. „Ловната къ-
ща“ е комфортно, стилно обза-
ведено място, подходящо как-
то за конфиденциално уедине-
ние, така и за бизнессрещи. Ка-
пацитетът му е около 60 мес-
та плюс лятна и зимна градина.
Освен с основен салон заведени-
ето разполага и с VIP зала. Лов-
ните трофеи по стените вна-

сят тематично настроение и
будят завист у всеки начинаещ
ловец. А двата препарирани
сръндака от двете страни на
централния вход са отстреля-
ни лично от другаря Тодор
Живков.  

А това е Цоньо Цонев – главно
действащо лице в кухнята на
ресторант „Ловната къща“. За
дългогодишния си стаж като
готвач не е успял да изгори ни-
то една пържола. Най-шантаво-
то нещо, което му се е случило
на работното място, е, че...
там Цоньо намира жена си, с

която са заедно вече 8 години.
Така на съпругата му не є се на-
лага вече да ходи по кръчмите,
за да се радва на кулинарния та-
лант на Цоньо. Кой казва, че и
любовта на жените не минава
през стомаха?!

Цоньо се е научил да готви в
ТОХ и въпреки че е имал голямо
желание да бъде готвач на ко-
раб, „скорост“ в професията си
набира изцяло на суша. Трупал е
опит и се е учил на занаят в
много заведения. Сега Цоньо ни
смая с 3 изкусни блюда, които
пълнят и стомаха, и очите...

ДИВЕЧ

Õ‡ ÎÓ‚ Á‡ ‚ÍÛÒÌË Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËˇÕ‡ ÎÓ‚ Á‡ ‚ÍÛÒÌË Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚Ëˇ
За радост на гурманите и ценителите на вкусното дивечово месце съвсем наскоро 

в центъра на София отвори врати ресторант „Ловната къща“. 

ЗА 1 ПОРЦИЯ: �1 парти бутче от фазан �1 филе от фа-
зан �50 г маслини без костилка �20 г сушени домати �20
г прошуто �пресен босилек �сол и черен пипер на вкус
�80 мл червено вино. За джобчетата: �100 г патладжан
�100 г праз лук �20 г орехи �50 г манатарки �естрагон
на вкус.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Филето от фазана се на-
чуква и върху него се подреждат нарязаните маслини, бо-
силекът и сушените домати. Навива се на руло, което се
запечатва с нарязано на тънко прошуто. 2. Бутчето се овкусява със сол и черен пипер и заедно с
филето се запържва от всички страни в зехтин за 3–4 мин. В тигана се налива виното, разредено с
малко вода, и месото се оставя да се задуши. 3. Патладжанът се нарязва по дължина на тънки
лентички и се запича на скара. Лентичките се разстилат под формата на кръст. В средата му се
слагат плънката, ситно нарязаният праз лук, мантарките и естрагонът. Патладжанът се завива
и стяга, а готовите „джобчета“ се обръщат, за да не се отворят. 4. Месото се сервира, гарнира-
но с тях. 

Дуо фазан с джобчета от патладжан



CMYK-109

ЗА 1 ПОРЦИЯ: �250 г бут от
сърна без кост �30 г целина (на гла-
ви) �30 г моркови �30 г кромид лук
�2 дафинови листа �20 мл зехтин
�2 люти чушки �40 г топено пу-
шено сирене �50 г черен ориз �10 г
краве масло �100 мл червено вино
�20 г корени от магданоз �сол и
черен пипер на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Бутът се оставя да престои 24
часа в марината, приготвена от корените от магданоза, цели-
ната, морковите, лука, дафиновия лист, солта, пипера и вино-
то. 2. Месото, залято с маринатата, се пече на бавен огън. Ос-
тавя се да изстине, за да може по-лесно да се нареже на кубче-
та. Бульонът се прецежда и се вари до сгъстяване. 3. Черният
ориз се сварява заедно със зехтина и сол на вкус. Отцежда се и
се измива със студена вода, след което се обърква върху котло-
на с кравето масло. 4. С помощта на тънко ножче лютите
чушки се почистват от семките, напълват се с топеното си-
рене. Разполовяват се, нанизват на дървено шишче и леко се за-
пичат на котлон. 5. Кубчетата от сърнешко месо се заливат
със соса от печеното и се сервират с топка черен ориз и пика-
нтното шишче от люти чушки.

Задушена сърна с пикантна гарнитура

С ТРИ ВИДА ПЮРЕ, 
СЛАДКО ОТ ГОРСКИ 
ПЛОДОВЕ И МЕНТОВ СОС
ЗА 1 ПОРЦИЯ: �250 г контрафи-
ле от елен �30 мл марсала (или ко-
няк) �500 г портокали �20 мл зех-
тин  �10 г пюре от хрян �100 г
кестени �100 г моркови �100 г
картофи �60 г замразени горски
плодове �10 г захар �15 г краве масло �30 мл течна солена сме-
тана �10 г филирани бадеми �индийско орехче �смлян кори-
андър �сол и черен пипер на вкус. За соса: �50 мл мента �30
мл течна солена сметана. 
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 1. Филето се почиства от ципите.
Оставя се да престои 24 часа в марината, приготвена от марсала-
та, нарязаните портокалови кори, зехтина, пюрето от хрян, солта
и пипера. 2. Отцеденото месо се увива във фолио и се пече 20 мин в
предварително загрята до 180 °С фурна. 3. Картофите, кестените
и морковите се сваряват поотделно и от тях се приготвят 3 раз-
лични пюрета. Кестените се обелват и пасират заедно с малко
краве масло и 1/3 от сметаната. Картофите, обелени и още топли,
се пасират с малко масло, 1/3 от сметаната и  настърганото ин-
дийско орехче. Сварените моркови се настъргват на ситно ренде и
се пюрират заедно със смления кориандър. 4. Горските плодове заед-
но със захарта се слагат в плитък съд и се оставят да врат на ба-
вен огън до получаване на хомогенна маса. Ментата и сметаната се
варят в малък тиган до получаване на средно гъст сос. Месото се
поднася, гарнирано с 3-те пюрета и залято с ментовия сос, а пюре-
то от горски плодове се сервира отделно в сосиера. 

Медальони от еленско контрафиле

Текст Теодора СТАНКОВА
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ИМЕТО 
Името му е Гопал, но за кратко му казват

Пал. Гопал е име на индийски бог, на
санскрит „го“ означава крава, а „пал“ – за-
щитник/пастир. Като кръщават децата си
с имена на богове, индийците вярват, че по-
лучават шанс след смъртта да „отидат“
при самите богове. 

СЕМЕЙСТВОТО 
Гопал е израснал в многодетно семейство

– той е последното от седемте деца. Като
изтърсак е чувствал липсата на родителска
любов и привързаност, с които щедро са би-
ли обсипвани по-големите му братя и сест-
ри. Но това, че е отгледан в многодетно се-
мейство, му е помогнало да порасне по-бър-
зо и да съзрее по-рано. „Когато детето е ед-
но в семейството, то расте глезено и след
това животът му е труден. Затова мога да
кажа, че аз съм щастлив“ – споделя Пал. 

А СЕГА НАКЪДЕ? 
„Чувствам се на кръстопът. Това, което

ме движи напред, е моето безпокойство.
Човек може да се развива само ако по-често
застава на кръстопът“ – убеден е инди-
ецът. Според него, когато човек се успокои
или когато мисли, че има всичко, че е пос-
тигнал всичко, развитието му спира.

„Тук дойдох, защото намерих приятели и
духовни съмишленици. Хората по света
трябва да са духовно свързани помежду си. В
момента има структурен хаос и тази връзка
е много слаба. Ние трябва да се опитваме да
променим другите. Ако трябва да променим
нещо, то трябва да започнем от себе си.“ По
думите му животът е преживяване и опит
да опознаеш и разбереш същността си. Емо-
циите са ни дадени, за да схванем живота в
дълбочина. Но не е необходимо да безпокоим
ума и тялото. Умът е здрав, когато приема
живота такъв, какъвто е. Когато умът е
неспокоен, тялото става слабо и болно. Жиз-
нената енергия подсилва синхрона между ума
и тялото. Тя, заедно с чистата лъчиста
енергия, могат да бъдат достояние на всеки,

стига той да избира правилната храна и да
бъде в пряк контакт с природата.  

ХРАНАТА 
Интересни неща научихме от Пал за връз-

ката между храната, ума и тялото. Човек
е част от природата. Елементите, които
участват в строежа на тялото са 5 – земя,
вода, въздух, огън и небе. 

�� Тялото се връща 
към земята

Нашата задача е да постигнем синхрон с
природата, затова енергията от храната
трябва да ни зарежда правилно. 

�� Тялото е като храм
Нашата задача е да опазим храма. Ако се

храним правилно, никога няма да боледуваме
и няма да ни се налага да ходим на доктор.
Има храни, които могат да лекуват. „В мо-
ето семейство никога не сме викали лекар.
Ако отидеш в ашрам (манастир), там мо-
жеш да се научиш на здравословен ритъм на
хранене – част от енергията трябва да
отива към тялото, а друга част – към
мозъка“ – пояснява Пал. 

�� Умът ти е това, 
което ядеш

Някои храни (като месото) потискат
ума и довеждат организма до състояние на
сънливост. Други пък правят ума буден,
остър и свеж. Според Гопал човек трябва да
яде избирателно и балансирано: „Не съм
против месото, то може да се консумира,
но умерено.“ (Здравословни храни можете
да намерите в изобилие в магазина на Гопал
на ул. „Лозенец“ 24.)

И ОЩЕ ЗА ХРАНАТА
�� Хладилникът е вреден

Защото разваля качествата на храната.
Много хора в Индия не ядат продукти,
престоели в хладилник. 

�� Микровълновите печки
също не са полезни

Храната трябва да се приготвя на дърве-
ни въглища, а не на газ или електричество. 

ИНДИЙСКА

КУХНЯ

Гопал от Индия:Гопал от Индия:

ППаалл  ее  ииссттииннссккии  ббррааммиинн
оотт  ББааннггааллоорр,,  ИИннддиияя..  
ППрреезз  ппооссллееддннииттее  ппеетт  
ггооддииннии  ее  ррааббооттиилл  ккааттоо
ииззппъъллннииттееллеенн  ддииррееккттоорр
вв  ааммееррииккааннссккаа  ддииллъъррссккаа
ккооммппаанниияя  вв  ИИннддиияя,,  аа  оотт
ееддннаа  ггооддииннаа  ее  вв  ББъъллггаарриияя..
ТТуукк  ее  ппррииввллееччеенн  оотт  
ссииллннааттаа  ккооссммииччеессккаа  
ееннееррггиияя,,  вв  ччиияяттоо  аауурраа  
ппооппааддаа  ссттррааннааттаа  ннии,,  
ккааккттоо  ии  оотт  ппрриияяттееллииттее,,
сс  ккооииттоо  ррааббооттии  ппоо  ттееззии
ггееооггррааффссккии  шшииррииннии..  
ИИ  оощщее::  ииммаа  жжееллааннииее  
ддаа  ииннввеессттиирраа  ссррееддссттвваа  
ии  ееннееррггиияя  ззаа  ссъъззддааввааннее
ннаа  ввееррииггаа  ммааггааззииннии  ззаа
ззддррааввооссллооввннаа  ххррааннаа  уу  ннаасс,,
ппъъррввиияятт  оотт  ккооииттоо  ввееччее
ее  ооттккрриитт  вв  ССооффиияя..

УУммъътт  ттии  ее  ттоовваа,,
ккооееттоо  яяддеешш

УУммъътт  ттии  ее  ттоовваа,,
ккооееттоо  яяддеешш
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�� Лютото 
е здраве

„Ако случайно някой от семейството ни
се разболееше, майка ми приготвяше специ-
ална смес от люти подправки, която връ-
щаше силата в тялото на болния“ – разказ-
ва индиецът. В Индия лютите подправки са
на почит – те изравняват вътрешната
температура на тялото с тази на околна-
та среда. Затова индийците не се потят.

КАКВО ЯДАТ ИНДИЙКИТЕ СЛЕД РАЖДАНЕ

Традиция повелява, че месец преди раждането жената трябва да отиде в бащиния си дом,
където да се остави на грижите на майка си. Непосредствено след раждането родилката
трябва да свали натрупаните килограми и същевременно да има достатъчно кърма за мал-
кото. С изхранването є през следващите 2–3 месеца се нагърбва нейната майка. Рецептите
за ястията, предназначени за жени в такова положение, са тайна и се предават от майка на
дъщеря. Знае се само, че се използват специфични подправки. На третия месец след ражда-
нето, след като жената се е възстановила напълно, тя отново се връща при мъжа си.

Pav Baji (пав бажи) е индийс-
ка манджа, приготвена от

хляб и зеленчуци, с много подп-
равки. Популярна е в Североза-

падна Индия, но се прави и в
много други райони на страна-
та. Готви се на три етапа:
1. Гарам масала 
(люта индийска подправка)
2. Пав (хляб)
3. Бажи (зеленчуци)
ПРОДУКТИ ЗА ГАРАМ МАСАЛА:
�1 дафинов лист
�4 канелени пръчици (или 1 ч. л.
смляна канела)
�4 скилидки чесън
�1 ч. л. семена от кориандър
�1 ч. л. семена от ким
�1 с. л. краве масло
�7 зърна черен пипер
ПРОДУКТИ ЗА ПАВ:
�600 г брашно
�100 г мая
�1/2 ч. л. сол

�1/2 ч. л. захар
�200 мл вода 
ПРОДУКТИ ЗА БАЖИ:
�1 люта чушка
�2 пиперки
�2 глави лук
�2 домата
�200 г карфиол
�200 г картофи
�200 г грах
�200 г зелен боб
�връзка пресен лук
�2 ч. л. краве масло
�1 ч. л. лют червен пипер
�1/2 ч. л. куркума
�1/2 ч. л. захар
�сол на вкус
�1/2 ч. л. джинджифил
�чесън на прах
�сок от 1/2 лимон

Pav Baji (хляб със зеленчуци)

СПЕЦИАЛИТЕТ ОТ ИНДИЯ

z
œœËË„„ÓÓÚÚ‚‚ˇ̌ÌÌÂÂ

ÒÒÚÚ˙̇ÔÔÍÍ‡‡  ÔÔÓÓ  ÒÒÚÚ˙̇ÔÔÍÍ‡‡::

Зеленчуците (без доматите и пресния лук) се
измиват и нарязват на дребно. Чушките и
лукът – на тънки шайби, картофите, карфи-
олът и доматите – на малки кубчета.

11

22

33

Наситнените зеленчуци се слагат в дълбока
тенджера, заливат се с една чаша вода и се
оставят да заврат. Може да се сварят и в
тенджера под налягане, но е рисковано да се
преварят.

Докато къкрят зеленчуците, се приготвя ма-
салата. Всички продукти се изсипват в тиган
и се нагряват на котлона, докато маслото се
разтопи. Подправките се разбъркват от вре-
ме на време.
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Текст Теодора СТАНКОВА   Снимки Мариана ПЕТРОВА

Изстиналата масала се счуква в хаванче. Мо-
же да се приготвят няколко дози от подп-
равката, които се съхраняват в бурканче за
следващи готвения. Масалата е подходяща за
супи, ястия с ориз, ястия със зеленчуци, за
картофи и за манджи с месо.

44

55

66

77
88

Доматите и пресният лук, нарязани на дреб-
но, се запържват в малко масло. Но за крат-
ко. Зеленчуците не бива драстично да проме-
нят цвета си при пърженето. 

Когато водата от зеленчуците изври, те се
пресоват леко с решетъчна лъжица и към
тях се прибавят запържените пресен лук и
домати, масалата, лютият червен пипер, кур-
кумата, джинджифилът и чесънът на прах.
Всичко се овкусява със сол и захар и се пържи
още 2–3 минути. Накрая се залива с лимоно-
вия сок.

Изброените за хляба продукти се измесват
до получаване на тесто, от което се оформя
и изпича питка. Така приготвеният хляб се
разрязва и се изпича от двете страни в краве
масло. Може да се използва и готова питка. Бажи се сервира с пресен лук, нарязан на дреб-

но, и с парчета лимон. 

ГОТВЕНЕ С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ

За приготвянето на ястието е достатъчен
1 час. На Пал обаче то му отне малко повече
време, защото аз постоянно „кръжах“ около
него с куп въпроси и включен диктофон. 

