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Талон № 05

�

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

Национални дистрибутори

цитат на броя

Ревността наподобява повече завист,
отколкото да е плод на някаква
любов. А завистта е дребнав, пълзящ
порок, в повечето случаи неоправдан
и безпочвен. Ако има основателен
повод за ревност, то тогава е излишно
да се говори за любов. Само хората 
са толкова придирчиви. Пеперудата 
не пита цветето: „Друг целувал ли те е
вече?“ И цветето не пита: 
„Задиряла ли си друго цвете?“ 

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 Г.
ГОЛЯМАТА НАГРАДА

ЗА ТАЛОН № 5

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ ТАЛОН №04-комплект продукти от KENDY печели Виолета Илиева от
Варна. Награди печелят още Аделина Паскалева от София, Веселина Колева от Сливен, Корнелия
Янакиева от Пловдив, Румяна Цветева от Лом, Фанета Вълева от Брацигово, Петя Савчева от
Габрово, Даниела Янева от София, Венка Топалова от Кърджали, Павлинка Цветанова от Русе и
Александра Стоянова от Сандански.

БЕЛА ПРИЗ ЗА 2007 Г.

И ПОДАРЪЦИ ОТ:

КОМПЛЕКТ ОТ

Kendy

„

“

СЪС

НА МОРЕ

Сарантис

Книги от „Колибри“ Книги от „Хермес“ Книги от
„Еднорог“ 

Книги от „Бард“ 

DVD-та от „Тандем“

Хенкел
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Направи го веднага.
Идва флиртаджийс-
кият сезон. Ще
си хванеш няко-
го другиго.
Пък и не е
много здра-
вословно
да „режеш
опашката
парче по
парче“.

През

ЮНИБЕЛА календар

Често се тревожиш дали си изключила тосте-
ра, ютията и дори лампите, след като врът-
неш ключа и вече си на километри от дома си.
Понеже ще ти се налага по-често да се приби-
раш по малките часове, превърни в свой навик
да проверяваш всичко, преди да заключиш сут-
рин вратата. Хем имуществото ти ще е цяло,
хем и ти ще си спокойна.

Ако случайно някоя вечер решиш да влезеш в ролята на
домакиня и поканиш куп роднини, които нямаш време да
видиш от много пиене на бира с приятели, има начин да
ги изгониш бързо и безболезнено (в случай че те станат
много досадни). Просто спри да поддържаш разговора и
гостът/гостите сам/сами ще си тръгне/тръгнат.

Влез–излезВлез–излез
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Лято! Дъъълги дни. 
Горещи нощи. Срещи, 
срещи, срещи. Повече срещи.
Биричка на открито,
сладоледи с приятелки 
и още нещо. Всичко това 
е нормално за юни, но...

Вън на досадните гости!

...не можеш да си
спомниш нищо от
прочетеното, не мъчи
нито себе си, нито
тези, които те
изпитват. Излез! Ще
се явиш на
поправителен! И със
сигурност ще се
представяш блестящо.
Обещаваме! Юни не е
месец за тревоги, а за
удоволствия и
спокойствие.

Ако на изпита...

Скъсай с този на-
вик. Поне за през
лятото. Има една
поговорка, която
може да те моти-
вира: „Щом не уме-
еш да работиш
добре, работиш
много.“ Е, ядоса ли
се на себе си?

Заседяваш се до 
късно на работа?!

Не знаеш къде ще замръкнеш. Все пак
вечерите са хладни. А би било глупаво
да откажеш купон в парка само защо-
то си забравила да си вземеш връхна
дреха и се опасяваш, че ще замръзнеш.
Е, може да се намери някой кавалер,
който да те наметне с якето си, но
може и да не се. Решението – лека жи-
летка, сгъната в чантата.

Носи си жилетка

Решила си да скъсаш с него?

Онези червени обувки от
витрината, покрай която
минаваш през всяка обед-
на почивка, не ти дават
мира. Влез и си ги купи!
Особено ако са червени!
Те са хитът на сезона!

Шопинг на екс

Дали изключих ютията?
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ХАЯХАЯ

Родена съм близо до манастир. Преди
съм го намирала често пуст и празен.
Сега е затрупан от народ. Всеки ден.

Дълго съм стояла пред храмовата икона и
съм си мислила разни неща. Най обичах да
оставам при нея, когато в манастира няма
никого. Изпълнила е всичките ми желания.
Напоследък не се застоявам при нея. Имам
нови желания, но не мога да я намеря сама... 
През май я „доведоха“ в София заедно с дру-
ги две чудотворни икони. Трите икони бяха
изложени на поклонение в храм-паметника
„Свети Александър Невски“. Бяха събрани, за
да се обедини силата им в помощ на осъде-
ните на смърт в Либия български медицинс-
ки сестри. Така иконите станаха част от
кампанията „Не сте сами“. 
Покрай това събитие към храм-паметника
пет дни и пет нощи прииждаха 
хиляди хора. 
Местата, на които днес се стича най-мно-
го народ, не са площадите, а  църквите и
манастирите. Църквите и манастирите са
пълни с народ. Няма сама икона. Но не защо-
то това е модерно. Или е в друг смисъл ак-
туално, както бяха площадите. Храмът е
новият топос на българина. Тук се случва
всичко важно за него. Защото на другите
места не се случва нищо или не се случва
както той го иска. Тук се случва вярата му.
Пред храма българинът е готов на всичко.
Да чака. Да чака нощем. Да го настъпват.
Да го бутат. Да го гледат. Да го снимат. 
Прави го заради вярата.
Вярата у нас не е регламентирана. Както
повечето неща. Не е организирана. В неде-
ля. Не е европейска. Не е уютна и удобна. Не
е светла. Не е спокойна, чиста, спретната
и красива. Не ухае приятно. Нашата вяра е
друга. Тя е стихийна. Тя е дива. Тя е тъжна.
Тя е мръсна. Тя е стара. Тя е бедна. Тя е глад-
на. Тя е сляпа и няма. Тя е куца и саката. Тя
мълчи, но иска да вика. Тя чака, но иска да
ходи. Тя е с охрана. Тя е тук. 
Осъдена е на смърт. 
И така ще бъде. 
Докато иконите останат сами.
Моята молитва е иконите 
да останат сами...

Снимки Керстен ЙОН

Мирослава ИВАНОВА

Няма САМА ИКОНАНяма САМА ИКОНА
ХАЯ НЕ Е ИМЕ НА КИТАЙКА, НИТО НА БОГИНЯ, НИТО ВЪОБЩЕ Е ИМЕ. ХАЯ Е ОБРАТНОТО НА „НЕХАЯ“. 

А НА ТАЗИ СТРАНИЦА БЕЛА ЩЕ ИЗЛИВА СВОЕТО ХАЙСТВО ИЛИ НЕХАЙСТВО. СПОРЕД СЛУЧАЯ...
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МОДАМОДА

Градска 
отпуска
Градска 

отпуска
УДОБСТВОТО ПРЕДИ ВСИЧКО

С проветривите леки материи 
като коприна и лен в нежни „пустинни“ 

тонове ще се чувстваш като на почивка 
дори и в големия град.

Тъмнокафяво за акцент
Топъл тон с цвета на кожата в
комбинация с бежово. Този микс
от шифонена блуза и дълга до ко-
ленете памучна пола с басти до-
казва колко благородни са съчета-
нията тон в тон. Тъмнокафяви-
ят колан и шоколадовата чанта
от естествана кожа контрасти-
рат перфектно и интелигентно. 

Размъкнато
Трикотажна пола в
мръсно бяло е с
екстра дължина.
Жарсето гарантира
строен силует. Ри-
зата яке от мека
кожа се връзва доб-
ре по цвят и по
стил с раздърпана-
та удължена блуза
от трико. Едрога-
баритният гердан
верига и равните
сандали от естест-
вена кожа допълват
екстравагантно
този изключително
удобен тоалет.

Балон ръкави
Балонните ръкави и малки-
те копченца правят тази
дълга до коленете ленена
рокля да изглежда някак
момичешка. Едрите и груби
аксесоари (герданът и ко-
ланът) се открояват по-
добре върху ефирната неб-
режно елегантна дреха.

Тюрбанът е практичен 

аксесоар. Той прикрива 

недостатъците на поразената 

от летните атмосферни 

условия коса.
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— ˜Â‚ÂÌËÚÂ Ó·Û‚ÍË

Ако внимателно се вгледаш в колек-
циите летни обувки на световните

дизайнери, няма как да не забележиш
натрапващия се моден детайл – т. нар.
френски палец. През пролетно-летния
сезон тенденциите са обувките да бъ-
дат едновременно вещ красива и полез-
на. Модните специалисти в бранша ак-
центират както на обема, така и на ли-
нията.
Като хитови се откряват обувките на
платформа и на токче едновременно (в
стил 60-те години), плоските сандали,
сандалите с каишки, чехлите с дървена
основа и спортните обувки в златисто
и сребристо. Но безспорен писък на мо-
дата са червените обувки и сандали.

ВИСОКИ, НА ПЛАТФОРМА, 
С ФРЕНСКИ ПАЛЕЦ

С каишка 
през глезена и 
с френски палец

Сандали 
на платформа и 

на изключително 
висок ток 

Лачени, 
с флорални 
мотиви

„Въжената“ стилисти-
ка е популярна и сред

сандалите. Тези са с
плетена платфор-

ма. Плетката
имитира та-
зи на моряш-
ките въжета

Сукман
Този е по-особен. Полата може да
се отделя от горнището и да се
използва само като пола. Бялата
риза е задължителна част от
дамския гардероб през това лято.
А и през всяко друго. Тя освежава
външния вид. За предпочитане е
да имаш поне 5 ризи – по една за
всеки ден от седмицата. Изглади
ги в неделя накуп за по-лесно.

XXL риза
Риза с изключител-
но широки ръкави
върху каки пантало-
ни в маскюлин стил
и ултраравни санда-
ли (такива, че пан-
талоните да опи-
рат земята) – по-
удобна комбинация
историята на мода-
та не познава. Този
небрежен тоалет
би отивал и на по-
пълни дами. По-
стройните могат
да пристегнат риза-
та с колан, за да
очертаят силуета.

Висока талия
Полата балон с ви-
сока талия е изклю-
чително подходяща
за дамите с фигура
тип пясъчен часов-
ник. Силуетът мо-
же да бъде подчер-
тан още по-ефект-
но с блуза с дълбоко
деколте и презрам-
ка през врата и от
колан в топло ка-
фяво. Дългата ве-
рига акцентира вър-
ху меките линии на
V образното бога-
то деколте.

Бялото изглежда 

още по-бяло в съчетание 

с кафяви аксесоари.



С
ъвремената Ева може и да не прите-
жава задължителната малка черна
рокля, но задължително има... чифт
готини дънки, както казваме по на-

шенски на джинсите. Те са не само важна
част от гардероба є, но и са повод за реди-
ца емоции и дори суеверия – първите дънки,
дънките, с които ти върви, дънките, кои-
то са ти подарък за рождения ден... Тези
панталони отприщиха производството и
на рояк модни аксесоари – дънкови чанти,
дънкови колани и дори дънкови обувки. 

Преди век и половина, когато се появяват
за пръв път, дънките са просто 

работнически гащи
Преживяват втора младост на гребена на

хипи вълната. И са превърнати в култ от
свободолюбивите рокаджии. Днес те вече
не са символ на сексуална разкрепостеност
или протест, а са влезли в ролята на хамеле-
он, който се приспособява към капризите на
модата и към прищевките на своя прите-
жател. Чрез силата на всенародната любов
и благодарение на старанието на модните
дизайнери тази дреха придоби друг статут.
Превърна се в респектиращо облекло, с кое-
то е нормално да се появиш дори на концерт

на класическа музика. Единственото усло-
вие е да съчетаеш дънките с правилните ак-
сесоари, блузи, ризи, колани и обувки. 

Над времето 
и над възрастта

„Първите ми дънки преди 30 години бяха
индийски, марка Avis, символ на шика и сво-
бодата – разказва Марина. – Сега съм на 50
години и предпочитам Diesel или Pepe Jeans.
Денем ги нося с мокасини, а вечер – с подхо-
дящи елегантни обувки.“ 

40-годишната Невена пък ни довери, че с
дъщеря си често си разменят различни
дрешки: „Един и същ чифт дънки стои по
различен начин на двете ни. Моите увисват
ниско на нейната талията и разкриват
пиърсинга є в пълния му блясък. А аз ги
пристягам с кожен колан на Lacoste и ги

комбинирам с кашмирена блуза. Изглеждам
убийствено стегната в този тоалет.“ 

Именно универсалността прави дънките
любима одежда на всички поколения. 

Те не сковават в рамките на един стил –
правят строгата връхна дреха по-неприну-
дена, а в съчетание с бяла блуза и сако мо-
гат да минат и за официален панталон.

Красива старост
Протритите, намачкани и дори скъсани

джинси са нещо нормално и супермодерно
днес. А спомняте ли си т. нар. варени дън-
ки? Е, те днес не са чак толкова актуални,
но за времето си бяха хит. Съвременните
дизайнери мислят как да постигнат ефек-
та на вехтост още докато панталоните са
в проект, на скица. Те предвиждат колко
точно слоя нишки да бъдат скъсани и колко
да бъдат оставени в качеството си на фон,
който с времето се протрива, намачква
или закъсва, но по особен, индивидуален на-
чин. Така се създава илюзията за възрастта
на самите дънки. „Обичам необработените
модели, онези, които с течение на времето
се изтъркват сами и стават по-меки“ –
споделя 29-годишната Теодора. 

Автентичните тъмносини дънки 
(тип дочени гащи), станали любими 
на представителите на по-старото 
поколение, отново идват на мода.

„Особено внимание дизайнерите отделят
на втъкаването на дълбоки, наситени тоно-
ве, без да търсят ефекта на изтъркването“
– коментира тенденцията моден експерт. 

Секси, много секси
„Преди предпочитах тази дреха заради

удобството, но напоследък и заради това,
че изглеждам супер секси в нея“ – признава
31-годишната Деница. Много хора „влизат“
в дънките, за да се демонстрират на света
в най-добрата си светлина. „Някои дънки
стоят безусловно секси, дори и без да се
впиват и без да те притесняват, както те
притесняват например суперприлепналата
рокля или миниполата“ – коментира 16-го-
дишната Ани. Днешната дънкова мода ни
дава право да избираме – да скрием или да
подчертаем. Да извадим на показ пъпчето и
коремчето (благодарение на моделите с
ниска талия) или пък да изтъкнем талията
(с помощта на моделите с висока талия). 

В последно време се развихриха бурни дис-
кусии по въпроса за 

местоположението 
на талията

Дизайнерите се стремят да я върнат на
естественото є място, а младите потре-
бители смятат това за недостатъчно
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ДЕН
ИМ

Защо обичаме 

Основното предимство на дънките е, 
че с тях ние се чувстваме защитени. 
Това усещане се проявява буквално 
на тактилно равнище – между нас 

и външния свят стои една плътна тъкан.



CMYK-9

Бела, брой 6 (112), 2007
9

секси. Сигурно защото в моделите с висо-
ка талия тийнейджърите разпознават
„мамините дънки“. Но смяната на тенден-
цията е неизбежна. 

Добре прилепналите, 
ултрадълги дънки от тъмен деним в
кройка кюнец безусловно са моден хит.

Разбира се, този модел трябва внимател-
но да бъде комбиниран с другите дрехи от
гардероба.

За всякакви фигури
„Какво щастие е да осъзнаеш, че можеш

да влезеш в любимия си модел дънки – отбе-
лязва 35-годишната Светлана след пазару-
ване в Ню Йорк. – В България никога не съм
успявала да си намеря точните за мен – по
мой вкус и най-важното, моя размер“. Като
„дънкова“ страна Америка напълно опро-
вергава идеята, че тази дреха е създадена
изключително за много млади потребите-
ли. Практичността и удобството правят

джинсите универсален вариант дори за хо-
ра, които изпитват истинска трудност
при избора на каквито и да е други дрехи.
Например бременните жени. Известните
марки днес правят дънки и за по-невзиска-
телните към външния си вид хора. В колек-

цията Calvin Klein Jeans най-забележителни
са дънките, напомнящи по кройка източни-
те шалвари. Този екстравагантен модел е
доста удобен. Някои го предпочитат, неза-
висимо че в него силуетът изглежда отпус-
нат и по-обемен.

Унисекс
„Обичам да обличам дънките на гаджето

си – признава 26-годишната Мария. – Те са
по-голям размер от моите и се свличат на-
долу – безформено, но много стилно!“ 

Някога модата е препоръчвала да купува-
ме дънки, които можем да закопчаем само в
легнало положение. Днешната ни предоста-
вя по-голяма свобода. Съвременните моде-
ли са непретенциозни и практични или пък
претенциозни и авангардни. Но каквито и
да са дънките, в тях ние се чувстваме безо-
пасно. За да намерим „своите“, трябва да
отделим време и усилия. Точно толкова,
колкото полагаме, за да търсим своята ин-
дивидуалност. 

¬¬ÎÎ˛̨··ÂÂÌÌ‡‡ ‚‚ ÚÚ˙̇ÏÏÌÌÓÓÒÒËËÌÌ¸̧ÓÓÚÚÓÓ¬¬ÎÎ˛̨··ÂÂÌÌ‡‡ ‚‚ ÚÚ˙̇ÏÏÌÌÓÓÒÒËËÌÌ¸̧ÓÓÚÚÓÓ
Добре дошла в един особен летен любовен романс! Тъмносиният
деним флиртува с чара на мечтателните 50 години на миналия
век. И не се асоциира само и единствено с дънки, а с миниполи,
апликирани якета, гащеризони и… още много други неща.

Като от каубойски филм
Якето е с класическа кройка, но с много външни декоративни те-
гели и с актуалната за този сезон цветна бродерия в уестърн стил.
Бродираните цветя украсяват задните джобове и на повечето
дънки през това лято.

По момичешки сладко
Две къси поли една върху друга се оказва доста палава комбинация.
Отдолу – мини от нежна материя , отгоре – пеперудесто денимче

с червени кантове. Блузката – на закачливо каре с ръкави-крилца. И
сладникавото може да е прелъстяващо. 

Гащеризон в ретростил
Обърни внимание на колана и на обувките – аленочервени. Този
цвят контрастира перфектно на тъмносиния 7/8 дънков гащери-
зон с дискретни бродерии над коленете. Блузката е по-непретенци-
озна, в неутрален цвят.

Небрежна романтика
Дънкова пола тип „молив“ с басти и много външни тегели, комби-
нирана с памучна ризка (с набори и бродирани дребни цветчета).
Широкият колан с метална екзотична катарама е задължителен
елемент на летните деним тоалети. 
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АКСЕС
ОАРИ

ћодни 
подробности

ћодни 
подробности

ДЕТАЙЛИТЕ 

ПРАВЯТ 

КОМПОЗИЦИЯТА.

ДРЕБОЛИИТЕ

ПРАВЯТ МОДАТА.

ННаайй--ллеесснниияятт,,  нноо  ееффееккттииввеенн  ннааччиинн  

ддаа  ззааяяввиишш  ззаа  ссееббее  ссии,,  ччее  ссии  ммооддееррннаа  жжееннаа,,  ее

ддаа  ссии  ккууппиишш  ееддиинн--ддвваа  ааккссеессооаарраа,,  ккооииттоо  ссее

яяввяявваатт  ббееззууссллооввннии  ххииттооввее  ппрреезз  ттоовваа  лляяттоо..

—къпоценна чанта
Кой твърди, че тази чанта е
сребърна? Може да е от платина
или най-малкото от бяло злато.
Напук на поговорката, че не
всичко, което блести, е злато,
ти се сдобий с чанта от „благо-
роден метал“. За престиж.

ћорско настроение
През това лято моряшките възли
присъстват в стилизиран вид както по
чантите, така и по сандалите и колани-
те. Съчетанието на цветовете също
създава морско настроение – тъмно-
синьото е комбинирано със светлобежо-
во, бяло, червено и топлокафяво.

Good лак! 
Че лачените чанти са тренди през това
лято, не е тайна за никого. Но друго си е,
когато лаковото покритие е блестящо. То
превръща всяка малка вещ в магнит за око-
то. Това е и причината, поради която на
жените тази тенденция много им харесва.

Ћеко л¤то
Малката вечерна чантичка без дръжки
ще те приучи да държиш ръцете си изис-
кано. Добрата новина е, че с нея можеш
да се разхождаш и денем, защото е хито-
ва. А лошата – че в портмонето можеш
да побереш мобилния си телефон и черви-
лото си. Нищо повече. Каква лекота!

√уменки 

и шапки на цвет¤
Тези вещи те съветваме да ги употребя-
ваш в хомеопатични дози, ако не искаш да
приличаш на идиотка. Един акцент (или
шапката, или гуменките) е достатъчен,
за да освежиш имиджа си. Иначе и двете
заедно би могъл да ги носи само един чо-
век на планетата – сър Елтън Джон.
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?
Нашето тяло 
се променя с възрастта.
Някои от промените 
са естествена част 
от процеса на остарява-
не, но други са предупре-
дителни сигнали, 
които изискват повишено
внимание от наша 
страна. Но кои изменения
са в норма и кои са повод
за тревога?

В норма
�Няколко дни преди месечния
цикъл може да се появи напре-
жение в млечните жлези, съпро-
водено с уголемяването им.
Гърдите стават по-чувстви-
телни. �Някои жени се сблъ-
скват за първи път с предмен-
струалния синдром (ПМС)
именно след 30-годишна въз-
раст. Той често се съпровожда
от главоболие, раздразнител-
ност и капризи в храненето.
Всичко това се смята за оби-
чайно. �Уплътнения в гърдите
се срещат при много дами, но
по правило те не се смятат за
опасни. Във възрастта от 30 до
35 години повечето от тези

тумори са доброкачествени
(най-често това са фиброадено-
ми). �С наближаването на 40-
ата година нараства вероятно-
стта от кистозни образува-
ния. Но и кистите се смятат
за нормални в този интервал
от време.

Тревожните 
сигнали 

�Хроничната умора, съпът-
ствана от пристъпи на арит-
мия, задух и световъртеж, мо-
же да бъде симптом за железо-
дефицитна анемия. При около
80% от жените, навършили 30
години, се установява недостиг
на желязо в организма. �Симп-

томите на депресия са много
често явление. Загубата на ин-
терес към живота, проблемите
със съня, недостатъчната бод-
рост сутрин, липсата на конце-
нтрация, раздразнителността
и натрапчивата тъга са поводи
за посещение при лекаря. �От
необичайно силни или слаби кръ-
вотечения по време на цикъла,
както и от кръвотечения по
средата на цикъла се оплакват
много дами. Тези оплаквания не
бива да се пренебрегват, защо-
то могат да се окажат призна-
ци за възпаления или ерозия на
шийката на матката. �Прека-
лено силните болки по време на
месечен цикъл при жени, навър-
шили 30 години, могат да бъдат
сигнали за ендометриоза. �Не-
редовните или отсъстващите
от време на време месечни цик-
ли „намекват“ за поликистозни
яйчници. Това заболяване пора-
зява 10% от жените в детерод-
на възраст. Други възможни
предупредителни симптоми за
наличието му са безплодието,

прекалено големите мастни
отлагания в областта на коре-
ма и интензивното окосмяване
по лицето и тялото. Последни-
те медицински изследвания до-
казаха, че тази болест може да
бъде свързана и с инсулинорезис-
тентността. Затова в случая
от помощ може да се окаже ди-
ета на базата на продукти с
нисък гликемичен индекс.

Какво да се прави  
�Два пъти годишно посещавай
гинеколога си. Някои инфекциоз-
ни вирусни заболявания, преда-
ващи се по полов път, проти-
чат безсимптомно и могат да
бъдат установени само чрез ме-
дицински изследвания. �Изслед-
ването на кръвта (и по-точно
на стойностите на хемоглоби-
на) е добре да се прави поне
веднъж годишно. �Ако си роди-
ла, следи редовно теглото си. В
случай че година-две след ражда-
нето все още не си се отървала
от излишните килограми, нат-
рупани по време на бременност-
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БОЛНА ТЕМАБОЛНА ТЕМА

А това 
нормално 
ли е

А това 
нормално 
ли е

Между 30- и 40-годишна възраст
в женския организъм се понижава

нивото на хормона естроген, вследствие на което се появяват
първите признаци на остаряване (често незабележими на пръв пог-
лед!). През този период жените са в пикова форма и се стараят да
преуспеят във всички сфери. По тази причина е абсолютно нало-
жително да предприемат мерки за икономисване на енергийните си
запаси. Иначе стресът е неизбежен!

НА 30 И...
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та, рискът да натрупаш още в
бъдеще е доста голям. �Стани
привърженичка на балансирано-
то хранене. Консумирай повече
плодове, зеленчуци, пълнозър-
нести продукти, ядки и риба. И

спортувай редовно. Оптимал-
ният вариант – по 30 минути
умерено физическо натоварване
5 дни в седмицата + 2–3 по-ин-
тензивни тренировки. Изслед-
ванията сочат, че балансирано-

то хранене може да понижи рис-
ка от ракови заболявания с цели
40%. И че редовното спортува-
не поддържа в норма нивото на
холестерола в кръвта, което
предотвратява развитието на

сърдечносъдови заболявания.
�Отнасяй се сериозно към по-
чивката. Когато се чувстваш
изтощена и напрегната, по-доб-
ре е да отдъхнеш за кратко, за
да избегнеш нервния срив.

В норма
�Цикълът става или по-крат-
котраен и по-оскъден, или об-
ратното – по-интензивен и по-
дълготраен. Самият цикъл се
преживява по-тежко. Често же-
ните, навършили 45 години, из-
питват някои симптоми, пред-
вестници на менопаузата, като
резки смени на настроението,
умора и главоболие. Ако прежи-
вяваш тежко тези състояния,

трябва да се обърнеш за съвет
към лекар. Хормонозамести-
телната терапия е способ-
на да облекчи донякъде със-
тоянието ти. 
�Доброкачествените ту-
мори в млечните жлези пък
са свидетелство за „угасва-
нето“ на половите функции.
�Далекогледството на тази
възраст също се смята за не-
що нормално. При това то
се появява понякога без ог-

лед на факта, че в младостта
си си страдала от късоглед-
ство. Спасението е едно – очи-
ла за четене.

Тревожните 
сигнали

�Даже слабо проявяващите се,
но постоянни симптоми като
умора, проблеми с концентра-
цията на вниманието, напълня-
ване, чувствителност към
студ, запек и сухота на кожата
могат да свидетелстват за на-
рушения във функциите на щи-
товидната жлеза. �А прекале-
но болезненият месечен цикъл е
възможно да сигнализира за раз-
витие на фиброми. �Новопоя-
вили се белези или очевидни про-
мени на старите (в техния раз-
мер, повърхност и кръвоорося-
ване) са сериозни поводи да по-
сетиш лекар.

Какво да се прави
Един път годишно измервай

кръвното си налягане, даже и
без наличието на обезпокоител-
ни симптоми. �Редовните изс-

ледвания при мамолога и
гинеколога са абсолютно
задължителни. �Еже-
месечното самообслед-

ване на млечните жлези
трябва да ти стане на-

вик. И при най-несъстоя-
телните на пръв поглед

съмнения за някакви проме-
ни веднага трябва да се срещ-

неш с мамолог. �Прави упраж-
нения за стягане на муску-
лите на таза. Заради ана-

томичните измене-
ния, провокирани
от напредването

на възрастта и раж-
дането/ражданията, при вся-
ка пета жена, навършила 40
години, се наблюдават проб-
леми със задържането на ури-
ната (например при кашляне
или кихане). 

УПРАЖНЕНИЕ

ПРОТИВ

„ИЗПУСКАНЕ“
Напрегни за няколко секунди

мускулите на таза и влагали-

щето, сякаш се мъчиш да пре-

дотвратиш въображаемо из-

пускане на урина. Дишай на

пресекулки. Повтори упраж-

нението толкова пъти, кол-

кото можеш.

Голяма част от съвре-

менните жени се отнася

позитивно към тази възраст. Те намират все повече вре-

ме за себе си, изглеждат добре (в сравнение с нашите

майки и баби на същите години), поддържани са и дос-

татъчно активни. Но промените в организма, стартирали

през предишния възрастов период, сега се проявяват все

по-отчетливо. Месечният цикъл става нестабилен, кости-

те – по-чупливи. На 45-годишна възраст е възможно да се

появят и симптоми на предменопауза.

НА 40 И...

БОЛЕСТИ

НА ВЪЗРАСТТА

Всяка възраст си има и сво-
ите характерни болести.
Така например 40-годишни-
те страдат най-много от
затлъстяване, 50-годишни-
те – от стенокардии, 60-го-
дишните – от инфаркти, а
70-годишните – от инсулти. 

Но не само възрастта, а и
полът определят какви

болежки ще ни настигнат по-
рано от другите. Най-чес-
тото заболяване при мъ-
жете на средна възраст е
исхемичната болест на
сърцето, придружена от
стенокардия. При жените
тези оплаквания се появяват
8–10 години по-късно. Но пра-
вилото е в сила само в случай,
че жената води здравословен
начин на живот. Освен това
развитието на много заболя-
вания се определя от нивото
на половите хормони в орга-
низма на един или друг етап
от живота на човека. Опи-
тите на много подраст-
ващи момичета да влязат
във форма (разбирай да
отслабнат много) води до
нарушения в менструал-
ния цикъл, а понякога и до
неговото пълно изчезва-
не. И още по-лошо – до
развитие на безплодие!
При жени, навършили 40 годи-
ни, често се среща цефалгич-
ната (по-необичайната) форма
на ПМС, съпроводена с безсъ-
ница, мигрени, раздразнител-
ност и агресия. Всички тези
проявления се лекуват дос-
татъчно успешно с помощта
на орални контрацептиви, ди-
ети и релаксиращи процедури.
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В норма
�Проявленията на климакса
най-често са топлите и студе-
ните вълни и повишеното пото-
оделяне. Не само жените, но и
мъжете стават по-нервни и
раздразнителни през този пери-
од от живота си. Честата смя-
на на настроенията е характер-
на и за силния пол. �Какво се
случва с тялото? Кожата губи
еластичност и се отпуска. В об-
ластта на корема се натрупват
повече тлъстини. Мускулите
губят силата и релефността си
и увисват. Костите стават по-
крехки и чупливи. Остеопороза-

та е универсалният признак за
остаряване. Тя започва да се раз-
вива още от 35-годишна въз-
раст. Костите на една 50-го-
дишна жена са изгубили около
40% от костната си тъкан. 

Тревожните 
сигнали

�Налага се да обър-
неш специално вни-
мание на всяко из-
менение на млеч-
ните жлези, защо-
то след 50-годиш-
на възраст рискът
от развитие на

рак на гърдата е значително по-
сериозен. �Сърдечносъдовите
заболявания все повече подмладя-
ват, както се изразяват лекари-
те. Класическите симптоми са
болки в гърдите при физическо
натоварване и изчезването им
след приключването на физичес-
кото натоварване. Симптомите
на сърдечен пристъп включват
болки в гърдите, ирадииращи към
раменете и шията, тежест в
гърдите, задух и непреодолимо
чувство за умора. �След 50-го-
дишна възраст рискът от заха-
рен диабет тип II е много голям.
Симптомите са постоянна
жажда, чести позиви за уринира-
не и чувство за умора. Рискови
фактори се явяват също така
натрупването на наднормени ки-
лограми. �Болките в ставите са
нещо обичайно. Симптомите се
облекчават с помощта на несте-
роидни противовъзпалителни
препарати (като ибупрофен).
Препоръчва се също и приемът на
хранителни добавки (например на
рибено масло).

Какво да се прави 
�Всяка година трябва да посе-
щаваш кардиолога. Наред с оби-
чайното ЕКГ е препоръчително
да си правиш и ехокардиогра-
фия. Ултразвуковото изследва-
не на сърцето позволява да се
оцени неговото състояние в ре-
ално време. �Ежегодно ходи на
гинеколог и на мамолог. �Нама-
ли консумацията на храни,
съдържащи белтъчини (особено

животински), за-
щото на тази
възраст из-
лишъкът им в
организма може
да наруши кисе-
линно-алкалния
баланс и да спо-

собства „изми-
ването“ на кал-
ция от костите.

�Физическата ак-

тивност през този период е
особено важна. Ненатоварва-
щите разходки и леката гим-
настика са идеалните профи-
лактични мерки срещу сърдеч-
носъдовите заболявания и диа-
бета. �Редовно проверявай ар-
териалното си налягане – с въз-
растта рискът от развитието
на хипертония се покачва. �Не
е зле да се подложиш и на коло-
носкопия – инструментално
изследване, което позволява на
лекаря да огледа отвътре дебе-
лото черво. Всъщност това
изследване трябва да се прави
от всички веднъж на всеки 8–10
години.

На тази възраст при жените
настъпва климаксът. Нивата на

половите хормони се понижават драстично, кожата губи влага и
става прекалено суха. Но има и плюсове – след настъпване на мено-
паузата, когато вече не съществува потребност от мерки против
забременяване, сексуалният живот става по-свободен и по-богат
на усещания.

НА 50 И...

ЖЕНСКИТЕ БОЛЕСТИ

ПОДМЛАДЯВАТ

Специалистите са забеля-
зали, че женските болес-

ти значително са подмладели,
което си е тревожен факт.
Например ерозията на
шийката на матката се
среща при 30–40% от де-
войките на възраст до 20
години! Много е важно нав-
реме да се проведе цитология
на шийката на матката, а съ-
що така и изследване за HPV
вирус (човешки папиломен ви-
рус), който често се явява
причина за възникването на
дисплазия (предраково заболя-
ване) и за рак на шийката на
матката в по-зряла възраст.
При 50% от подрастващите
девойки ерозията на шийката
на матката изчезва спонтан-
но. В останалите случаи е
добре да се проведе санация
на ерозията с помощта на го-
рещ, студен, електрически
или лазерен лъч. Всички тези
методи са достъпни в съвре-
менните клиники и са доказа-
ли своята успешност. 
Кистите на шийката на мат-
ката се лекуват по подобни
начини. Но при наличие на кис-
ти на яйчника е необходимо да
се проведат ултразвуково изс-
ледване и анализ, определящ
биологическата същност на
туморите. Но най-точна диаг-
ноза може да бъде поставена с
помощта на ендоскопия.

�Имай предвид и семейната
наследственост. Сърдечносъдо-
вите заболявания, диабетът,
хипертонията и раковите бо-

лести, от които страдат твои
близки роднини, повишават рис-
ка и ти да се разболееш от съ-
щото. Веднъж годишно се изс-

ледвай при съответните специ-
алисти. �Проверявай зрението
си на всеки две-три години. Ако
някой от роднините ти е стра-

дал от катаракта или глаукома,
за теб визитите при офталмо-
лога са задължителни веднъж
годишно.
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П
рипомняме ти основните стъп-
ки към постигане на съвършен-
ството. От теб се иска да пола-
гаш малко усилия, но системно.

Обезкосмяване

Първо, трябва да решиш какъв метод за
премахване на омразните косъмчета да из-
береш. Ако предпочетеш бръсненето,
трябва да знаеш, че ефектът от него е най-
краткотраен – най-много три дни. Депила-
тоарните кремове ще ти осигурят усеща-
не за гладкост в рамките на 5 до 7 дни. Най-
траен е резултатът след обработка с епи-
латор (до 3 седмици), но пък при използва-
нето му малко боли.

„Подгряващо“ бронзиране

Искаш да облечеш къса пола, но нямаш
тен? Купи си автобронзант. Пазарът изо-
билства от бронзиращи кремове, гелове и
тониращи пени, които се отмиват само
със сапун и вода. Важно е да вложиш стара-
ние при нанасянето им, за да не стане кожа-
та на петна. И преди това задължително
изтъркай краката с пилингпродукт. Така
ще улесниш попиването на автобронзанти-
те. За да лъщи кожата ти примамливо, из-
бери селфтенър с блестящи частици.

БРОНЗИРАЩИ

ЛОСИОНИ

НА NIVEA
Тениращите лосиони за тя-
ло от серията NIVEA Body
Summer Beauty, разработени
в два варианта – за светла
и за по-тъмна кожа, – да-
ват превъзходно усещане
за красив летен тен и
стегната кожа. Придават
приятен слънчев загар пос-
тепенно благодарение на

високоефективната си нова формула,
обогатена с лека бронзираща съставка и
масло от гроздови семена. Ефектът е ви-
дим даже след 5 дни редовна употреба.
Продуктите не съдържат слънцезащитни
филтри и не предпазват от слънчеви из-
гаряния.

Грубо 

шлайфане

Понеже идва сезонът на сандалите, пети-
те трябва да изглеждат безупречно, т.е.
омразният рогов слой трябва да бъде ели-
миниран. Напълни леген с вода (температу-
рата є не бива да е по-висока от 38 °С) и на-
кисни краката за десет минути, за да се
размекне кожата. Добре би било да разбър-
каш във водата малко бадемово масло или
зехтин, за да улесниш после работата си с
пемзата. От тези добавки кожата на кра-
ката става мека като кадифе. Морската
сол също е добра идея – тя пък действа ос-
вежаващо и дезодориращо. Някои козмети-
ци препоръчват и бани на краката със сали-
цилова киселина, която буквално смъква ро-
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КРАСОТА И ЗДРАВЕКРАСОТА И ЗДРАВЕ

Хей, крачета,
хей ги две!
Хей, крачета,
хей ги две!

Под късите поли 
и рокли и върху 
високите токчета 
краката трябва да 
изглеждат умопомрачи-
телно. Но дори и 
най-стройните и гладки
по природа се нуждаят
от подготовка, преди 
да бъдат изложени 
на показ.
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говия слой. След банята краката се подсу-
шават идеално с хавлиена кърпа. В никакъв
случай не използвай бръснарско ножче за
отстраняване на мъртвата кожа по пети-
те, колкото и плътна да е тя! Можеш да се
нараниш с лоши последствия.

Фина 

работа

След свалянето на роговия слой крака-

та се нуждаят от екстра порция обг-
рижващи продукти с цел омекотяване и
изглаждане на кожата. На сухата и люще-
ща се кожа влияят благотворно маслата
или кремовете, съдържащи уреа (състав-
ка, която способства задържането на
влагата). Някои специализирани лосиони
за крака съдържат и редуцираща натруп-
ването на рогови клетки салицилова ки-
селина. Идеални за изглаждането на кожа-
та са светкавично попиващите гелове,
които са и с освежаващ ефект. За ходила-
та има специални кремове, които се на-
насят вечер на дебел слой. За да удвоиш
действието им, обуй памучни чорапи и
преспи с тях. 

ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ

С DOVE

Мисията на DOVE e да поддържа кожата
(в това число и тази на краката) всекид-
невно хидратирана, т.е. красива. Това се
постига на няколко етапа с обновената

формула на продуктите на DOVE, целяща
по-интензивна хидратация. Първо, с по-
мощта на сапуна, който съдържа 1/4 хид-
ратантен крем. Нивото на pH в него е
по-високо от нивото на pH в обикнове-
ните сапуни, които са алкални и изсуша-
ват кожата. После – с душ-гела, който е
обогатен с хидратиращи съставки, и нак-
рая – с подхранващото мляко за тяло
Beauty Body Milk, което оставя след себе
си усещане за мекота и свежест. 
DOVE организира уникално по своите ма-
щаби проучване, посветено на красотата.
Всяка участвала дама може да спечели не-
забравимо пътешествие за двама с яхта
по Средиземно море. Подробна информа-
ция за проучването може да се открие на
интернет адрес www.dove.com или в лис-
товката, раздавана в по-големите магази-
ни и супермаркети в България. Клиентите
могат да пуснат попълнения въпросник в
специалните DOVE кутии в магазина не
по-късно от 15 юни 2007 г.

Не пренебрегвай 

ноктите

Първо, изрежи ги с ножичка за нокти, ка-
то се постараеш да не оставяш остри
ръбчета, защото те се впиват в кожата и
правят рани. Заобли ги с пила (за предпо-
читане е да е диамантена или в краен слу-
чай минерална, за да не се нацепят нокти-
те). Намажи кожичките с омекотяващо
масло и ги натисни надолу със специален
уред за кожички. Нокътят трябва да се
освободи от тях, за да може лакът да се
нанесе по-лесно. 

За да издържи 

по-дълго лакът

За да направиш лакирането по-лесно, изпо-

По-важно е да не са уморени
Ще разбереш дали са, ако натиснеш силно с палец върху бедрото си и отпуснеш на-
тиска. В случай че натиснатото място остане дълго време по-светло на цвят,
значи става дума за нарушено протичане на лимфата. Хората с подобни проблеми
страдат най-много през лятото – краката им се подуват ужасно и болезнено. И
тежат дори и да са обути в най-леките сандали. 

СПАСИТЕЛНИ СЪВЕТИ
�Използвай лосиони за тяло, съдържащи ментол. Нанасяй ги с масажиращи движения
от долу на горе.
�Хапвай повече дини, пъпеши и ананаси. Те, както и сушените кайсии и фурмите
действат отводняващо. И обратно – прекалено солените колбаси и чипсът спомагат
за задържането на вода в тялото.
�Превърни третирането на краката с контрастни душове в навик. Запомни, че вина-
ги трябва да завършваш процедурата със студена вода.
�Сложи под бюрото си в офиса дървено трупче и дръж краката си върху него, докато
работиш на компютъра. А когато наоколо няма шефове, вдигай крачетата върху бю-
рото за няколко минути, за да се отморят.
�Сутрин и вечер прави на краката пощипващ масаж. Пощипванията ще активизи-
рат кръвообращението и ще раздвижат потока на застоялата в съединителната тъ-
кан лимфа. Ако можеш да издържаш на болка, пошляпванията също ще помогнат за
активизиране на кръвооросяването.



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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лзвай разделители за пръсти. И запомни –
колкото по-суха е повърхността на нокъ-
тя, толкова по-дълго ще издържи лакът.
Затова преди нанасянето му е добре да об-
работиш всички нокти с... лак за нокти.
Съдържащият се в него ацетон действа из-
сушаващо. Слоят прозрачен подлак е задъл-
жителен. След като той изсъхне, нанеси
цветния лак и изчакай поне 10 минути, до-
като се втвърди. На матова кожа (или на
кожа с тен) стои по-добре лак в розови ню-
анси или в ярки цикламени тонове. 

Точков масаж 

на ходилата

Рефлексната зонова терапия се базира на
теорията, че всички органи в човешкото
тяло са проектирани върху ходилата, т. е.
свързани са чрез нерви, които окончават на
повърхността на ходилата. Стимулирайки
въпросните точки, ние всъщност правим
не обикновен масаж на краката, а масажи-
раме съответния вътрешен орган и по то-
зи начин стимулираме функциите му. Нап-
ример точките по палеца са свързани с
мозъка, средата на петата – със стомаха,
междупръстията – с лимфната система.
И тъй като рефлексната зонова терапия е
цяла наука, най-добре е да се довериш за
този масаж на специалист. Но ако искаш
да направиш нещо добро за тялото си сама
вкъщи, ходи по-често с масажиращи джа-
панки (от онези с шипчетата) или използ-
вай топчета масажори. Дори и да не знаеш

кои точно точки масажираш с тях,
ефектът ще е налице. 

Светкавична 

свежест

След тежък работен ден, прекаран в се-
дене пред компютъра, краката ще ти бъ-
дат благодарни, ако ги освежиш веднага
щом се прибереш вкъщи. Най-ефективни

са премахващите отоците термогелове,
но те не са подходящи за хора с разширени
вени или с капилярни „метли“ по краката.
В тези случаи е по-добре да използваш
спрейове с екстракт от мента или ох-
лаждащи гелове с отморяващ ефект. Ако
не разполагаш със специализиран продукт,
просто ги потопи за няколко минути в
студена вода. 

С ЛЕДЕНИТЕ

КУБчЕТА

Напълни една пластмасова торбичка с

ледени блокчета и масажирай след баня

всеки крак с нея в продължение на 5 ми-

нути с кръгови движения. Криотерапия-

та лекува спукани капиляри, отоци и си-

нини по кожата и прави самата кожа по-

стегната. Освен това студът стимули-

ра циркулацията и затваря порите. Мо-

жеш да масажираш и лицето, ако стра-

даш от спукани капиляри. След ледения

масаж задължително нанеси лосион за

тяло (или крем за лице). 
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Г
ръцката дума podo означава „ходило“.
А подолог е професионалното назва-
ние на специалиста, който се занима-
ва с проблемите на стъпалата. В сфе-

рата на неговата дейност попадат не само
различните деформации на ходилата, но и
всички заболявания, отразяващи се на тях-
ното състояние. Задачата на подолога е да
установи тези патологични изменения на
ранен стадий, когато още е възможно те да
бъдат излекувани, без да се прибягва до хи-
рургичното вмешателство на други специ-
алисти. В този смисъл този специалист се
явява свързващото звено между пациента
и другите лекари (ендокринолозите, орто-
педите и флеболозите например). 

ГЪБИЧКИ 
Типичните симптоми са зачервявания

между пръстите на краката, които често
сърбят. В някои участъци кожата може да
започне да се лющи. Петите, краищата на
ходилата и самите ходила също могат да
бъдат засегнати. Влажната и топла среда
благоприятства развитието на гъбички,
затова лекарите препоръчват при подобен
проблем обувките (особено маратонките)
да се сменят всеки ден, за да могат чифто-
вете да се проветряват. Рискът от зараза
с гъбички се покачва при често използване
на басейни, сауна и обществени съблекални. 

Гъбичната инфекция е бавен процес, кой-
то може да продължи с години. Не е изклю-
чено, ако не вземеш мерки навреме, гъбички-

те да доведат до изпитването на силни
болки, затрудняващи ходенето.
ПРОФИЛАКТИКА Не стъпвай с боси кра-
ка на стъпенките в обществените бани, а
също и върху килимите в хотелските стаи.
За да се предпазиш, винаги обувай джапанки
и винаги подсушавай перфектно краката
след баня (особено междупръстията).
Пръскай ги профилактично и с антимико-
тичен спрей. Чорапите (най-добре е да са
памучни) пери при най-малко 60 °С. 
ЛЕЧЕНИЕ Появилите се гъбички трябва
да се третират в рамките на 4 седмици
всеки ден с антимикотичен спирт (крем
или спрей), който стопира разрастването
на инфекцията. При по-упорити гъбички
обаче трябва да отидеш на лекар. 

МАСЛО ОТ чАЕНО ДЪРВО

Добре е да използвате по-често масло от

чаено дърво. Втрит добре в кожата (с

масажни движения), този продукт

действа дезинфектиращо и предпазва от

сърбежи, зачервявания на ходилата и гъ-

бички.

ПЛОСКОСТЪПИЕ
Човешкото ходило има три свода, които

играят ролята на амортисьори. Те осигуря-
ват плавна походка, но най-важното – опти-
мални условия за работа на мускулите на
краката. При наличието на дюстабан (пад-
нал свод) мускулите се претоварват и

потърпевшите се оплакват от умора в кра-
ката (най-вече след дълго ходене и след спор-
туване). Дюстабанът заплашва с развитие
на артроза на коленете и на гръбнака.
ПРОФИЛАКТИКА Тя се състои в ранно
приучване на децата към правилна походка и
издръжливост при продължително ходене.
Полезно е ходенето с боси крака върху не-
равна повърхност. Предразположените ли-
ца трябва да носят удобни обувки с пружи-
ниращи подметки и подложки.
ЛЕЧЕНИЕ Лечението в ранен стадий се
провежда с масаж, топли вани и еластично
– чрез натоварваща гимнастика и носене на
коригиращи подложки. В напреднал стадий
се препоръчват ортопедични обувки. По
строго показание се предприема оператив-
но реконструктивно лечение. Прогнозата
при правилно лечение е добра. При закъсня-
ло лечение тя е неблагоприятна. 