„Индезит“ – с грижа
за децата

Децата от дома в квартал Драга-
левци посрещнаха пролетта с го-
лям празник, организиран от „Ин-
дезит“ – България. По-големите се
включиха в кулинарен конкурс под
вещото ръководство на главен
готвач Андре Токев. Малчуганите

използваха дарените от „Индезит“
детски кухненски уреди. Най-мал-
ките възпитаници на дома се забав-
ляваха с постановката „Мечо
Пух“. Имаше огромна вкусна тор-
та и подаръци за всички деца. Сред
официалните гости бяха представи-
тели на Столична община. 
Не е случаен фактът, че компания-
та „Индезит“ е в листата на фир-
мите с най-висока социална отго-
ворност. Тя следва принципа на
своя първоосновател: „Няма полза
от икономическия успех, ако той
не е придружен и от отговорност
към социалния прогрес.“

Бъди приятел 
с килограмите
С пресконференция стартира наци-

оналната анти йо-йо кампания „Бъ-
ди приятел с килограмите“. Иници-
ативата се осъществява под егида-
та на Българското научно дружест-
во по хранене и диететика
(БНДХД). Официален старт на кам-
панията даде доц. д-р Донка Байко-

ва, зам.-председател на БНДХД, ко-
ято заяви, че йо-йо ефектът е проб-
лем не по-малко сериозен от този с
наднорменото тегло. Той не е прос-
то естетически, а е здравословен,
тъй като йо-йо ефектът натовар-
ва и уврежда всички човешки органи
и системи. „Рискът от проявата на
ефекта е огромен, когато диетите
са неструктурирани и целят бърза
редукция на теглото“ – предупреди
проф. д-р Божидар Попов, председа-
тел на БНДХД. Кампанията подк-
репят телевизионните водещи
Мартина Вачкова и Наталия Симе-
онова, д-р Вергиния Минчева, психо-
логът Мадлен Алгафари и четири
български жени – Силвия, Калина,
Магдалена и Веси.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   



CMYK-113



ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Физически ще се чувствате добре. Енергични сте. До-
ри и да имате хронични оплаквания, те няма да ви без-
покоят. �Обърнете внимание на нервната си система.
Доста напрегнати бяхте през последните месеци. Раз-
ходките сред природата ще ви подействат като бал-
сам. �Ако сте понатрупали някое и друго килце, ме-
сецът е подходящ за спазване на диети. Добре е да я
съчетаете с повече двигателна активност. �Наблегне-
те на салатите и на плодовете. �На 5-и има опас-
ност да получите срив на нервната система от
пренапрежение. Вечерта не си позолявайте да се „от-
пускате” с алкохол. Това може да ви създаде дискомфорт
за няколко дни напред. �На 18-и бъдете яжте само
пресни храни. Има риск от хранително отравяне. Само-
лечението не е препоръчително на тази дата. �На 24-
и и 25-и има повишен риск от травми, хранителни
разстройства и алергични реакции.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�През този месец чувствата ви ще вземат връх над разума. Всяко

нещо, което предприемете, ще има емоционален оттенък и затова е

добре да се зареждате с положителни емоции, за да ги претворите в гра-

дивни неща. �Преливате от любов, която искате да споделите. Ако

имате интимен партньор, не си слагайте бариери, а излейте емоциите си

пред него. Не потискайте страстта си. �Овните, които все още са сами,

ще имат желание за романтични и сексуални преживявания. Това може да

ги подтикне към безразборни сексуални контакти, които в крайна сметка

ще ги накарат да се почувстват опустошени. Съветвам ви да не сменяте

партньорите като носни кърпички. �На 14-и има шанс да се запознае-

те с човек, който ще стане ваш постоянен спътник в живота. Не е

изключено той да е чужденец. �Не подхождайте лекомислено към отп-

равено към вас предложение за брак на 20-и, защото може да про-

пуснете шанса си за стабилна и трайна връзка.
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М
ного събития в началото на месеца
ще излязат извън контрола ви, а
някои ще сложат своя отпе-

чатък за дълъг период от време. �Нап-
режение ще витае във въздуха около вас до
15-и. �Ако стартирате нещо ново на
5-и, то ще канализира енергията ви в
правилна посока. Това ще е най-добрият
начин да се предпазите от хаоса и непредви-
дените обстоятелства. �Поемайте рискове,
но не допускайте връзки с криминалния свят. �През
втората половина на май бъдете по-открити и по-почте-
ни. Много е важно да не действате подмолно. �След 21-ви
ще се усили вътрешният ви стремеж към постигане-

то на повече значимост и авторитет. Ще
се опитвате да заемете лидерски позиции.
Това със сигурност ще ви създаде проблеми с
околните, защото ще действате непред-
пазливо, импулсивно и агресивно. А никой не
обича диктаторите. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не прибързвайте в нищо – нито на думи,
нито на дела. Всяка необмислена ваша стъпка може

да ви създаде сериозни проблеми. �Пазете се от измами с
документи или пари на 16-и. �Не се поддавайте на из-
кушения за бързи печалби.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Пътят към развитие в кариерата сега е ши-
роко отворен. Използвайте цялата си енергия,
за да се придвижите напред. Действайте ра-
зумно, без да прибързвате, но не отлагайте прека-
лено дълго вземането на важните решения. �Вся-
какви нови идеи и подходи в работата ще ви по-
могнат да реализирате поставените цели. �Ня-
кои от вас може да започнат и нов бизнес съвме-
стно с хора от близкото им обкръжение. Интерес-
ни предложения ще се появят от сферата на рек-
ламата. �Материалното ви положение ще се
стабилизира, но не харчете безогледно. Въпре-
ки огромното ви желание през май се въздържайте
от ремонти, покупки на мебели или по-сериозни
инвестиции за дома. Това ще наруши сериозно фи-
нансовото ви равновесие. �На 17-и, 18-и и 19-и
бъдете внимателни при подписване на доку-
менти и към плащанията, независимо дали по
банков път, или в брой. Може да загубите доста
пари поради небрежност.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� СТАРТИРАЙТЕ ДИЕТА: на 2-ри.
Ще е ефективна.
� ВЪЗМОЖНО Е ДА ПОЛУЧИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК: на 20-
и.
� РИСК ОТ ЗАГУБА НА ПАРИ
ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ: на 17-и,
18-и и 19-и.
�ЩЕ ВИ ОБЗЕМЕ ЖЕЛАНИЕ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА АВТОРИТЕТ
И ПОПУЛЯРНОСТ: след 21-ви. 
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Сдобрявания и примирие 
с околните 

Това ще се отрази благоприятно на взаимоотношенията
ви, тъй като около вас ще има ведрост и хармония. Добре
е да изпозвате това време за подобряване на поохладени
отношения и за възстановяване на контактите си с хора,
на които държите, но с които по едни или други причини
сте се отдалечили. Месецът ще мине под мотото на сдоб-
ряването и примирието. В интимната сфера – прилив на
чувства! Заявете своите позиции, претенции и желания.
Начинът, по който ще го направите, ще е определящ за ус-
пеха или неуспеха им. Ако изберете добронамерения подход,
има шанс дори враговете ви да ви станат фенове.

Положителни промени 
в семейството

Общуването с брачния ви партньор или родителите ви
има шанс да бъде приятно и ползотворно, стига да не злоу-
потребите със симпатиите им. Вие имате навик да узур-
пирате пространството. Не го правете. Не налагайте ка-
тегорично мнението си. Вслушвайте се в другите и по-чес-

то се поставяйте на тяхно място. Някои Овни ще се отде-
лят от родителите си и ще заживеят самостоятелно.
След 20-и това може да стане безболезнено за всички.

В службата – 
спокойствие 

Ще се радвате на добронамереност от страна на колегите
си. Важно е сега да засилите отношенията на равнопоста-
веност и партньорство. Преразпределете отговорности-
те и ако се налага, направете рокади в екипа. Сега това ще
бъде прието без много усложнения. Красноречието ще ви
спасява много пъти през месеца. Но давайте от време на
време думата и на другите. 

Съживете позабравените 
връзки с приятели

Отношенията ви с приятелите също ще бъдат на висота.
Имате потребност да се срещате с тях, а от своя страна
и те ще търсят компанията и присъствието ви. Шансове-
те ви за нови запознанства значително нарастват. Някои
от тях ще са начало на сериозни бъдещи партньорства.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С другите Овни
първите дни на
месеца ще са
спокойни и даже
скучни. След 13-и
обаче помежду ви
се настанява
сериозно
напрежение,
което може да
доведе и до
сериозен сблъсък.

Общителността на
Телеца донякъде ще
конкурира вашата,
което ще ви подразни.
Защото той на
моменти ще ви
засенчи като оратор.
Но не се състезавайте
с него, защото нищо
няма да спечелите.
Само конфликти и
грозни нападки.

С Близнаци ще се
разбирате добре.
Помежду ви
може да пламне
и любов през
първите дни на
месеца, но няма
да трае дълго.
Така че, опитайте
се да запазите
приятелството
си.

Отношенията ви с Рак
са напрегнати още от
април и няма изгледи
да се подобрят през
май. Добре е поне, че
приемете неговите
емоционални изблици с
чувство за хумор. Не
изпускайте обаче
нервите си пред
него на 13-и и на 14-
и.

На 5-и ще ви е
трудно да
общувате с един
Лъв. Ако съумеете
взаимно да
предотвратите
разрива в
отношенията си, след
това месецът ще
бъде изключително
ползотворен и за
двама ви.

С Дева ви очакват
перспективни
финансови
обвързаности.
Доверете се на
нейния
аналитичен
подход към
разпределение на
ресурсите и
резултатите ще
ви очароват.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
В прекрасна хармония
сте с Везни. Нищо
няма да попречи на
взаимното ви желание
да сте заедно, да
общувате и да си
партнирате.
Висшестоящ от
този знак може да
ви направи добро
предложение на 27-и.

Скорпионът е добре
разположен към вас.
Ако е имало някакво
натрупано
напрежение
помежду ви, сега е
моментът да го
изчистите и да
изгладите
недоразуменията.
Бъдете честни и
открити с него.

Стрелецът по принцип
е в състояние да ви
изкара от равновесие
със своята
разпиляност. Но сега
вие ще гледате
спокойно на неговите
недостатъци и това
ще ви направи желани
в неговата компания.

Присъствието на
Козирога ще ви
сковава и затова
ще избягвате
присъствието му.
Ако е възможно,
не водете
сериозни и делови
разговори с него
на 7-и. Безполезни
ще са.

Водолеят ще ви
партнира във
всички ваши
нестандартни
действия. Не е зле
да се опрете на
неговата
интуиция.
Вашата роля в
този тандем ще
е да го палите
още повече.

Чувствате се
добре с Риби. Те ви
ухажват и това ви
харесва. Доверете
се на инстинкта
си и преживейте
една романтична
вечер с
представител на
този знак на 12-и.

ОВ
ЕН

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Помогнете на тялото си да се зареди с повече енер-
гия. Организмът ви се нуждае от нов режим на
хранене и почивка. Намалете стреса, цигарите, алко-
хола и кафето, защото са възможни проблеми с кръвно-
то, сърцето и стомаха. �На 7-и пазете ставите
от преумора и внимавайте да не се контузите по
време на фитнес или спорт. Ходете повече пеша и
не забравяйте за силата на положителното мислене.
�13-и е много подходящ за развлекателно пътува-
не и разходки в планината. �На 19-и може да се по-
чувствате доста изтощени, но това е временно и
още на следващия ден отново ще сте във форма.
�24-ти и 30-и са дни, през които е добре да се за-
нимаете основно със себе си – правете всичко, кое-
то би ви доставило удоволствие. Така ще се отмо-
рите. Не вършете нищо по задължение на тези дати.
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П
рез първите дни на май ще имате
усещането, че живеете като
насън. Възможно е да направите

неща, които не са типични за вас. Тър-
сите промяната и това ще доведе до раз-
чупване на правилата и традициите. Най-
доволни ще сте в обкръжението на люби-
мите си вещи. Комфортната обстановка
ще ви провокира да разкриете най-добрите си
качества – търпение, издръжливост, доброта и
нежност. �След 10-и за вас започва период на об-
новление и нови проекти. Ще станете по-активни и
предприемчиви, контактни и любознателни. В това време
на коренни промени добрите качества на характера ви ще

изиграят важна роля. �Не допускайте раз-
пиляване в няколко направления. То може
да ви лиши от възможността да постигне-
те максимума от положителни резултати,
на които сте способни. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не се поддавайте на емоции, когато взи-
мате важни решения. Запазете спокойствие и

не изневерявайте на принципа си да преспите, преди
да решите каквото и да било. В противен случай рискува-
те да направите фатални грешки, които по-късно ще
объркат живота ви.

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Енергичността ви ще търси изява и в сферата на чувства-

та. Чарът и магнетизмът ви ще са неустоими, особено

на 3-ти, 4-ти и на 30-и. На тези дати спокойно можете да

започнете нова перспективна любовна връзка. ��Мечтата

ви да срещнете подходящия човек за продължителна

връзка е на път да се осъществи. Още на първата среща

ще ръсите шеги, ще демонстрирате остроумие и чувството

за хумор. �Би било изключително постижение, ако успе-

ете да овладеете афективността си на 1-и, 2-ри, 28-и и

29-и. На тези дати ще ви завладеят и разрушителни илюзии.

Не ги насочвайте към хората, които обичате, защото може

да си навлечете непредвидими последици – например да се

простите със семейния уют и с брачната хармония. И бездру-

го има изгледи за охладняване на семейните ви отношения.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕОЧАКВАНИ ПАРИ ЩЕ ПО-
ДОБРЯТ НАСТРОЕНИЕТО ВИ: на
1-ви.
� ВНИМАВАЙТЕ С ТВЪРДЕ ПИ-
КАНТНИТЕ ХРАНИ И МАЗНИТЕ
ДЕСЕРТИ: на 15-и.
�ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМИ И
КРАЖБИ: на 2-ри.
�ШАНС ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА
НОВА ПЕРСПЕКТИВНА ЛЮБОВ-
НА ВРЪЗКА: на 3-ти, 4-ти и
на 30-и.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Отварят ви се шансове да заемете по-
висок пост. А и за други промени на ра-
ботното място. Но за да имате успех в биз-
неса, потърсете нови пътища за реализация
или различни сфери за изява. �В началото на
месеца се опитвате да бъдете навсякъде.
Много е вероятно да пропуснете нещо важно
поради бързане или необмисляне. �Финансо-
вото ви положение ще надмине очаквани-
ята ви и това може в известна степен да
ви разпусне да харчите повече от допус-
тимото. �От 12-и до 18-и ще бъдете зат-
рупани с работа, но и парите, които ще полу-
чите, си заслужават усилията. Ситуациите
ще изискват от вас нестандартно мисле-
не. �Приемете сериозно поставена ви от
шефа служебна задача. Усилията ви ще се въз-
наградят. Създайте си повече източници за
информация, защото тя може да се превърне
в основното ви конкурентно предимство. 
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Жизнерадостни 
и витални сте 

Май е вашият месец и ще ви зареди с много пролетно
настроение. Околните ще са подвластни на обаянието ви,
което ще ви превърне в център на внимание. Пораства и
потребността ви от признание на интелектуалните ви
достойнства. Ще бъдете чувствителни в разбирането на
позициите на околните и интуитивно ще предугаждате
настроенията и състоянията им. Това ще ви помогне лесно
да правите компромиси, както и лесно да ги убеждавате в
правотата си. 

Обърнете внимание 
на любимите хора

Особено силно важи това за отношенията ви с брачния
партньор. Няма да е зле да посветите повече време на лю-
бимия/та си и дори да се усамотите някъде за 2–3 дни. Ако
го съчетаете това с някакво, макар и кратко, пътуване и
със смяна на обстановката, ще се заредите взаимно с много
любов и енергия. Това може да се окаже ключов момент за
стопляне на отношенията, защото дистанцията между

вас напоследък се е увеличила, а това ви потиска.

По-дипломатично 
с колегите и шефовете

Към средата на май са възможни реорганизации в работата
ви и затова е добре да не си печелите врагове сред колеги-
те и началниците. Бъдете дипломатични. На 10 май пре-
мисляйте всяка дума, която изричате. Не е сега мо-
ментът да посочвате чуждите грешки. Бъдете макси-
мално дискретни, не се предоверявайте на никого. Използ-
вайте градивно познанствата си и не се намесвайте в чуж-
ди конфликти. Възможно е да откриете добър партньор
между не особено харесваните от вас колеги. 

Конфликти 
с бизнеспартньорите

Има реална опасност от кризи помежду ви на 16-и и на
19-и. Най-вероятно те ще възникнат от недоброжелател-
ната намеса на трети лица. Проверявайте старателно
фактите, преди да обвинявате. Има опасност някой жес-
токо да ви подведе.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Добре е да се
пазите от
надигащото се у
вас желание за
конкуренция с
Овена. Той няма
никакво желание
да ви измести,
просто има
огромна нужда
да се огледа в
очите на
другите. Както
и вие.

С другите
Телци ще сте
в прекрасна
хармония през
май.
Еднаквата ви
позитивна
енергия може
да доведе до
печеливши
съвместни
начинания.

През този месец
Близнаците ще са
добре разположени към
вас, особено ако са
жени, а вие сте мъж.
Отношенията ви ще
са много
добронамерени, а
може да станат и
много близки. Още
през първите дни на
месеца помежду ви
може да пламне любов.

С представител на
зодия Рак ви предстои
духовна близост,
която може да възроди
поизстинали чувства
или да породи нови.
Ако имате проблеми за
решаване помежду си,
сега е моментът да
изгладите
разногласията. Най-
ползотворни за тази
цел са 8, 16 и 22 май.

За съжаление
напрежението с
Лъвовете продължава.
От ваша страна има
желание за
разбирателство и ще
правите всичко, което е
по силите ви, да
предотвратите
конфликтите. Критични
дни за избухване на
конфликти помежду ви
са 3-ти, 10-и и 16-и.

Девите са сред
предпочитаните от
вас хора за общуване.
Те съумяват по
невероятен начин да
успокоят
атмосферата и да
подредят детайлите
– нещо, от което вие
имате голяма нужда
сега. На 24-ти ви
очаква прекрасен
ден заедно.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни ще се появят
много поводи за
сближаване. Тяхната
дипломатичност и
умението им да
очароват в
комбинация с вашия
прагматизъм и
последователност
могат да се съчетаят
чудесно. Не ги
насилвайте обаче да
вземат важно
решение на 22-ри.

Вашите заклети
опоненти през този
месец са
Скорпионите.
Резултатът може
да е конфликт,
така че няма да е
зле да намерите
подходящия тон за
общуване с тях. Не
влизайте в
спорове и разпри с
тях на 16-и, 22-ри
и 30-и.

Стрелецът може да
ви провокира да
проявите повече
освободеност в
поведението си. За
съжаление това
може да доведе до
недоразумения на
12-и, когато е
възможно да го
обидите, без дори
да осъзнаете как
точно сте го
направили.

Козирогът е сред
хората, които са
вашите заклети
почитатели през
този месец.
Неговият „вот”
ще бъде за вас и
мнението му по
спорен въпрос
на 7-и ще се
окаже голям
жест към вас.

Срещите ви с
Водолей ще са голямо
предизвикателство и
за двете страни.
Неразбиране,
недоразумения и
различни гледни
точки ще бъдат в
основата на
проблемите
помежду ви.
Особено критични
дати са 9-и, 10-и и
16-и.

С Риби може да
изживеете
прекрасни мигове
на 11-и и 12-и.
Независимо от това,
какви са точно
взаимоотношенията
ви, през тези два
дни близостта
помежду ви ще бъде
забелязана от всички
наоколо. Даже може
да породи завист.

ТЕ
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БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Ситуацията в бизнеса е малко
объркана и не знаете какво точно
да предприемете. Назрява мо-
ментът за сериозни промени!
��Работещите в сферата на рек-
ламата, журналистиката, издате-
лската дейност и Близнаците с
творчески професии ще се
чувстват удовлетворени от
свършената работа и от финан-
совите резултати. Не си позво-
лявайте обаче да харчите не-
разумно. ��Онези от вас, които
работят в чуждестранна фирма
или служебните им ангажименти
включват контакти с чужденци,
ще имат възможност да пътуват
зад граница. ��Общественото по-
ложение ще има за вас голямо зна-
чение през този месец. Това ще ви
накара да се стремите към попу-
лярност и признание.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Няма да ви липсват приятни емоции и на този фронт. Имате чувството,

че животът е сцена и вие сте в главната роля. Очевидно е настъпил ва-

шият период за купони и любовни приключения. ��Ако имате постоянен

партньор, бъдете внимателни с него и не го провокирайте да ви вдигне

скандал от ревност. ��Още на 1-ви ще имате изключително силно лю-

бовно преживяване. Инициативата за това, къде да прекарате вечерта,

обаче трябва да е ваша. ��Пътуване извън страната може да ви срещне с

вашата бъдеща половинка и кардинално да промени съдбата ви. За някои

този „романс” ще завърши с брак. ��Сексуалните ви желания се разпал-

ват. Но не сменяйте безразборно сексуалните си партньори. ��На 13-и не

бъдете прибързани в оценките си за другите, както и в решенията си. Ра-

зумът ви трябва да надделее, особено ако имате постоянна връзка.