МАЗОЛИ
Те представляват прекалено удебелен ро-

гов слой по ходилата вследствие на силен
натиск. Мазолът може да се впие подобно
тапа в кожата и да притисне нервни окон-
чания. Тогава е много болезнен.

Първа помощ можеш да окажеш със спе-
циални пластири за мазоли. В аптеките се
продават и размекващи мазолите пасти,
съдържащи салицилова киселина. 

ОТ НАРОДНАТА МЕДИЦИНА

�БРЪШЛЯН 2 с. л. нарязани свежи лис-
та се сваряват за 10 мин в 1 л вода. След
прецеждане растителната каша се налага
върху мазола още топла и се оставя да
действа 30 мин. При омекване горният
слой се изстъргва и краката се намазват с
подхранващ крем.
�ЗМИЙСКО МЛЯКО Пресният сок от
стръковете на растението е много доб-
ро средство срещу мазоли, твърди брада-
вици и пигментни петна. 
�ГЛУХАРЧЕ От пресовани пресни цве-
тове с дръжките се отделя сок за мно-
гократно мазане на мазолите до тяхното
изчезване.
�ДОМАТ Мазолите се мажат със смес
от равни части свинска мас и намачкан
червен домат. Доматеният сок действа
лечебно и на гъбичките по ходилата.

ГЪБИЧКИ ПО НОКТИТЕ
Гъбичките могат да инфектират и нок-

тите на краката. Мнозина дори не допус-
кат, че промените по ноктите им (удебе-
ляване, промяна на цвета им до жълто-ка-
фяв или дори до черен, ронливост и дефор-
мации) не са резултат просто от носене на
неудобни обувки или от възрастта. А това
е заразна инфекция, причинена от гъбички,
която се нарича онихомикоза. 
ЛЕЧЕНИЕ Тя не може да бъде излекувана
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≈-mail: dinpg@techno-link.com.

«а привлекателно т¤ло,

нежна и гладка кожа

Специално разра-

ботеният маса-

жен балсам е ефек-

тивен помощник в

борбата срещу целу-

лита и за профилакти-

ка против образуване-

то на стрии. Редовното

третиране на кожата с

≈Ќя балсам предотв-

ратява появата на стрии,

които може да се образу-

ват в юношеството, по вре-

ме на бременност или в периоди на уве-

личение на теглото.

Балсамът, който е обогатен с активен

ензим, масло от жожоба и екстракт от

евкалипт, укрепва и стяга кожата и по-

добрява вида є - прави я свежа и гладка.

В борбата срещу целулита добрите ре-

зултати стават очевидни, особено при

съчетаване с правилно хранене и спорт.

Редовният масаж с ≈Ќя балсам по-

добрява кръвообращението в засегна-

тите зони, отстранява излишните

мазнини и видимо подобрява еластично-

стта на кожата.

≈Ќя ·‡ÎÒ‡Ï
ÔÓÚË‚ ˆÂÎÛÎËÚ
Ë ÒÚËË

CMYK-21

само с кремове. Трябва да се приемат и ме-
дикаменти, които по кръвен път стигат
до мястото на инфекцията – тъканта под
нокътя – и я лекуват. Напоследък в аптеки-

те се продават и специални противогъбич-
ни лакове. Но те не помагат в случай на
упорити гъбички. 

БРАДАВИЦИ
Брадавиците са едно от най-разпростра-

нените кожни заболявания. Възбудители са
различни видове папиломавируси. Брадави-
ците по стъпалата на краката приличат
много на мазоли. Често се появяват вслед-
ствие на носенето на тесни или неудобни
обувки или на такива, които не дават въз-
можност на краката да дишат.
ПРОФИЛАКТИКА Вирусът на брадавици-
те се развива най-добре във влажна среда,
затова не се препоръчва ходенето на бос
крак на публични места (като басейни, сау-
ни, бани), използването на чужди хавлии или
носенето на тесни обувки и такива от из-
куствена кожа.
ЛЕЧЕНИЕ Заедно с всевъзможните народни
средства (изгаряне с оцет, екстракт от ча-
ено дърво, змийско мляко), съществуват и
други медицински процедури като лазерокоа-
гулация, електрокоагуация и апликация с те-
чен азот. За съжаление нито един метод на
отстраняване на брадавиците не гарантира,
че те няма да се появят отново. 

ЕФЕКТИВНО СРЕЩУ РАЗШИРЕНИ ВЕНИ И КАПИЛЯРИ

НАШИТЕ ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тонизиращ крем за стягане на капилярите на ERICSON LAB-
ORATOIRE Видимите капиляри често са резултат от екстремно разтягане на
кожата и възпаление на малките кръвоносни съдове, които се намират точно
под кожата. Висококонцентрираната формула на крема комбинира биотехноло-
гичния комплекс Phytotonine с екстракти от див кестен и женшен и витамините
РР и Е – най-ефективните съставки за борба с видимите повърхностни капиляри,
които се появяват основно по бедрата и прасците. Кремът въздейства на ня-
колко нива: защитава капилярната структура, подсилва и стяга капилярите, нама-
лява зачервяванията и регенерира повредените участъци. Цена: 66 лв. за 100 мл.

Регенериращ флуид за тяло за подсилване на капи-
лярите SUPREME DHE.Age на ERICSON LABORATOIRE
Активните съставки, който укрепват стените на капилярите и по-
добряват микроциркулацията, са растителният комплекс Phytotonine,
глицеритинова киселина и екстрактите от див кестен, бор, див чем-
шир и хамамелис. Флуидът регенерира кожата благодарение на
екстракта от дива гулия, растителен заместител на хормона на
младостта DHEА, но също и с помощта на витамин Е, Proteasyl и
екстрактите от авокадо, мак, лимон и женско биле. За коригиране на
видимите проблеми са добавени Slimactive, Gliadines и Melaclear – био-
технологични комплекси, които изглаждат и стягат кожата и изс-
ветляват неприятните пигментации. Цена: 87 лв. за 200 мл.

„Венипротект“ на ВИТА ХЕРБ е натурален продукт, който
спомага за поддържане на нормалното функционално състояние на ве-
нозните съдове. Намалява риска от развитие на разширени вени и повъ-
рхностни капиляри. Съдейства за подобряване на оросяването на край-
ниците и благоприятства регулирането на тонуса на кръвоносните съ-
дове. Препаратът се приема перорално (3 пъти по 2 таблетки дневно
след храна), но не по-малко от 5 месеца. В състава на таблетите вли-
зат екстракти от полски хвощ, бреза, мечо грозде, каприва, бял равнец,
жиловлек, подъбиче, невен и копър.



Н
апоследък все по-често и по-често ми
се случва да слушам излиянията на
приятелки, които или се оплакват, че
са твърде ниски, или че са твърде ви-

соки. Почти всички недоволстват от ръс-
та, с който природата ги е дарила. 

Високите си мечтаят да бъдат наричани
„сладки миньончета“, а ниските нонстоп си
представят какво би било, ако изглеждаха
като моделите от модните подиуми. Си-
туацията е подобна на тази с косите – къд-
равите по рождение сънуват меки и прави
коси като на Снежанка, а тези с правите
коси – лъвски гриви. Разбира се, това не са
универсални обобщения, но е факт, че мно-
го дребни жени искат да имат крака, които
да започват едва ли не от подмишниците.
И едва ли се замислят за неудобствата, ко-
ито високият ръст създава на притежа-
телките си. Питайте някоя дългорана и тя
веднага ще ви ги изреди. Положението не е
като при мъжете – при тях височината е
категорично предимство. Аз поне не съм
чувала за жена, която да не харесва високи
мъже. Е, има, естествено, дами, които не
обръщат чак такова (или даже никакво)
внимание на външния вид, но и тях да попи-
тате, и те никога не биха изрекли, че пред-
почитат ниски мъже. Докато 

мъжете имат 
по-разнопосочен вкус

Една част от тях харесва „върлини“, а
друга – миньончета. Така че височината при

момичетата може да бъде и предимство, и
недостатък. Но аз ще изброя първо недос-
татъците.

Проблем № 1                         

Търси се висок мъж
Високите мадами със стройни и мноого

дълги крака по-трудно си намират мъже.
Не им подхождат всякакви. Горките мане-
кенки – почти всички представители на
силния пол, които въздишат по тях, са им
до раменете. Те могат да свалят всекиго,
но дали той ще им „свърши работа“? На ви-
соката жена є трябва височък мъж. Неза-
висимо че някои дългорани твърдят, че не
им пука да излизат и с по-ниски кавалери.
Така говорят от неволя и от примирение.
Така де, без мъже ли да стоят, милите! 

Проблем № 2                          

Сбогом на високите 
токчета

Когато поредната ми висока приятелка
дойде при мен и заоплаква „високата“ си зла
орис, аз първо не можах да схвана проблема –
тя е само 1,75 м и в крайна сметка не е де-
те на динозавър. Когато я попитах какъв е
всъщност проблемът є, тя само махна об-
винително към гаджето си, което пушеше
цигара в другия край на заведението и разго-
варяше с едно... миньонче. Та проблемът
бил, че той (гаджето є) е висок точно кол-
кото нея. Следователно тя трябвало да
забрави за всички изящни обущета с изиска-

ни токчета, които иначе правели краката є
„толкова невероятни“. Но това не е болка
за умиране, ще си кажете и ще бъдете
напълно прави. Какво са едни елегантни
обувки пред олтара на любовта, пък били те
и най-новият модел сандали на Маноло Бла-
ник (от тях само Кари Брадшоу не можеш
да откажеш)? И освен това не са се свърши-
ли мъжете, високи над 1,90 м, нали? Лошо-
то е, че тези, които са по 1,90 м, понякога
имат грозния навик да се захласват по ни-
сички женички и така за по-високите не ос-
тава нищо. „Понякога направо ми иде да се
разплача, като гледам как височината ми
отива зян“ – оплака ми се веднъж една висо-
ка моя приятелка. Но това е положението!

Проблем № 3                          

Височината не търпи 
излишни килограми 

Ако си леко пухкава, но нисичка, тогава
изглеждаш сладка. Но ако си закръглена и ви-
сока, изглеждаш просто като крава. За да
приличаш на топмодел, не е достатъчно са-
мо да си висока, трябва и да си слаба. И да
работиш върху стойката си. Високите хо-
ра (и мъжете, и жените) по принцип имат
склонност да се изгърбват. А това, освен че
не е красиво, може да ти навлече и куп проб-
леми на старини – увиснал бюст и болки в
гръбнака например. Така че, вземай се в ръце
и се грижи за себе си. И още нещо – дрехите,
без изключение, стоят по-добре на високи и
слаби жени, независимо колко идеална фигу-
ра имат по-ниските им конкурентки. Нес-
лучайно дизайнери наемат манекенки с ръст
над 1,80 м, макар че всеки от тях би могъл
да си позволи да вземе някоя сладка актриса
миньонче с перфектна фигура.

Така неусетно от недостатъците на ви-
сокия ръст преминавам към чаровните му
страни. И като че ли ще се окаже, че те са
доста повече. 

Предимство № 1                      

Признак на благородство
Древните гърци например са издигали в

култ височината. За да изглеждат още по-
дълги, те носели сандали на високи плат-
форми, наречени котурни. От древни вре-
мена високият ръст се е смятал за признак
на благородство и щедрост. Дребните хора
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И високите плачатИ високите плачат
МАКАР ЧЕ ИМАТ ПОВЕЧЕ 

ОСНОВАНИЯ ДА СЕ РАДВАТ

Топманекенката Хайди Клум е висока
177 см, гръдната є обиколка е 86 см, 
а талията є – 60 см. Никак не е зле!



Tricks-it: закопчай, 
миксирай, стилизирай
НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ 
НА „ТРИУМФ“ ЗА БАНСКИТЕ
КОСТЮМИ
Новата визия се получава при раз-
лични комбинации на горната и дол-
ната част на бикините. Колекция-
та бански костюми на „Триумф“ е
по-модерна от всякога. Многото
ярки цветове, райетата и щампи-
те на цветя, както и различните
кройки на банските я правят дос-
та атрактивна. Съвсем нова е и
стратегията Tricks-it, която поз-

волява много различни варианти за
един и същ модел бикини. 

îîää íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

Той е от три части и 

може да бъден носен по два 

различни начина – класически 

или с миниполичка върху 

долната част

Този бански костюм е изработен 

от много мека трикотажна 

материя, предлага се в раиран 

десен и гарантира изключителен

комфорт при носене
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винаги са били окачествявани като дребни
и подли душички.

Предимство № 2                      

Забележимост
Категорично високите хора се забелязват

повече от ниските. Ако си над метър и се-
демдесет, е по-вероятно да бъдеш открое-
на сред мнозинството. В този смисъл висо-
чината е дар божи, белег за величие. 

Предимство № 3                      

Ще те харесват само 
качествени мъже

Ако си висока и някой мъж си е паднал по
теб, можеш да бъдеш сигурна, че този мъж
е спокоен и уверен в себе си, няма проблеми
със самочувствието и не търси начини да
се доказва на гърба на половинката си. Това
го твърдят и психолозите. Мъжете, които
целенасочено търсят миньончета за
партньор в живота, изпитват нужда да се
чувстват покровители, да доминират.
Онези, които харесват високи жени, тър-
сят равностоен партньор в живота, жена,
с която да се гордеят и ще уважават. 

Макар че проблемът с мъжкото самочув-
ствие има и „по-шарени“ аспекти. Наскоро
един мой много висок приятел ми сподели:
„Зная, че е глупаво, но когато съм с висока
жена сред „стадо“ по-ниски мъже, се
чувствам победител. Изпитвам желание да
изкрещя: „Пукайте се от яд. Само аз мога да
си позволя тази жена! Защото съм по-висок
от вас!“ Излиза, че без значение дали е с нис-
ка или с висока дама до себе си, мъжът все
ще намери повод да се доказва. Но това е в
мъжката природа, какво да се прави!

Няма норма, според която височината е
предимство, а ниският ръст – недостатък
и обратно. 

А баскетболистките 
какво да кажат?!

Ако си недоволна от ръста си, огледай се

наоколо. Със сигурност ще забележиш и
други хора с твоята височина, независимо
каква е тя, които се радват, че не са от
другата категория. Всяко нещо си има сво-
ите плюсове и минуси, така че гледай да
превърнеш минусите в плюсове, да ги нака-
раш да работят за теб.

Ако се оплакваш, че си 1,80 м, значи, ако
беше 1,93 м например, сигурно направо ще-
ше да се хвърлиш под влака. Но на баскет-
болистките и през ум не им минава да се са-
моубиват. Те са превърнали тези 193 сан-
тиметра в спортно предимство и в маши-
на за печелене на пари.

Помощ от медицината
Съвестните майки бдят над ръста на дъ-

щерите си и ако забележат аномалии, ти-
чат при лекаря. Проблемът с прекалено ви-
сокия ръст може да се реши с прием на хор-
мони в точния момент – естрогенът кара
костите да се развият по-бързо и да спрат
растежа си по-скоро. Вярно, че има и риско-
ве от подобно хормонално третиране. През
60-те години, когато подобни експеримен-
ти били бум в Америка, се забелязало, че те
водят до проблеми с яйчниците, до наднор-

мено тегло и пигментации по кожата. 
Колкото до твърде ниския ръст, той съ-

що може да бъде „поправен“ с помощта на
инжекции с хормона на растежа (HGH), но
това трябва да стане, преди тъканта в
края на костите, която всъщност осигуря-
ва удължаването им, да се е калцирала.

А ако се все още се оплакваш от високия
си ръст, се замисли за драстичните начини,
които хората използват, за да го постиг-
нат. Съществува медицински метод, из-
вестен като Treatment 2006. Дългите кос-
ти на краката се срязват наполовина и към
двете им части се прикрепва специален ме-
ханизъм. През определени интервали от
време разстоянието между костите се
контролира чрез натягане на винтовете на
механизма. Така те се принуждават да рас-
тат още и още. Методът е изключително
драстичен и болезнен, но работи. 

КИТАЙЦИТЕ ЗАБРАНИХА

ТЕЗИ ОПЕРАЦИИ

Китайското правителство забрани опе-
рациите с цел удължаване на краката,
извършвани досега по естетически съоб-
ражения, заради серия от неуспешни ин-
тервенции. Оперативното удължаване на
краката за пръв път е въведено в Русия за
лица, засегнати от нанизъм (джуджета-
та). То се състои в счупване на костите
и изтегляне на краката, докато костите
се възстановят, но вече по-дълги. Подоб-
ни операции ще бъдат разрешени един-
ствено по медицински съображения и па-
циентите ще трябва задължително да
бъдат предупредени за рисковете. През
последните години много китайски бол-
ници и клиники предлагаха на младите, ко-
ито искат да повишат ръста си, такива
операции. Високият ръст в Китай се смя-
та за важен признак за красота и за кри-
терий в професионалното издигане. 

Така че, замисли се за мъките, които са
принудени да изтърпят тези хора, и да не си
посмяла повече гък да кажеш относно висо-
кия си ръст. 

Ирена РАЙЧЕВА

На някои жени не им пука, че са по-високи
от половинките си, и се радват на щаст-
лив семеен живот до дълбоки старини
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ДИЕТИЧНИ

�
Сутрешната гимнастика помага за отслабване Да отс-
лабнеш само с помощта на утринна гимнастика, е невъзмож-

но. За да стопиш 1 кг телесно тегло, трябва да изгориш 8000 ка-
лории. При интензивна 30-минутна тренировка се изгарят едва
300 калории. Истина е обаче, че утринната гимнастика ободрява
и подобрява самочувствието. Което е по-важно понякога!

�
В сауната се губят излишните килограми Изпотявайки се
в сауната, наистина губим около 2 кг, но това става за

сметка на изпарилата се през кожата ни вода. Загубата на тези
килограми се възстановява за няколко часа.

�
Има диети, с които можеш да се вталиш веднъж и зави-
наги Да, но след диетата трябва да промениш изцяло храни-

телните си навици. И да ограничаваш консумацията на храни, ко-
ито съдържат въглехидрати. 

�
Колкото по-нарядко ядеш, толкова повече слабееш Нор-
мално е човек да се храни три пъти на ден. Пропуснеш ли за-

куската например, на обяд ще изядеш двойно повече храна. 
Опити, проведени от учени диетолози, доказват, че едно количе-
ство храна, давано три пъти на ден на група доброволци, не про-
меня теглото им, докато същото количество храна, давано ця-
лото веднъж на ден на друга група доброволци, води до затлъстя-
ване.

�
От плодове не се дебелее Всички плодове съдържат плодова
захар (т.е. въглехидрати). И, естествено, снабдяват организ-

ма с калории. Някои плодове, като гроздето и бананите, са по-ка-
лорични даже и от хляба. При спазване на каквато и да е плодова

диета е по-добре да консумираш дини, грейпфрути, малини, ягоди,
сливи и ананаси. Тук е мястото да кажем, че ананасите, най-бога-
тите на захар плодове, са безопасни за фигурата ти, тъй като
съдържат и бромелин – вещество, което подпомага изгарянето
на мазнините.

КОЗМЕТИЧНИ

�
Фон дьо тенът пречи на кожата да диша и запушва по-
рите є Съвременните фон дьо тени са разработени така, че

да не пречат на кожата да диша. Здравата кожа без проблем
издържа на „натиска“ им. Освен това има и фон дьо тен със
слънцезащитни филтри, които са много подходящи за през лято-
то. А за зимата козметичните компании са разработили таки-
ва, които защитават от вятър и студ и възпрепятстват загу-
бата на влага от кожата.

�
Декоративната козметика предизвиква алергии Повече-
то от продуктите са тествани, преди да бъдат пуснати за

продажба. Така че рискът от алергии е минимален, но, естестве-
но, при условие, че използваш качествена козметика с неизтекъл
срок на годност. Здравата кожа не се бои от козметиката.

�
Чрез гимнастика за лице може да се предотврати поява-
та на бръчки Бръчките се провокират преди всичко от на-

маляването на количеството на произвеждания от кожата кола-
ген. Гимнастиката за лицето не може да спре образуването им.
Но тя е в състояние да изглади т. нар. мимически бръчки, които
с времето се вдлъбват все повече и повече.

Дарина НИКОЛОВА
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ИСТИНИ И ЗАБЛУДИBeauty
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Е
теричните масла са идеално средство
за поддържане на красотата. В козме-
тиката се използват за разхубавяване и
тонизиране на кожата и дори за лечение

на рани. Със своите антисептични и проти-
вогъбични свойства понякога те спокойно
могат да заместят антибиотиците. Друго-
то им голямо достойнство е, че съдържат
т. нар. живи молекули, концентрирали в себе
си силата на растението, от което са извле-
чени. Затова влияят успешно и на човешки-
те емоции. Козметичната индустрия е тол-
кова вдъхновена от тях, че напоследък създа-
де прекрасни продукти на тяхна основа. 

И още нещо – според това, какъв аромат
предпочиташ, може да се съди и за характе-
ра ти. Открий своя „ароматен“ тип, като
прочетеш текстовете по-долу.

Предпазни мерки 
Етеричните масла са по-мощни, отколко-

то предполагаш. Затова е добре да спазваш
някои правила при приложението им:
��Старай се нито капка от тях да не по-
падне в очите ти или около тях. Ако това
се случи, веднага промий окото с растител-
но олио. В никакъв случай с вода!
��Бременните да четат указанията за при-
ложение на съответния продукт, за да са
сигурни, че няма противопоказания. Ете-
рични масла от лавандула и мента например
не са препоръчителни за бременни жени.
��Някои етерични масла (като цитрусови-
те) са чувствителни към слънчевата свет-
лина. Не си излагай на слънце няколко часа
след като си третирала кожата с тях. Та-

ка ще се предпазиш от алергии.
��Задължително е да спазваш предписаните
дози от онези масла, които се приемат пе-
рорално (като маслото от мента напри-
мер). Иначе може да се стигне до стомаш-
ни разстройства.
��Когато се приемат вътрешно, за етерич-
ните масла важи правилото 1 капка на 10 кг
тегло, което означава, че допустимата
дневна доза е средно около 5–6 капки.

ТТИИПП  ЛЛААВВААННДДУУЛЛАА

((LLaavvaanndduullaa  VVeerraa))  

Ти си щедра и грижовна
Имаш нужда да бъдеш обичана по същия

начин, по който се грижиш за другите –
щедро, всеотдайно и нежно. Отговорна, а
често пъти загрижена и притеснена, ти
влагаш цялата си енергия до пълно изтоще-
ние... Но самочувствието ти може да пад-
не „под нулата“, ако престанеш да се
чувстваш харесвана. Често имаш пробле-
ми с кожата, понякога страдаш и от акне. 

Lavandula Vera е добрата ти приятелка,
която ще те „успокои“ в трудните момен-

ти и ще ти влее енергия. Маслото от лаван-
дула заздравява както физическите, така и
моралните рани, бори се със стреса и подоб-
рява съня. Освен това то укрепва имунната
система, помага при бактериални и гъбични
инфекции и облекчава симптомите на деп-
ресия. Много е подходящо за прилагане от

жени с упорито акне, както и при изгаряния,
екземи и други кожни проблеми.

НАчИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

�Срещу акне Всяка пъпка се намазва с 1
капка етеричен микс от розмарин, чаено
дърво и лавандула.
�Срещу тревога и безпокойство
Слънчевият сплит се масажира нежно с
1–2 капки лавандулово масло. Тази терапия
работи и за укрепване на съня, но се при-
лага само от време на време, за да не при-
викне организмът. Ако страдаш от безсъ-
ние, напръсквай от време на време спалня-
та със смес от лавандула и здравец.
�Срещу запек и аерофагия (погъл-
нат въздух, попаднал в хранопровода
и стомаха) Стомахът се масажира по
посока на часовниковата стрелка с 2 кап-
ки лавандулово масло 1–2 пъти дневно.

ТТИИПП  ЦЦИИТТРРУУССТТИИПП  ЦЦИИТТРРУУСС

((CCiittrruuss  AAuurraannttuuss))  ((CCiittrruuss  AAuurraannttuuss))  

Ти си енергична и ведра
Женствена и изискана, чувствена и щедра,

знаеш как да омайваш другите с чара си.
Обичаш да участваш в  обществени и хума-
нитарни инициативи. Често прикриваш
чувствителността и самотата си с безуп-
речна професионална ангажираност. Но не
успяваш да държиш всичко под контрол.
Понякога от отчаяние се хвърляш в про-
фесионални или любовни авантюри, които
те изтощават и натъжават, правят те
раздразнителна и тревожна. Склонна си
към депресивни състояния.

Етеричното масло от портокал или лимон
ще балансира емоциите ти и ще подобри
настроението ти. То притежава спазмоли-

ДУШ
А 

И Т
ЯЛО

Ароматерапия
според характера

Ароматерапия
според характера



CMYK-27



CMYK-28

тични и регенеративни свойства и  увеличава
защитните сили на организма срещу инфек-
циите. Добро средство е и при разширени ве-
ни, стомашни язви и храносмилателни проб-
леми. Подпомага изгарянето на мазнините.

Внимание! Цитрусовите масла са
чувствителни към слънцето. Не ги използ-
вай преди плаж.

НАчИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

�Срещу безпокойство, свенливост и
боязливост Цитрусовото масло се
смесва с масло от лавандула и по 1 капка
от есенциалния микс се слага върху слън-
чевия сплит в продължение на 15 дни.
Добре е процедурата да се прави при залез
слънце. Действа и срещу внезапни събуж-
дания посред нощ. 
�Срещу депресия Смесват се по 2 кап-
ки етерични масла от портокал, иланг-
иланг и канела. Етеричният микс се втри-
ва по вътрешната страна на китките, по
дължината на гръбначния стълб (или само
по тила) и в долната част на гърба
(кръстно-поясната област). Прави се 2–3
пъти на ден в продължение на 3 седмици.
В помещението може да се впръсква и
смес от портокал и мандарина.

ТТИИПП  РРООЗЗММААРРИИНН

((RRoozzmmaarriinnuuss  OOffffiicciinnaalliiss))

Ти си уравновесена 
и надеждна

Спокойна и балансирана си по природа –
качества, присъщи на хората със силен ха-
рактер. Весела си, мъдра си и изпълнена с
любов. Знаеш как да помагаш на другите в
беда. Затова и те те търсят. Предразпо-
ложена си към образуване на целулит.

Етеричното масло от розмарин ще улесни
дишането ти. То действа обезболяващо, ан-
тисептично, спазмолитично, затягащо, сти-
мулира мозъчната дейност, подобрява кръво-
обращението. Подходящо е при целулит, пър-
хот, оплешивяване, проблеми с паметта,
главоболие и мускулни и ставни болки. 

Внимание! Да не се нанася неразредено
върху кожата, тъй като има опасност от
раздразване. Трябва да се вдишва за кратко
от болни от астма или бронхит.

НАчИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

�При проблеми със ставите Добре е
да се нанася преди спортуване. Смес от 5
капки масло от мащерка, 5 капки  масло
от портокал, 5 капки масло от розмарин
и 10 мл бадемово масло се втрива с ма-
сажни движения върху проблемните
участъци. 
�За подобряване на храносмилането
и за нормализиране на киселинност-
та в стомаха Разредена с вода смес от
1 капка масло от розмарин, 2 капки масло
от лавандула и 1 капка масло от гаутерия
се приемат перорално вечер, преди лягане,
в продължение на 5 дни.

ТТИИПП  ММЕЕННТТАА

((MMeenntthhaa  PPiippeerraattaa))  

Ти си динамична 
и предизвикателна

Черпиш енергия, физически и умствени
сили от дълбините на земните недра. Слън-
чевата светлина те вдъхновява и активи-
зира. Провокативна, чаровна и интелигент-
на, ти си прекрасен приятел. Винаги си в

добро настроение, на разположение на дру-
гите. Обичаш да даваш. Често страдаш от
лош дъх в устата, който е следствие от
проблеми с храносмилането.

Етеричното масло от мента ще ти по-
могне да се пребориш с хроничната умора,

която е доста характерна за твоя „арома-
тен“ тип. То е подходящо за лечение на гла-
воболие, физическо изтощение, висока тем-
пература, проблеми с храносмилането, бол-
ки в мускулите и проблеми със синусите.
Действа антисептично и спазмолитично и
стимулира мозъчната дейност.

Внимание! Да не се прилага от хора с ви-
соко кръвно налягане.

НАчИН НА УПОТРЕБА

�Срещу лош дъх в устата По 1 капка
масло от мента, грейпфрут и кардамон се
разбъркват с 1 кафейна лъжичка мед и се
приемат перорално.
�Срещу главоболие и сънливост
(особено зад волана) Слепоочията и
челото се масажират с 1 капка масло от
мента. Пази очите.
�За тонизиране (след тежък купон
например) Слънчевият сплит и коремът
се масажират нежно с етерична смес от
1 капка масло от мента и 1 капка масло
от здравец.

Анастасия ЯНКОВА

Camay Vive – 
по-игриви в любовта 
И новата колекция Camay Vive е

вдъхновена от
усъвършенства-
ните френски
парфюми. Сапу-
ните и душ-гело-
вете са разрабо-
тени в три аро-
матни вариан-
та: Camay Vive
Extatique, Camay
Vive Soleil и
Camay Vive Azur. 
Camay Extatique

е блестяща цитрусова комбинация
от бергамот, с нюаси на фрезия и
роза, примесени с леките фонови
ухания на сандалово дърво и вани-
лия. Camay Soleil е жив аромат на
основата на момини сълзи, приме-
сено със слънчеви цитруси и осве-
жителни нотки на пъпеш и краста-
вица. Camay Azur пренася пяната
от морските вълни върху вашето
бронзово тяло. Лазурният аромат
създава трептящо и чувствено
благоухание от цветове на порто-
кал и жасмин. 
Camay Vive е колекция за щастли-
вите моменти за двама, за игрива-
та любов!

Новите антицелулитни
пластири на NIVEA
Те се борят с целулита, докато
спиш. Притежават бързо и интен-
зивно действие с дълготраен
ефект върху подкожните мазнини
благодарение на постепенното ос-
вобождаване на съдържащия се в
тях L-Carnitin. Пластирите NIVEA
Body Good-bye Cellulite се използ-
ват не повече от 2 – 3 пъти сед-
мично за период от 6 седмици.
Трябва да действат по-дълго върху
проблемните зони (бедра, ханш и
корем), но не повече от 8 часа. Мо-
жеш да почувстваш затопляне по

време на действието им, а след от-
лепянето им кожата да бъде леко
зачервена. За оптимален ефект ги
използвай в комбинация с антицелу-
литния гел NIVEA Body Good-bye
Celllulite.

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

28
Бела, брой 6 (112), 2007



CMYK-29

Т
ой е по-ефективна разновид-
ност на традиционния лече-
бен масаж на гърба. За разлика

от обичайния метод в този слу-
чай „бурканчето“ се закрепва чрез
вакуум върху кожата и се движи
от опитния масажист с помощ-
та на плъзгащи и плавни движения.
ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ БОЛЕСТИ
– В РАЗЛИЧНА ПОСОКА Нап-
ример при остеохондроза на
прешлените (хронично невъзпа-
лително заболяване на гръбнач-
ния стълб и неговия свързочен
апарат) вендузата се движи от
кръстно-поясната към шийната
област. При простудни заболя-
вания – от долните ъгълчета на
лопатките към раменете и по
страничните повърхности на
гръдния кош. При радикулит се
масажира кръстно-поясната об-
ласт. А ако болката ирадиира в
крака, тогава се обработва и
задната повърхност на краката

в посока от подколенните ямки
към сгъвките под дупето. 
ПРИ ЦЕЛУЛИТ се прави венду-
зен масаж на бедрата и на седа-
лището. Заради вакуума, който
упражняват, вендузите водят
до механично разбиване на маст-
ните клетки, затова и този ме-
тод активно се прилага в борба-
та с портокаловата кожа. С по-
мощта на вендузите се постига
активизиране на лимфопотока,
което също благоприятства изг-
лаждането на омразния целулит.
За усилване на ефекта се използ-
ва и антицелулитен крем. 

Но този масаж не бива да се пра-
ви върху вътрешната страна на
бедрата и върху корема (особено
след наскоро прекарана операция
от апандисит). Тези участъци са
доста капризни и кожата им е по-
нежна и податлива на спукване на
капиляри и насиняване.
ВНИМАНИЕ, ЗАПАЛВАМЕ!

Вендузите са вид рефлексотера-
пия. Често те се прилагат и за-
палени. Механичното раздразва-
не на рефлексогенните зони про-
вокира прилив на кръв и лимфа
от по-дълбоко разположените
тъкани към кожата. Това дей-
ства благоприятно на съдовете
на вътрешните органи, в резул-
тат на което се подобрява хра-
ненето на тъканите и възпалени-
ето бързо се разнася. 

Освен това тези „чашки“ сти-
мулират имунната система. Под
влияние на вакуума в кожата се
образуват биологичноактивни
вещества, подобряващи обмен-
ните и регенериращите процеси
в организма.

Най-често вендузите се използ-

ват за лечение на възпалителни
заболявания на дихателните ор-
гани: бронхити, плеврити, пнев-
монии, а също така и в случай на
остър и хроничен миозит, нев-
ралгия и неврити. 
ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ Прила-
гането на вендузи е по-скоро ве-
черна процедура, след която е
най-добре да заспиш. 

Вендузите са противопоказни
при хора, болни от туберкулоза,
при пациенти с хиперчувстви-
телна кожа, при изтощение на
организма и при нарушен сърде-
чен ритъм. Не бива да се използ-
ват в областта на сърцето и
върху пигментирани участъци
по кожата, а също и върху млеч-
ните жлези. 

Масаж с вендузиМасаж с вендузи
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А
тмосферата в голе-
мия град, изобилието
от изкуствени мате-
риали, високотехно-

логичната козметика и полу-
фабрикатите събуждат в нас
желание за нещо автентично, за
нещо натурално. Подсъзнател-
но свързваме спа процедурите с
невинност и простота. Те ни
дават възможност да открием
в себе си други ценности, да се
върнем към естественото. 

КАКВО Е SPA?
Всичко започва от белгийско-
то градче Спа. Там още по
времето на Римската империя
е открит първият воден ку-
рорт. През XV–XVI в. проце-
дурите с минерална вода са
особено популярни. Освен за
лечебни цели минералните ба-
ни се използвали и за почивка
на короновани глави, знатни
особи и техните придворни. 
Съкращението SPA означава
Sanus Per Aquam, или здраве
чрез вода. Днес има много ва-
рианти за спа програми – про-
цедури с минерална, морска
вода или водорасли, подводни
масажи и ароматотерапия. В
Япония предпочитат масаж
шиацу и водорасли, а в други
части на Азия – т. нар. хамам
(турска парна баня). В някои
части на света наблягат на

калните бани или на гмуркане-
то в ледени води.

Климатични 

причини за стреса

„През последните 13 години
живях в Тайланд. Изуми ме
фактът, че за местните хора
допирът до тялото не е табу.
Те не го смятат за навлизане в
личното пространство, както
ние“ – разказва Таня Семкова,
приятелка на „Бела“, завърнала
се съвсем наскоро в родината.
Именно допирът те фиксира в
настоящето, кара те да се усе-
щаш тук и сега. Ние, западня-
ците, постоянно се безпокоим
за бъдещето. Това ни държи в
напрежение и ни докарва болеж-
ки по тялото. „Може да се ка-
же, че в това е разликата меж-
ду хората, чиито предци са жи-
вели в по-суров климат, от те-
зи, които са коренни жители на
тропиците. Приближаващата
зима кара първите да се запася-
ват, да мислят за утрешния
ден. Въпрос на оцеляване. За
вторите, живеещи сред цвет-
на природа, която ги възнаг-
раждава богато през цялата
година, това безпокойство не е

характерно. Те могат да си
позволят да бъдат безгрижни и
да бъдат в настоящето“ – ра-
зяснява ни Таня. 

Това състояние на пребивава-
не „тук и сега“ се поддържа и
от философията на будизма.
Всеки европеец, попаднал в из-
точната спа атмосфера, невол-
но изпада в състояние на блаже-
но отпускане. Миризмата, му-
зиката и самите спа процедури,
изпълнявани като бавен ритуал,
предразполагат към изключване
от ежедневните грижи и загъ-
рбване на стреса. 

Да правиш добро

„Веднъж покриха цялото ми
тяло със слой намачкано на ка-
ша узряло манго и ме увиха с ба-
нанови листа. На Изток „обс-
лужване“ се възприема като
„служение“. Преди всяка проце-
дура спа специалистът заста-
ваше на колене, подобно жрец
пред божество, и измиваше кра-
ката ми.“ 

В източната култура това
„служение“ има религиозни коре-
ни, идващи от будизма и хинду-
изма. Така изпълнителят на
тай-масажа се приема като
добродетелен човек – той доб-
роволно използва дарбата си, за
да направи другите щастливи.
Знанията за методите за рабо-
та с тялото са се предавали от
поколение на поколение, а мяс-
тото за усъвършенстване на
тези умения на Изток винаги е
някой храм. Много тай-маса-
жисти са дълбоко религиозни
хора, а истинският тайландски
масаж е крайно целомъдрен.
Преди неговото провеждане

клиентът се облича в специална
широка пижама, а след това ма-
сажистът използва за масажи-
ране всички части от тялото
си – колене, лакти, стъпала.
Искреното и безкористно слу-
жене на другите, лишено от
всякаква сервилност, е заложе-
но в тази култура. 

Единение 

с природата

Етническите ритуали за кра-
сота черпят своята жизнена
сила от природата. Те ни връ-
щат към корените ни, незави-
симо дали става дума за плодо-
ви компреси, пилинг с бял пясък
бора-бора, или за „суха“ баня в
гореща вулканична пепел. Но
стремежът към хармония с
природата не е присъщ само на
примитивните култури. Най-
ярък пример за това е Япония.
Сърце на японската спа култу-
ра са минералните горещи из-
вори, които изобилстват в
страната, както и островите
с вулканичен произход. Нацио-
нална традиция е всяка неделя
цялото семейство да отдъхва
в някоя термална баня, която
задължително е оградена от
красива градина. Градината мо-
же и да е малка, но е задължи-
телна, дори и банята да се на-
мира на покрива на многоетаж-
на сграда в центъра на Токио.
Такова търпеливо и трепетно
отношение към природата се
поддържа почти като офици-
ална религия. 

Впрочем на Изток връзката
на човека с природата винаги е
била особено интимна. Дос-
татъчно е да споменем „кодек-

койствиеСПАСПАкойствие
Етническата козметика, идваща 
отдалеко и пълна с древни знания, 

може да се погрижи за теб в няколко
посоки едновременно – да въздейства

и на тялото, и на душата. 



Skin Tone Perfector на
LUMENE – кристален
блясък за лице

Този продукт е с
мигновен ефект.
Подчертава свет-
кавично любимите
черти на лицето и
придава дискретен
блясък. Идеално
прикрива тъмните
участъци в област-
та на очите и носа
благодарение на
светлоотразяващи-
те микрочастици в

съдържанието си. Skin Tone
Perfector е оптималното средство
за освежаване на зоната около очи-
те. Оптически прикрива неравнос-
тите и фините бръчки. Skin Tone
Perfector съдържа екстракти от
масло и семена на арктическа дива
малина и богат комплекс от вита-
мини и полезни вещества (омега-3
и омега-6 мастна киселина), които
хидратират, обновяват кожата и
я предпазват от преждевременно
стареене. Универсалният от-
тенък е подходящ за всякакъв
цвят кожа. Skin Tone Perfector е
незаменимо средство за освежава-
не на грима през деня. 

Wellaton Trend Colours –
вдъхновени от 
природата
Модната индустрия се завърна към
естествеността и натуралния
външен вид. Тази тенденция присъ-
ства дори в нюансите на цвета на
косите. През лятото на 2007 г. ко-
сата трябва да е гъвкава, пълна с
енергия и величествено естестве-
на. За това са се погрижили експер-
тите на Wella, които предлагат
новата колекция Wellaton Trend
Colours Inspired by Nature. Тя се със-
тои от три нови топли нюанса:
Light Brown, Medium Blond и Autumn

Gold. Наситени-
ят цвят,
блясъкът, жиз-
неността и ме-
котата на коса-
та са по подраз-
биране. Форму-
лата на Wellaton
е с кокосов
екстракт, защи-
таващ косата
от слънчевата
радиация и съх-
ранява насите-
ността и блясъ-
ка на цвета по-
дълго време.

ðð àà ññ èè ââ èè   ííîî ââ èè íí èè                                         
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са за съжителстване с природа-
та“ фън шуй или индийския му
аналог васту. 

Красотата на света

Съществува и противопо-
ложно мнение в противовес на
бурния интерес към екзотика-
та. Че чуждестранните риту-
али и екзотичните продукти,
както и презокеанският кли-
мат не могат да бъдат полезни
нито на тялото, нито на ду-
шата. В съвременния свят ние
просто сме лишени от възмож-
ността да живеем в затворена
система, дори и да го искаме.
Ние дишаме всемирен въздух,
водата ни е обща и взаимопро-

никването на културите ще
продължава благодарение на
развитието на туризма и на
бизнеса. Имаме поне три въз-
можности за избор: да се отп-
равим на спа поклоничество на
Изток, да се приобщим към ек-
зотичните ритуали в някой са-
лон за красота, без да напуска-
ме собствения си град, или да
приложим някоя от спа рецеп-
тите вкъщи. 

Хубостта расте 

от съня

Никак не ти се спи? Не е и
нужно. Запали ароматна лампа
с масло от евкалипт (3 капки
масло на 3 с. л. вода) и легни в

леглото. Затвори очи, релакси-
рай и вдишвай дълбоко изиска-
ния и очистващ аромат на юж-
ното растение. Мисли за нещо
приятно. Представи си напри-
мер, че лежиш на брега на море-
то. Чу ли вече шума на къдра-
вите вълни, когато те се раз-
биват в брега? Опитай се да
усетиш как слънцето погалва
кожата ти и как вдишваш осо-
бения морски въздух, ухаещ на
водорасли... Още месец или два
(в зависимост от това, кога е
отпуската ти), и ще си там,
на морето! А сега сигурно вече
си задрямала. Без да искаш. Или
най-малкото си забравила за
ежедневната суетня. 

Разпускаща атмосфера

Именно с постигането є тряб-
ва да започне организацията на
домашния спа салон. Да я създа-
деш, не е трудно – пусни си при-
ятна музика, увий тялото си в
мек плюшен халат, запали аро-
матни свещи или пръчици и бав-
но, с удоволствие и вдъхновение
си замеси маска за лицето и тя-
лото. Представяй си, че създа-
ваш вълшебен крем, подобен на
онзи, който Азазело подарил на
красавицата Маргарита (от

„Майстора и Маргарита“). Въобще не е важно дали това е банал-
ната маска, която приготвяш всеки път за кожата си. Важното
е да вярваш в чудодейната є сила!

Слушай тялото си!

Подбирайки ароматното масло за ваната, внимателно се вслу-

шай в капризите на своето тя-
ло. То ще ти подскаже какво не
му достига точно в този мо-
мент и дали иска да се отпусне
в портокалово или в жасминово
блаженство.

Чаша чай след ваната

Наливайки дъхавата течност в чаш-
ката, се наслади на нейния аромат, по-
любувай се на цвета є и я пий бавно –
глътка по глътка. Мисли за това, кол-
ко благотворно действие оказва чаят
на твоя организъм. По желание можеш
да си приготвиш от по-рано очист-
ващ чай с джинджифил, да го налееш в
термос и да пуснеш в термоса парчен-
це пресен джинджифил. След вана из-
пий приятната течност много бав-
ничко.

ЗА ДОМАШНО
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ÕÕÂÂ˘̆ÓÓ ··ÎÎÂÂ˘̆ÛÛÍÍ‡‡,,
ÌÌÂÂ˘̆ÓÓ ËËÒÒÍÍËË

ÕÕÂÂ˘̆ÓÓ ··ÎÎÂÂ˘̆ÛÛÍÍ‡‡,,
ÌÌÂÂ˘̆ÓÓ ËËÒÒÍÍËË

За горещия сезон стилистите възродиха искрящите 
цветове, чистото злато и секси блещукащото сребърно. 

Палитрата на летния грим е, с една дума, прелъстителна.

‘‘ÓÓÈÈÂÂ‚‚ÂÂÍÍ  
Наситеното златно, комби-
нирано с оранжево и нежно
розово, прави погледа направо
изгарящ. Като лятното слън-
це. За контуриране е използ-
ван единствено черен туш за
мигли, който перфектно хар-
монира с оранжевите тонове
върху скулите. Устните блес-
тят в цвят фуксия.

¬¬ÔÔÂÂ˜̃‡‡ÚÚÎÎˇ̌‚‚‡‡˘̆ ÍÍÓÓÌÌÚÚ‡‡ÒÒÚÚ
Между сребърно-белите сенки върху клепачите и
контурите, изтеглени с черен молив в антраци-
теночерно, контрастът наистина е стряскащ. То-
зи грим е за по-екстравагантните дами. Устните
са решени в почти незабележимо матово нежно
розово, тъй като акцентът е върху очите. 

ƒƒÂÂÍÍÓÓ‡‡ˆ̂ËËËË  
ÒÒ ÍÍ‡‡ÏÏ˙̇˜̃ÂÂÚÚ‡‡
Пастелните перлени сенки в
светлосиньо перфектно хар-
монират с декоративните
блестящи камъчета в краища-
та на очите и с чувствения
розов гланц върху устните.
Върху скулите – нежно розов
руж. Долните клепачи са под-
чертани с тъмносин молив.

»»ÌÌÚÚÂÂÌÌÁÁËË‚‚ÌÌÓÓ ÒÒËËÌÌ¸̧ÓÓ
Наситените лазурно сини сенки, нанесе-
ни равномерно и плътно, се комбинират
хармонично с кафеникавото червило
върху устните. Този грим придава дъл-
бочина и фаталност на погледа. Тенът е
матов. Теракотеният руж почти не се
забелязва, той е като въздишка.
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¬¬ËËÓÓÎÎÂÂÚÚÓÓ‚‚ÓÓ--
ÍÍ‡‡ÙÙˇ̌‚‚‡‡
ÍÍÓÓÏÏ··ËËÌÌ‡‡ˆ̂ËËˇ̌
Тя е много възбуж-
даща – миксът от
пастелно кафяво и
перлено лилаво оп-
ределя новата тен-
денция в грима на
очите. Сгъвките
са акцентирани с
тъмнолилави сенки.
Устните по тради-
ция са по-незабеле-
жими – решени са в
розово-кафяво.

»»„„‡‡ ÒÒ ÚÚÓÓÌÌÓÓ‚‚ÂÂÚÚÂÂ  
ËË ÚÚÂÂÍÍÒÒÚÚÛÛËËÚÚÂÂ
Очите греят в различни ню-
анси на зеленото и топлока-
фявото, постигнати чрез
сенки с различни текстури –
кремообразни и прахообрани.
Устните са подчертани с
розово-кафяв гланц.

——‡‡ÏÏÓÓ ÁÁ‡‡  
··ÎÎÓÓÌÌ‰‰ËËÌÌÍÍËË
Секси кафяво-розови сенки
в комбинация със същия, но
по-наситен цвят червило
са създадени сякаш за блон-
динките със сини очи.
Очите са нюансирани и с
малко бежово и кафяво
под долните клепачи.
Прозрачната бежова пудра
с блестящи частици завъ-
ршва този бляскав имидж.