CMYK-118

ОО
ще през първите дни на месеца у вас
ще се появи желание да направите
сериозни и радикални промени. Ако

и обстоятелствата също тръгнат в така-
ва посока, най-добре е да не им се съпро-
тивлявате. ��В течение на няколко месе-
ца напред ви предстоят успешни дела,
свързани с пътувания зад граница, съюзи и
договори с хора от чужбина. За да се реали-
зират обаче, е важно сега да направите промяна
на собствените си нагласи, а оттам и на плановете
и целите си. ��Освен това ще се наложи да се позанимава-
те, и то сериозно, с овладяването на нови знания. Добрата
новина е, че всичко това ще ви доставя удоволствие и няма
да го приемате като бреме. ��На 8-и може да получите
известие или информация, която е свързана с предсто-

ящите ви нови начинания. В живота ви мо-
же да се появи учител или духовен настав-
ник, който ще ви помогне в избора на пра-
вилния път. ��Често ще ви се иска да се
усамотявате, за да търсите отговори на
кардинални за вас житейски въпроси, но то-
ва може да се окаже трудно за осъществя-

ване. На 13-и и на 14-и обаче е добре наис-
тина да се оттеглите от ежедневната си

среда и да си осигурите малко самота. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Не отлагайте своето самоусъвършенстване. Звездите
ще ви подкрепят за усвояване на нови знания точно сега.
��Не пренебрегвайте и най-малкия знак за нужда от промяна.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ЧОВЕК ОТ ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ
ПОЛ ЩЕ ПОТЪРСИ КОНТАКТ С ВАС:
на 9-и. Този човек занимава мисли-
те ви отдавна. Ще останете при-
ятно изненадани. Не, направо ще
се разтопите от удоволствие.
�� МОЖЕТЕ ДА ЯДЕТЕ ВСИЧКО, КОЕ-
ТО ВИ СЕ ПРИИСКА: на 17-и.
�� ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ С ОТДЕЛИ-
ТEЛНАТА СИСТЕМА: на 8-и и на 9-и.
Възможни са и бъбречни кризи, но
не при всички Близнаци.

ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Нужно е да проявите повече загриженост за здравето
си. Напоследък сте доста лекомислени към него. Нямате
желание да се съобразявате дори с азбучните истини и съве-
ти. Нуждаете се от повече чист въздух и почивка сред
природата. ��За да поддържате здравето си в нужната кон-
диция, е много важно да запазите емоционален и физически
баланс. ��На 6-и някои от вас ще са особено податливи
към простудни и вирусни заболявания. ��Не злоупотребя-
вайте със сладкишите, както и с мазните и тежки храни. Съ-
образете хранителния си режим с този мой съвет. Много е
важно, ще усетите по състоянието си. ��Изключете соле-
ните храни от менюто си и пийте повече вода. На 10-и
може да се появят стомашни проблеми, пазете се от стари
храни или алкохол менте. ��До края на месеца жизнената ви
енергия ще нарасне и ще усетите бодрост и физическа сила.
��На 23-ти обаче отново е добре да се пазите от простуди,
въпреки че пролетта е в разгара си.
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Ставате Ставате 
по-общителнипо-общителни

Ще имате огромна потребност да споделяте своите мисли,
планове и преживявания с другите. Внимавайте да не изха-
бите много енергия в усилието да привлечете вниманието
на околните. Запазете баланса и не си позволявайте да се
самоутвърждавате за тяхна сметка.

Лекота в общуването Лекота в общуването 
с децата с децата 

Особено през периода 5–7 май. Децата ще ви смятат за
най-подходящия човек за общуване през тези дни. Време е
да разчистите наслоилото се напрежение помежду ви. Пос-
ветете им колкото е възможно повече време. Точно сега
те имат нужда да погледнете света през техните очи.

ТТрудности рудности 
с интимния ви партньор с интимния ви партньор 

Причината ще е пониженият ви емоционален тонус. Не

приемайте ситуацията трагично. Изразходвате много
енергия в други посоки и ако не си дадете почивка за за-
реждане, няма как да сте в кондиция за любимия човек.
Просто приемете, че този месец ще е така, и не се опит-
вайте да разпалвате огъня помежду ви по изкуствен на-
чин. Просто не спорете с партньора и не избухвайте пред
него за дреболии.

Внимавайте пред кого Внимавайте пред кого 
и какво говоритеи какво говорите

Желанието ви да демонстрирате информираността си мо-
же да ви изиграе лоша шега. На 10-и има опасност да по-
паднете в центъра на интрига или клюка на работно-
то място.. Важно е да запазите спокойствие. 
Началниците се готвят да ви натоварят с нови, но добре
платени ангажименти. За тяхното изпълнение ще трябва
да се опрете на хората около себе си. И дори може да се
наложи да сформирате екип. Влизайки в конфликти с тях,
ще стесните възможностите си за избор и това ще ви
постави в сериозно затруднение.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ МАЙМАЙ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Емоционална
близост ви
предстои с
представител на
знака Овен.
Флиртът обаче
няма да трае
дълго. А това със
сигурност би
подразнило
Овена, който
изисква да го
обожават
постоянно.

Към Телеца ще
проявите специално
внимание.
Вероятността
помежду ви да
припламне любовна
искра е голяма.
Имайте предвид
обаче, че Телците са
постоянни и търсят
сигурност. Ако
искате само флирт,
те не са
подходящите обекти. 

С другите Близнаци
сте в нормални, по-
скоро хармонични
отношения. Те ще се
запазят и в бъдеще,
ако бъдете
внимателни на 1 и
2 май. Тогава е
възможно да влезете
в отегчителен и
безсмислен спор с
тях, който няма да е
нищо друго, освен
борба за надмощие.

Ракът може да ви
вдигне адреналина със
своята разсеяност
или мнителност. Но
за щастие няма дълго
да му се сърдите.
Помежду ви не се
очертават сериозни
конфликти. Бъдете
обаче по-мили с него
на 2-ри и на 3-ти, за
да не го
предизвикате
излишно.

От Лъва може да
получите интересно
и привлекателно за
вас предложение за
съвместна работа.
Не реагирайте
спонтанно, а
премислете добре
всички „за” и
„против”. Ако
решите, че е добре
да си стиснете
ръцете, направете
го след 22-ри.

С Дева месецът ще
протече безоблачно
почти до последния
ден. Към края му
обаче (на 25-и)
има опасност
отношенията да
се влошат, и то
драматично.
Вероятната
причина ще е
борбата за
надмощие помежду
ви.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Ако сте
внимателни с
Везните през
първите дни на
май, ще си
подсигурите добри
отношения с тях
през целия месец.
Но ако на 5-и им
вдигнете скандал,
те ще ви се
сърдят до края на
май.

На 7-и е възможен
сериозен сблъсък
между вас и един
Скорпион. Няма как
да го
предотвратите.
По-скоро можете да
намалите лошите
последици от него,
като проявите
повече такт –
нещо, което не е
силната ви черта. 

Със Стрелеца
отношенията ви ще
са доста динамични.
Ще варират от
много близки и
възторжени до
крайно отрицателни
и опозиционни. Това
във всички случаи ще
ви бъде ако не
винаги приятно, то
поне твърде
интересно.

Козирогът добре се
вписва в
настроението и
поведението ви,
така че от него не
очаквайте
неприятни изненади.
Можете да се
отпуснете в
присъствието му и
да бъдете себе си
при общуването си
с него.

С Водолей ще
имате приятни
контакти.
Неговото
присъствие ви
отморява. Но
нищо повече... За
него вие сте
просто добри
събеседници.

Пазете се да не
попаднете в
полезрението на Риби
до 16 май. Нервното
напрежение, което ги е
обхванало, може да се
излее върху вас, и то
съвсем незаслужено. Няма
начин да
предотвратите това,
освен с поддържане на
здравословна дистанция.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�В началото на периода може да се появят  проблеми, по-
родени от натрупано напрежение. Нервите ви са опънати до
крайност и дори най-незначителният дразнител би могъл да ви
ядоса много. Позволете си повече сън и разходки на чист въздух.
Чай от маточина може да подобри състоянието ви. �Въз-
можни са проблеми със ставите, белите дробове, както и
алергични реакции. �Спазвайте диета или променете начина
си на хранене през пролетните месеци, за да избегнете сериозни
стомашни неразположения. �Консумирайте повече риба и
млечни продукти. Ще изпитате дефицит от магнезий,
цинк и калций, както и от витамини от група А и С. �Рис-
кови за здравето ви са датите от 21-и до 25-и. Не планирайте
никакви агресивни процедури и козметични манипулации за тяло
през този период. Сега е моментът да помогнете на организма
си да се пречисти. �Месецът е подходящ за сваляне на из-
лишните килограми. Използвайте го пълноценно. Малко аске-
тизъм в хранителния режим ще ви бъде много полезен. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите ви през май ще се определят от множество влия-

ния. Това ще ви застави да се грижите за себе си повече от друг

път. С голяма охота ще се впускате в любовни авантюри, в които

ще проявявате своята характерна емоционалност. �Не си позволя-

вайте изблици на ревност – те определено няма да бъдат основа-

телни. По-скоро ще са плод на повишената ви чувствителност и по-

нижената ви самооценка. �Повишеното ви либидо може да ви прово-

кира да се впуснете в безразборни сексуални контакти – нещо, което

не е характерно за вас. Но не си правете експерименти. Особено ако

сте семейни. Забежките ви могат да станат причина за сериозен

скандал с брачния партньор. �Желанието ви да обичате и да сте

обичани може да ви отведе на неочаквани места и да ви срещне с не-

обикновени хора. Все пак не предприемайте необмислени рискове.

CMYK-120

М
ай ще ви завърти във вихъра на
бързи и непрекъснати промени.
Подреденият ви свят ще се срути,

характерният за въс ритъм ще бъде нару-
шен и това ще ви изнерви. �Силната ви
интуиция ще ви подскаже кога да про-
явите гъвкавост и да предприемете
хитри ходове, за да се защитите от не-
доброжелатели. �През първата седмица на
месеца ще бъдете обхванати от непрекъснати
съмнения. Ще страдате от това, че нямате обясне-
ние какво се случва. Оставете вътрешното ви чувство да
бъде водещо. �Желанието ви да сте справедливи към
всички е доста непосилна задача и може да ви създаде
проблеми на 2-ри и на 4-ти. Помислете преди всичко за се-
бе си през тези дни. �На 14-и не пренебрегвайте съд-
бовните знаци, които звездите ще ви изпратят. Нез-

начителни на пръв поглед събития ще дадат
посока на бъдещите ви действия. Случайно
телефонно позвъняване или непредвидена
среща могат да се окажат ключови за взе-
мане на важно за вас решение. �Между
24-ти и 30-и желанията ви ще бъдат
твърде противоречиви и това ще обърка

както вас самите, така и околните. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не пренебрегвайте важните информации и не оста-
вяйте нещата без контрол. Карайте по предварително
набелязания от вас план. Не се самоизтъквайте. �Не се
поддавайте на тревожността и намерете отдушник
за претоварената си психика.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�За някои Раци се очертават смяна на
работното място или реформи, свързани
със съкращаване на персонала. Раците,
родени през втората половина на юли,
ще получат шанс да завладеят нови пози-
ции в бизнеса. Но от тях се изисква да
проявят инициативност, гъвкавост и
постоянство. Важни дати за това са
2-ри, 8-и и 12-и. �Отлаганите служебни
въпроси изведнъж ще се окажат спешни.
Ако реагирате бързо, ще избегнете конф-
ликт с шефа. �Служебно пътуване на
6-и ще ви донесе надежда за бъдещи
допълнителни приходи. Не чакайте
крайния срок, а се активизирайте. Пари-
те, които ще получите, няма да отгова-
рят на усилията, които е вложите, но
това не бива да ви обезкуражава. След 17-
и ще се радвате на по-сериозни матери-
ални постъпления. 

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
�НЕ ДОПУСКАЙТЕ СТАРИ СПОМЕНИ
ДА ПОМРАЧАТ НОВИТЕ ВИ ИНТИМНИ
ОТНОШЕНИЯ: на 13-и. 
�НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАЙТЕ НА ФИНАН-
СОВИ ОПЕРАЦИИ: на 14-и и на 16-и.
�НЕ ПРИЕМАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ЕКСТРЕМНО ПРЕЖИВЯВАНЕ: на 28-и
и на 29-и.
�ДЕЛОВИ РАЗГОВОР С ДОБРА ПЕРС-
ПЕКТИВА ВИ ОЧАКВА: на 26-и.
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CMYK-121

Чувствате се изтощени
Разнообразието от събития ще ви изтощи и ще засили же-
ланието ви за усамотение. Стремежът ви да сведете кон-
тактите си до минимум със сигурност няма да се приеме
добре от околните. На вас обаче ще ви спести голямо вът-
решно напрежение.

Дайте си почивка 
от семейството 

Проявявате нехарактерно за зодията си желание да се
скриете и от най-близките си хора. Напук на всичко, точно
сега онези, които обичате, ще предявяват претенции за
вашето внимание. Единственият – и то препоръчителен
вариант – е да заминете за 2-3 дни на семейна екскур-
зия. Можете да го направите около 8-и, за да избегне-
те семейните недоразумения, които се очертават за
тази дата.
Независимо от желанието ви за флиртуване е добре да бъ-
дете по-сдържани. Ревността на брачния ви партньор

може да стане повод за сериозни конфликти на 12-и и
13-и. Заложете на добронамереност и честност в отно-
шенията. Настроението ви ще е променливо чак до 14-
и, когато безпокойството за бъдещето ще престане
да ви мъчи.

Децата ви създават грижи
Родителите на тийнейджъри да очакват училищни пробле-
ми. Постарайте се да запазите присъствие на духа. Забра-
вете наставническия тон и бъдете толерантни към мал-
ките. В противен случай е възможно да ги отчуждите от
себе си и да ги подтикнете даже да избягат от вкъщи. 

Приятелите 
ви подкрепят 

Ще прекарвате с тях доста време, обсъждайки идеи и про-
екти, а това ще ви направи и духовно по-близки. Контак-
тите със съмишленици ще бъдат вашият най-силен стимул
за развитие и ще ви доставят и необходимата енергия за
това. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овенът може да
избухне, ако
прекалите с
търпението му.
Не забравяйте,
че и без това
сте в
обтегнати
отношения с
него. Не го
предизвик-
вайте на 14-и
и на 15-и.

Месецът ще
хармонизира
отношенията ви с
Телеца. Това ще се
отрази добре на
общия ви
емоционален баланс и
общуването ще ви
направи по-стабилни.
Всякакви свои
нужди можете да
споделите с него на
8-и, 16-и и на 22-ри.

Близнаците са твърде
спокойни този месец,
но не
злоупотребявайте с
това. В състояние
сте да ги
предизвикате, а това
не е хубаво. Бъдете
по-деликатни с тях
и не си позволявайте
емоционални
изблици на 2-ри и на
3-ти.

С другите Раци няма
да се чувствате
комфортно поради
простия факт, че с
никого в момента не
се чувствате
особено комфортно.
А да се разберете с
друг Рак през този
месец, е направо
висш пилотаж в
общуването.

Вашата
импулсивност ще
се хареса на Лъва.
През май има
шанс да омаете
един Лъв от
противоположния
пол до такава
степен, че той
да ви предложи
по-сериозна
връзка.

Не се огорчавайте, ако
усетите, че Девата е
дистанцирана. Това е
нейният начин да
избегне проблеми в
отношенията ви. Вие
сте твърде изнервени
и по-близките и чести
срещи с Дева могат да
доведат до
допълнително
напрежение.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните не са
доброжелателни
към вас. Този месец
те ще са в групата
на вашите врагове.
Не бъдете
доверчиви, а
предпазливи,
особено когато
споделяте бъдещи
свои планове с
представители на
тази зодия.

Със Скорпионите бъдете
внимателни, независимо
че демонстрират своето
благоразположение към
вас. Една грешна дума,
особено по финансов
въпрос, може да доведе
до невероятен
конфликт на 3-ти. Ако
избегнете този сблъсък,
ще се радвате на
чудесна хармония с тях
през следващите дни.

Добронамерени сте
към Стрелеца,
защото в неговите
ръце може да се
окаже ключът към
желано от вас
пътуване.
Запомнете, че той
не обича
ласкателствата, и
не си позволявайте
да го ласкаете,
каквото и да
целите.

Козирозите са готови
да ви партнират и
дори да ви помагат,
но не очаквайте
инициативата за
това да е тяхна. Само
ще ви дадат знак и
ще оставят
следващата стъпка
във ваши ръце.
Възползвайте се от
желанието им да ви
помогнат на 12-и.

Отношенията ви с
Водолей ще са
тежки. Колкото и да
не ви е приятно, ще
се наложи да се
срещате често и
даже често да
обсъждате
причините за
проблемите
помежду си.
Постарайте се да
сте добър
слушател! 

Изпитвате
желание да
сте заедно с
Риби. Най-
хубавото е, че
можете да си
мълчите на
една и съща
тема и от
това никой да
не се чувства
притеснен или
пренебрегнат.
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БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Първата седмица от месеца ще бъде труд-
на. За вас това е времето на подготовка за
бъдещия възход. Демонстрирайте нестандарт-
но мислене на работното място и ще успеете да
впечатлите новите си (или старите си) шефове.
�5-и, 6-и и 9-и са изключително важни дни за
кариерата ви. �През втората седмица на май
ще се чувствате доста напрегнати, но тогава
пред вас ще се открият и много нови възможнос-
ти за реализация и себедоказване. Имате шансо-
ве да осъществите един проект, който от-
давна обмисляте, но обезателно го направете
с помощта на съдружник. Подбирайте партньо-
рите си и не се поддавайте на ласкателства. Пла-
нетите ще ви подтикнат към полезни за вас ре-
шения. Ако работите здраво, ще спечелите и по-
вече пари. �Не приемайте една командировка
в чужбина, отложете я за юни. �Претрупва-
нето със задачи, които не търпят отлагане, ще
ви подейства потискащо на 24-ти.

CMYK-122

М
ай ще е изпълнен с напрежение, но
и с удовлетворяващи резултати.
Усилията, които полагате от ня-

колко месеца, сега ще ви се върнат като
заслужен успех. Отговорността и профе-
сионализмът ви ще бъдат оценени подоба-
ващо. �През този месец вие ще бъдете
център на внимание, вашата популярност
ще нараства и това ще ви вдъхновява. Про-
летта ви изпълва с артистизъм. Сега е мо-
ментът онези от вас, които имат творчески про-
фесии, да се изявят впечатляващо. �Около вас обаче ще
се появят недоброжелателно настроени хора. Те няма
да успеят да помрачат успеха ви, но със сигурност ще ви
предизвикват. Добре е да запазите самообладание и да не
се поддавате на опитите им да ви изкарат от равновесие.