за жени, които търсят 
нещо изключително

Вносител: ШИРИО ЕООД, официален представител на SANS SOUCIS,
София, бул. ,,Джеймс Баучер“ 76, тел.: 02/ 963 34 64, 865 61 08

Представителен магазин: София, ул. ,,Неофит Рилски“ 52
(вход откъм ,,Ангел Кънчев“), тел. 02/ 980 48 73

ИНТЕНЗИВЕН КРЕМ ДЕН + НОЩ
Кадифено мека маслено-водна емулсия, която предпазва от
дехидратация, стимулира синтеза на колаген и еластин,
неутрализира свободните радикали и укрепва естествения
защитен механизъм на кожата.
ФЛУИД С БЪРЗ ЛИФТИНГ ЕФЕКТ
Продукт с бързо и трайно действие, който подобрява
еластичността на кожата, изглажда бръчките и придава на
контура на лицето ново очертание. Този ,,фонтан на
младост“ предлага решение дори за най-песимистично
настроените дами. Може да се използва самостоятелно или в
случай на по-суха кожа – в комбинация с интензивния крем от
същата серия.
КРЕМ ЗА ОЧИ С ИНТЕНЗИВНО ДЕЙСТВИЕ
Активира микроциркулацията на чувствителната кожа на
околоочния контур, намалява торбичките, успокоява
възпаленията и изглажда бръчиците. Предпазва от стрес и
преждевременно стареене, причинени от неблагоприятните
външни влияния. Кремът е много добра основа за грим.

СЕРИЯ МАЛАХИТ



Сешоар, кичури, къдрици, 
изправяне... Въпрос на пари. Но 

доста често и на липса на време.
Невинаги можеш да отърчиш 

до фризьорския салон. Понякога ти
се налага да си направиш професио-
нална прическа в домашни условия. 

Ж
ените постоянно улавят изпита-
телните погледи на противополож-
ния поглед върху себе си. Мъжете ог-
леждат всичко много внимателно –

лицето, фигурата, стойката, дрехите...
Статистиката сочи, че косата е на едно
от челните места в „оценъчните“ тесто-
ве на Адамовците. А психолозите смятат,
че именно прическата създава уникалния
женски образ. Тогава… Възползвай се от съ-
ветите на специалистите, за да можеш да
оформяш по-лесно прическата вкъщи.

Не пести от шампоана!
Най-главното условие да изглежда косата

ти красива, е да е чиста. Доскоро фризьори-
те препоръчваха тя да се мие веднъж на се-
дем дни, за да не се пресушат косъмът и ко-
жата на главата. Съвременните коафьори
обаче дават по-рационален съвет – косата
трябва да се мие, когато се замърси. На па-
зара има голям избор от шампоани за ежед-
невна употреба, които не са агресивни и не
увреждат косъма. 

Противно на очакванията ти, дългата
коса изисква по-често и внимателно мие-
не, защото се замърсява допълнително от
съприкосновението си с дрехите и от жес-
товете, с които често я оправяш с ръка.

И не пести шампоана. Колкото повече сло-
жиш, толкова по-чиста ще е косата ти.
Във фризьорския салон няма нищо по-лесно
от това да кажеш: „Измиване, подстригва-
не и сешоар.“ След час изглеждаш вече супер.
С изключение на късметлийките, които мо-
гат да си позволят посещение при фризьора
всяка седмица, всички останали жени са
„скарани“ доста често с прическата си. За-
щото им се налага да я оформят сами вкъ-
щи. За всички тях професионалистите отк-
рехват завесата и разкриват някои тънкос-
ти. Освен с подстригването, което трябва
да оставиш на експертите, с измиването и
оформянето на прическата може да се спра-
виш без проблем и в банята у вас. 

Правилното измиване
�Шампоанът трябва да е съобразен с типа
и състоянието на косата. В състава на из-
миващите средства са съчетани в подходя-
щата пропорция овлажняващи и подхранва-
щи вещества, активни и лечебни добавки,
дори водоразтворими силикони, които заг-
лаждат „разрошените“ кутикули, връщай-
ки на косата еластичността и блясъка є.
�Освен това има разработени специални
шампоани за дълги коси, които се грижат за
краищата с помощта на специални интен-
зивни съставки. �След обилно изплакване
на шампоана с вода е добре да използваш
балсам или петминутна маска. И двата
продукта се нанасят само по дължините.
Никога в корените. Акцентирай повече
върху краищата, защото те се нуждаят
най-много от подхранване. Използването
им ще ти помогне да неутрализираш ста-

тичното електриче-
ство в косъма, да
овлажниш и да
подхраниш коса-
та. �Остатъци-
те от балсама или
маската трябва
да се отмият до
последната моле-
кула. Иначе ще се
получи обратен
ефект – след изсу-
шаване косата ще
изглежда мазна и сплъс-
тена. �Последният „акорд“ е изплакването
на косата с хладка (почти студена) вода,
което стопира секрецията на мастните
жлези и изглажда кутикула на косъма.
�Подсушавай я внимателно с мека хавлие-
на кърпа, без да я търкаш и дърпаш. 

СТИЛИЗИРАЩИ

ПРОДУКТИ ЗА...
Следва нанасянето на стилизиращ про-
дукт (най-добре пяна, но може и спрей)
или за изглаждане, или за оформяне на
къдриците, или за постигане на обем. Той
има за цел да рехидратира косата и да
улесни оформянето на прическата. 
Как се нанасят Наведи глава напред,
втрий пяната или впръскай спрей в коре-
ните и ефектът е налице. След това
отново леко подсуши косата с хавлиена
кърпа.

Наред са четката 
и сешоарът 

Колкото по-мощен е той, толкова по-
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С четка 
и сешоар
вкъщи 

С четка 
и сешоар
вкъщи 

ЗА ДА НЕ ГУБИШ ПО 
3 ЧАСА ЗА ОФОРМЯНЕ

НА ПРИЧЕСКАТА

КОСА
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добре. Ако имаш гъста коса, ти е необхо-
дим сешоар с мощност минимум 1800 W, а
дамите с тънка и по-рядка коса могат да се
доверят на 1500-ватов. Сешоарът се дър-
жи поне на 20 см разстояние от косата.
Четката е добре да бъде керамична. Изпо-
лзването є не означава непременно, че коса-
та трябва да се навива на кичури около нея.
За прекрасен обем е достатъчно да се зави-
ят краищата като запетайки – навън или
навътре (по желание).
�Топла/студена струя на сешоара в коре-
ните на косата. Резултатът от това реду-
ване е постигането на чудесен обем. За цел-
та ти трябва кръгла четка, която се дър-
жи възможно най-близо до скалпа на глава-
та, а косата се повдига леко, за да се изсу-
ши и отдолу. Първо, навитите на четката
кичури се изпичат с топлата струя, а за
окончателно фиксиране на прическата се
използва студената. 
�Друг вариант за постигане на обем е коса-
та да се суши с наведена надолу глава. 
КАКВА ГРЕШКА НЕ БИВА ДА ДОПУС-
КАШ Не бива да използваш прекалено голя-
ма четка. Средният размер е за предпочи-
тане.

С преса за изправяне в ръка
Няма значение каква ще използваш – кера-

мична, метална или с йонна защита. Те
всички увреждат косата, ако се прилагат
прекалено често и неправилно. Високата
температура, която развиват, скапва най-
вече връхчетата.

С малко повечко упражнения можеш да на-
караш пресата да ти носи само ползи (без
вреди). Основно правило е да я поддържаш
чиста. Щом изстине, веднага трябва да я
почистиш със суха кърпа. Преди работа с
нея нанеси върху косата стилизиращ про-
дукт за изправяне и я среши с гребен. Обра-

ботвай косата на малки кичури, за да пос-
тигнеш по-гладък ефект. Пресата се плъзга
с еднакъв натиск от корените към връхче-
тата. Важното е да не спираш никъде, за да
не изгориш косъма. Накрая приглади причес-
ката с широка четка за коса. 
КАКВА ГРЕШКА НЕ БИВА ДА ДОПУС-
КАШ Не използвай пресата върху влажна
коса или върху напръскана с лак или обрабо-
тена с гел коса. Тогава тя започва да „пу-
ши“ и пресата залепва за косъма и го изгаря.

Кичурите – светлина 
в косите

Светлите и руси кичури не излизат от
мода. Превърнали са се в класика. Защото
перфекнто освежават и подмладяват лице-
то. Ако искаш да изсветлиш косата си, те
са идеалното решение, тъй като спестя-
ват цялостното изрусяване, което е доста
изтощаващо, както и поддържането на ко-
рените на всеки 3 седмици. Кичурите прик-
риват и белите коси. 
КАК ДА СЕ СПРАВИШ САМА Застани
пред огледалото и набележи кичурите, кои-
то искаш да изсветлиш. Косата трябва да
е суха. Изтегляй ги кичур по кичур с помощ-
та на гъсто гребенче. По дължината на все-
ки един, на 1 см от корените, нанеси пред-
варително подготвената боя. Разтрий все-
ки кичур между пръстите, за да проникне
по-добре боята. Изчакай 25 мин и измий
добре косата. След тази процедура е добре
да подхраниш косата с маска за суха и тре-
тирана коса и дори да подстрижеш краища-
та є, ако са се изтощили от боядисването.
След време (когато корените израстат ви-
димо) кичурите на горния пласт на косата
се освежават. Периодът, през който тряб-
ва да се прави освежаването, е различен и
зависи от бързината на растежа на косата. 
КАКВА ГРЕШКА НЕ БИВА ДА ДОПУС-

КАШ Ако ко-
сата ти е
черна, по-доб-
ре се откажи
от направата
на кичури в
домашна обс-
тановка. Ня-
ма да се спра-
виш сама.
Ако косата
ти е изтощена,
за оформянето на
кичури не използвай
силни обезцветители, които ще я изто-
щят още повече.

Шампоан оцветител
Основното му предназначение не е да из-

мива. Затова, преди да го използваш, е доб-
ре да измиеш косата с друг подходящ за нея
шампоан. Внимание! Въпреки че се казва
„шампоан“, формулата му съдържа оцвети-
тели. Прилагай го само за съживяване на
цвета, който губи блясъка си под влияние
на слънчевите лъчи, водата и замърсявания-
та. Много е полезно косата предварително
да се подхрани и хидратира, за да попие ка-
то гъба оцветителите. Това се постига с
подхранваща маска, която се нанася от
предишната вечер. 
КАКВА ГРЕШКА НЕ БИВА ДА ДОПУС-
КАШ Този продукт не трябва да се превръща
в шампоан за ежедневна или честа употреба.
Достатъчно е да се използва един път на 15
дни. Често жени, които не са доволни от ре-
зултата, го използват по-често. Колкото по-
вече се нанася, толкова по-матиращ ефект
оказва върху косата (блясъкът на косъма из-
чезва), защото по нея се наслояват много из-
лишни оцветяващи пигменти. 

Обем 
без стърчащи кичури

Wash&Go откри
начин за укротява-
не на непокорни ко-
си с помощта на
новата линия от
леки балсами. Те,
освен че подреж-
дат прическата,
запазват и постиг-
натия обем. Къде е
тайната? Леката
формула на всеки
продукт от серия-
та съдържа насоч-
ващи съставки, ко-
ито помагат на
косата да е „пос-

лушна“. Балсамът е отличен про-
дукт, който подсилва ефекта на
шампоана – прави косата лесна за
разресване, оформя я и я предпазва. 
Новата серия балсами на Wash&Go
сега е в 6 варианта. За нормална ко-
са имате на разположение вариан-
тите Normal и Fruity Power, за маз-
на коса – Herbal Cocktail, за суха или
изтощена – Aloe, за боядисана –
Jojoba Color, и в случай че имате
проблеми с пърхота – Anti Dandruff.

Заработи обновеният
завод за минерална вода
„Банкя“
Служители на „Минерални води –
Банкя“ и Нейджъл Дейвис, генера-
лен директор на „Кока-кола“ за
България, откриха обновения про-

изводствен център за бутилиране
на натурална минерална вода „Бан-
кя“. Сред гостите на откриването
присъстваха кметът на София
Бойко Борисов, посланикът на Ре-
публика Гърция г-жа Куманаку, за-
местник-посланикът на САЩ г-н
Александър Караянис и много
представители на правителство-
то, правителствени и неправител-

ствени организации, депутати и
бизнеспартньори на компанията. 
От придобиването през 2005 г. до-
сега „Кока-кола“ е инвестирала по-
вече от 55 млн. лв. в завода – в уп-
равленски системи за развитие на
служителите, за най-съвременно
производствено оборудване, за при-
добиване на земя и изграждане на
нов склад. В производствен център
„Банкя“ вече функционира последно
поколение линия за бутилиране на
чувствителни към околната среда
продукти. Тя елиминира всякакъв
риск от замърсяване на околната
среда. Бутилирането на продукта
се извършва в стерилна камера, в
която въздухът се пречиства 15
пъти на час и минава през микроби-
ологични филтри.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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Тази рубрика е за онези, 
които не знаят какво искат, 

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

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

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

въпроси, свързани с косата, в писма до редак-
цията (1124 София, ул. „Загоре“ 4, ет. 2) или
на e-mail: redakciabela@cablebg.net. Моля, от-
белязвайте на пощенския плик „За рубриката
„Фризьорски салон“. Съветите от страници-
те на БЕЛА ще са безплатни за вас. Ако ре-
шите да ги приложите на практика и да си за-
пишете час при фризьор, направете го на те-
лефон 02/953-11-82, GSM: 089/664-53-26 и
088/841-97-75. Екипът на салон „Мърфи“ ще ви
приеме и преобрази с удоволствие.

¬
рамките на състоялото се събитие към членовете на
най-елитната фризьорска организация в света се
присъедини и вече познатият ви от нашата рубрика
Марин Хубенов–Мърфи, артистичен директор на

фризьорски салон Murphy. 

HKF – клубът на независимите коафьори
Haute Coiffure Francais (HKF) е международна мрежа, която

включва около 1500 фризьорски салона от 36 страни. 
Кой участва в Houte Coiffure? Висококвалифицирани коафьори и

фризьорски компании, които печелят доверието на организацията
с високия си професионализъм и с перфектното обслужване на се-
лектирани клиенти. Централата на клуба се намира в Париж – в
сърцето на модата, така да се каже. 

Чрез лансирането на 2 колекции годишно се представят едновре-
менно както майсторството на коафьорите, така и актуалните
модни тенденции за предстоящия сезон. 

Мърфи не успя да скрие вълнението си от впечатляващия спек-
такъл, на който бе свидетел в Лувъра в началото на тази година.
Ето как той обобщи пред БЕЛА модните тенденции за косите, ид-
ващи от Франция.

Новата колекция „Табу“
Модели, облечени от Пако Рабан, представиха „творбите“ на ко-

стил
FrenchFrench

В началото на настоящата година в Лувъра 
бе представена пролетно-лятната колекция 
на „От коафюр франсез“ 



афьорите на бляскаво ревю-спектакъл. Г-н Ален Вилие, президент на
HKF, отправи специални поздравления към българските коафьори.

Основните акценти в новата колекция, 
наречена „ТАБУ“, са:

�плътни, покриващи веждите бретони, които при късите коси
се комбинират с изтънени краища на косата в областта 
на тила;
�тънки, по-дълги кичури коса, разположени в посока към лицето; 
�при дългите коси женствеността се подчертава от екстен-
зии, отново в съчетание с плътни бретони; 
�линията „на каре“ се спазва и при среднодългите коси, които
са с изтънени краища, придаващи на прическата усещане за ле-
кота и въздушност; 
�цветовете, валидни като обща тенденция, са светлите нюан-

си на кафявото и златистото;
�мъжката мода също впечатлява с раздвиженост в прическите
�изсветлени краища и дължини в областта на горната част
на главата и на тила.

Текст и снимки Мърфи
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Shauma – 100% 
повече блясък
ПРИ ВСЯКАКВА ВОДА!
Варовитата вода може да е вредна

за косата, защото варовикът
причинява заплитане на

връхчетата, на-
малява обема и
изсушава косъ-
ма, така че той
видимо губи
блясък и плът-
ност. Доказано
е, че високото
ниво на магне-
зий и калций
във водата мо-
же да намали

действието на
продуктите за

грижа за коса. Новата серия
Schauma от Schwarzkopf съдържа
нова формула с е екстракт от киви
и активни съставки, които остра-
няват варовика и имат омекотя-
ващо водата действие. А подхран-
ващите съставки пък подсилват
косъма и му придават брилянтен

блясък. Продуктите на серията
Schauma киви блясък имат по-нис-
ко pH ниво и благодарение на киви
киселините помагат да се предо-
тврати натрупването на остатъ-
ци варовик върху повърхността на
косъма.

Повече обем от Taft
Другата нова серия на
Schwarzkopf – Taft Volume

Power дава на ко-
сата 100% пове-
че обем до 48 ча-
са! Тя съдържа
лак за коса и пяна
за коса с две раз-
лични нива на фик-
сация: много сил-
но (ниво на фикса-
ция 3) и изключи-
телно силно (ниво
на фиксация 4), кое-
то е подходящо до-
ри за фина коса.
Всички продукти
повдигат косата от

корените, създавайки максимум
дълготраен обем.

Световноизвестният супермодел
Хайди Клум е новото лице на Taft.
Защото е икона на безупречния
стил на XXI век. И защото исто-
рията на Хайди Клум е истинска
история на успеха. Също като ис-
торията на Taft. Taft и Хайди Клум
са устремени в обща посока – тази
на перфектния стайлинг и на гаран-
тирания успех!

Крика охранява 
гаджето си на филм 
на Ничев
Митьо Крика не изпусна от очи
гаджето си Нина Никол, докато тя
снимаше сцена от филма на Иван
Ничев „А шоуто си тече“. В лен-
тата играят и Нина, и Крика – той
като гард на главния герой Тодор
Колев, а тя като себе си, тоест
като журналистка. Повече от 15
часа продължили снимките на т.
нар. ВИП сцени, в които участват
още Устата и Софи, Таня Боева,
съпругът є Мишо Бургуджиев и пе-
рото на „Нощен Труд“ Патриция
Кирилова.

„Зорко охранявам гаджето си, за-
щото ще се женя за нея след месец
и не смятам някой като Устата да
ми я отмъкне под носа“ – обясни
ревнивото си поведение най-силни-
ят мъж на България.
Авторката на предаванията
„Елит“ (БНТ) и „Уикенд“ („Диема
2“) Нина Никол ще каже „да“ на
Крика на 17 юни. Сватбата ще съ-
бере куп приятели в столичния
комплекс „Макси“. Ще кумуват
президентът на волейболната лига
Георги Георгиев и съпругата му Ма-
рия. Тортата ще е златна, на седем
етажа. 



П
овечето от нас гледат на проблема с
наднорменото тегло като на есте-
тически проблем. Няма да чуете же-
на да казва: „Трябва да отслабна, за-

щото ще имам проблеми със сърдечносъдо-
вата система.“ Но ще чуете много жени да
се изричат: „Трябва да отслабна, защото
мъжът ми ще си намери любовница.“ 

Изобщо няма смисъл от повдигането на
проблема с йо-йо ефекта, ако подхождаме
към него по същия типично женски, емоци-
онален начин (в стил „Жалко за диета-
та!“). Смисълът на говоренето за йо-йо
ефекта е проблемът да бъде осъзнат като
здравословен. 

У нас през април стартира национална ан-
ти йо-йо кампания 

„Бъди приятел 
с килограмите“ 

Тя се провежда под егидата на Българско-
то научно дружество по хранене и диетика
(БНДХД). Негов председател е проф. д-р
Божидар Попов, ръководител на катедра
„Хигиена, медицинска екология и хранене“
към Медицински университет – София. Той
е човекът с най-дълга изследователска, пре-
подавателска и практическа дейност в об-
ластта на храненето и диетиката в Бълга-
рия. Затова решихме, че по въпросите за
отслабването ще е най-добре да пием вода
директно от извора. 
– Как се стига до йо-йо ефекта?
– За да се стигне до йо-йо ефекта, значи спаз-
ваният модел за редукция на теглото е бил
нездравословен – например гладуване или т.
нар. омекотено гладуване. Колкото по-бързо
се отслабва, толкова по-ярко се изявява
ефектът йо-йо, когато отслабващият се вър-
не към обичайното си хранене. Ако редуцира-

нето на теглото се извършва постепенно и
безрисково, тогава и шансът стопените ки-
лограми да се „върнат“ отново, е почти нулев. 
– Защо проблемът „йо-йо“ е толкова на-
болял?
– Днес едва ли не всеки втори лекар мисли,
че е диетолог, че разбира от хранене и че
справянето със затлъстяването и наднор-
меното тегло е проста работа. Освен това
нашето законодателство допусна масови-
зиране на т. нар. извънклинично гладуване.
Гладуването в клинични условия е задължи-
телен елемент от някои лечения. Прилага
се, за да се отбремени определен боледуващ
орган. Но това се прави по необходимост и
за кратко време. Изключително рисковано е
да се остави някой на продължително гла-
дуване в извънклинични условия. Хората,
които пропагандират този метод за отс-
лабване, трябва да носят отговорност,
включително и юридическа. Защото в много
от случаите може да се стигне до сериозни
увреждания на здравето, включително и до
леталитет, т.е. човек да умре вследствие
гладуването, ако не е под лекарски контрол. 
– Какъв трябва да бъде подходът за без-
рисково намаляване на теглото?
– Подходът трябва да бъде много индивиду-
ален и за това се изисква висок професиона-
лизъм. Преди назначаването на диета задъл-
жително трябва да бъде проверен здравни-
ят статус на човека. Същото важи и за хра-
нителния статус – т.е. обезпечеността на
организма с есенциални хранителни вещест-
ва, а така също и да се анализира с какво се
храни обичайно даден човек. Най-трудно се
променя индивидуалният модел на хранене,
затова се налага тази промяна да се стар-
тира деликатно. Първо, да се намали количе-
ството на обичайно приеманата храна –

трите кебапчета в чинията на обяд да ста-
нат две например. Второ, може да се стигне
и до пълно елиминиране на някои храни от
менюто на пациента. На тяхно място се
включват други, които са нискокалорични, но
съдържат същите хранителни вещества, ко-
ито присъстват и във висококалоричните
елиминирани храни. Друг важен момент е на-
чинът на приготвяне на храната. Едно пър-
жено яйце например съдържа 3–4 пъти пове-
че калории от едно варено яйце. 
– Какво се случва с организма на човек,
който гладува или приема малко храна и
чай, да речем? 
– Въпреки че човекът гладува, повечето от
органите му се натоварват, за да се отър-
ват от голямото количество мазнина, която
трябва да бъде преработена, за да се отдели.
Редукцията є протича различно при всеки ин-
дивид. Най-често започват интензивно да се
разграждат мазнините. В кръвта нахлуват
мастни киселини, които са продукти на т.
нар. липолиза (разграждането на мастните
депа). Първо, те увреждат съдовете. Именно
високото съдържание на мазнини в съдовете
генерира артериогенезата (отлагането и за-
пушването на кръвоносните съдове с т. нар.
плаки). Тоест налице е голям риск за корона-
рен инцидент. Уязвима става цялата съдова
система, защото съдовете хранят мозъка,
бъбреците, черния дроб. Всеки съд, който се
запушва, води до увреждане на съответния
орган, а оттам – и на организма, понякога с
фатален край. При някои хора обаче първо за-
почва да се разгражда гликогенът в черния
дроб. При това положение чернодробните
функции се нарушават и черният дроб става
уязвим. Има трета група от хора, при които
пък започват да се рушат белтъчните
структури, мускулните клетки или даже да
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Да срежем конеца на

Проф. д-р Божидар Попов

ДА ОТСЛАБНЕШ, Е ТРУДНО, 
ДА ЗАПАЗИШ ТЕГЛОТО, Е ОЩЕ ПО-ТРУДНО

Йо-йо е финландска играчка – топче на конец, което пада надолу и веднага от са-
мо себе си се качва нагоре. През 1977 г. американският професор по психология и
хранителни разстройства Кели Броунел въвежда термина „йо-йо ефект“ за сис-

темното сваляне и последващо качване на килограми. 
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Pepsi-Cola с нов 

маркетингов подход
Pepsi-Cola изцяло промени начина
на взаимодействие с потребители-
те си чрез новата си глобална
бранд философия. В центъра є са
потребителите, които ще имат
възможност да взаимодействат с
марката, да създават свои
собствени преживявания с Pepsi и
да ги споделят с хора по целия
свят. Това ще стане чрез мащабна
маркетингова кампания, която ще
се отрази в телевизии, външна, пе-
чатна реклама, онлайн, както и
върху опаковките на продуктите. 
За да е в крак с непрекъснато про-
менящите се интереси на „милени-
ум“ поколението, тази година ди-
зайнът в световен мащаб ще се

смени над 35 пъти. Логото и изпис-
ването на Pepsi ще останат същи-
те. Но графиките във фона после-
дователно ще се сменят, претво-
рявайки различни теми, близки до
младите хора – спорт, музика, мо-
да, коли и др. Новите графики

Pepsi, Pepsi Light, Max и Twist ще
могат да се видят върху повече от
8 милиарда кена, бутилки и чаши по
целия свят.