�На 16-и ви очаква ситуация, при която
трябва да вземете бързо решение. Риску-
вайте, без да се замисляте, и съдбата
ще бъде с вас. �Значим ден за вас е и 20-и.
Космическите енергии ще ви помогнат да
изживеете своя звезден миг. Това ще бъде
денят, когато ще се почувствате победи-

тели. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не е време да демонстрирате лошата страна на ва-
шето его. Това ще даде възможност на враговете ви да ви
ядосат още повече. Постарайте се да овладеете избухли-
востта си и не действайте прибързано. �Трезво анализи-
райте думите и действията на околните.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИ СТЕ
КЪМ ВИРУСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:
около 10-и.
�ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ЗА
КАРИЕРАТА ВИ СА: 5-и, 6-и и
9-и.
�НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ЧУВСТВА-
ТА КЪМ ЛЮБИМ ЧОВЕК: на 15-
и и на 20-и.
�ОЧАКВАЙТЕ ЩАСТЛИВ ЗВЕЗ-
ДЕН МИГ: на 20-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Общото ви физическо състояние е задоволително.
Въпреки това са възможни проблеми с кръвното
налягане и имунната система. �Към 10-и сте
предразположени към вирусни заболявания, затова се
пазете и укрепете организма си с имуностимулира-
щи средства. �През париода от 16-и до 24-ти
има риск да ви притеснят проблеми с разширени
вени или хемороиди. Очакват ви и проблеми с от-
делителната система и паметта. �Не прекалявай-
те със сладкото и соленото. Движете се повече. Ам-
бициите ви са високи, превърнали сте се в работо-
холици. Затова малко повече сън, разумно хранене и
спорт няма да са ви излишни. Не се затрупвайте с
работа и вкъщи. �Ходенето пеша също ще подей-
ства благотворно на здравословното ви състояние.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Ще ви се наложи да контролирате своите страсти и пориви, за да не си

създавате излишни главоболия. Месецът не е подходящ за започване на

нова връзка от необвързаните Лъвове. Макар че напоследък временните

връзки и краткотрайните флиртове хич не ви задоволяват. �Ако се стре-

мите към по-постоянни и по-задълбочени отношения, бъдете естествени и

ще ви оценят. Някои ваши слабости са по-симпатични от някои ваши

достойнства. �Обвързаните Лъвове съветвам да бъдат по-внимателни

към любимия човек. Не го натоварвайте с вашите проблеми, а използвайте

присъствието му, за да ги забравите. �Романтиката не ви е чужда, но като

че ли от известно време не я включвате в сметките си. Планирайте повече

излети или просто по-дълги разходки с любимия/любимата. Освен че ще ви

разтоварят, те ще бъдат и още една възможност за пълноценно общуване с

близкия на сърцето ви човек. �Страстта ви да избирате подаръци ще бъде

задоволена на 13-и и на 14-и. Тогава ще ви поканят на лично тържество.
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Ще се радвате на признание и внимание 
Доверието към вас ще нараства, ставате все по-популярни
и значими. 
През този месец ви се дава възможност да проявите изклю-
чителна изобретателност в общуването с околните. Хо-
рата, с които се срещате, ще ви помогнат да изявите най-
доброто от себе си. Децата ще ви носят само радост и
ще допринесат за вашия възход.

Разцвет на брачните отношения 
Пролетта и хубавото време ще се отразят и на вашето
настроение. За вашата половинка вие сте особено очаро-
вателни и това ще направи отношенията ви наистина
нежни и изпълнени с много любов. Но се налага да намерите
малко повече време, за да се насладите на хармонията по-
между ви и на взаимния прилив на чувства. Почивните дни
палнирайте за разходки извън града. Само така по-дълго ще
се радвате на любовното щастие.

Не спорете с близки и роднини
Периодът е благоприятен и за отношенията с вашите

роднини, приятели и съседи. Предупреждението на звезди-
те обаче е да не започвате спорове с тях. Защото възпла-
менените през този период конфликти с тях има опасност
да продължат с години. 

С висок рейтинг сред колегите 
Всички виждат онова, което правите в името на общата
работа, и са готови да ви подкрепят. Ако не го правят, то
е само защото всъщност вие ги респектирате и демон-
стрирате, че можете да си свършите работата и сами.
Опитайте се да контролирате това свое поведение. Така
хората, с които работите, няма да ви обвинят в мания за
величие. 

Проблеми с шефовете
Има опасност да станете трън в очите на шефа. Вие не
спестявате на висшестоящите недоволствата си и си поз-
волявате да ги критикувате на всеослушание. На 6-и и 16-
и все пак си мерете добре приказките. В края на месеца
отношенията с шефовете ви се нормализират.  Тогава е и
благоприятното време да представите идеите си пред на-
чалниците.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Не се дръжте
надменно с Овена.
Той е много
добронамерен към
вас и не си
струва да го
наранявате. На 5-
и има опасност
да се скарате,
защото няма да
можете да си
държите езика
зад зъбите.

Телците са много
напрегнати във
ваше присъствие.
На 3-ти, 10-и и
16-и са възможни
конфликти с
тях, но
предизвикани от
вас. Внимавайте,
защото после
трудно ще
възстановите
равновесието.

Харесвате
Близнаците и това
ще ви накара да
отправите към тях
спонтанно
предложение за
сътрудничество.
Обмислете добре
офертата си към
тях и пристъпете
към
реализирането є
чак след 22-ри.

Силно сте
привлечени от
магнетизма на
Раците. С тях
изобщо няма да
скучаете. Помежду
ви може да пламне
даже любов от пръв
поглед. Но
внимавайте какво
говорите в тяхно
присъствие, защото
са много обидчиви.

Егото ви може да
стане причина за
конфликти с
другите Лъвове. По-
добре е да оставите
решаването на
проблемите помежду
си за по-добри
времена. Сега
моментът въобще
не е подходящ за
изясняване на
отношенията.

Девите са сред най-
добрите ви сътрудници
този месец и ще ги
оцените по достойнство.
Това донякъде ще стопли
взаимоотношенията ви,
макар че вие не таите
лоши чувства към тях.
Често пъти обаче те се
усещат наранени от вас
и им трябва повече
време, за да повярват в
искреността ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с
Везните ще са
дребнави и
заядливи.
Причината за тях
обаче пак сте вие.
Хубавото е, че
Везните умеят да
реагират
дипломатично.
Бъдете особено
внимателни с тях
на 5-и.

Очаквайте
изненадващо
предложение от един
Скорпион още на 1-ви.
Не пренебрегвайте
желанието му да си
сътрудничи с вас. Той е
много честолюбив и ще
помни отказа ви цял
живот. Възможно е да
събудите и
отмъстителността
му. 

Между вас и
представител на
Стрелец могат да
прехвърчат
любовни искри. Това
със сигурност ще ви
хареса. Не е
изключено дори да
проявите желание
да затвърдите
връзката си с
подпис.

С Козирога
отношенията ви ще
са пасивни, в това
число и скучни. Почти
няма да имате
допирни точки през
май. Съветвам ви
обаче да планирате
разговор с него на 8-
и или на 16-и,
защото ще научите
нещо ценно.

Водолеят ще ви
изнерви с
нетърпящото си
противоречия
мнение. Ако ви е
колега, хич не
спорете с него!
Няма изобщо да ви
чуе. На 10-и
помежду ви е
възможен
сериозен
конфликт.

Не рискувайте във
взаимоотношени-
ята си с Рибите.
Въпреки тяхната
добронамереност
през този месец
няма да мислите в
синхрон с тях.
Вероятността да
сгрешите, като им
се доверите, е
голяма.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Обърнете внимание на психичното си здраве. Об-
щата ви физическа форма е задоволителна. Хранете се
по-често и предимно с плодове и зеленчуци. �Не отла-
гайте посещение при стоматолога. �Проверете и
зрението си. �Ходете повече пеша и се разтоварвай-
те от стреса сред природата. Не стойте пред теле-
визора и компютъра. Обърнете повече внимание на хо-
бито си. �В началото на месеца сте склонни към пре-
яждане, което не е типично за вас. Ограничете се, за да
нямате проблеми със стомаха. �На 19-и е добре да не
ходите на лекарски прегледи поради повишен риск
от неточна симптоматика, а оттам и невярна ди-
агноза. Ако все пак се наложи, старателно преценете
кои точно оплаквания да съобщите на лекаря. Не бъде-
те многословни – не е необходимо да описвате заболя-
ванията си от детството.

CMYK-124

М
ай ще разсее вродения ви песимизъм
и ще ви поднесе доста изненади
още през първите си дни. Очакват

ви промени на всички нива и повечето ще
бъдат за ваше добро. �Ще ви натоварят с
нови задължения, но вие сте свикнали да
тъчете на няколко стана. Не пренебрегвай-
те творческите си заложби и не загърбвай-
те неща, които отлагате от доста време.
�Пътешествията ще ви привличат. Ако може-
те, организирайте екскурзия в чужбина (или коман-
дировка) – така ще задоволите засиления си интерес към
нови култури и общуване с чужеднци. �В началото на ме-
сеца ще ви изненадат мисли за емиграция, но всякакви
приключения зад граница ще ви донесат разочарование
и материални проблеми. �Средата на май е подходящо

време да започнете да изучавате чужди езици
или да продължите образованието си. Уче-
нието ще ви се удава лесно, ако го стар-
тирате още на 5-и. �През последната
седмица на май ще се активизирате в об-
ществен план. С интелект, организато-
рски способности и ораторски качества

ще успеете да завладеете околните.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Потърсете възможности за духовно пречистване.
Бъдете по-отворени към хората около себе си и проявявай-
те повече разбиране към проблемите им. �Всеки опит да
изпреварите събитията е обречен на неуспех. �Не бъ-
дете разточителни в края на месеца.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Шефът ще ви прехвърли още отго-
ворности. Важно е да знаете, че в група
от близки по възгледи хора ще свършите
повече работа, отколкото сами, а и ще
спечелите повече пари. �Завършете ко-
респонденцията си, уточнете срещите си
и се освободете от всички текущи въпро-
си на 4-и. �До 6-и не предприемайте необ-
мислени финансови и делови сделки. �На
12-и може да получите подкрепата на
влиятелен човек и да стабилизирате,
макар и за кратко, доходите си. Денят
е благоприятен и за безработните Деви –
те имат шанс да получат примамливо
предложение за нова работа. �На 16 май
се очертава кратко финансово „ожив-
ление”, но не пренасочвайте значителна
сума от парите си за нещо различно от
предвиденото. Безразборното харчене сега
не е препоръчително.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Емоциите ви ще са „прозрачни” за другите, независимо че

правите всичко възможно да ги скриете. Но не си позволявайте

интимни увлечения на работното място. Има опасност това да уро-

ни авторитета ви и да направи живота ви хиперсложен. �Актив-

ността и искреността ви ще са определящите фактори за на-

миране на търсеното съвършенство в любовта. Самотните Де-

ви, родени между 29 и 31 август, имат шанс да се запознаят с инте-

ресна личност, която ще се задържи по-дълго в живота им. �Семей-

ните пък ще са напрегнати поради многото ангажименти, безпари-

чието и липсата на време. Не товарете интимната си половинка

със служебните си проблеми. Това може да доведе до семеен скандал в

периода между 9-и и 11-и. �Не вярвайте на слухове и интриги, кои-

то ще ви залеят на 13 май. Ако се поддадете, те ще изсмучат сили-

те и енергията ви.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОЧЕРТАВА СЕ ДОБРА ВЪЗ-
МОЖНОСТ ДА ОТКАЖЕТЕ ЦИГА-
РИТЕ: в дните след 10-и.
�ОПАСНОСТ ОТ ЧРЕВНИ ИНФЕК-
ЦИИ И КОЛИТ: на 18-и.
� РИСК ОТ СЕМЕЕН СКАНДАЛ: в
периода между 9-и и 13-и.
� СТАРТИРАЙТЕ НЯКАКВА ФОР-
МА НА ОБУЧЕНИЕ: на 5-и. През
целия май ще възприемате ин-
формация без никакви усилия.
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Разногласията ще ви преследват 
Ще се наложи да отстоявате позициите си, което никак не
е лесно за вас. Ще се сблъсквате постоянно с неразбиране-
то на другите – дори и с това на хора, които до този мо-
мент не са ви били опоненти. Това ще ви стресира. Прибър-
заността и многословността ви само ще ви пречат в тази
ситуация. В спорове бъдете кратки, точни и ясни. Не се
хвърляйте от една тема на друга в желанието да събере-
те „от девет кладенеца вода”. 

Интимната половинка има нужда от вас
Отношенията ви с човека, когото обичате, са поставени
на изпитание. Той се чувства пренебрегнат. Основателно.
Това, че сте готови да се нагърбите и с неговата работа,
не променя ситуацията. Той не може да приеме факта, че
поставяте работата над любовта. Наложете си, когато
сте с него, да не мислите за служебни проблеми. Несемейни-
те Деви да обърнат повече внимание на предупреждение-
то ми, защото има опасност да загубят човека до себе си.

Семейните – също, но за тях тази опасност е по-малка.

Криза в деловите партньорства
Възможно е още в началото на май да настъпят инфарктни
ситуации в бизнеса ви поради проблеми с данъчните влас-
ти. Всичко е предизвикано от недоброжелатели, но рискът
да се разделите с бизнеспартньорите си е сериозен. Ситуа-
цията може да съвпадне по време с активното ви търсене
на чуждестранни контакти и с опитите ви да сключите
нови съдружия или дългосрочни сделки. За радост проблеми-
те с данъчните няма да попречат на реализацията на пла-
новете ви.

Забранени са авантюри с колеги!
На 2-ри емоционална среща ще повиши за кратко настрое-
нието ви, но впоследствие може да стане причина за
конфликт. Бъдете по-взискателни към собствените си думи и
действия. Прибързаността в тази посока също е вредна. Най-
добре избягвайте авантюризма в отношенията с колегите си.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овните ви
гласуват голямо
доверие. С тях ще
бъдете добър
тандем. Не им
отказвайте, в
случай че те ви
предложат
съвместна
работа.
Симбиозата ви
няма да е трайна,
но пък ще си
струва усилията.

Към Телеца имате
особени
предпочитания.
Харесвате
сигурността, която
той излъчва. Може
да ви се удаде
възможност да
станете по-близки с
един Телец,
независимо че на
пръв поглед ви
свързва само
работа. Поне засега.

Проблемите с
Близнаците ще ви
се разминат само
ако запазите
равновесието в
общуването с
тях в началото
на месеца. 18-и
ще е напрегнат
ден. Не спорете
с Близнаци на
тази дата,
особено ако той
ви е шеф.

Желанието ви да
запазите добри
контакти с Рак може
да ви накара да се
дистанцирате този
месец. Това обаче със
сигурност ще се
изтълкува погрешно и
ефектът може да
бъде
противоположен. Сега
с него честността е
най-добрата
политика.

Не се поддавайте
на провокациите
на Лъва. Опитайте
се да отминете
деликатно
хапливите му
забележки. Не го
приемайте лично и
се опитайте да
преглътнете  гнева
си. Най-добре е, ако
съумеете да
превърнете всичко в
шега.

Отношенията ви с
другите Деви са
спокойни, но е
възможно през
периода от 14 до 16
май да се появи
напрежение помежду
ви. Затова бъдете по-
деликатни с тях на
тези дати и не им
правете забележки за
дреболии. Имате
интерес да се съюзите
срещу враговете си.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
С Везни има риск
да се скарате още
на 1-ви.
Противоречието
помежду ви ще се
породи от
интрига, в която е
замесен трети
човек. Истината е,
че не си заслужава
да хабите нервите
си за дреболии.

Можете безрезервно да
разчитате на Скорпион.
Той е на ваша страна,
колкото и да не го
демонстрира явно. Този
месец, пък и известно
време след това с него
ще си партнирате
брилянтно, особено ако
загърбите някои
недоразумения помежду
си.

В началото на май
Стрелците ще са
добронамерени към
вас. Ако искате да
водите сериозни
разговори с тях,
направете го на 4-
ти или 5-и. След
това ще ви бъде
по-трудно да
намерите общ език.

Внимавайте да не
се подведете по
чуждо мнение по
отношение на
Козирога.
Вероятността
да ви подведат,
за да разбият
тандема ви, е
голяма. Вярвайте
само на
интуицията си.

Водолеят няма да е
сред любимците ви
през този месец. На
16-и ще се
ядосате много на
фриволното му
поведение. Може
би е добре да го
поставите на
мястото му. Иначе
ще продължи да ви
лази по нервите.

Рибите са много
непредвидими. Мирът
помежду ви няма да се
възцари и през май.
Избягвайте
продължителните
конткти с тях.
Вашата
чувствителност
също е изострена и
просто няма как да
постигнете синхрон.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Постоянно главоболие ще ви мъчи в началото на месеца. То
най-вероятно ще се дължи на пролетна умора, но и на заседналия
начин на живот, който водите. Обърнете специално внимание
на здравословното си състояние на 10-и. ��Пийте повече теч-
ности и яжте пресни плодове. ��До 18 май ще имате желане да си
похапвате по-често сладкиши и калорични храни, което може да
доведе до разваляне на фигурата ви. Затова внимавайте! ��Не
предприемайте оперативни интервенции на 12-и. Бъдете
много внимателни и по отношение на храната и питиетата, кои-
то консумирате. Има опасност от хранително отравяне. ��Стре-
межът ви да изглеждате красиви и впечатляващи е много силен.
Използвайте това свое желание, за да увеличите активността си
в посока на исканите от вас промени, но в този случай – в полза на
външността си. ��Месецът е подходящ да се подложите на козме-
тични процедури, но не и на агресивни такива. �� Горещо ви пре-
поръчвам да прочистите организма с помощта на билкови отвари.
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ВВ
сяка сфера на дейност ще бъде „пъл-
на” с добри резултати за вас. В очи-
те на околните ще изглеждате

очарователни и значими. Нещо повече –
за доста от вашите роднини и познати
ще сте човекът, на когото ще разчитат
за съвет и помощ. ��Всичко, което казвате
или правите, ще бъде поднесено в много
привлекателна форма и ще се възприема лесно
от околните. ��На 2-ри и 3-ти при мнозина
от вас ще се задвижи огромно желание за про-
мени и за действие. Тези, които се занимават с борси, фо-
тография, телевизия и шоубизнес, могат да очакват значи-
ми промени в дейността си. Всичко ще се случва по револю-
ционен, буквално помитащ старото начин. ��Опти-

мизмът няма да ви напуска през целия ме-
сец. Той ще заразява и хората, които кон-
тактуват с вас. ��Обаятелност – това е
ключовата дума, която ще описва ва-
шето излъчване. ��След 22-ри  ще получи-
те шанс да обмислите начините за реша-
ването на проблемите в работата. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Не всичко, което искате, обаче ще се реализи-
ра. Проявете мъдрост и бъдете готови да чакате. ��Не
започвайте важни преговори или други отговорни
публични акции, защото ще се разочаровате от ре-
зултата. 

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Работата ви ще е много успешна
в началото на месеца. В никакъв слу-
чай не се подценявайте. Доверете се
на интуицията и опита си. ��Безра-
ботните Везни имат отличен шанс
да започнат нова работа през май.
��13-и е благоприятна дата за всички,
които искат да започнат нов бизнес
или да си намерят нови съдружници.
��15-и и 16-и са успешни дни за де-
ловите ангажименти на всички
Везни. На тези дати ще получите
шанс да решите отдавна заплетена
ситуация или да възобновите занема-
рена сделка. Възможно е да ви поискат
пари на заем – помогнете, ако имате
възможност. ��Въздържайте се от ин-
вестиции и по-големи покупки за дома.
��Внимавайте при бизнесконтак-
тите си с чужденци на 18-и 19-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��През целия месец, но особено до 18-и, ще се радвате на прек-

расни възможности в любовта. По принцип се чувствате във фор-

ма за любовни подвизи. Състоянието на влюбеност ще ви носи радост

и удоволствие в отношенията с другия пол. Хармонията и единство-

то с любимия човек също ще ви носят удовлетворение. ��Страстта

ще се настани в интимните ви отношения и дори ще ви обсеби.