Еlfino – продукт 
за отслабване 
от трето поколение
Новата хранителна добавка за отс-
лабване Elfino вече може да бъде на-
мерена в аптеките. Тя е първата в
България от трето поколение про-
дукти за отслабване без гладуване,
с клинично доказана ефективност.
Elfino съдържа екстракти от аме-
рикански боб и индийска ягода, а във
всяка опаковка потребителите мо-
гат да намерят две мащабни кли-
нични изследвания, проведени в
Италия и Индия. Elfino действа на
3 етапа: 1. Намаляване на глада, 2.

Намаляване на въглехидратите, ко-
ито се превръщат в глюкоза, 3. На-
маляване на глюкозата, която се
превръща в телесна мазнина. За по-
вече подробности можете да посе-
тите сайта www.elfino.eu с въз-
можности за съставяне на лично
меню чрез Elfino калкулатора.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

се разграждат клетките, изграждащи орга-
ните. Елиминирането на тези структури и
клетки е свързано с натоварване на систе-
мите, които продуцират ензими. Панкре-
асът например произвежда ензими, които
участват в преработването на храната. Ко-
гато човек гладува, тези ензими продължа-
ват да се отделят, но няма какво да прера-
ботват. Естествено е да се появят пробле-
ми със стомашно-чревния тракт. 
– Излиза, че целият организъм страда от
този своеобразен метаболитен стрес,
провокиран от драстичните диети? 
– Да. Диетата в някакъв момент приключ-
ва. Човек се връща към обичайния си начин
на хранене. Радва се, че е стопил килограми.
След известно време обаче не само че си връ-
ща стопените, но прибавя и нови към „смет-
ката“. Защото организмът се стреми да на-
вакса онова, от което е бил лишаван за опре-
делен период от време. И как го наваксва?
Вместо да изгаря енергията, постъпваща
от храната, той я заделя като резервна маз-
нина, защото не знае кога пак ще бъде подло-
жен на такъв стрес. Налице е една промене-
на обмяна на веществата. Организмът вече
не работи като добре смазана машина.
Вместо да изгаря въглехидратите и да за-
режда с енергия  клетките и тъканите, за да
работят те по-ефективно, той складира те-
зи въглехидрати под формата на мастни
натрупвания (т. нар. мастни депа). С това
се получава един порочен кръг, при който ор-
ганите реално не получават достатъчно
енергия и се нарушава тяхната функция.
– Защо са вредни за здравето безраборни-
те диети и йо-йо ефектът?
– Всеки възрастен човек има някакво дремещо
в себе си заболяване. Статистиката сочи, че
при хора, които често се подлагат на драс-
тични диети и правят необмислени експери-

менти с тялото си, непременно се отключва
някое заболяване. Същите тези хора впослед-
ствие стават пациенти на кардиолози, ендок-
ринолози, гастроентеролози, нефролози и др. 
– Кое хранене се смята за правилно?
– Важно е хората да се научат да закусват.
Да приемат умерено количество храна, но
по-често. А не да се тъпчат обилно веднъж
на ден, и то вечер. Вечерята е добре да е по-
лека и да се консумира поне два часа преди
лягане. Правил съм експериментални изс-
ледвания с опитни животни. Група опитни
животинки разполага с храна, до която има
постоянен достъп. Друга група се оставя
гладна и след известно време получава съ-
щата храна. Изяжда я лакомо за кратко
време. Изследванията показват, че опитни-
те животни от втората група усвояват
два пъти повече въглехидрати в сравнение с
тези от първата, които са се хранели нор-
мално и редовно. Изводът е, че гладувалият
организъм не използва оптимално храната
(правилно е една част от нея да задоволи
енергийните потребности, друга част да
синтезира нови клетки, а излишното коли-
чество от нея да се превърне в резервна
мазнина). След гладуване организмът започ-
ва максимално да заделя като резерва оно-
ва, което постъпва в него. 
– Къде да търсят помощ хората, ако
имат проблеми с теглото и искат да

проведат правилно структурирана дие-
та, която няма да ги изложи на риска от
йо-йо ефекта?
– Радостната новина е, че вече и у нас има
специализирани диетични центрове от ти-
па на европейските. В тях специалисти ди-
етолози назначават хранителен и двигате-
лен режим, съобразявайки се с индивидуал-
ните особености на пациента. В тези
центрове се предлагат нискокалорични про-
дукти, които се дават по определена схема,
според състоянието на човека. Всяка сед-
мица схемата се сменя. Пациентът по
принцип не се ограничава от хранене. Той не
изпитва глад. След като постигне желания
ефект, пациентът минава на почти обичай-
ния си хранителен режим, но съвсем малко
променен. Само така може да се задържи
постигнатото намалено тегло. Тази проце-
дура не е свързана с престой на пациента в
центъра. Тези центрове не са стационари. 
– Как виждате ролята на медиите по
тази тема?
(Професорът изважда вестник, в който е
публикувана диета на Деми Мур, която
препоръчва за едно хранене на обяд 250 г
ядки по избор плюс още нещо.) 
– В 250 г ядки се съдържат около 1700–1800
калории. Това са калориите, които човек
приема средно за един ден при нормално
хранене. Ядките са много полезни, но в по-
малки количества. Освен това са от списъ-
ка с продуктите, които трябва да се заче-
ркнат временно от менюто при спазване на
диетичен режим. Хората обаче си казват:
„Ей, това е Деми Мур. Я, и аз да пробвам.“
По-скоро задача на читателите е да не се
доверяват на неспециалисти и „модни“ дие-
ти. Въпрос на избирателно и умно четене.

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА

Марта Вачкова и Наталия Симеонова режат 
конците на йо-йо играчките по време на старта 
на кампанията „Бъди приятел с килограмите“
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ашето време може да бъде наречено епоха на здра-
вословното хранене. Седмица не минава, без да се
появи някоя новост за продукт, зеленчук или плод
с потресаващи лечебни свойства. Но може ли в
действителност растителната или смесената

нискокалорична диета наистина да повлияят благотворно на здра-
вето ни? Руски специалисти диетолози предложили на две жени
доброволки да изпробват върху себе си четириседмична система на
хранене, чийто принцип е представен в таблиците по-долу, и да се
подложат на редица изследвания преди и след диетата, за да се

изясни оказала ли е тя положителен ефект върху здравето им. И
двете дами били настроени много скептично към експеримента,
но резултатите удивили и самите лекари. Жените не само изглеж-
дали, а и се чувствали по-здрави и по-активни. Медицинските тес-
тове потвърдили плюсовете за здравето: редуцирано тегло, нама-
лено количество на „лош“ холестерол в кръвта, стабилизирано
кръвно налягане... Диетологът ендокринолог Светлана Новикова е
категорична, че тази система на хранене, разчетена минимум за
месец, наистина подобрява здравословното състояние и помага за
бърза, но сигурна редукция на теглото. 



ВЪГЛЕХИДРАТИ СЕМЕНА И ЯДКИ

КОИ Трябва да се избират плодове и зеленчуци в различни цветове. Колкото по-ярка и интензивна е окраската им, 
ДА ИЗБЕРЕШ ? толкова повече антиоксиданти съдържат те. Замразените плодове и зеленчуци също са подходящи. Включи в 

диетата и прясно изцедени сокове, но имай предвид, че съдържанието на полезни вещества в тях е по-малко, 
отколкото в пресните плодове и зеленчуци, от които са приготвени.

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
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КОЛКО ДА ЯДЕШ? Минималното количество – 3 пъти на ден по чиния салата и средна порция плодове (две-три ябълки, киви, 
портокал, праскова и т.н.).

НАР 
Богат е на витамини-
те А и С. И на фоли-
ева киселина, която
оказва тройно по-
силно целебно въз-
действие върху съдо-
вете, отколкото ча-
ят и червеното вино.
2–3 нара на ден пома-
гат за понижаването
на риска от сърдеч-
носъдови заболявания
и от хипертония.

КИВИ 
Наред с високото
съдържание на вита-
мини Е, К и на магне-
зий, полезното за
сърдечносъдовата
система киви е бога-
то и на много вита-
мин С. То е ефектив-
но средство за про-
филактика на болес-
тите, провокирани
от остаряването:
сърдечносъдовите,
рака и инсулта.

БОРОВИНКИ 
Тези дребни плодчета
са мощен антиокси-
дант. Доказано е, че
забавят стареенето
на кожата и на целия
организъм. Освен то-
ва съдържащите се в
боровинките активни
вещества – флавоно-
иди и танини – укреп-
ват стените на мал-
ките кръвоносни съ-
дове и понижават ни-
вото на холестерола.

ДОМАТИ 
Те са богати на вита-
мини А и С, но също и
на ликопен – антиок-
сидант, с който се
профилактират много
успешно някои онко-
логични заболявания.
При това ефективно-
стта на ликопена да-
же се повишава в про-
цеса на кулинарната
обработка на домати-
те (свойствата му се
разгръщат при топ-
линна обработка).

СПАНАК 
Съдържа 13 различни
антиоксиданта и ан-
тиракови елементи.
Екстрактът от спа-
нака предпазва от рак
на кожата и стомаха.
Засилената консума-
ция на този зеленчук
понижава риска от
болестите на старо-
стта – например от
появата на катаракта
(перде на окото).

БРОКОЛИ 
Този зеленчук изобил-
ства от витамин С.
Броколито е богато
също и на фолиева
киселина, влакнини,
калций, който гаран-
тирано заздравява
костите, и на актив-
ни вещества, стиму-
лиращи защитните
сили на организма
срещу образуването
на тумори.

КОЛКО ДА ЯДЕШ? Има ги в състава на зърнените култури, в 
плодовете и в зеленчуците, които съдържат 
нишесте. Трябва да съставляват половината 
от ежедневния калориен прием.

КОИ Замени белия хляб, ориза и макароните с 
ДА ИЗБЕРЕШ? пълнозърнест хляб. Включи в менюто си 

повече овесени ядки (или елда).

КОИ Консумацията на бадеми, кашу и слънчогле-
ДА ИЗБЕРЕШ? дови семки понижава риска от възникване на 

диабет от втори тип и на сърдечносъдови 
заболявания.

КОЛКО ДА ЯДЕШ? Примерно 50 г на ден.

ОВЕС И ЕЧЕМИК 
Ястията, приготвени
с тези натурални
пълнозърнести про-
дукти, предпазват
от инсулт, сърдеч-
носъдови заболява-
ния, диабет и напъл-
няване. Освен това
снабдяват организма
с енергия.

БОБОВИ 
РАСТЕНИЯ 
В тях има много рас-
тителни белтъчини, а
също и вещество, кое-
то понижава нивото
на холестерола в кръв-
та. Бобовите расте-
ния са богати на желя-
зо. Тяхната редовна
консумация подобрява
физическата и умстве-
ната активност.

МОРКОВИ 
Най-ценната им със-
тавка е каротинът,
който в комбинация с
животински мазнини
се преобразува в орга-
низма във витамин А,
така необходим за
поддържане на красо-
тата и младостта на
кожата и косата.

БАДЕМИ 
Богати са на витамин
Е, но също и на цинк,
магнезий, калий и же-
лязо. Всички полезни
вещества в бадема
противодействат на
преждевременното
стареене. Яж бадеми-
те с ципите, защото
точно в ципите са
„скрити“ 20 различни
антиоксиданта.

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ
СЕМКИ
Прибавяй ги към сала-
тите в суров вид, за-
щото са богати на
витамин Е. В тях има
още и други полезни
вещества: цинк, селен
и магнезий. Консумаци-
ята на семки понижа-
ва нивото но холес-
терол в кръвта.

ЛЕНЕНО СЕМЕ 
Съдържа обилно ко-
личество ненаситена
мастна киселина оме-
га-3. Но също и фи-
тоестрогени, които
помагат да се борим
с приливите на топ-
ли вълни по време на
менопауза и служат
като профилактика
на туморите на млеч-
ната жлеза.
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МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ РИБА СЛАДКИШИ

КОЛКО ДА ЯДЕШ? Препоръчва се по 1 
чаша прясно мляко, по 
150 г кисело мляко и 
по 50 г сирене дневно.

КОИ За предпочитане са 
ДА ИЗБЕРЕШ? млечните продукти с 

ниско съдържание на 
мазнини. Откажи се 
от сметаната и кра-
вето масло в полза на 
растителното олио.

КОИ По-полезни са по-маз-
ДА ИЗБЕРЕШ? ните видове риба. 

Сьомгата, есетрата и 
маслената риба са 
добри източници на 
белтъчини и мастна 
киселина омега-3.

КОИ Отдай предпочита-
ДА ИЗБЕРЕШ? нията си на високока-

чествения битер 
шоколад със съдър-
жание на какао не 
по-малко от 60%.

КОЛКО ДА ЯДЕШ? Идеалното 
количество е 4 
порции по 300 г 
седмично.

КОЛКО ДА ЯДЕШ? Ограничи консумация-
та на сладкиши до 
200 г на седмица. 
Можеш да изяждаш 
по 1–2 блокчета 
черен горчив шоко-
лад всеки ден.

КИСЕЛО МЛЯКО 
Този продукт е осо-

бено ценен заради ви-
сокото си съдър-

жание на калций,
който предотв-
ратява развити-
ето на остео-
пороза, помага
за нормализира-
не на храносми-
лането и стаби-

лизира микрофло-
рата в стомаха.

Киселото мляко
облекчава симпто-

мите на предмен-
струалния синдром и
укрепва имунната сис-
тема на организма.

селини, които не
само понижават
нивото на „ло-
шия“ холесте-

рол в кръвта, но
и намаляват
възпалението
на съдовете

(каквото донякъ-
де е и целу-

литът). Освен това
има научно потвъ-
рждение за това, че
мастната киселина
омега-3 предпазва от
развитието на
страшната болест на
Алцхаймер.

ШОКОЛАД 
Съдържащите се в
какаовите зърна ве-
щества предпазват
от сърдечносъдови
заболявания и даже
от диабет. Шоко-
ладът играе и ролята
на лек антидепре-
сант.

САРДИНИ 
И ШПРОТИ 
Тези не чак толкова
скъпи видове риба
съдържат голямо ко-
личество омега-3 не-
наситени мастни ки-

РЕЗУЛТАТИТЕ „ ПРЕДИ“ И „СЛЕД“ 
НА ПЪРВАТА ЖЕНА
Тя е технически сътрудник, на 27 години. Работата є изиск-
ва ранно ставане и ненормиран работен график. На прак-
тика не є остават време и сили да си приготвя пълноце-
нен обяд. Обикновено се храни със сандвичи.

РЕЗУЛТАТИТЕ „ПРЕДИ“ И „СЛЕД“ 
НА ВТОРАТА ЖЕНА 

Тя е помощник-ръководител, на 52 години. Смята своето
хранене за хаотично и безсистемно, макар че се старае от

време на време да яде полезни храни. Но въпреки
това за 10 години е качила 10 килограма.

ПРЕДИ
�Средно висока консумация
на плодове – 100–200 г на ден. 
�Зеленчуци – предимно кар-
тофи (по 300 г на ден). 
�Риба – 200 г дневно. 
�Храна, бедна на биоактивни
вещества, влакнини и витами-
ни, особено на витамин D. 
�Консумация на наситени ки-
селини – с 40% над нормата. 

СЛЕД
�Понижено общо ниво на хо-
лестерола в организма. 
�Нивото на „добрия“ холес-
терол се е покачило до 8%. 
�Артериалното налягане се е
повишило до нормално. 

Коментар на
диетолога Ре-
зултатът е
добър по отно-
шение на понижение-
то на нивото на „ло-
шия“ холестерол.
Промяната на режи-
ма на хранене на та-
зи жена се оказала
нелесна задача, осо-
бено вечер, когато
тя всъщност получа-
вала пристъпи на глад.
Но дамата обикнала
новото си меню ведна-
га след като усетила
първия прилив на бод-
рост и енергичност.

ПРЕДИ 
�Плодове – 1–2

ябълки. 
�Зеленчуци – 200 г кар-
тофи. 
�Риба – 0 порции. 
�Храна, бедна на влакни-
ни, йод и витамин D. 
�Всекидневна превишена
консумация на сол. 
�Тегло с 10 кг над нор-
мата. 

СЛЕД 
�Общото съдържание на
холестерол не се е проме-
нило. 
�Съдържанието на „доб-
рия“ холестерол обаче се е

повишило на 20%. 
�Редукция на теглото с 4 кг. 
�Артериалното налягане е би-
ло и е останало в норма. 
Коментар на диетолога След
едномесечно хранене по тази
специална система понижаване-
то на теглото с 4 килограма е
напълно нормално. Няма риск от
йо-йо ефект. Самата участнич-
ка в експеримента е уверена, че
диетата е била полезна за нея, и
е готова да се придържа към
тази система на хранене и в бъ-
деще. Защото се чувства по-
здрава и енергична, отколкото
допреди старта на диетата. Да-
же е започнала да се занимава
със спорт.

На вашето внимание публикуваме мнението на диетолога Светлана Новикова, наблюдавала, оценявала и 
анализирала състоянието на двете жени доброволки преди и след подлагането им на тази диета.



У
смивката е магнит за погледа, а осле-
пително бялата – още по-силен. Мо-
дата „избелването на зъби“ навлезе
съвсем скоро у нас и да събереш ин-

формацията, която те интересува по те-
мата, е все още трудно. Избелване се прави
както на напълно здрави зъби, така и на
мъртви или на оцветени. 

Популярните 
методи

1.Избелване в зъболекарския кабинет
След почистване, подсушаване и изоли-

ране на зъбите и венците зъболекарят ги
третира с 30% гелообразен перхидрол. За
да се активира веществото, се използват
аргонов лазер, ултравиолетова светлина
или друг катализатор. Ефектът се пости-
га само за час, но трае до 2 години. 
Рисковете Има риск от временно уврежда-
не на венците при попадане на агента върху
тях, както и от термично раздразване на
пулпата.

2.Домашно избелване Постига се с по-
мощта на избелващи гелове и станда-

ртни шини (продават се в аптеките).
Ефектът от този метод е най-краткот-
раен, а процедурите трябва да са много на
брой, тъй като фирмите производителки
се презастраховат от усложнения, предла-
гайки по-слаби избелващи гелове (с 10–15%
карбамид пероксид в състава си).  

Рисковете Тъй като шините не са по мяр-
ка, това дава възможност на гела да изтече
в устната кухина и да увреди лигавицата.
Понякога се стига и до трайна свръхчув-

ствителност на зъбите.

3.Комбинирано контролирано избелва-
не То е най-безопасният метод Изпо-

лзват се индивидуални шини, изработени по
отпечатък от зъбите на пациента, които
се пълнят с избелващ разтвор. Носят се
2–3 седмици по 4–8 часа на денонощие (мо-
же и нощем). Зъболекарят следи за ефекта,
усложненията и хигиената. Ефектът трае
средно 2–3 години, а шините могат да се из-
ползват повторно.  
Рисковете Почти няма.

4.Избелване на мъртви зъби в кабине-
та Освен че се избелва външно, в зъба

се вкарва избелващ гел и се затваря с вре-
менна пломба, която се подменя често в
рамките на 1 месец, за да се вкара нов гел.
Рисковете Ако зъбът не е добре хермети-
зиран, има опасност от тежко увреждане
на венеца поради просмукването на веще-
ството през канала на мъртвия зъб.

5.Избелващи пасти за зъби По-скъпи са
от обикновените. Ефектът на избел-

ване от тях е много слаб. Използването им
е оправдано само като поддръжка на резул-
татите, постигнати от контролираното
избелване. 
Рисковете Постоянното им използване мо-
же да увреди емайла на зъбите.

При правилно прилагане на методите обаче
ефектът от избелването е задоволителен,
а страничните ефекти могат да се избег-
нат. Когато това е възможно, избелването
дори се предпочита пред поставянето на
керамични коронки и фасети.

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.
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»збелването на зъби »збелването на зъби 
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

НА ПОПУЛЯРНИТЕ В БЪЛГАРИЯ МЕТОДИ

Неприятните
странични ефекти
�Повишава се чувствителността на
зъбите. Това усещане трае от два-три
дни до 1–2 седмици. За да се избегне, избе-
лените зъби се третират с гел, съдър-
жащ флуор. 
�Повишава се рискът от кариес, защо-
то всички вещества за избелване са кисе-
лини или съдържат киселинни стабилиза-
тори. По тази причина миенето на избе-
лените зъби с пасти, съдържащи флоур,
както и използването на флуорен гел са
задължителни. Към най-добрите избелва-
щи системи е включен и ACP (аморфен
калциев фосфат), който изгражда (реми-
нерализира) емайла, предпазва от кариес,
намалява чувствителността на зъбите и
увеличава продължителността на пос-
тигнатия ефект. В САЩ хората масово
избелват зъбите си, но и масово децата
се лекуват при ортодонт, а правилно
подредените зъби рядко развиват кариес. 
�Пломбите и коронките на предните
зъби стават по-тъмни в сравнение с из-
белените зъби. Но дори и да се сменят с
по-светли, след време, когато ефектът
от избелването на самите зъби намалее,
те пак ще контрастират по цвят. 
�Връзката зъб–пломба отслабва. Макар
и рядко, избелване на зъбите може да про-
вокира и падането на пломба. 
�Рано или късно зъбите потъмняват
отново, макар и да остават по-бели, от-
колкото са били в началото. Ефектът
бързо отслабва при употреба на кафе, ци-
гари, черен чай и червено вино.



Реализацията на рубриката

„Курс по йога“ щеше да е не-

мислима без компетентната

помощ на Борислав Николов.

Нашият симпатичен йога

инструктор вече е двукратен

републикански шампион по йо-

га. Наскоро Боби за втори път

демонстрира, че е ненадминат

във владеенето на най-сложни-

те и най-трудни за изпълнение

асани. Макар че по образование

е математик, призванието на

Боби е йогата. „Интегралните

и диференциалните уравнения

ми помагат да я практикувам,

тъй като те развиват конце-

нтрацията и контрола на ума.

А идеята на йога е именно та-

зи“ – твърди двойникът на

Сергей Станишев. Ако Боби

ти се струва вглъбен на сним-

ките, то е само заради упраж-

ненията, които изискват сери-

озно отношение. Иначе е ус-

михнат и лъчезарен. Убеди се

сама, като посетиш някое от

йога заниманията, които той

води в хотел „Кемпински-Зог-

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

вече информация можеш да се

обадиш на тел.: 02/962-09-99,

969-22-50 или да провериш в

сайта: yogabn.com.