Ще се стремите на всяка цена да удовлетворите инстинктите си,

което може и да не бъде одобрявано от половинката ви в някои мо-

менти. Авантюризмът в тази посока може да ви донесе истински

неприятности, включително и здравословни. ��Не се поддавайте на

изкушението да играете хазарт. ��Ограничете и случайните

сексуални връзки и кръшкането. Не лъжете тези, които обичате,

особено ако сте семейни, защото рискът да ги загубите е голям.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� БЕЗРАБОТНИТЕ МОГАТ ДА СИ
НАМЕРЯТ ПОДХОДЯЩА И ДОБРЕ
ПЛАТЕНА РАБОТА: на 3-ти.
�� АКО СТЕ СЕМЕЙНИ, НЕ СЕ ВПУС-
КАЙТЕ В АВАНТЮРИ: на 7-и. Има
опасност да ви хванат в изневя-
ра.
�� ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО
СИ: на 10-и.
�� СИЛЕН ДЕН ЗА ЯВЯВАНЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕ ИЛИ КОНКУРС: 20-и.
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Преценете силните Преценете силните 
и слабите си странии слабите си страни

За вас взаимоотношенията с обкръжението ви са нещо
много важно. А през този месец – още по-важно. Прецене-
те добре къде са силните и слабите ви страни, особено
сега, когато сте хиперактивни. За да расте популярност-
та ви, демонстрирайте само най-доброто, на което сте
способни. 

Обърнете внимание Обърнете внимание 
на семейството си на семейството си 

Ще осъзнаете, че му дължите повече внимание. На 3-ти ра-
достно събитие, свързано с раждането на дете, може
да стане повод за създаване на нов тип отношения с
брачния партньор. Ако се наложи, бъдете артисти, но не
позволявайте на грешки от миналото да рефлектират
върху семейното ви благополучие. В любовта е необходимо
да заявите категорично, но любезно изискванията си към
другия, за да избегнете недоразуменията. Ако все още не
сте семейни, но имате сериозна връзка, има вероятност да
ви се прииска да встъпите в брак. Ако получите предложе-
ние, не се колебайте. Месецът е благоприятен за подобна
стъпка. Дори може да поемете инициативата, стига да съ-

берете достатъчно кураж.

Родителите ви Родителите ви 
също имат нужда от вас също имат нужда от вас 

Поканете ги на гости или им отделите няколко часа на
7-и или на 8-и. Няма да съжалявате. Не отклонявайте раз-
говор, свързан с наследствени земеделски земи и с тяхното
управление. Дори и да ви е дотегнала тази тема, онова, ко-
ето ще коментирате на тези дати, може да се окаже мно-
го важно за вас.

ТТрудно общуване рудно общуване 
с шефовете с шефовете 

Вие сте отявлени индивидуалисти, което понякога дразни
хората, стоящи над вас в йерархията. Една след друга ще
ви връхлитат трудности, появили се сякаш от нищото. Но
не се отдавайте на лоши мисли. На 4-ти е възможен
конфликт с шефовете, породен от вашето нежелание
да приемете съществуващата йерархия. Това, че отс-
тоявате мнението си, без да правите дипломатични за-
вои, може да се окаже пагубно за вас. Потърсете собстве-
ните си грешки, които в момента ви пречат да вървите
по пътя на успеха.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ МАЙМАЙ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
През май сте в
прекрасни
отношения с Овен.
Той буквално ви
четат мислите и
общуването
помежду ви ще
върви с лекота.
Моментът е
подходящ за
начало на
дългосрочни
партньорски
взаимоотношения.

С Телеца може да
имате успешни
контакти, стига да
се доверите на
неговите решения.
На 16-и и на 20-и
не се колебайте да
предприемете
действията,
които той изисква
от вас. Те могат да
се окажат началото
на доста успешна
обща дейност.

С Близнаци ще се
сближите още
през първите дни
на месеца.
Хармонията в
общуването с тях
ще е ясно доловима
и за двете страни
Но ако не
станете по-
близки до 5-и,
след това ще ще
ви е по-трудно да
общувате с тях.

С Раците са възможни
проблеми. На за
радост конфликтите
са преодолими,
особено ако и двете
страни желаят това.
Те могат да направят
първата крачка към
хармонизиране на
отношенията ви, но
вие сте тези, които
са в състояние да
доведат нещата до
успешен край.

Опитайте се да
преодолеете
раздразнението си от
думите и
поведението на Лъва.
Той ви дразни най-вече
за да привлече
вниманието ви. Е, не е
избрал най-правилния
начин, но поне вие не
се хващайте на
играта му и запазете
и спокойствието, и
нервите си.

Недоразумение,
свързано с трети
човек, може да бъде
в основата на
сериозното ви
сдърпване с Дева
през първите дни на
май. Ако запазите
хладнокръвие и си
дадете време да
проучите
ситуацията, ще
разберете, че
вината не е нейна.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С другите Везни ще сте
в добри отношения през
целия месец. Към края на
периода даже има
изгледи да се сближите
твърде много с
представител на този
знак. Общи интереси,
общи мечти или
романтична закачка ще
са поводите за тази
неочаквана близост.

Скорпионът не е сред
хората, с които ще
общувате лесно.
Неговата вглъбеност
понякога направо ви
влудява. Дори повече
от хапливите му
закачки и циничните
му забележки. Не е
препоръчително да
сте заедно на 6-и и
26-и.

Очакват ви
интересни разговори
със Стрелеца. Той е
добър събеседник за
вас, но това не
означава, че ще ви
позволи да се
приближите твърде
много до него. На 5-и
и 6-и общуването
ви ще е силно
затруднено.

С Козирога ще ви е
спокойно, но и с него
няма да се радвате
на истинска
близост, както със
Стрелеца. Бъдете
поне доволни, че в
общуването ви няма
напрежение. Макар
че не ви допада
командарският му
тон.

Водолеите са
много позитивно
настроени към
вас и може да се
каже, че помежду
ви има силно
взаимно
привличане. Нищо
чудно да пламне и
любов между вас,
но не е
задължително.

Този месец
всячески ще се
опитвате да
избягвате
срещите си с
представители на
зодия Риби. Няма и
нужда да правете
излишни опити да
се сближавате с
тях. Те сега са на
друга вълна.

ВЕ
ЗН

И
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И
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Енергийният ви потенциал не е висок. Чувствате
се уморени. �Възможни са депресивни настрое-
ния и загуба на увереност в себе си. Но дори проб-
лемите идват с определен смисъл, а и едва ли имат
намерение да ви досаждат вечно. Натрупването
на нервна преумора ще продължи само до 5 май.
Дотогава просто спазвайте правилно ритъма на по-
чивка и сън. �През месеца има опасност от обост-
ряне на бъбречни проблеми. Вземете превантивни
мерки. �След 16-и настъпва период на повишен риск
от травми на главата. Страдащите от мигрена ще
се оплакват от мигренозни кризи. Разходките на
чист въздух ще ви помогнат, но не прекалявайте с
физическите натоварвания. Точно през този месец
превърнете умереността в своя житейска формула.
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В
ашият основен стремеж ще бъде да
наложите своите правила навсякъ-
де. Ще ви обхване желание нещата да

се случват веднага и това може да породи
огромно вътрешно напрежение, което да
ви вкара в лапите на стреса. �През пър-
вите 5 дни на месеца ще ви владее
чувството, че всичко и всички са против
вас. Старайте се да не проявявате присъщи-
те си подозрителност и мнителност. Важно е
също да не изпадате в необуздан гняв. Ако послуша-
те съветите ми, има шанс да обърнете нещата в своя
полза и седмицата да се окаже успешна за вас. �Не
действайте хазартно. Необмислените рискове могат
да отприщят лавина от проблеми. �След 9-и „картина-
та” рязко се променя и съдбата ви предоставя невероятни
възможности за реализация. Заредени сте с енергия и ви

очакват събития, които ще направят този
месец незабравим. �Отново ще проявите
склонността си да рискувате. Но без риск в
очите на Скорпиона животът изглежда ску-
чен и сив. Вие обичате да вървите по ръба,
но пък и владеете еквилибристиката. Само
бъдете внимателни, защото има риск да

въвлечете в своите екстремни ситуации
други хора и да им навредите. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�На 5-и се въздържайте от експанзивни действия.
Опитайте се да изпълните всички поети ангажименти.
Предварително обмислете дали сте в състояние да се спра-
вите със задачите, с които се нагърбвате.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Възможни са проблеми на работно-
то място, особено ако сте в ролята
на подчинени. Свободата ви на действие
ще е ограничена. Всеки контакт с влия-
телни лица ще бъде изпитание за вашия
авторитет. �Не се впускайте в прере-
кания с шефовете, защото има опас-
ност да бъдете отстранени от рабо-
та. Стигне ли се до напускането ви оба-
че, не го приемайте драматично. При
всички случаи ще ви се отвори възмож-
ност да започнете по-подходяща за вас
работа. �Хаосът в офиса ще е пълен
на 21-ви. От вас зависи да сложите не-
щата в ред. Трудностите през този ден
ще преодолявате с лекота само ако съу-
меете да анализирате правилно събития-
та. �Финансите ви няма да се повлия-
ят от професионалните ви проблеми.
Но и няма да се увеличат.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Скорпионите ще имат неравен и колеблив в емоционално отно-

шение период. Настроението ви ще се мени непрекъснато. Емоциите

ви понякога ще излизат извън контрол. �Недоволството, което

трупате към себе си, ще се пренесе и върху отношенията ви с

противоположния пол. Опитайте се да не привличате вниманието на

мъжете/жените с хапливия си език и с болезнената си откровеност,

която натоварва другите. Така само ще предизвикате партньора си да

ви изостави. �Между 11-и и 13-и ще имате разтърсващи любовни

преживявания. За мнозина Скорпиони това може да са дни, в които ще

намерят нов обект на своята страст. Но не обещавайте повече, от-

колкото можете да дадете. �На 22-ри интимният ви живот ще излезе

извън рамките на анонимността, на която много държите. Любовните

ви истории ще станат повод за публично обсъждане. Колкото повече се

стремите да затворите устата на хората, толкова повече ще разпал-

вате любопитството им и желанието им да ви обсъждат.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ЗДРАВЕТО ВИ ЩЕ СЕ СТАБИЛИЗИ-
РА: след 8-и.
�ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЯТНИ ИЗНЕ-
НАДИ И СРЕЩИ С НОВИ ХОРА ВИ
ОЧАКВАТ: на 12-и и 13-и.
� ЗА РАЗПРАВИИ С КОЛЕГИ СЕ ГОТ-
ВЕТЕ: на 17-и.
�ПОДХОДЯЩА ДАТА ЗА ВЗИМАНЕ
НА КРЕДИТ: 18-и.
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Изпитание 
за брачните съюзи

Тук напрежението се е трупало в продължение на години.
Към средата на месеца семейните Скорпиони да
очакват задълбочаване на конфликтите и дори раз-
дяла. Трудно ви се удава да сдържате сарказма и острота-
та на изказа си, както и нарастващата ви нетърпимост
към поведението на човека до вас. Друга причина за пробле-
ми с любимия може да е намесата на злонамерени хора. През
този месец вашите любовни отношения са силно застра-
шени от целенасочените действия на враговете ви. Не се
доверявайте на слухове и не допускайте да сте обект на
хорски сплетни. Можете да избегнете лошите аспекти с
откритост и честност към любимия човек. 

Напрежение 
на работното място 

Общуването ще ви носи изгода и не е изключено някои от

вас да получат предложение за допълнителна и добре пла-
тена работа. 
Бъдете внимателни с колегите. Конфликтите с тях могат
да се породят буквално от нищото. Около вас ври и кипи,
работата като че ли ви залива от всички страни. Напре-
жението може да доведе до непредвидени и за самите вас
реакции. Въпреки всичко се налага да провокирате разговор
с тях и да им обясните как се чувствате. Не отлагайте
този разговор с оправдания от типа: „Уморен/а съм и ня-
мам време.” Ако изчакате, ще стане още по-трудно. Кри-
тичен период в работата за вас е 22–25 май.

Началниците не ви разбират
Няма да намерите правилния подход, за да прокарате но-
вовъведенията, които желаете. Отложете идеите и пред-
ложенията за промени на работното място. Не за първи
път висшестоящите имат по-спешни и важни дела за
отхвърляне, нали? Ще почакате до другия месец. Тогава раз-
говорите с шефовете ще бъдат по-лесни. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Имате желание
да си
сътрудничите,
но и да се
сближите с
Овена. Месецът
е подходящ за
равносметка и за
създаване на нови
приятелства.
След 12-и
енергиите ви
ще са в пълен
синхрон.

Пазете
отношенията си с
Телеца от излишно
изостряне. Рискувате
да провалите всичко,
което сте започнали
заедно. Бъдете
търпеливи, защото
след този месец
всичко ще се успокои.
Но ако сега
допуснете грешки,
после трудно ще ги
поправите.

Твърде гневни сте
към Близнаците,
въпреки че нямате
основание за това.
Подхождате много
емоционално и за
съжаление никакви
разумни доводи няма
да ви успокоят. На 7-
и ще генерирате
конфликт, който
може да доведе до
сериозен разрив в
отношенията ви.

Близостта ви с Рака
е завидна и през този
месец. Вашето
разбирателство
може да бъде основа
за добър съюз, който
да даде отпор на
хора, злонамерени към
онова, което
правите. Запазете
спокойствие на 3-
ти и не
повишавайте тон
на един Рак.

Представител
на знака Лъв ще
ви завърти
главата не на
шега. Дайте
воля на
страстта си и
позволете на
сърцето си да ви
води. Звездите
подкрепят тази
любовна
авантюра.

Честност и
откровеност са
разковничето в
отношенията ви с Дева
през този месец.
Всякаква форма на
задкулисни действия от
ваша страна ще бъде
разкрита от Девата и
това може да доведе
до напрежение и
ненужни, нескончаеми
обяснения помежду ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните могат да се
почувстват
изолирани и даже
изоставени от вас. Не
сте длъжни да ги
дундуркате, но пък и
няма да е излишно да
сте по-мили с тях.
Точно сега може лесно
да ги нараните, без
наистина да го
желаете. Критични
дни за отношения-
та ви са 6-и и 26-и.

Хармония и
толерантност цари
между вас и другите
Скорпиони. Налице е
желание за общи
действия. Моментът
е подходящ да ги
стартирате. Не се
впускайте в дълги
обяснения пред друг
Скорпион, защото
това може да ви
навреди. Действайте
интуитивно.

Инициатор сте на
разпри с
представителите
на зодия Стрелец.
Във ваши ръце е да
не допуснете
разрив във
взаимоотношени-
ята ви. Просто не
реагирайте бурно
и спонтанно.
Критични са
датите 11-и, 12-
и, 22-ри и 23-ти.

Козирог ще е
толерантен към
вашите прояви на
взискателност, но
не
злоупотребявайте с
това. Може да
минете границата
на търпимостта му
и да усетите на
гърба си гнева му.
Проблематични
дни в това
отношение са 4-ти
и 31-ви.

С Водолей
избягвайте да
водите сериозни
разговори и да
планирате общи
действия на 19-
и. Вероятността
да се скарате е
много голяма.
Чувствате се
подценени от
него и това може
да ви накара да се
дистанцирате.

През този месец
отношенията ви с
Риби са на висота.
Разбирате се чудесно
и това може да ви
помогне да изгладите
някои натрупани в
миналото
недоразумения, дори
вражди. Във всички
случаи контактите
ще бъдат приятни и
ползотворни и за
двете страни.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Възможен е сериозен спад на вашата енергия, появяват
се признаци на умора, стигащи в някои моменти до депре-
сия. Направете всичко възможно да се преборите с това състо-
яние, защото точно сега трябва да бъдете особено активни
предвид възможностите, които ви се разкриват в професиона-
лен план. �Обострят се проблеми с отделителната систе-
ма. Областта на шията и гърлото е също проблемна.
�Опитайте се да закалите физиката си. Пробвайте с фитнес,
йога, тае-бо или просто бягайте сутрин. Само след 2–3 седмици
ще се почувствате в много по-добра форма. �Разтоварващи-
ят режим на хранене сега е задължителен за вас. Не прибяг-
вайте към алкохола като средство за отпускане, защото опас-
ността да се пристрастите към чашката е много голяма.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Налага се да подредите ра-
ботното си място на 2-ри и
3-ти. Възможно е колегите ви
да ви помолят да сложите в ред
и техните неща. �През този
месец ще започнат значи-
телни промени в професио-
налната област. Мнозина от
вас ще стартират нов рабо-
тен проект през втората
половина на май. Той ще ви
осигури добри парични постъп-
ления в близко бъдеще. �Не е
изключено разходите ви през
първата половина на периода
значително да нараснат, но то-
ва няма да даде негативно от-
ражение върху цялостната ви
финансова стабилност. �Не
давайте пари на заем.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Усещането на мнозина е, че сякаш се въртят в омагьо-

сан кръг. У вас се зараждат доста съмнения и това може да

ви доведе до криза на идентичността. �Твърде много сте

понижили самооценката си и това ви прави напоследък

някак тъжни и затворени в себе си. Явно е, че за да се про-

менят нещата в личен план, трябва да сте по-решителни в

преследването на целите си. С всички сили се противопос-

тавяйте на меланхолията до 12-и. Срещайте се с повече

хора. �След средата на месеца може да се появи ново ро-

мантично увлечение, което да ви настрои доста по-оп-

тимистично за живота. Дайте възможност на чувствата

ви да се проявят.

CMYK-130

В
ъпреки вашите съмнения месецът ще
бъде успешен в много отношения. У
вас ще се появи желание да се порови-

те в душата си и да потърсите причини-
те за сложните ситуации, в които се на-
мирате. �Импулсивното ви и често неп-
редпазливо поведение ще бъде извор на
неприятностите ви през първите три
дни на май. �След 9-и неприятностите съв-
сем изчезват, но пък ще се чувствате ужасно
изтощени и няма да забележите. �На 10-и и 11-и ня-
ма да сте доволни от себе си, от другите и от всичко, кое-
то ви заобикаля. Опитайте да подредите мислите в глава-
та си. �На 12-и ново запознанство може да ви извади
от депресивното състояние, в което се намирате.
Въпреки това ще ви се струва, че всички са срещу вас. Не
попадайте в този капан, а измислете как да се позабавлява-
те и да видите хубавите перспективи, които се задават.

�След 16-и самочувствието и тонусът ви
ще се нормализират. Чувствате се щаст-
ливи и безгрижни като дете. �Между 18-
и и 24-ти ви очакват успехи във всяко
нещо, с което се захванете. Светът ви
се струва прекрасен. Настроени сте пози-
тивно спрямо останалите. Не се страху-

вайте да поемате рискове и ще бъдете въз-
наградени. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не се сравнявайте с другите. Съсредоточете се върху
собствените си предимства и се опитайте да хармонизи-
рате разума и чувствата си. �В средата на месеца нер-
вите ви ще се успокоят и ще можете да помислите за
всичко по-нормално. �Решавайте проблемите със сред-
ствата на дипломацията, а не на силата.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ВЛИЗАЙТЕ В СЛОВЕСНИ БИТКИ
С ПОДЧИНЕНИ ИЛИ С РАБОТОДАТЕ-
ЛИТЕ СИ: на 5-и и на 23-ти.
� БЛАГОПРИЯТЕН ПЕРИОД ЗА ОТДИХ
В ПЛАНИНАТА ЗАПОЧВА: от 17-и.
�НЕ ОТКАЗВАЙТЕ ПОКАНА ЗА РО-
МАНТИЧНА СРЕЩА: на 19-и и на 26-
и. На тези дати има шанс да създа-
дете трайна интимна връзка.
�НЯМА ДА СТЕ ДОВОЛНИ ОТ СЕБЕ
СИ: на 10-и и на 11-и.
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Сплетни по ваш адрес
Взаимоотношенията ви през май могат да се окажат дос-
та сложни, като се имат предвид общото ви настроение и
нагласа към действителността. Особено нестабилни са
онези от вас, които живеят с постоянен партньор или
имат сключен брак. Очаквайте сплетни по ваш адрес, кои-
то ще повлияят както на личните ви контакти, така и на
професионалните. Анализирайте внимателно всичко, което
другите ви казват. Само ще влошите ситуацията, ако се
затворите в себе си. 

Повече търпение към брачния партньор
Вашата изнервеност може да се превърне във вербална аг-
ресия, насочена към него. Обидните думи сега са забранени,
защото могат да наранят силно човека до вас. Задължи-
телно е най-после да чуете всичко, което поради импулсив-
ния си характер не сте допускали да ви бъде казано досега.
Опитайте да вникнете в гледната точка на другия. Това
може да ви помогне и в отношенията извън вкъщи, тъй ка-
то ще видите в поведението си грешки, които допускате
и спрямо други хора. 5-и и 6-и са много напрегнати дни за

семейството и е добре да прекарате по-голямата част
от времето извън дома.

Тийнейджърите ще ви създават проблеми
Ако сте родители на тийнейджъри – избягвайте непрекъс-
натите забележки и подигравателния тон. Само така ще
избегнете и истинските сблъсъци с тях. Постарайте се да
бъдете по-толерантни и разбиращи към децата си, споде-
лете с тях вашия опит от времето, когато вие сте били
тийнейджъри. На 13-и и 14-и измислете нещо, което да
направите заедно.

Динамика в службата
Месецът започва зле в службата. Ще ви обземе чувство на
дискомфорт. Но бъдете спокойни, защото в крайна сметка
няма да имате загуби и всичко ще се развива положително
за вас. Не влизайте в спорове с колеги и в борби за сло-
весно надмощие на 16-и. Ще загубите не само въпросна-
та битка, а и голяма част от авторитета, който
имате. Колегите ви са наистина добронамерени и е изцяло
във ваши ръце да запазите атмосферата спокойна.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Независимо от
усилията, които
полагате, около вас
ще цари бъркотия и
единствено един
Овен ще приеме
това за нормално.
Все пак е добре да
създадете ред и
комфорт, особено
ако делите общо
жилище с този
Овен.

Приятни срещи ви
предстоят с Телеца. Ще
бъдете много открити
един към други и
отношенията ви ще са
изпълнени с творчески
заряд. На 12-и не
бъдете дребнави.
Запазете ведрия дух,
независимо че думи,
отправени от Телеца
към вас, могат да ви
смутят сериозно.

Отношенията ви с
Близнаци ще бъдат
доста променливи.
Възможни са
пререкания по най-
незначителни
поводи, които ще
ви затормозят
излишно. Бъдете
по-снизходителни и
няма да се стигне
до големи драми.

С Раците нещата ще
вървят леко и това
може да доведе до по-
чести контакти
помежду ви. Служебна
командировка в
чужбина може да се
окаже важно
сплотяващо събитие
за дългосрочен
съвместен проект с
представител на
тази зодия.

Скъсявате
дистанцията в
общуването с
Лъва. Всичко,
което захванете
заедно, ще се
получи добре. Ако
все още не сте
семейни, времето
е подходящо да
помислите дори за
трайна връзка с
един Лъв.

С Девите всичко
върви по мед и
масло, но само в
началото на
месеца. След 5-и
общуването ви
става по-
трудно.
Конструктив-
ните разговори
са почти
невъзможни.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са доста
дружелюбни, но пък
на вас не ви е до тях.
Вие мислите за
съвсем други неща в
момента и има
голяма опасност да се
отегчите от
тяхната бъбривост.
Не бъдете крайни и
не ги отблъсквайте,
защото това после
ще ви натъжи.

Скорпион е
напрегнат и това
ще се отрази на
контактите ви.
Като цяло
месецът е
неблагоприятен за
често общуване с
представители на
този знак. Най-
критични са
дните 11-и, 12-и,
22-ри и 23-ти.

С другите Стрелци
ще се чувствате
добре.
Контактите ви
няма да са много
интензивни, но пък
приятни и
разтоварващи.
Представител на
вашия знак ще ви
помогне в трудна
ситуация на 13-и.

Началто на май е
добър период за
делови срещи и
разговори с хора
от зодия Козирог.
След 8-и обаче
общуването с
тях може малко
да се усложни и
да изисква от вас
повече усилия и
концентрация.

През май сте в
прекрасни
взаимоотношения с
Водолей. Неговото
търпение и великодушие
ще ви дойдат като по
поръчка, за да укротят
импулсивността ви. 10-
и и 18-и са подходящи
за затвърждаване на
всякакви връзки с
Водолеите.

С Риби сте на
коренно
противоположни
мнения по всички
въпроси. Избягвайте
срещите си с тях
през целия май. Не
се опитвайте да
изяснявате
отношенията си
сега. Това ще се
окаже непосилна
задача за вас.
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ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Задават се тежки дни за любовните емоции до средата на ме-

сеца. За жалост несгодите в чувствата не подлежат на планиране. Но-

ви перспективни запознанства са възможни чак след 17 май. �Вер-

ността към досегашния ви партньор като че ли ви се изплъзва. Вкусът

към авантюрата ви тласка в друга посока. Внимавайте обаче, защото

всяко ваше действие се забелязва и може да си навлечете неприятнос-

ти. �Звездите ви вещаят късмет в любовта на 19 май. Обладани

сте от желание възможно повече хора да видят в колко добро настрое-

ние сте. Но още на следващия ден интимният ви партньор ще ви про-

вокира да смените няколко душевни състояния. �За вас е противопо-

казано да поемате инициативата през май. Предложенията ще

дойдат сами и ще ви изненадат приятно. Бъдете по-либерални в

преценките си за другите. �Някои Козирози ще имат желание да

създадат семейство през последната седмица на месеца.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Най-после ви просветва как да внесе-
те ред във финансовия хаос – чрез
предприемчивост и чрез правилно експлоа-
тиране на деловите си връзки. �На 6-и
бихте могли да възстановите работата
по отдавна прекратен проект. Ако го нап-
равите по-рано, няма да имате успех, не-
зависимо от желанието си. �Освежете
идеите си и намерете нов подход към
бизнесделата си. Потърсете си дори
нов съдружник. �След 11-и излъчвате са-
моувереност и стабилност, които ще
привлекат около вас хора, които имат
нужда от някого, който да канализира
действията им. �На 15-и някой отреж-
да за вас ролята на втора цигулка. Про-
тиводействайте с кратко служебно пъ-
туване. Още на следващия ден ще устано-
вите важни контакти, които ще ви по-
могнат да реализирате бъдещи проекти. 
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Н
е разчитайте на голям късмет и не
се хвърляйте в сериозни начинания
в началото на месеца. Използвайте

времето до 6-и за преосмисляне и планира-
не. �Не се поддавайте на желанието
си да завършите предсрочно работа,
която вече ви е безинтересна. Възможно
е изведнъж да се намери човек, който ще се
включи с по-голяма енергия от вас и ще ви
разтовари от това бреме. �В средата на месе-
ца се активизира личният ви живот. Възможни са
бурни промени. Препоръчително е да действате внимател-
но, за да избегнете неочаквани и нежелани обрати на съд-
бата. Не поемайте никакви рисковани действия и запазете
добрия стар консервативен подход. �На 14-и ви очаква
среща с човек, който има доста странно предложение

за партньорство. Доверете се изцяло на ра-
зума си и не се поддавайте на желание за
бърза печалба. В крайна сметка може да
приемете предложението, но за да избег-
нете евентуални рискове, проучете всичко
предварително. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�До 6-и бъдете много стриктни в спазване на
всякакви уговорки. �Не се захващайте с нови неща до

10-и, независимо колко примамливо изглеждат предложения-
та, които ще ви направят. �Не обръщайте внимание на
клюки и опити за интриги на 17-и. �Прекалената амби-
ция може да ви препъне.

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ГРОЗИ ВИ СЕРИОЗНА ОПАС-
НОСТ ОТ ПРЕЯЖДАНЕ: на 1-ви
и на 2-ри.
�НЕ ДАВАЙТЕ УХО НА КЛЕВЕ-
ТИ: на 17-и.
� КУП ОБОЖАТЕЛИ ЩЕ СЕ
СТРУПАТ ОКОЛО ВАС: на 22-ри.
� КЪСМЕТ В ЛЮБОВТА: на 19-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ще ви създава проблеми през целия месец. �На 4-
и избягвайте употребата на консервирани или замразени продук-
ти, както и на пикантни храни. �В началото на месеца сте
податливи на инфекции и простуди, съпроводени с висока
температура. �Периодът до 14-и е неподходящ за операции и
активна физическа дейност. Спазвайте строго инструкциите за
безопасност на работното място. Особено на тази дата. �На
12-и са нежелателни рязката смяна на температурата и
посещението на сауна. Полезни са масажите на тялото и про-
цедурите за пълна релаксация. �На 16-и бихте могли да започне-
те дългосрочни оздравителни процедури. Месецът е подходящ за
балнеолечение, особено ако имате хронични, костни или ставни
проблеми. Погрижете се за фигурата си, малко повече физическа
активност няма да ви навреди. �Разтоварващите плодово-зе-
ленчукови диети ще се отразят прекрасно на общия ви тонус.
�Засилете приема на продукти, съдържащи витамин В, за
да подпомогнете нервната си система.
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Сдържайте 
амбициите си

Всичко, с което не можете да се справите в началото на
месеца, ще бъде забелязано от другите. За да не пострада
самочувствието ви, не си поставяйте неизпълними задачи.
Особено подвластни на тази тенденция са родените през
последната десетдневка на знака. Изчакайте няколко дни и
нещата ще се нормализират. Още след 6 май. По възмож-
ност не насрочвайте важните делови срещи и догова-
ряния през първите дни на месеца. В противен случай е
възможно да срещнете трудности. Още след първата сед-
мица на месеца ще се почувствате облекчени и много ен-
тусиазирани за подновяване на всякакви контакти. До края
на май общуването ще ви носи само радост и успехи. 

Провокации 
в службата

Решението дали да се поддадете на опитите да ви въвле-
кат в конфликти на работното място ще е изцяло ваше.
Тайните ви врагове сега се чувстват особено силни и ще се

активизират в мига, в който тръгнете на война с тях.
Важно е да не влизате в конфликти с тях до 16-и. После
ситуацията се успокоява от само себе си. Избягвайте вся-
какви конфронтации с висшестоящи. От тяхна страна ще
имате, ако не подкрепа, то поне разбиране и мълчаливо съг-
ласие. Всяка ваша по-рязка стъпка или дума може да сложи
край на това крехко спокойствие.

Семеен уют
Отделете повече от времето си за дома и семейството.
Ще усещате мислите и чувствата на роднините си почти
телепатично. През май имате шанс да решите по най-
добрия за вас начин спор, свързан с наследство. Това ще
ви мотивира още повече да стоплите отношенията си с
близките. 

Брачни тревоги
Съобразете се с волята на планетите и не си позволявайте
грубо отношение към законната половинка. Бъдете много
деликатни до 17-и, ако искате взаимоотношенията ви
да не излязат от контрол за дълъг период. След тази да-
та картината се разведрява.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овена са критични.
Неговата напористост,
която вие разбирате
като самоизтъкване,
никак не ви импонира.
Променете
собствената си
гледната точка –
вижте ентусиазма му, а
не себеизтъкването му.

Търсете сред
Телците човека,
който ще се окаже
истински ваш
поддръжник. На
неговата силна
подкрепа можете
да разчитате в
труден момент. И
то за дълъг период
от време. 

Близнаците ще
ви разтоварват
и ще повдигат
настроението
ви. Общуването
с тях ще върви с
лекота. Но само
в личните, а не
в деловите
отношения.

Раците провокират
родителския ви
инстинкт. Готови
сте да им
помогнете и да ги
посъветвате при
вземане на решение.
Но не е необходимо
вие да вършите
работата им.

Един Лъв ще ви е
безкрайно признателен
за ценния съвет, който
ще му дадете. Не
пропускайте
възможността да
създадете нова връзка с
представител на този
знак. 8-и и 16-и са
особено благоприятни
за това дати.

Възможно е
странични хора да
поставят на
изпитание
отношенията ви с
Дева. Защото
завиждат на
вашето
приятелство. Не
давайте ухо на
одумките им.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Изпитвате
безпокойство в
присъствието на
Везни. Нямате
никакво основание
за това, защото те
са изключително
благоразположени
към вас. Търсят
близостта ви и се
чувстват
пренебрегнати.

Не се изнервяйте от
непрестанните
изисквания на Скорпиона.
Бъдете обективни и не
подминавайте
правотата в думите му.
Това може да запази
добри отношенията ви,
а и ще ви предпази от
прибързани действия. 4-и
и 31-ви са трудни дни
за общуване.

Използвайте
времето до 8-и,
за да изясните
отношенията
си със Стрелеца.
Тогава имате
шанс да бъдете
чути и разбрани
правилно. След
тази дата ще
бъде по-сложно. 

Радвате се на пълна
хармония с
останалите
представители на
зодия Козирог.
Месецът е подходящ
за ефективни
бизнеспартньорства с
тях. Начертайте
планове за бъдещото
си сътрудничество.

Нямате допирни
точки с Водолей.
Обстоятелства-
та ще ви
държат далече
един от друг.
Изчакайте по-
добри времена, за
да подновите
контактите с
представители
на този знак.

Рибите са много
добре разположени
към вас. Вие също
нямате основание
да не ги харесвате.
Предстоят ви
хубави моменти на
сътрудничество.
Особено успешни
са дните между
11-и и 13-и.
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Започвате месеца в отлично здравословно със-
тояние. Вече сте забелязали, че физическият ви то-
нус е в пряка зависимост от емоционалната ви ста-
билност. Има опасност тази хармония да бъде смуте-
на в средата на месеца и затова е добре да вземете
мерки предварително. ��Заредете се с енергия и не
оставайте насаме с лошите си мисли. ��Нервната
система на вашия въздушен знак се „храни” с
чист високопланински въздух. ��Пийте повече теч-
ности, за да предотвратите евентуалните бъбреч-
ни неразположения. ��Откажете се от силните кон-
центрати и от пикантните храни. ��Времето след
20-и е много подходящо за диета, която да разтовари
организма от излишните килограми и токсини.

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��В професионален възход сте. Не е изключено
да бъдете ангажирани с нови дейности в служ-
бата. Възможностите ви ще са неограничени, но
въпреки това действайте внимателно. Не се стра-
хувайте от грешки, защото това ще ви направи
напрегнати и колебливи. ��Запомнете, че през
този период с малко усилия ще можете да пос-
тигнете по-добри резултати от колегите си.
Обикновено не ви остава време за детайлите, но
сега се налага да бъдете по-прецизни в службата.
Не бъдете прибързани и немарливи особено през
първата половина на месеца. ��Използвайте пъл-
ноценно и рационално новите си делови познан-
ства. През периода 3-ти–8-и ще вземате важни
финансови решения. Ако предотвратите въз-
можните рискове и не предприемате излишни
вложения, финансовите ви постъпления
чувствително ще се увеличат. ��След средата
на месеца се отдайте на приятни изживявания и
задължително намалете темпото на работа.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��В началото на месеца ще се чувствате много привързани към роди-

телите и приятелите си. И ще се радвате на грижите и ведрото нас-

тоение, с което те ще ви обградят. ��В същото време представи-

тели на противоположния пол ще ви атакуват неуморно. Няма как

да избягате от романтичните увлечения. ��Среща с очарователна

личност на 17-и може да ви откаже от намерението да запазите

своята независимост. Тя може да сложи начало на бурна интимна

връзка, стига да не се уплашите. Приемете това предизвикателство.

��Романтичното ви настроение ще ви помогне да разчупите строгия

стереотип на ежедневието. Крайно време е да погледнете на света по

нов начин. ��В случай че вече имате постоянен интимен партньор,

времето след 15 май е подходящо за обновяване на връзката ви.

„Оцветете” взаимоотношенията си с нещо наистина ново, което не

сте правили досега или не сте правили заедно. Отидете на кино, посе-

тете изложба, осъществете сексуалните си фантазии.
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ДД
ействайте смело! Месецът е бла-
гоприятен за предприемане на вся-
какви промени. Сега е моментът

да се отървете от всичко старо и да фи-
нализирате всички започнати дела. ��Мно-
го решения ще се наложи да вземете в
периода от 3-ти до 8-и. Не избързвай-
те, особено ако става дума за финансо-
ви въпроси! Грози ви опасност от голяма раз-
точителност и злоупотреба с чужди средства.
Доверявайте се едниствено на себе си и не разчи-
тайте на съветите на приятели. ��Успокойте темпото
след 11-и. Опитите да започнете нещо ново – в работата
или в любовта – могат да се провалят, а животът да ви се
стори мрачен и несправедлив. Неясно защо губите контрол

над ситуациите. ��Неспазването на закона
може да ви донесе сериозни неприятнос-
ти. ��Към края на месеца ще бъдете твор-
чески настроени и това ще възроди в сър-
цето ви празнично настроение и любовни
чувства. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Проявявайте повече скромност. Светът не
се върти около вас. Обмисляйте по-задълбочено концеп-

циите си. Поставяйте си изпълними цели. ��Не се предове-
рявайте и бъдете самостоятелни при решаване на
проблеми, свързани с личния ви живот.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ОБАЖДАТ СЕ СТАВНИ ПРОБЛЕ-
МИ: след 14-и.
�� КРИТИЧНИ ЗА ОТНОШЕНИЯТА С
БРАЧНИЯ ВИ ПАРТНЬОР СА: 10-и
и 16-и. 
�� ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА С ОЧАРО-
ВАТЕЛНА ЛИЧНОСТ ВИ ПРЕДСТОИ:
на 17-и.
�� ЩЕ ВЗЕМАТЕ ВАЖНИ ФИНАН-
СОВИ РЕШЕНИЯ: през периода
от 3 до 8 май.
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Време е Време е 
за купониза купони

Не се затваряйте вкъщи. Позволете си повече развлечения,
срещайте се с повече хора, за да избегнете депресивни със-
тояния. Сред  непознати ще се чувствате най-добре. Жела-
нието ви да огреете навсякъде обаче е неизпълнимо. Зато-
ва внимателно преценявайте ангажиментите, които пое-
мате. Използвайте нарасналата си социална активност за
установяване на успешни бизнеспартньорства. 