CMYK-48

48
Бела, брой 6 (112), 2007

КУРС

ПО Й
ОГА

УПРАЖНЕНИЕ 1
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни странично на постелката, така че тялото и краката да са на
една линия. Дланите са опрени стабилно на пода пред тялото. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ Повдигни едновременно и двата крака от пода. Задръж напрежението 3 се-
кунди и бавно спусни краката до изходна позиция. Упражнението се изпълнява 5 пъти от тази
изходна позиция и 5 пъти от изходна позиция на другата страна.
ЕФЕКТИ Отлично стяга мускулите на талията.

УПРАЖНЕНИЕ 2
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни странично на лявата страна (тялото и краката са на една ли-
ния). Дланите са опрени стабилно на пода пред тялото.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Повдигни десния крак нагоре, докато сключи ъгъл от 30–40 градуса спрямо
пода. Задръж напрежението няколко секунди, след което бавно спусни крака до изходна по-
зиция. Упражнението се изпълнява 5 пъти с десния крак и 5 пъти с левия (при десен страни-
чен лег). 
ЕФЕКТИ Отлично стяга мускулите на талията.

Асани за ТЪНКА ТАЛИЯАсани за ТЪНКА ТАЛИЯ
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Текст Теодора СТАНКОВА
Снимки Мариана ПЕТРОВА

УПРАЖНЕНИЕ 3
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни странично на лявата страна (тяло-
то и краката са на една линия). Дланите са опрени стабилно на пода
пред тялото.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Упражнението е идентично с предходното, само
че тук кракът се повдига перпендикулярно спрямо пода. Изпълнява
се 5 пъти с десния крак, след което от десен страничен лег – още 5
пъти с левия крак. 
ЕФЕКТИ Отлично стяга мускулите на талията и на бедрата. 

УПРАЖНЕНИЕ 4
С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ!
ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ Легни странично на лявата страна. Тяло-
то и краката са на една линия, а стъпалата са едно под друго. Опо-
рата е върху левия лакът. Дясната длан е опряна стабилно на пода.
ИЗПЪЛНЕНИЕ Като си помагаш с ръце, повдигни тялото макси-
мално нагоре, докато опише дъга. Опората се пренася върху лявата
длан, дясната ръка се изпъва над глава, така че да стане успоредна на
лявата. Задръж напрежението 3 секунди, след това се върни в из-
ходна позиция и релаксирай. Упражнението си изпълнява 5 пъти от
ляв страничен лег и 5 пъти от десен страничен лег.
ЕФЕКТИ Стяга талията и разтяга страничната мускулатура на тяло-
то. Укрепва мускулите на ръцете и подобрява концентрацията на ума. 

УПРАЖНЕНИЕ 5
С ПОНИЖЕНА ТРУДНОСТ!
Ако не си успяла да се справиш с горното упражнение, има и по-ле-
сен вариант – то се изпълнява само от лакътна опора (виж горната
снимка). Много по-лесно е. Пробвай. А ефектите са същите.
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И
дването на месечния
цикъл нарушава хар-
монията ни. Забавя-
нето му пък ни тре-

вожи. За това състояние ние
говорим стеснително, като за
нещо, което ни причинява един-
ствено проблеми. И почти сме
изключили думата „менструа-
ция“ от езика си.

ЕВФЕМИЗМИ 
В РЕКЛАМАТА 

Само преди 30 години в Испа-
ния се разрази скандал, когато
думата redla (менструация) бе
спомената директно в рекламна
кампания. В наши дни реклама-
та отново работи с евфемизми
– дамските превръзки на екрана
попиват нежносиня течност.
Това табу вероятно се е нало-
жило, защото кръвта (разбирай
червената течност) се свързва
на подсъзнателно ниво с рани, а
раните пък се асоциират със
страдание. Страданието пък не
работи в полза на рекламата. 

ЧИСТА 
ИЛИ НЕЧИСТА

От древността различните
религии са обявявали менстру-
алната кръв за нечиста и са
изисквали от жените да се под-
лагат на специални очистващи
ритуали след приключване на
цикъла. Според  юдейско-хрис-
тиянската традиция по време
на месечен цикъл жените ня-
мат право да влизат в храм.
Мюсюлманската религия пък
препоръчва да се избягват поло-
ви сношения през този период.

В античността лекарите
смятали менструалната кръв
за отровна. Сигурно затова до
средата на ХIХ в. е било разп-
ространено схващането, че
бременната жена няма цикъл,
за да не убие плода с отровна-
та течност.

Идеята за нечистата жена

присъства и в много суеверия –
например по време на месечния
цикъл съществата от женски
пол не бива да се доближават до
пчелин, защото медът в коше-
рите ще вкисне. И още – не
трябва да преливат вино в бу-
тилки, защото то щяло да се
превърне в оцет.    

ЕВИНИ НЕВОЛИ
Девойките често признават,

че всеки месец изпитват отв-
ращение от застоялата мириз-
ма, излъчваща се от самите
тях по време на цикъл. Много
жени твърдят, че за проблема
менструация не им е лесно да
говорят дори и с лекар. 

Ако кръвотечението не е мно-
го обилно, а мензисът е редовен
и безболезнен, място за притес-
нение няма. Много жени обаче
не могат да се похвалят с безп-
роблемен менструален цикъл.
През тези дни обикновено те се
чувстват напрегнати и нервни,
което влошава комуникацията
им с другите. Деликатният из-
раз „критични дни“ отразява
наложилата се лоша слава на
менструацията. А изводът „Тя
не е в настроение, значи е в
ПМС“ си има рационално обяс-
нение. По време на ПМС
настъпва промяна в хормонал-
ния фон – пониженото ниво на
прогестерона влияе наистина
зле на настроението, намалява
либидото и причинява диском-
форт в гърдите и корема.

Психолозите смятат, че ме-
сечният цикъл предизвиква
неприятни емоции и даже бол-
ка, ако жената не приема сво-
ята женска природа и ако не се
чувства обичана и желана.

На несъзнателно ниво
чувството на изолираност мо-
же да повлияе на основните про-
цеси в организма. По данни от
изследвания голям процент от
жените търси помощ от ги-
неколог най-вече когато стра-

МЕНСТРУАЛНИЯТ ЦИКЪЛ И ТРЕВОГИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

ППооннее  3300  ггооддииннии  оотт  жжииввооттаа  ссии  

ввссяяккаа  жжееннаа  ммииннаавваа  ппрреезз  ккъъррввааввиияя  

ццииккллииччеенн  ккрръъггоовврраатт,,  ппррииддрруужжеенн  

оотт  ббооллккии,,  ннееррввнноосстт  ии  ррееззккии  ссммееннии  

ннаа  ннаассттррооеенниияяттаа..  ССъъввррееммееннннааттаа  

ммееддииццииннаа  ввееччее  ммоожжее  ооккооннччааттееллнноо  

ддаа  ииззббааввии  жжееннааттаа  оотт  еежжееммеессееччнниияя  єє

ккоошшммаарр..  ДДааллии  ооббааччее  ттяя  ссааммааттаа  

щщее  ппооииссккаа??
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да от симптомите на ПМС. Ко-
ето доказва, че ПМС си е голямо
бреме, почти болест. 

„САМО НЕ ДНЕС...“ 
Сред мъжете е разпространено

мнението, че месечният цикъл е
любимото извинение на жените,
с което те отказват секс.  

32-годишната Мариана винаги
се е въздържала от полов акт
по време на мензис преди всичко
от практичност – за да не наца-
па всичко в кръв. Мисълта, че
ще нацапа партньора си с кръв
също я спира. 

А 29-годишната Елеонора си
признава, че при секс по време на
цикъл получава огромно удовол-
ствие. Странно, защото от
гледна точка на физиологията
максимално високо либидо при
жените се регистрира по време
на овулацията. Приливът на
сексуално желание по време на
менструация се обяснява по-
скоро практично – най-после
можеш да си позволиш секс, без
да се опасяваш от забременява-
не. А тази идея разкрепостява.

Много религии изискват
въздържание от полови контак-
ти в периода, когато жената е
„нечиста“. На практика това
въздържание предпазва не тол-
кова мъжа от „омърсяване“, кол-
кото здравето на самата жена.
Половите контакти по време на

месечен цикъл не са противопо-
казни, но крият опасност, защо-
то повърхността на матката
тогава е много уязвима и
рискът от различни инфекции е
повишен. Например вероятно-
стта да се заразиш със СПИН е
5 по-голяма през този период. 

ОТНОШЕНИЕТО

НА МЪЖЕТЕ

към месечния цикъл е проек-
ция на отношението им към
жената въобще, поясняват
психолозите. Ако мъжът при-
ема партньорката си такава,
каквато я е създала природа-
та, а именно като циклично
същество, значи е... истински
мъж.
Защото, каква по-мъжкарска
постъпка от тази да махнеш
с ръка: „Скъпа, разбирам защо
си нервна. Прощавам ти. Над
нещата съм. Чакам да ти ми-
не.“ Разбира се, тези думи ни-
кога не бива да се изричат на
глас, за да не унизят жената.
Но е хубаво да се внушават с
поведение. А това го владеят
само мъжете с широка кройка
– онези, в които си заслужава
да се влюбиш.

ЧЕРВЕНА 
УДИВИТЕЛНА!

Не само бременността може да
бъде причина да нямаш менструа-
ция. Тя може да не настъпи, кога-
то жената страда от анорексия
или пък е отслабнала рязко и за

кратко време с драстична диета.
Когато количеството на мазни-
ните в организма се понижи кри-
тично, умното тяло ги смята за
недостатъчно, за да овулира и да
осъществи зачатие. И съответ-
но не настъпва менструация.

Спирането на мензиса заради
интензивни тренировки е поз-
нато явление за много напълно
здрави спортистки. „Когато се
готвя за състезание, ми се нала-
га да тренирам при жесток ре-
жим – разказва 26-годишната
Ива, майстор на спорта по
спортна гимнастика. – Ако
менструацията ми спре, не се
чувствам по-малко женствена.
Знам, че съм абсолютно здрава.
И дори съм благодарна на тяло-
то си за това, че през този от-
говорен период не губя сили и
енергия заради мензиса. Когато
се върна към нормалния си ре-
жим на живот, цикълът ми от-
ново започва да идва нормално.“ 

ЖИВОТ 
БЕЗ ЦИКЪЛ

Яйцеклетките могат да пос-
лужат на жената не повече от
няколко пъти през целия є жи-
вот – когато тя реши да има
деца. През останало време ме-
сечният цикъл само є усложнява
живота. Защо в такъв случай
тя да не се раздели с него завина-
ги? „Менструацията ми се
струва съвършено безсмислена –
казва 38-годишната Ана. – Кол-

кото и да се опитвам по време
на месечен цикъл да се държа
така, сякаш нищо не се случва,
все не успявам. Ако можех да бъ-
да сигурна, че е абсолютно безв-
редно, с удоволствие бих се
отървала от тези месечни нево-
ли с помощта на медикаменти.“ 

Абсолютно естествено е же-
ланието на всяка жена да се осво-
боди от стреса и дискомфорта.
Без значение дали този стрес е
свързан с липсата, със забавяне-
то или с появата на месечния
цикъл. Една от ролите на меди-
цината е и да прави живота на
хората по-лесен. В Европа вече
от 10 години за жените над 40-
годишна възраст се предлагат
таблетки за спиране на мен-
струацията. Завинаги! А по-мла-
дите дами могат да се отърват
от месечния си цикъл, като из-
ползват противозачатъчни таб-
летки без прекъсване. Трябва
обаче да имат предвид, че ако
приемат тези хормонални хапче-
та без почивка в продължение на
пет и повече години, съществува
риск от потискане работата на
яйчниците и е възможно след то-
ва да им бъде трудно да забреме-
неят. Има и още един негативен
фактор, който трябва да се взе-
ме предвид – влиянието на хор-
моналните контрацептиви вър-
ху съсирването на кръвта. На не-
го трябва да обърнат внимание
най-вече жените, предразположе-
ни към варикоза. 

СЕКС ПО ВРЕМЕ НА МЕНЗИС?!  
„Веднъж присъствах на разговора между 2 момичета, които си обсъждаха
месечния цикъл – тампони, превръзки и всичко останало. Това е направо
отвратително. Мъжът не е длъжен да слуша такива идиотщини. Надявам
се, че никоя жена няма да ме помоли да правим любов, когато е в мензис.“

Димитър, 20-годишен, студент
„Безпокойството не води до нищо друго освен до задръжки – това
всъщност е неловкият момент, когато дамата е в мензис. Аз не виж-
дам никакви препятствия за правене на секс, ако жената го иска. Неза-
висимо дали е в мензис, или не е.“

Владимир, 30-годишен, програмист
„Какво мисля за месечния цикъл? А защо аз трябва да мисля за това? Аз
съм мъж. Смятам, че жената не бива да посвещава мъжа в разни супе-
ринтимни детайли. Истинската женственост според мен се състои в
умението да направиш всичко така, че мъжът въобще да не бъде инфор-
миран за подобни неща.“

Александър, 27-годишен, военен
„Майка ми твърдеше, че менструацията є станала много тежка за по-
насяне, след като ме родила. Тя обичаше да разказва за своите болки и
страдания и изискваше от мен да я слушам с особено внимание и даже
уважение. Аз възприемах това като задължение и с чувство на вина.
След време разбрах, че не всички жени са еднакви в това отношение. И
слава богу, защото иначе щях да развия космическо чувство за вина.“

Асен, 27-годишен, журналист

МЪЖКИ ПРИКАЗКИ

КОЛИчЕСТВОТО ИЗХВЪРЛЕНА КРЪВ

По време на съзряване на яйцеклет-
ката матката се изпълва с кръв, а
покриващата я тъкан се разраства,
така че да е готова да приема тази
яйцеклетка, в случай че бъде опло-
дена. Ако в продължение на 7 дни
не последва оплождане, яйцеклет-
ката се разрушава. Тъканта от
стената на матката се излющва и
се изхвърля с потока кръв.
Количеството на менструационна-
та кръвозагуба зависи от продъл-
жителността и силата на
менструалното кръвотечение. При
менструация жената губи средно
50–100 г кръв. Кръвозагубата обаче
изглежда по-голяма, тъй като към
менструалната кръв са примесени и
секрети от матката и влагалище-
то, които придават на кръвта кафеникав и слузест вид.
Кръвозагубата протича със слабо начало, постепенно засилване,
постепенно отслабване и край. Бурното начало или протичане го-
ворят за някакви проблеми.
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Е
гиптяни, маи, инки –
древните цивилизации
почитали слънцето ка-
то извор на всички бла-

га. Знаменитият Сфинкс бил
въздигнат като въплъщение на
бог Ра, слънцето творец. И в
древна Гърция, и в древен Рим се
прекланяли пред слънчевите бо-
гове Хелиос и Юпитер. Всеки
античен монумент с култово
предназнчение се е строял в
такъв вид, че да може от него
да се наблюдава възходът на го-
лямото небесно светило през
„свещена врата“ – специална ар-
ка или отвор в стената. 

КУЛТ 
КЪМ СВЕТЛИНАТА

Всички езически религии праз-
нували възраждането на слънце-
то в края на декември, в деня на
зимното слънцестоене. В много
езици съществуват съждения,
придаващи позитивно значение
на думата „светлина“: „Дете-
то дойде на бял свят.“, „свет-
лина в края на тунела“, „прос-
ветление“ и „светъл човек“. 

Няма нищо чудно в култа към
светлината. От биологична
гледна точка ние сме дневни
същества (защото сме актив-
ни денем) и съществуването
ни пряко зависи от слънцето.
Неговата светлина ни позволя-
ва да се ориентираме в прост-
ранството и да получаваме ес-
тетическа наслада от форми-
те и цветовете в окръжаваща-
та ни среда. 

РОДЕНИ 
НА ЕКВАТОРА

Практически ние усещаме
слънчевите лъчи на тактилно
равнище, като ласкаво докосва-
не до кожата. Възможно е това
да е свързано с факта, че наши-
те далечни прадеди са живели в
Африка, където температура-
та на околната среда е близка

до температурата на тялото.
„Ние не знаем какъв точно е бил
цветът на кожата на гомини-
дите, първите видове, които са
ходели изправени, появили се
преди примерно пет милиона го-
дини на територията на Афри-
ка – коментира генетикът
Светлана Боринска в една своя
статия. – Предполагаме, че
той по-скоро е бил мургав зара-
ди интензивното слънчево
излъчване. Неголяма част от
африканците излязла от преде-
лите на континента и дала на-
чалото на други раси. Приспосо-
бявайки се към все по-ниското
ниво на слънчево излъчване, чо-
вешкият организъм претърпял
мутации – кожата и косата
станали все по-светли. 70 хиля-
ди години преди Христа наши-
те предци се разселили толкова
далеч от екватора, че им пот-
рябвало даже и облекло – слън-
чевата топлина била вече не-
достатъчна, за да поддържа

комфорта на телесната им
температура.“ 

Ние отдавна сме збравили за
това, какво е да живееш без
дрехи, но изпитваме неописуе-
мо удоволствие, когато разго-
лим тялото си и го подложим
на ласките на слънчевите лъчи. 

СЕЗОННО 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Нашите биологични ритми са
циклични и са свързани с редува-
нето на деня и нощта. „Именно
сутрин, между 6.00 и 8.00 ч., на-
шата чувствителност към
света достига своя максимум,
а организмът ни се самопрогра-
мира за предстоящите 24 часа
– обяснява Оливие Крудон,
френски лекар, хронобиолог. –
През зимата човек се зарежда
само с 2,5 хиляди светлинни
единици дневно, а когато по цял
ден е затворен в някое помеще-
ние – още по-малко. През про-
летта количеството на свет-

линните единици, които получа-
ваме, е между 7 и 10 хиляди.
През зимата ни се налага да
свършваме работа доста време
след залеза на слънцето и съот-
ветно светлинната стимула-
ция се явява твърде недос-
татъчна за организма.“ 

Ето защо през зимата хората
са в по-лошо настроение, по-
често страдат от безсъние и
по-често се оплакват от лошо
храносмилане. Всички тези оп-
лаквания и проблеми изчезват
от само себе си с увеличаване-
то на продължителността на
слънцегреенето през деня. Нес-
лучайно ние преживяваме
настъпването на пролетта и
като момент на емоционално
пробуждане. През този сезон
ние почти се събуждаме заедно
със слънцето и заспиваме с
настъпването на тъмнината. 

НАЙ-ДОБРИЯТ 
АНТИДЕПРЕСАНТ

Слънчевото излъчване стиму-
лира производството на ендор-
фини – хормоните на удовол-
ствието. Затова се смята, че
слънчевата свтлина е най-ефек-
тивният антидепресант. Пози-
тивното влияние на голямото
светило се простира и върху
човешките междуличностни
отношения. Както студеното
време навън ни подтиква да се
затворим на топло вкъщи, така
слънчевото – точно обратно –
ни приканва да излизаме по-чес-
то навън. Не сте ли забелязали,
че през пролетта и през лято-
то създаваме повече нови прия-
телства и общуваме по-леко с
другите? Това до голяма степен
го дължим на слънцето. 

„Визуализацията на слънцето
помага много в психотерапията
– обяснява психологът Юлия
Зудина. – Неговата светлина
разсейва сянката на неуверено-
стта, тревогите и страха. Тя е

БИОРИ
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ООтт  ллююббоовв  ккъъмм
ССЛЛЪЪННЦЦЕЕТТОО

ООтт  ллююббоовв  ккъъмм
ССЛЛЪЪННЦЦЕЕТТОО
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VIRGINIA by KWIAT – 
слънчеви очила за естети
Виргиния Здравкова и KWIAT лансираха 25 мо-
дела на 3 континента. 
Летните аксесоари са съчетание на моден
блясък и високи технологии. Колекцията е раз-
работена за хора естети. Очилата с българска-
та марка VIRGINIA by KWIAT се появиха еднов-
ременно в 5 световни модни центъра – Москва,
Дубай, Лос Анджелис, Лас Вегас, Амстердам – и
в бутиците на дизайнерката. Различни по форма
червени, златни, сребърни, черни и хамелеонови
кристали Swarovski според цвета на рамките

правят моделите неповторими. Всяко камъче е
поставено ръчно. 
Модните тенденции включват метални и
пластмасови рамки в комбинация със светли,
тъмни, преливащи се и огледални стъкла. Акту-
ални са съчетанията на златни и сребърни рам-
ки с тъмни стъкла или червени пластмасови
рамки с черни стъкла. Част от моделите е пок-
рита със специална кожа – хит за лятото.
Стъклата са с устойчивост на напукване, над-
раскване и счупване. Те осигуряват пълно елими-
ниране на затрудняващите нормалното вижда-
не светлинни отблясъци, както и оптимална за-
щита пред вредните UVA, UVB и UVC лъчения. 

îîää íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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сила, побеждаваща хаоса. Слън-
цето е един от неизменно най-
позитивните архетипи, то е
топлото жизнено начало. Визу-
ализацията на кръга, който се
явява древен символ на слънце-
то, създава чувство на защите-
ност, пълнота и хармония.“

ПЛАЖУВАНЕ,
НО РАЗУМНО

Времето, прекарано на плажа,
е нещо като антистрес те-
рапия. Психотерапевтите
препоръчват на плажа да се
диша бавно, а погледът да се
плъзга по морската повъ-
рхност нефокусирано. Това е
един вид релаксираща техни-
ка. Положителното въздей-
ствие се усилва от ефекта
на цветотерапията. Водата
поглъща стимулиращите и
ободряващите ни червени
цветове от спектъра и от-
разява сините, успокояващи
нервната система и цялото
тяло. Затова, когато гледаме
дълго морето, се изпълваме с
мир и спокойствие.

СЛЪНЧЕВИЯТ 
ВИТАМИН

Под действието на ултравио-
летовите лъчи нашата кожа из-
работва витамин D, който
възпрепятства отмиването на
калция от костите и зъбите,
защитава сърцето и съдовете и
предотвратява някои ракови
заболявания. Благодарение на
този витамин меланинът се
разпределя равномерно по кожа-
та и тя се сдобива с перфектен
златист загар. „Добре е ръцете,
лицето и краката да се излагат
на слънце без никаква защита по
5–10 минути 2–3 пъти на ден –

препоръчва професор Майкъл
Холик от Бостънската висша
медицинска школа, един от най-
авторитетните изследователи
на витамин Д в света и автор
на повече от 100 научни статии
по темата. – Добре е също то-
ва да става в часовете преди
обяд или в късния следобед.“
Професор Холик смята, че ние
бихме извличали само ползи от
слънцето, ако го „използваме“
начесто и по малко. 

РИСК 
И УДОВОЛСТВИЕ

Ултравиолетът е невидима
нисковълнова част от спектъра
на слънчевото излъчване. В зави-

симост от дължината на вълна-
та ултравиолетовите лъчи се де-
лят на три типа: А, В и С. Най-
вредните, С лъчите (UVC), прак-
тически не достигат повърхно-
стта на Земята и изцяло се
поглъщат от озоновия слой. Улт-
равиолетовите лъчи от тип В
(UVB) не само стимулират клет-
ките да произвеждат меланин, но
и предизвикват зачервявания на
кожата, които понякога са пър-
вите призанци на слънчево изга-
ряне. Механизмът на действие на
UVB лъчите е изследван още в
средата на миналия век. Тогава са
били изобретени и първите слън-
цезащитни средства на основа-
та на минерални филтри – окси-

дов титан и цинк, които отразя-
ват част от ултравиолетовия
спектър, но основно UVB лъчите.
Тогава влязъл в обращение и ин-
дексът SPF (Sun Protecting
Factor), който показва колко пъ-
ти е отслабено въздействието
от излъчването на В лъчите при
използване на съответното за-
щитно средство. Що се отнася
до лъчите от тип А (UVA), те
притежават още по-голяма спо-
собност на проникване от В лъ-
чите. Дрехите не могат да ги
спрат, те минават през стъкло и
през всякакви други бариери и
действат на кожата през цялата
година. „Днес съвсем очевидно е
доказано, че именно ултравиоле-
товите лъчи от тип А проник-
ват чрез епидермиса в дълбокия
слой на кожата и предизвикват
разрушение на колагена и еласти-
на, както също и че провокират
появата на пигментации и преж-
девременни бръчки – обяснява
Марина Каманина, дерматолог в
световноизвестна козметична
компания. – През 90-те години
учените се заеха с откриването
на защита от UVA излъчването.
Всички възможни вещества, кои-
то поглъщат този тип излъчва-
не, се оказаха или нестабилни, или
пък не се съчетаваха добре с
филтрите на В лъчите. Затова
първостепенна задача стана син-
тезирането на особена молекула,
която да поглъща ултравиолето-
вите лъчи от всички типове.“ 

Няколко години по-рано в ла-
бораторията на компанията на
Каманина бил създаден универ-
сален фотостабилен филтър,
който поглъща и А, и В ултрави-
олетовите лъчи. 