Проблеми Проблеми 
за семейните Водолеиза семейните Водолеи

Между вас и брачния ви партньор са застанали нетърпимо-
стта и студенината. Отделяйте си повече време един на
друг. Вие също имате потребност от това, но в момента,
в който към вас се отправи подобно изискване, започвате
да се съпротивлявате. Не мислете, че някой посяга на сво-
бодата ви. Спонтанният ви изказ и непремерените ви думи
могат да обидят човека до вас. Внимателният подход  и

тактът са задължителни, ако искате да избегнете загуби-
те и разделите. Семейно пътешествие в чужбина може да
се превърне във втори меден месец за вас и да реши всички-
те ви проблеми. 

Напрежение в службата Напрежение в службата 
Шефовете ще ви изнервят, защото непрестанно и под лу-
па ще следят работата ви. Колегите ви пък сякаш са се на-
говорили непрекъснато да ви занимават с дреболии. Едини-
ят начин да се справите с положението е да насочите вни-
манието си към нова сфера на дейност. Другият е да си
вземете отпуск. Но не приемайте втория начин като
бягство, а като възможност да избегнете конфликтите. 

Ревизирате приятелствата сиРевизирате приятелствата си
През май ще подложите на преоценка приятелските си
връзки. Налага се  прекалено много да се съобразявате и то-
ва вече ви тежи. Има голяма вероятност да прекъснете
старо приятелство. Няма какво да се направи, търпението
ви е изчерпано.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ МАЙМАЙ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен се
разбирате повече
от всякога.
Овните
възприемат с
ентусиазъм
вашите идеи,
които
провокират
творческата им
енергия. Готови са
да привлекат и
други хора за
ваши сътрудници.

Няма да имате
никакво желание да се
срещате с Телци.
Контактите с тях
ще са
предизвикателства и
за двете страни.
Напоследък
разминаването между
вас е явно и вие не
желаете да правите
компромиси. Най-
критични са 9-и, 10-
и и 16-и.

Лекотата при
общуване с
Близнаци ще ви даде
възможност да
водите приятни и
ползотворни
разговори. Ако
искате да
споделите с тях
своя идея – сега е
моментът. Готови
са да станат ваши
ученици или
последователи.

Раците се изплъзват
от погледа и контрола
ви. Това ви кара да се
чувствате
пренебрегнати и да
акумулирате към тях
сериозна неприязън.
Един разговор може да
бъде добро решение на
проблема, стига да сте
в състояние да чуете и
тяхната гледна точка.

Не влизайте в
пререкания с Лъва на
10 май.
Единственото, което
може да се случи, е да
си скъсате взаимно
нервите. До
разбирателство няма
да се стигне. Особено
„взривоопасна” е
позицията началник-
подчинен, независимо
кой кой е.

Напрежението
между вас и една
Дева ще
ескалира.
Особено
критичен е 16
май. Можете да
предотвратите
бурята, ако през
първите две
седмици на
месеца сте по-
внимателни.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
В компанията на
Везните ще
срещнете много
разбиране, подкрепа
и топлина. С тях се
чувствате
спокойни и това е
причината да ги
търсите по-често
през май. Възможно
е дори да се
влюбите в една
Везна.

Към Скорпиона
демонстрирате
добри чувства, но
напоследък
неговото
пренебрежително
отношение ви
дразни. 19-и не е
подходяща дата
за сериозни
разговори и
правене на общи
планове.

Месецът е
подходящ за
хармонизиране на
отношенията ви
със Стрелеца.
Взаимно се
допълвате и от вас
блика творчески
ентусиазъм. 10-и и
18-и са подходящи
дати за срещи и
разговори.

Няма да имате чести
срещи с Козирога и
това е добре,
защото
отношенията ви се
нуждаят от почивка
за известно време.
Обстоятелствата
ще са на ваша
страна и Козирогът
дори няма да
заподозре, че го
отбягвате.

С другите Водолеи
няма да се
чувствате
комфортно. Всеки
разговор помежду ви
може за много
кратко време да
ескалира от спор
към конфликт. Не си
губете времето и
нервите в празни
дискусии. По-добре е
да останете сами.

Рибите може да ви
помолят за подкрепа.
За препоръчване е да
сте в техния отбор
през този месец,
защото около тях е
пълно с нови неща,
които ще ви
заинтригуват
сериозно. Не е време
да поставяте на
обсъждане обаче
финансови теми.
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П
одгответе се за промени. Можете да
се възползвате от шансовете, мо-
же и да изчакате. Планетите ви

дават право на избор. �Ще ви се наложи
да премерите сили с различни трудности и
недоброжелатели. �Работите ви ще вър-
вят трудно, насила и със закъснения. �За-
почвате месеца със силна натовареност в
службата и множество проблеми, бариери и
въобще с всичко онова, което може да ви изкара
от равновесие. �Упоритостта, с която ще се опит-
вате да стартирате нещо ново, е завидна, но този процес
ще се развива значително по-бавно и неефективно, откол-
кото сте планирали. �Налага се да бъдете по-решител-
ни и целеустремени от друг път. Не се отчайвайте.
�След 13-и картината коренно ще се промени и ако
сте съумели да овладеете трудния период, втората
половина на месеца ще ви донесе и заслужена награда.

�Имате огромен прилив на интелектуална
енергия – сега е моментът да започнете ак-
тивна подготовка за явяване на някакъв из-
пит. �Други от вас са подвластни на жела-
нието си да пътуват извън страната. Ако
предприемете това пътуване, ще се почу-
вствате невероятно заредени от срещата

с нови хора и чужди култури. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Проявете повече упорство пред трудностите и не
си позволявайте да изпадате в самосъжаление. 9-и, 10-
и и 11-и могат да се окажат трудни дни, затова е най-доб-
ре тогава да овладеете желанието си за бягство от
действителността. �Единствено физическа активност
ще ви помогне да излезете от кризата.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�На 4 май много от вас ще се почув-
стват така, сякаш започват напълно
нов етап в живота си. �Една загад-
ка в работата ви измъчва от дъл-
го време и ви прави мнителни и
потиснати. Прекаленото ви любо-
питство всъщност пречи на отго-
вора да стигне до вас. �От друга
страна – пред вас се разкриват бога-
ти възможности за интелектуални
изяви и постижения. �Положението
ви във финансовата сфера е стабил-
но и това ще ви донесе спокойствие.
Не приемайте финансови съвети
от приятелите си, защото отго-
ворността за последиците е изця-
ло ваша. �Работата ви върви все
по-успешно и към края на месеца ще
се зарадвате на непредвидени солид-
ни парични постъпления.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Предвид сложния ви характер и изострената ви емоционалност е

добре да се възползвате от пословичната си интуиция. Тя ще ви

подскаже какъв е верният път към любимия човек. Пазете се от им-

пулсивни действия. Правилният подход по необходимост включва по-

вече търпение, изчакване и толерантност. �Желанието ви за не-

зависимост и свобода е наистина огромно. Така обаче много лесно

можете да накарате партньора да ревнува. Вие сте толкова прив-

лекателни и секси. Защо е нужно да се лишавате от ценни моменти

с интимната си половинка? �На 19-и неочаквано запознанство на

необичайно място очаква онези от вас, които все още са са-

мотни. На този ден има шанс да преживеете дългоочакван миг на

среща с вашата сродна душа. Внимавайте за всеки знак на съдбата.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� РЕШАВАТЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН
СПОР: на 1-ви.
� ЧУВСТВАТЕ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА-
РАДИ НАСТИНКА ИЛИ АЛЕРГИЧНА
РЕАКЦИЯ: на 10-и.
�НЕ СЕ МЯРКАЙТЕ ПРЕД ПОГЛЕДА
НА ШЕФОВЕТЕ: на 5-и, 12-и и 18-и.
�ШАНС ЗА СРЕЩА СЪС СРОДНА ДУ-
ША: на 19-и. Внимавайте за знаци-
те на съдбата.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Ще се радвате на добро здраве през май. Имате
толкова много енергия, че не обръщате внимание
на незначителни според вас проблеми като главо-
болие или стомашни неразположения. Имайте пред-
вид, че това понякога са важни сигнали. Направете си
профилактичен преглед. �Активната почивка сега
ви е по-нужна от всякога. Свободното си време прекар-
вайте извън дома в разходки, спортуване и срещи с
приятни хора. �Фрикциите под душа и релаксиращи-
те масажи сега ще ви се отразят много добре. �Из-
бягвайте да товарите излишно организма с мазни хра-
ни. �На трапезата ви трябва по-често да присъ-
стват морските дарове. �Не забравяйте да се под-
силвате и с витамини.
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Емоционално 
уязвими сте

Серия от глупави стечения на обстоятелствата може да
ви настрои срещу роднините и близките. Обзема ви
чувството, че най-близкото ви обкръжение се е опълчило
срещу вас. Нищо не застрашава реално вашите интереси,
но страхът и съмнението са на лице. Опитайте да укроти-
те гнева си и не давайте израз на мнителността си. Ще
помогне и това да се дистанцирате от онези ваши родни-
ни, които най-много провокират  избухливостта ви. Обс-
тановката е действително напечена до 11-и. После пос-
тепенно напрежението спада.

Не е време 
за ремонт

На 10-и и 11-и повод за спорове и скандали може да бъде
вашето желание да правите ремонт. Няма да сбъркате,
ако не проявявате активността си вкъщи. Използвайте до-
ма си за релакс и други приятни занимания. Опитайте се да
прекарвате времето със семейството си в пирятни игри и
забавления. Забравете всички детайли от бита, които ви

дразнят. Отворете широко прозорците или просто излез-
те навън. Пролет е! Насладете є се! Излет или малка екс-
курзия през почивните ще ви помогнат да забравите бито-
вите неуредици. Не забравяйте, че хармоничните взаимо-
отношения в брака са много важно условие за уют вкъщи.

Недоразумения 
в службата 

Всичко, което правите, ще бъде посрещано с възхищение
от колегите ви. Не пропускайте да го забележите, защото
иначе ще влезете в излишни служебни пререкания с тях.
Толкова сте увлечени в своите задължения на работното
място, че не виждате нито това, което другите правят
за вас, нито начина, по който адмирират направеното от
вас. Особено конфликтни са 3-ти и 22-ри. Тогава ви съ-
ветвам да сте по-деликатни в общуването си. Вероят-
ните недоразумения тогава могат да натоварят целия ме-
сец с негативен заряд. 
Шефовете ви също ще се погрижат да нямате никакво спо-
койствие в офиса. На 5-и, 12-и и 18-и стойте по-далече
от очите им. Тогава могат да възникнат сериозни пробле-
ми от незначителен на пръв поглед разговор.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ МАЙ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Отношенията ви с
Овена са
суперхармонични в
началото на месеца.
Положителните
послания, които ще си
изпращате взаимно, ще
са много. Използвайте
цялото си очарование,
за да постигнете
дългоочаквано съгласие.
След 13-и това ще
бъде много по-
трудно.

Очакват ви много
ползотворни дни с
Телец, но отново
само в началото
на месеца. След
11-и ще има
известно
напрежение
помежду ви, но
то няма да
попречи на
деловите ви
отношения, ако
имате такива.

Проявявате
известна
раздразнителност
към Близнаците.
Имайте сили да
запазите
спокойствие. Най-
силни изблици на
гняв ще ви
връхлетят на 16-и.
Несправедливи сте с
тези представители
на знака, които са ви
най-близки.

Чувствате се
извънредно
добре в
присъствието
на Раците.
Единствено те
могат да
предугадят
какви са вашите
желания. Ето
защо са най-
желаните от
вас партньори
през този месец.

Изострете вниманието
си, когато срещате Лъва
през май. Най-добре ще
бъде, ако си намерите
помощник или посредник в
общуването си с него.
Личният ви контакт с
Лъва е почти сигурно, че
ще доведе до
недоразумения.
Максимална
деликатност от вас се
изисква на 16-и и на 20-и.

С Дева
общуването ще
е трудно.
Всякакви
претенции от
ваша страна
могат да бъдат
приети като
открита
агресия. Добре е
да спазвате по-
голяма
дистанция през
този месец.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
През май
контактите ви с
Везни няма да са
много. Временната
дистанция, дори
охладняването на
отношенията са
полезни и за двете
страни. Ако се налага
делова среща, тя ще
бъде успешна, стига
да поставите
разумните аргументи
над емоциите.

Не се опитвайте
да доминирате
Скорпиона. Това
може да го ядоса,
особено ако е по-
ниско в
йерархията от
вас. Като цяло
месецът е добър
за хармонизиране
на отношенията
ви. Използвайте
го пълноценно.

Силна
непоносимост
демонстрирате
към Стрелеца и
точно тя може да
доведе до проблеми
помежду ви.
Опитайте се да
проявите своето
великодушие и
търпимост. По-
късно това ваше
поведение ще се
възнагради.

Козирогът ще е
сред вашите
искрени
поддръжници и
почитатели.
Творческият и
емоционалният
подем в
отношенията ви е
в своя апогей. Това
ви носи много
енергия и усещане
за сила и
равновесие.

В по-трудни
моменти може да се
обърнете за помощ
към друг Водолей.
Важно е да сте
уверени и искрени в
молбата си.
Желанието му да ви
подкрепя ще се появи
веднага. В негово
лице можете да
намерите добър
партньор за
бизнесдела.

Конфликтни и силно
конкурентни могат
да се окажат
отношенията ви с
другите Риби. Късмет
ще е, ако пътищата
ви не се пресекат
през този месец.
Съзнателно се
опитвайте да
избягвате всякакви
противопоствяния,
макар че няма да ви е
лесно.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1–2 и 17–31 май
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

2 май, 13.10 ч.,
Луната е 
в Скорпион
ПЪЛНОЛУНИЕ

3–16 май 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

wВече с лекота можете да отслабвате. Планирайте си меню, като се съобразявате с табличката, дадена по-
долу. Добре е да намалите дневния прием на калории поне с 500. wЗа да свалите половин килограм, трябва да
изгорите с 3500 кал повече, отколкото сте приели. Преценете колко всъщност искате да отслабнете. Не е
хубаво да прибързвате, започнете първо с малките крачки, за да не се „изморите“ на финала. wБавното отс-
лабване е най-ефикасно и трайно, защото организмът ви не се стресира. wВключете спортни занимания или
ходене пеша в дневния си режим. 4, 5, 6, 7, 8, както и 13, 14 и 15 май са подходящи дати за по-интензивно на-
товарване с гимнастика. 3, 11 и 12 май са дните за плуване или хидромасаж. wАктивните разходки на чист
въздух са препоръчителни на 9-и и 10-и.

16 май, 22.28 ч.,
Луната е 
в Телец 
НОВОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(1–2 и 17–31 май) (3–16 май)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 21 (след 10.58 ч.), 22, 23 (до 19.27 ч.), 31 4, 5, 6 (до 12.22 ч.), 13, 14

и плодове
Сол и кореноплодни 23 (след 19.27 ч.), 24, 25 6 (след 12.22 ч.), 7, 8 (до 20.49 ч.), 15, 16

Мазни храни 1 (до 13.42 ч.), 17, 18, 26, 27, 28 (до 20.12 ч.) 8 (след 20.49 ч.), 9, 10

Въглехидрати и 1 (след 13.42 ч.), 2, 19, 20, 21 (до 10.58 ч.), 3, 11, 12

листни зеленчуци 28 (след 20.12 ч.), 29, 30

wКогато Луната нараства, организмът ни не иска да „пусне“ натрупаните в повече килограми. Обмяната на
веществата се забавя. wЗа да избегнете по-нататъшно напълняване и задържане на излишна вода в организ-
ма, е добре да включите в менюто си много риба и морски деликатеси. wПрепоръчвам ви да пиете и морски
водорасли под формата на хранителна добавка (продава се в аптеките). Те съдържат йод, който регулира
дейността на щитовидната жлеза. А тя именно отговаря за правилната обмяна на веществата. Освен на
йод водораслите са източници и на витамини от В групата, на витамини D и E, калий, калций и магнезий. Тези
съставки ще ви помогнат много и в борбата с целулита. wВечер си взимайте топла вана с морска сол или 1
път седмично обтривайте нежно влажното тяло със смляна фино морска сол. След това нанасяйте крем
против целулит или за отслабване. wНа 19-и, 20-и и 21-ви, както и на 29-и и на 30-и не прекалявайте с тес-
тените и сладките храни, ако искате да отслабнете. wНа 24-ти и на 25-и ви съветвам да ядете по-безсолна
храна, въпреки че ще ви се яде много солено.

wЕнергетиката на деня е особена и е добре да се възползвате от нея. Идва „приливната вълна“, която ще ви
помогне да приключите нещата на емоционално и на духовно равнище. Бъдете умерени в преценките си. Не
общувайте с негативно настроени хора. Не се поддавайте на лошото си настроение, защото има опасност
да изпаднете в депресия. wПълнолунието не е подходящ ден да си угаждате с храна. Колкото по-малко хапва-
те днес, толкова по-енергични ще се чувствате. Ако ядете много месо или друга трудно смилаема храна, ще
се усетите отпаднали и депресирани. С учудване ще откриете, че има толкова други вкусни продукти, които
не съдържат животински мазнини или консерванти. wПрез дните на Скорпиона е добре да регулирате сто-
машно-чревния тракт, особено ако страдате от „лениви черва“. Вземете слабително средство, което ви по-
нася добре. С негова помощ ще се отървете от много токсини.

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 съот-

ветните дати през май да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wНова Луна – нов късмет! А защо не и нова фигура? На новолуние в Телец е добре да започнете нещо ново – то
ще се развива надеждно и ще дава добри резултати. wДнес е добре да гладувате, да дадете малко почивка на
храносмилателния тракт. Тялото е съвършен механизъм – веднага ще започне да се самовъзстановява и самопо-
чиства. wНаправете си запарка от бъз и къпина и изпийте поне 1 л от нея през деня. Това ще ви подейства пре-
чистващо и тонизиращо. wЗаменете поне днес кафето с безкофеиново. И походете малко повече пеша. Ако ня-
мате воля, още от сутринта оставете колата в гаража. Така ще бъдете принудени да се придвижвате пеша.
wВсе пак при Луна в Телец пълното гладуване ще бъде малко трудно за хората с добър апетит. Постарайте се
тогава храната ви днес да бъде от растителен произход. И не преяждайте, въпреки че много ще ви се иска. 

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ МАЙ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 11, 12, 19, 20, 21 (до 10.58 ч.) Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
омазнява по-бързо.

1, 2, 17, 18, от 21–31 май – Ако искате косата ви да расте бързо.

3–10, както и 13–16 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

15, 16 – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска в 
корените. Ефектът ще е поразителен. 

6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, 
23, 26, 28, 29 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)

3–16 – –

Парна баня – 1, 2, както и 17–31 Има опасност да ви останат белези.

3–16 – –

Пилингмаски с плодови 
киселини

4, 5, 6 (до 12.22 ч.), 13, 14, 21 – –
(от 10.58 ч.), 22, 23 (до 19.27 ч.), 31

6 (след 12.22 ч.), 7, 8 (до 20.49 ч.), – –
15, 16, 23 (след 19.27 ч.), 24, 25

1, 2, както и 17–31 – Най-ефективни ще са процедурите на 21, 
22, 23 и 31 май, когато кожата ще има 
нужда от много влага.

1, 2, както и 17–31 – –

1, 2, както и 17–31 – –

1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 – –

– 1, 2, както и 17–31 –

3–16 – –

– 3–16 –

1, 2, както и 17–31 – –

3–16 – Ефектът ще е максимален на 4, 5, 13 и 14 май.

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

– 2, 3, 11, 12, 19, 20, –
21 (до 10.58 ч.), 29, 30

1, 15, 16, както и 24–28 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

21 (след 11.00 ч.), 22, 23 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни.

– 2, 3, 11, 12, 19, 20, –
21 (до 10.58 ч.), 29, 30

15, 16, както и 24–28 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

4–10 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21 Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
(до 10.58 ч.) много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1, 2, както и 17–31 Периодите са неподходящи за епилация.

3–10, както и 13–16 – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди.

3–16 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще 
растат по-бавно.

6–10 – 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

13, 14 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

1 (до 13.42 ч.), 26, 27, 28

15, 16 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 1 (след 13.42 ч.), 2, 3, 29, 30

17, 18 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 4, 5, 6 (до 12.22 ч.), 31

19, 20, 21 (до 10.58 ч.) Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

6 (след 12.22 ч.), 7, 8

21 (след 10.58 ч.), 22, 23 Сърце, слезка (далак) 9, 10

24, 25 Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

11, 12

1 (до 13.42 ч.), 26, 27, 28 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

13, 14

1 (след 13.42 ч.), 2, 3, 29, 30 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 15, 16

4, 5, 6 (до 12.22 ч.), 31 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 17, 18

6 (след 12.22 ч.), 7, 8 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 19, 20, 21 (до 10.58 ч.)

9, 10 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

19, 20, 21 (след10.58 ч.)

11, 12 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 24, 25

* Луната е в знак, който управлява частите на тялото, посочени в средната колонка.
** На същите дати можете да лекувате съответния орган с хомеопатия, цветолечение и прочее неагресивни методи.
*** Луната се намира в противоположния зодиакален знак на този, посочен в първата колонка. Тъкмо това е подходящото време за профилактика на
органите, посочени в средната колонка.

ЛУНАТА И ВАШЕТО ЗДРАВЕ 
Древните лекари са се ръководели от лунните принципи, когато са
лекували своите пациенти. За да не се обременявате с тях, оста-
вете изчисленията на мен. Ето как стоят нещата с критичните
дни за планови операции през май 2007 г. и с благоприятните да-

ти за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО!
По възможност избягвайте всякакви планови оперативни интер-
венции на 2 май (пълнолуние) и 16 май (новолуние). 

Луната ще е пръв ваш помощник, стига да искате се „допит-
вате“ до нея. Почистването на прахта, прането и миенето
на прозорци ще ви се удават много бързо и лесно, ако ги прави-
те в периода на намаляваща Луна. Вярно е, че през месеца те-
зи дни са твърде недостатъчни, за да поддържате дома си из-
ряден, но поне по-голямата част от домакинската работа ви
съветвам да свършите тогава.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА:
Основно почистване: от 3 до 16 май.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: през целия

период на намаляваща Луна от 3 до 16 май. Но не пропускайте

датите 1 (след 13.42 ч.), 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21 (до 10.58 ч.), 28

(след 20.12 ч.), 29 и 30 май. Това са т. нар. дни на водата. Всич-

ки замърсявания и петна ще се отстраняват с лекота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 1 (до 13.42 ч.),

8 (след 20.49 ч.), 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 (до 20.12 ч.) май. То-

гава по стъклата след избърсване ще остават упорити бе-

ли „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 май.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 1 (до13.42 ч.), 11, 12, 15, 16, 26,

27 и 28 май.

Недвижими имоти, мебели: 6 (след

12. 22 ч.), 7, 8, 19, 20 и 21 (до 10.58 ч.)

май. 

Автомобил, мотор или колело: 1

(след 13.42 ч.), 2, 3, 17, 18, 29 и 30 май. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 13 и 14 май. 

Канцеларски материали и книги: 17,

18, 24 и 25 май. 

Спортни стоки: 4, 5, 6 (до 12.22 ч.),

13, 14 и 31 май.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати: 9

и 10 май. 

Обувки и дрехи: 6 (след 12.22 ч.), 7, 8,

11 и 12 май. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 21

(след 10.58 ч.), 22 и 23 май.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ МАЙ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 16.05 (от 22.28
ч.) Чист и светъл ден. Припомнете си

детството. Ще ви осенят творчески

идеи. Не започвайте нищо ново. Посвете-

те този ден на всичко, което възвисява ду-

ха.

2-ри ЛД – 17.05 (от 5.56 ч.) Не се под-

давайте на гнева, избягвайте конфликтите

и изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 18.05 (от 6.45 ч.) Енергети-

ката на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 19.05 (от 7.47 ч.) Не взи-

майте прибързани решения. Усамотете се.

Разходете се сред природата. Занимавайте

с дома и семейството си. Колективната

работа няма да ви спори.

5-и ЛД – 20.05 (от 8.56 ч.) Делови ден.

Подходящ е за пътувания и за планиране на

генерални промени. Работете концентри-

рано. Не преяждайте. Целеполагането ще

е успешно.

6-и ЛД – 21.05 (от 10.08 ч.) Смирете

се. Дайте прошка. Не изразявайте недовол-

ство на глас. Подходящ е за подмладяващи

козметични процедури. Ден за гадаене и

пророчества.

7-и ЛД – 22.05 (от 11.20 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 23.05 (от 12.28 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 24.05 (от 13.34 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 25.05 (от 14.36 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 26.05 (от 15.38 ч.) Много

мощен ден. Активира се вселенската жиз-

нена енергия кундалини. Добре е да прочис-

тите организма си. Внимавайте с режещи

инструменти.

12-и ЛД – 27.05 (от 16.39 ч.) Дава се

милостиня. Молитвите се чуват. Подхо-

дящ е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 28.05 (от 17.41 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 29.05 (от 18.45 ч.) Много

подходящ за започване на важна работа, за

физическо натоварване, за работа с инфор-

мационни източници и свещени текстове.

Отваря се третото око. Прочистете ор-

ганизма си.

15-и ЛД – 1.05 (от 19.51 ч.), както и
30.05 (от 20.56 ч.) Сънищата са верни и

важат за месец напред. Лош ден за секс.

Сатанински ден, у нас се пробуждат зли из-

кушения. Проявете аскетизъм.

16-и ЛД – 2.05 (от 20.55 ч.), както и
31.05 (от 20.56 ч.) Ден за постигане на

вътрешна хармония. Старайте се да вър-

шите само добри дела.

17-и ЛД – 3.05 (от 22.01 ч.) Подходящ

е за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 4.05 (от 23.05 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 6.05 (от 0.05 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 7.05 (от 0.57 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 8.05 (от 1.42 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започ-

ване на нова работа, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД – 9.05 (от 2.17 ч.) Ден на

мъдростта. Предайте на другиго своите

знания. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 10.05 (от 3.13 ч.) Този ден

е символ на саможертвата – простете на

другите, разкайте се. Добре е да се пости.

Не правете секс. Почистете дома си.

24-ти ЛД – 11.05 (от 3.43 ч.) Акти-

вен, творчески ден. Използвайте го за ук-

репване на духа и тялото. Ден за нов

строеж.

25-и ЛД – 12.05 (от 3.36 ч.) Всичко на

този ден става с лекота, с вътрешен по-

рив. Спонтанно могат да се появят теле-

патия и ясновидство. Днес не бързайте!

26-и ЛД – 13.05 (от 3.58 ч.) Въздържай-

те се от активна дейност и постете.

Пестете си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 14.05 (от 4.20 ч.) Ден за

прекратяване на контакти с лоши хора.

Почивайте и медитирайте. Ще имате

прозрения. 

28-и ЛД – 15.05 (от 4.46 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 16.05 (от 5.18 ч.) Опасен, са-

танински ден. Препоръчват се пост и

въздържание. Не планирайте и не започвай-

те нищо ново. Запалете свещ вкъщи и ока-

дете навсякъде.

Забележка. Датата 5 май е пропусната по
астрономически причини! Не е грешка!

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: 1 (след 13.42 ч.), 2,

3, 11, 12, 19, 20, 21 (до 10.58 ч.), 28 (след 20.12 ч.), 29 и 30 май.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 1 (до 13.42

ч.), 8 (след 20.49 ч.), 9, 10, 17, 18, 26, 27 и 28 (до 20.12 ч.) май.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате по-

явата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 2, 3, 11 и 12 май.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и
венците, както и поставянето на коронки и мостове могат
да се окажат много мъчителни, ако не сте улучили подходя-
щия лунен момент.  
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: 
ако случаят ви не е спешен и е възможно сами да си избере-

те датата, най-добре посетете зъболекаря в периода от 3

до 12 май.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ:
през периода от 13 до 16 май. И в никакъв случай не хо-
дете на зъболекар на 2 май (пълнолуние) и на 16 май
(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  ЛЛЪЪВВ

През май 2007 г. Луната се намира
в Лъв на датите 21-ви (от 10.58
ч.), 22-ри и 23-ти (до 19.27 ч.).
През тези дни ще сте пълни с

енергия и желание за любов. Това
са дати на творчеството. Кога-
то Луната минава през знака
Лъв, хората изпитват влечение
към удоволствията, разкоша и
имат нужда от обожание и приз-
нание. Попадайки в този знак
обаче, Луната дава склонност
към честолюбиви замисли, проя-
ви на независимост и стремеж
към лидерство. Децата често
въстават срещу деспотизма на
родителите си. Възможно е да
ви обземе желание да проявите
щедрост и великодушие, както

и да покровителствате други-
те. Нерядко хората се поддават
на хазартни изкушения и изпит-
ват силно желание да рискуват.
Чувствата са пламенни, а
действията – много ентусиази-
рани и устойчиви. 

През периода ще се занимава-
те предимно само с онова, кое-
то ви интересува. Ще искате
да сте център на внимание, ще
проявявате склонност към дра-
матизиране, с което можете да
станете и непоносими за окол-
ните. През дните, когато Луна-
та минава през Лъв, автори-
тетът ви става по-значим, но
трябва по природа да сте само-
уверени и горди, за да се забеле-
жи това. Чувствата ви ще се
изострят. Ще давате по-бързо
точни и правилни преценки. Ако
искате да поставите някого на

мястото му, сега е моментът.
Решенията ще вземате със сър-
цето си. Ще изпитвате непрео-
долима нужда да получавате
похвали и признания. 

Периодът е 
благоприятен за:

�Дните са благоприятни за лич-
ностни изяви, контакти и дей-
ности, свързани с висшите инс-
титуции, властите и влиятел-
ни лица. �Съветвам ви на тези
дати да се опитате да се поми-
рите или да подобрите отноше-
нията си с шефовете. Има изг-
леди да успеете. �Времето е
благоприятно за покупки на по-
даръци, украшения, козметика,
луксозни дрехи, бижута и скъпо-
ценности. �Прекрасен период за
игри и спорт, за развлечения и
отдих. �Добро начало за строи-

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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телство и прилагане на твор-
чески подход в ежедневните ра-
боти. �Дни за посещение на те-
атър, кино, изложби, музеи и
концерти. �Препоръчително е
да извършвате дейности, укреп-
ващи престижа и авторитета
ви. �В козметиката е добре да
се използват течни кремове, в
които са включени мед и плодо-
ви киселини. Могат да се правят
хирургически лифтинг и пилинг-
маски. �Благоприятни дни за
подстригване на косата и за про-
цедури, укрепващи здравината
на косъма. 

Периодът е 
неблагоприятен за:
�При Луната в Лъв не е жела-
телно да се правят финансови
сделки и да се сключват догово-
ри. �Няма да се радват на добри
резултати хората, които се за-
нимават с търговия. �Времето
е неподходящо за бракосъчета-
ния, за колективни работи и за
определяне на дялово участие.
�Не критикувайте никого на
тези дати, особено началниците
си. �Сърцето и гръбначният
стълб са много уязвими сега – не
ги претоварвайте. Не носете
тежести на гръб. �Избягвайте
да претоварвате и мозъка. Хи-
рургически намеси в областта
на сърцето и на кръвоносната
система, както и на целия гръ-
ден кош не са желателни.

ААККОО  
РРООЖЖДДЕЕННААТТАА
ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ЛЛЪЪВВ
��Вие сте артистични и стре-
межът ви към удоволствия е
непресъхващ. ��Много сте ве-
ликодушни, имате усет към
честните взаимоотношения.
��Амбициозни и съзидателни,
вие имате силна нужда околни-
те да ви харесват и да ви се въз-

хищават. Ако се почувствате
подценени, веднага търсите
признание и удовлетворение на
друго място. ��Излъчвате са-
монадеяност и самоувереност,
не обичайте никой да ви се ме-
си, когато взимате решения.
��Винаги сте ангажирате емо-
ционално с хора и неща. ��Има-
те много точни възприятия и
правите бързи и точни оценки
на мотивите за действие на
другите. ��Ако някой ви под-
разни или обиди, реагирате
светкавично, яростно и темпе-
ратемнтно. �� Проявявате
склонност към егоцентризъм,
горделивост и арогантност.
��Ако имате Луна в Лъв, вие
сте сексуално магнетични и ча-
ровни. Но за да се насладите
напълно на една връзка, трябва
да е ангажирано и сърцето ви.
��Луната в Лъв ви помага с ле-
кота да властвате и да бъдете
лидер. ��Открити и прекалено
честни сте, притежавате доб-
ри организационни качества.
��Много ви се нравят изкуст-
вата, музиката, луксът и раз-
кошът на всички нива. ��Много
обичате децата и умеете да об-
щувате с тях. ��Всички пуб-
лични изяви са много подходящи
за вас. ��Когато сте в настрое-
ние, пръскате наоколо опти-
мизъм, жажда за живот и само-
увереност. Щедро раздавате
обич и с радост споделяте ва-
шите изискани забавления и
удоволствия с другите.

Ако общувате 
с човек с Луна в Лъв
��Ще го усетите като много
очарователен събеседник, който
ще ви забавлява и увлича в разго-
вори. Когато описват преживя-
ното или видяното от тях, хо-
рата с Луна в Лъв често толко-
ва се вживяват и така умело
„влизат в роля“, че е възможно на
моменти да ги заподозрете във
фантазьорство и дори в лъжа.
Но поне със сигурност ще ви е

интересно да ги слушате!
��Трябва да се отнасяте с голя-
мо уважение към личността им,
да проявявате интерес към тях-
ното мнение. Ако наистина ис-
кате да спечелите симпатиите
им, направете така, че възхище-
нието ви към тяхната персона
да личи. Много! ��Никога не бива
да забравяте, че общувате с чо-
век, който има „царски“ манта-
литет. Независимо каква е те-
мата на разговора, винаги тряб-
ва той да бъде в центъра на вни-
манието. Нито за миг не си и по-
мисляйте вие да се самоизтъква-
те или да налагате вашето мне-
ние. Това ще е много неразумно
от ваша страна, защото той
веднага ще започне да се разсей-
ва, да се дразни и да не ви слуша.
А в най-лошия случай ще стане
заядлив и обидчив. Все пак не
всички представители на Луна в
Лъв са толкова самовлюбени и
горди, може да са се намесили и
други фактори от хороскопа, ко-
ито да прикриват на пръв поглед
тези характеристики, но вие
трябва да имате eдно наум!

Ако сте мъж 
с Луна в Лъв

Много сте чаровен и магнети-
чен. Сексуално активен сте и
доста забавен и романтичен.
Въобще сте мъжът мечта за
противоположния пол. Обичате
да рискувате в любовта. Но
сте много честолюбиви. Бихте
си избрали онази жена, която
открито признава, че ви се въз-
хищава. Защото обичате егото
ви да е нахранено по всяко време
на денонощието.

Ако сте жена 
с Луна в Лъв

Всеки ще забележи такава же-
на! Тя винаги, винаги изглежда
добре и е в крак с последните
модни тенденции, независимо
от трудностите, които трябва
да преодолее, за да се задържи на
това ниво. Никога не се оплаква и

успява винаги да изглежда магне-
тична, весела и дружелюбна. Не
си позволява да демонстрира
пред другите, че се вълнува от
ежедневни битови проблеми. Вие
сте жена, която излъчва красо-
та, топлина и обич. Добра и все-
отдайна майка сте. И държите
децата ви да получат престижно
образование.

Здраве и начин 
на хранене

Хората с Луна в Лъв не бива
да се преуморяват. Всички тех-
ни заболявания се дължат на
преумората и на нервното нап-
режение. Податливи са към за-
болявания на сърцето, сърдеч-
носъдовата система и гърба. Не
трябва да стоите продължи-
телно на интензивно слънчево
греене – прегряването въобще
ви се отразява зле. 

Ако Луната ви е в Лъв, вие
сте истински гастроном. Оби-
чате ресторантската, есте-
тично поднесена и изкусно при-
готвена храна. Много трудно
понасяте диетите и ограниче-
нията и се подлагате на тях са-
мо в краен случай. Нуждаете се
от много силна и белтъчна хра-
на. Тя за вас е основният гради-
вен хранителен материал. Из-
питвате желание да похапвате
топли ястия. Повечето от вас
си падат много по месото и
особено по червените меса.
Предпочитате да бъдат при-
готвени предимно на скара. Лю-
бими са ви и всички видове кол-
баси, но не забравяйте да заме-
няте някои от храненията са-
мо с плодови или зеленчукови са-
лати, за да можете по-лесно да
се освободите от токсините,
натрупали се в организма ви от
месото. Непременно избягвай-
те мазните храни, защото те
повишават нивата на холесте-
рола в кръвта и по този начин
предизвикват сърдечносъдови
заболявания.

МИШЕЛ

* Ако не знаете в кой знак се намира вашата рождена Луна, изпратете на имейла на редакцията – redakciabela@cablebg.net – името,
датата и часа си на раждане (по възможност да е точен до минути). Добре би било да посочите и града, в който сте родени, точния
си имейл (или стационарния си телефон). Или пък напишете всичко това в писмо до БЕЛА (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2). Ще ви от-
говоря 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: „Голямото издирване“. Никопол. Оазис. „ЕЛ“. Откос. РАЕ. Рат. АСА. ООН. Мертек. Упрек. Цяр. Беринг (Витос). Басет.
„Изабо“. Аеролит. Минаре. Хасе. Рил. Лао. ТА. Сарай. Ок. Нат. Кер (Джон). Адара. Мак. „Да“. Обект. Епик. Бака. Метреса. Сако. Атом. „И ти
си“. Волан. Па. Щерка. Трион. Лазер. Тил. Омара. Аптека. Микаела. Кроки. Буг. Недра. Коило. Рунд. 
ОТВЕСНО: Монтоя (Хуан Пабло). Итака. Еметин. Ликорин. Рекет. Рике (Карл). Дякон. Зарар. Приклад. Мос (Рон). Барий. Диета. Ер. Поп.
Мебел. Такси. „Ола“. Тореро. Астма. „Долари“. ИРА. Етна. Ирко. Узо. Еге. Авоари. Дарк (Мирей). Кон. Ол. Миза. Боало (Пиер). Обол. „Ако“.
Ритуал. Акаба. Алпи. „РВС“. „Психо“. Деканат. Арета. Накат. Зебу. Кнесет. Старт. Опекун. Елак. „Беата“. Смарагд.
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