ЗАЩИТНА СТРАТЕГИЯ В ТРИ ТОчКИ

1Трябва да се ограничи времето за излагане на слънце в първите
дни на отпуската. Злоупотребата със слънце през първите дни

понижава имунитета и затруднява аклиматизацията на организма. 

2Трябва да се избягва прякото излагане на слънчеви лъчи във вре-
мето от 11.00 до 15.00 ч., когато интензивността на лъчение-

то достига своя максимум. 

3Обръщайте внимание на отразяващата сила на водната по-
върхност. Колкото по-силно е отражението, толкова по-сигур-

но ултравиолетът прониква в нашата кожа. В такива случаи е доб-
ре да се съкрати времето за пребиваване около съответния воден
басейн. 

Пирамидата на Слънцето 
в Мексико, построена от маите
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Началото бе поставено през 1997 г. Единствената компания
в България, през този период производител на качествени
разтворими витамини, и Съюзът по аеробика поеха съвме-

стно по пътя на едно дългосрочно сътрудничество. С течение на
годините SupraVit спонсорира различни прояви на момчета и мо-
мичета, превърнали спорта в свое поприще. 
Днес витамините и хранителните добавки SupraVit освен в тре-
нировъчната зала съпътстват спортистите ни и в техния личен
живот. Подготовката на Световната купа по аеробика, чийто ге-
нерален спонсор отново е SupraVit, включваше както много вита-
мини, така и прием на SupraVit L-Carnitine (енергия за тялото!) и
SupraVit Beauty (за здрави коса, кожа и нокти!).
Събитието – Световната купа за юноши и девойки 2007 г. – се със-
тоя на 27, 28 и 29 април 2007 г. в хотел „Самоков“ – Боровец. Негов
домакин бе българският съюз по аеробика. В първенството взеха
участие състезатели от Австралия, Австрия, Чехия, Франция, Пор-
тугалия, Гърция, Унгария, Исландия, Израел, Италия, Япония, Монго-
лия, Испания, България, Словакия, Русия и много други държави.

SupraVit
и Съюз по аеробика – България
SupraVit
и Съюз по аеробика – България

10 ГОДИНИ ПРИЯТЕЛСТВО 
И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ



О
тключващите фактори
за заболяването са някои
инфекции, усложнени иму-
низации, психични и трав-

матични увреждания, както и
лоши хранителни навици и
затлъстяването.

Децата боледуват предимно
от инсулинозависимата фор-
ма на захарната болест. Пове-
чето от малките пациенти са
с доживотна зависимост от
екзогенен инсулин (инсулин с
външен произход).

В миналото неинсулинозависи-
мата форма на захарната бо-
лест се е срещала рядко при де-
цата. Но сега поради затлъстя-
ването повече от 20% от паци-
ентите в детска възраст са с
неинсулинозависима форма на
захарната болест.

Страшна 
статистика

Статистическите данни от
много страни показват, че през
последните 20 години заболевае-
мостта от инсулинозависимата
захарна болест се е удвоила. В
САЩ 3 на 1000 деца до 20-го-
дишната си възраст развиват
инсулинозависима захарна бо-
лест. Заболеваемостта се уве-
личава главно до средата на пу-
бертета, след което намалява.
Има съобщения за бимодално ва-
риране – първият връх е в ранно-
то детство (през периода меж-
ду 4- и 6-годишна възраст), а
вторият – в ранния пубертет

(през периода между 10- и 14-го-
дишна възраст). Според статис-
тическите данни най-висок е
процентът на заболеваемост от
инсулинозависимата захарна бо-
лест при бялата раса. Китайци-
те са с най-нисък процент болни
от инсулинозависим диабет.

Патофизиология 
Захарната болест е хронично

разстройство на метаболизма
(обмяната на веществата в чо-
вешкия организъм), причинено
от абсолютна или относител-
на недостатъчност на инсулин,
който се произвежда от панк-
реаса. Инсулинът е основен хор-
мон, участващ в обмяната на
въглехидратите, мазнините и
протеините в човешкия орга-
низъм. Той е в състояние да по-
нижи нивото на кръвната захар
(глюкозата в кръвта). Освен
това инсулинът стимулира
превръщането на глюкозата в
гликоген, който се отлага в
черния дроб и мускулите като
въглехидратен запас. Той съ-
щевременно задържа и осво-
бождаването на глюкоза от
чернодробния гликоген, т.е.
задържа гликогенолизата. Инсу-
линът забавя разграждането на
мазнините до триглицериди,
мастни киселини и кетони. В
допълнение този важен хормон
забавя разграждането на про-
теини, необходими за производ-
ството на глюкоза, т.е. забавя
глюконеогенезата.

При инсулинов 
дефицит 

независимо от неговото есте-
ство, усвояването на глюкоза-
та в тъканите се нарушава.
Увеличаването на концентраци-
ята на глюкозата в кръвта (хи-
пергликемия) причинява осмо-
тична диуреза (полиурия). Бъб-
реците не могат да реабсорби-
рат излишния глюкозен товар,
причиняващ глюкозоурия. Загу-
бата на голямо количество те-
лесни течности засилва жажда-
та и предизвиква поемането на
компенсаторно количество во-
да (полидипсия). Нарушеното
усвояване на глюкозата причи-
нява компенсаторно усилено
разграждане на протеини и маз-
нини. Това води до увеличаване
на кетогенезата (производ-
ството на кетонови тела в ор-
ганизма), до намаляване на те-
лесната маса (автофагия) и до
увеличаване на консумацията на
храна (полифагия).

Клинична картина 
Особеностите на детския диа-

бет са фамилната обремене-
ност, острото начало на боле-
стта и бързото прогресиране на
симптомите є. Децата изпадат
в кетоацидоза. Първите симп-
томи, обикновено необичайни,
трябва да се вземат предвид
при всяко дете и кърмаче, защо-
то, ако се забави диагностици-
рането, рискът от смъртност

при тях е най-висок.
При кърмачетата симптоми-

те могат да са тежък обрив от
памперсите, силно изразена
жажда, повръщане и постоянно
мокри памперси. Някои деца се
оплакват от обща отпадна-
лост, главоболие и слабост.
Апетитът невинаги е намален,
но 2/3 от болните губят от
телесната си маса. Децата мо-
гат да станат раздразнителни.
Успеваемостта им в училище
се влошава. Честото уриниране
(полиурия) е характерен приз-
нак, особено при децата с пре-
дишна континенция. Този симп-
том лесно се наблюдава при бе-
бетата поради естествения
висок прием на течности и по-
ради използването на памперси.

Децата с начална
форма на диабет 

нямат специфични клинични
симптоми освен отпадналост и
лека дехидратация. При медици-
нски преглед може да се устано-
вят симптоми, свързани с други
автоимунни ендокринопатии,
които са широко разпростране-
ни сред малките пациенти с ин-
сулинозависима захарна болест.
Това са заболявания на щито-
видната жлеза със симптоми на
свръхенергичност или обратно-
то – спад на енергичността,
съпътстван от увеличена гуша.

Хипергликемията засяга иму-
нитета и прави детето по-по-
датливо на инфекции, особено
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ЧИЧО

ДОКТО
Р

Захарната болест
в детска възраст

Захарната болест
в детска възраст

Диабетът е една от най-разпространените 
ендокринопатии при децата. Етиологията на 
заболяването не е напълно изяснена. Но при 

половината от болните деца е установена генетична
(наследствена) обремененост. 
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на пикочоотделителната сис-
тема, кожата и дихателната
система.

Инсулинозависимата форма на
захарната болест започва най-
често с големите симптоми на
болестта – полиурия, полидип-
сия, автофагия, полифагия. Ако
заболяването не бъде диагнос-
тицирано навреме, се развива
диабетна кетоацидозна кома.
Без инсулин дете с инсулиноза-
висима захарна болест посте-
пенно се изтощава, отпада и
накрая умира от диабетна ке-
тоацидоза.

Усложнения 
При инсулинозависимата за-

харна болест усложненията се
класифицират в три основни
групи: остри усложнения, хро-
нични усложнения и усложнения,
причинени от свързани с диабе-
та автоимунни заболявания.
ОСТРИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ са
следствие от трудното под-
държане на баланса между инсу-
линовата терапия, диетичното
хранене и двигателния режим.

Те включват хипогликемията,
хипергликемията и диабетната
кетоацидоза.
ХРОНИЧНИТЕ УСЛОЖНЕ-
НИЯ възникват в резултат на
продължителната хиперглике-
мия и други последствия от ин-
сулиновия дефицит. Те са ката-
ракта, прогресивна бъбречна не-
достатъчност, ранно заболява-
не на коронарната артерия, за-
боляване на периферната кръво-
носна система, увеличен риск
от инфекции. Макар хронични-
те усложнения да са редки в
детската възраст, диабетът
трябва да се контролира, за да
се предотвратят усложнения-
та в по-късна възраст. По-ран-
ната поява на усложнения зави-
си от взаимодействието на
факторите генетична обреме-
неност, начин на живот (пуше-
не, диета, двигателен режим),
пубертетен статус и пол. Ка-
тарактата може да представ-
лява проблем, особено при мо-
мичетата с продължителен
симптом на лека форма на хипе-
ргликемия.

СВЪРЗАНИТЕ С ИНСУЛИ-
НОЗАВИСИМАТА ЗАХАРНА
БОЛЕСТ АВТОИМУННИ ЗА-
БОЛЯВАНИЯ се срещат чес-
то при децата. Някои автои-
мунни заболявания предхождат
захарната болест, а други мо-
гат да се развият по-късно.

Повечето случаи на инсулино-
зависимата захарна болест
(95%) се дължат на взаимодей-
ствието на факторите на
околната среда с генетичната
обремененост на човека. В ре-
зултат на това взаимодей-
ствие се развива автоимунно
заболяване, което е насочено
към клетките в панкреаса, про-
извеждащи инсулин.

Лечение 
Главната цел на лечението е да

се нормализират нарушенията
във въглехидратната, белтъч-
ната и мастната обмяна. Лече-
нието на диабета започва след
уточняване на инсулиновия де-
фицит в болнично заведение. То
е комплексно. Включва диета,
двигателен режим и при необ-

ходимост – медикаменти. Ди-
етолечението трябва да осигу-
ри енергийните нужди на орга-
низма в съответствие с възра-
стта на детето.

При децата от 1- до 4-годиш-
на възраст смъртта от диа-
бетна кетоацидоза може да
настъпи по време на диагнос-
тицирането.

Юношите също са много рис-
кова група. Повечето смъртни
случаи на тази възраст се дъл-
жат на ненавременна диагноза
или на неправилна терапия с
последващ церебрален оток по
време на лечението на диабет-
ната кетоацидоза. Летален е
изходът и при нелекуване на хи-
погликемията. С лечението на
кетоацидозата се цели да се
възстанови нормалната обмяна
в организма, като се преодоле-
ят тежката инсулинова недос-
татъчност и водно-солевите
загуби. Децата с кетоацидоза
се транспортират по спеш-
ност и се лекуват в болнично
заведение.

Цветина ЦАКОВА
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От другата страна 
на матрицата

От другата страна 
на матрицата

ХИПНОЗАТА – „СПЕЦИАЛИТЕТЪТ“ НА ИВО ВЕЛИЧКОВ

К
огато срещнах хипно-
терапевта Иво Ве-
личков, знаех за него
само, че е връх в сво-

ята професия. По-късно от раз-
говора ни разбрах, че благодаре-
ние на психотерапията съще-
ствува магическо и изненадва-
що утвърждаване на един друг
свят, на един различен свят,
живеещ в теб и в мен, който не
е нищо друго освен място, къде-
то можем да изразим по-добре
потенциала на своята същ-
ност. Научих и друго – че хипно-
зата е едно пътуване към душа-
та на човека. Не ми стана ясно
с кои точно думи Иво Величков
отваря вратата към
подсъзнанието, осъ-
дено да е невидимо
и неуловимо за
повечето от
нас. Но е факт,
че много хора
разчитат на не-
говите терапев-
тични способнос-
ти. Доброволно се
оставят в ръцете му,
позволявайки му да открехне
тяхната тайнствена вратичка

към безсъзнателната част от
психиката им, за да им въздей-
ства благотворно за по-пълно-
ценната им себереализация. 

Самият Иво Величков призна-
ва, че при него в Асеновград, къ-
дето живее почти извън града

идват за помощ

чувствителните 

хора

Не зная дали философията или
знанията по психология, които
е натрупал в София, са го под-
тикнали да завърши клинична
хипноза в Лондон. Но знам, че
Иво Величков е посветен на су-
бективното, на дълбините на

всеки отделен човек,
който се представя

пред него като
„частен въпрос“.
За него психоте-
рапията е об-
щуване между
двама души с

цел коригиране
дори и на нещо

много незначително
в поведението на пациен-

та. Такъв бил по думите му слу-
чаят със световната ни шам-

пионка Светла Дамянова. Тя пе-
чели златен медал по вдигане на
тежести през 2000 г. в
Орландо, Флорида,
именно благодаре-
ние на психоте-
рапията с хип-
ноза и работата
на Иво като не-
ин личен трень-
ор. Давам си
сметка, колко са
важни личната мо-
тивация, позитивното
мислене, концентрацията на
вниманието и контролът над
поведението, за да може всяка
работа да даде значителни ре-
зултати. Това обаче не е всичко.
Нужно е вдъхновение и Иво Ве-
личков го черпи с пълни шепи от
езотериката, мистиката, бой-
ните изкуства и източната ду-
ховна култура. Два пъти той
пътува до остров Бали, Индо-
незия, за да открие магическо-
то в психическите процеси. 

Иво Величков 

има своя мисия 

и по думите му единственото
предизвикателство, което си

струва, е „да направя по-сигур-
ни крачките на някой човек по

неговия път в живота“. 
След книгата си
„Хипнозата“, коя-

то излезе у нас
през 2001 г. и
още същата го-
дина се появи в
Лондон, той из-

дава много от
хипнотерапевти-

чните си сеанси на
компактдискове на анг-

лийски език (виж аmazon.com на
адрес Ivo Velli). Преди тазго-
дишното си заминаване за ост-
ров Бали Иво Величков се съгла-
си да даде специално интервю за
читателите на списание „Бела“. 
– Защо да вярваме на психоте-
рапията, която използва хип-
нозата за лечение?
– Допреди 100 години психоте-
рапията не е съществувала ка-
то професия. А хората са имали
същите проблеми, каквито
имат и днес, макар и в друг кон-
текст на културата и на бита.
Имали са също така спадове на
духа. Но са ги решавали с по-
мощта на попа, на приятелите,

„На нас 

ни пречат 

повече нещата, 

които знаем, а не

онези, които 

не знаем.“

„Махни

„аз“-а, и в тази

вселена ставаш

точно толкова 

голям, колкото си,

а не колкото си

мислиш.“
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при закупуване на продукт 

в магазините 

�

на неволята или са ги оставяли
да се решат от само себе си.
Стотиците терапевтични ме-
тоди – дългосрочни и краткос-
рочни, – като психоанализа, хип-
нотерапия, музикотерапия, се-
мейна терапия, ериксонианска
хипноза, гещалт плюс даже
прийомите на врачките и баяч-
ките и медитацията целят
един и същ ефект. Само че всеки
от тези методи е подходящ за
определен човек или за опреде-
лена група от хора. Може да
звучи еретично, но основният
фактор в психотерапията си
остава терапевтът. Независи-
мо какъв е пътят, методът,
който той използва. 
– Какво точно представлява
психотерапията?
– Психотерапията не е панацея.
Тя е подходяща за някои хора.
Реалните проблеми не могат да
имат изкуствено решение. Реал-
ността винаги е извън учебника.
А психотерапия е да се съберат
двама души и да влязат в кому-
никация. Подреждайки външния
свят, ние подреждаме вътреш-
ния. Това също е психотерапия.
Ако човек е скроен по-широко,
може да му се въздейства и с по-
широкодиапазонна психотера-
певтична намеса. Психотера-
пия е да се стигне до реален кон-
такт, да се влезе в мисленето на
пациента, да се промени посока-
та на това мислене и дори то да
се върне назад в миналото. Пос-
ледното вече е хипноза – метод,
който използва естествените
механизми на човешката психи-
ка, за да лекува. Целта е да се
даде възможност на пациента
да разкрие целия потенциал,
който носи. Хипнозата е път да
стигнем до повече реалности
вътре в себе си. 
– Може ли чрез хипноза да

променим себе си?
– Човекът е динамична система,
не е статукво. Няма избор да
стои на едно място, защото, ако
не се променя – деградира. Хип-
нозата е път към цялостния чо-
вешки потенциал. Всеки човек
развива в себе си няколко нива –
физическо, за да има физическо
здраве, интелектуално, за да мо-
же да мисли логически, емоцио-
нално, за да чувствата. Развива
и духовни качества, които са ед-
на съвсем друга категория. Най-
хубавото, с което все по-често
се сблъсквам в практиката си, е,
че техническият прогрес дава
възможност на хората да разпо-
лагат с повече свободно време и
да го използват за вглеждане в
себе си, за търсене на духовното
в себе си и в света. Естествени-
ят стремеж на всеки от нас е да
се научи как да живее, за да има
повече смисъл и удоволствия в
живота му. Да натрупа социа-
лен опит. Стига този опит да не
обслужва нездравото его. Егото
е голяма уловка. Особено за успе-
лите хора. Има една мисъл на
Оскар Уайлд: „Успехът няма цел.
Успехът е самоцел, която го
обезсмисля.“ По-разбираемо зву-
чи една индийска приказка. При
един мъдрец отишъл един човек и
казал: „Аз искам сила!“ Отго-
ворът на мъдреца бил: „Махни
„аз“, махни „искам“ и имаш сила!“
Да, махни „аз“-а, и в тази вселе-
на ставаш точно толкова голям,
колкото си, а не колкото си мис-
лиш.
– Как да разберем по-добре са-
мите себе си?
– Единственият начин е чрез
преживяванията. И чрез надс-
качане на границата на
собствените си възможности.
Именно граничните състояния,
когато си на ръба на едно реше-

Цитати от „ХИПНОЗАТА“

�
„Ние винаги водим един
вътрешен диалог със се-

бе си. На базата на опита
си например си казваме кое е
реално и кое – не, кое е така
и кое – не, и все пак продъл-
жаваме да си задаваме въп-
роса, дали сме прави в убеж-
денията си. По време на сън
или транс този вътрешен диалог е прекъснат поради отсъствие-
то на съзнанието, което го поддържа, и в такова състояние це-
лият ни психически потенциал може да бъде концентриран само
върху една идея или обект – едно невероятно постижение на на-
шето възприятие, тъй като само в този случай възприемаме не-
щата такива, каквито са, а не такива, каквито ни ги представя
по-малката част от психиката ни – нашето обучено от заобика-
лящата ни среда съзнание.“

�
„Но това, което трябва да знаем, е, че когато човек е в
транс, тогава доминира неговото подсъзнание. Затова и ко-

гато успеем по някакъв начин да отнемем господстващата роля
на съзнанието у някого и това ни даде достъп до безсъзнателна-
та част от психическото му функциониране, можем да кажем, че
сме въвели този човек в транс. Ако знаем и как да контролираме
този транс, тогава можем да кажем, че е налице хипноза.“

�
„На хипнозата често се гледа с недоверие, със страх или пък
с прекалено големи очаквания. Малко са тези, които осъзна-

ват колко несправедливо е оценяван, подценяван или надценяван
този съпровождащ ни през цялата човешка история феномен.“

�
„Трябва да си дадем сметка, че почти всички психологически
проблеми всъщност представляват проблеми в комуникация-

та – комуникация не само с другите, но и със себе си. Затова
скалпелът на психотерапевта са думите, а операцията всъщ-
ност представлява прецизна целенасочена комуникация, стремя-
ща се да помогне на човека да обогати алтернативите си и в съ-
щото време да преоткрие вече съществуващите в него самия на-
чини за справяне с проблемни ситуации.“

�
„Истинската хипноза не е постоянно обогатяване на репер-
тоара на индукционни техники (това е лесната част), нито

пък придобиване на способност да влияеш на другите. Истинска-
та хипноза не е хоби или професия. Истинската хипноза помага
на този, който се занимава с нея, да постигне себереализация.
Истинската хипноза е начин на живот, почти алхимично транс-
формиращ практикуващия в постоянно еволюираща личност,
оказваща (дори и несъзнателно) благотворно влияние върху зао-
бикалящите го. Истинската хипноза не е цел, а средство, пома-
гащо ни да станем по-добри.“



Persil Gold прави 
невъзможното 
възможно
Формулата на новия перилен препа-
рат Persil Gold, разработен от
Henkel, съдържа съставка, активно
премахваща всякакви петна. Осо-
бено ефективна е тя в борбата с
петната от мазнини и бои. Persil
Gold действа и при температура
30 °С, така че прането може да бъ-
де предпазено от износването и
скъсването, причинявани от пране-
то при висока температура. 
Петната, доскоро определяни ка-
то невъзможни за премахване – от
ръжда, маркери, боя за коса, – мо-
гат да бъдат отстранени завинаги.
За перфектен резултат е необхо-
димо те да бъдат изпрани до един

час от замърсяването при темпе-
ратура 60 °С с 200 г Persil Gold. 

Новият перилен препарат се пред-
лага в два варианта: Persil Gold
Green Power и Persil Gold Freshness
by Silan. 

Програма NATURA
SANAT приключи
Първите 170 фармацевт-консул-
танти по хранителни добавки се
дипломираха успешно и са готови
по-качествено да консултират
своите клиенти по въпросите,
свързани с темата. Четиримодул-
ната програма е уникален по рода
си проект между представители
на академичното фармацевтично
образование, националните екс-
перти по хигиена, медицинската
екология и хранене и представите-
ли на индустрията. NATURA
SANAT е програма на Фармацевти-

чен факултет към МА–София
„ФАРМА НОРД“ (европейски лидер
в производството на висококаче-
ствени хранителни добавки, про-
изведени по „Добрата производ-
ствена практика за лекарства“) и
един от водещите търговци на ед-
ро с лекарства и хранителни до-
бавки СТИНГ АД. Целта на прог-
рамата е да обучи фармацевтите,
така че те да могат да дават по-
адекватни и професионални съве-
ти към потребителите по тема-
та хранителни добавки. Аптеки-
те, в които има такъв консул-
тант, ще разпознаете по зеления
стикер с логото на програмата
NATURA SANAT – хаванче с две лис-
та гинко билоба, символ на фарма-
цевтичния подход при препоръчва-
нето на хранителни добавки. 
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ние например или на една опас-
ност, ти помагат да се само-
опознаеш. Как да разбереш дали
си смел, ако не си бил в истинс-
ка ситуация на опасност? При
мен като хипнотерапевт идват
повече чувствителни хора. За-
коравелите и загрубелите ня-
мат нужда от помощта ми.
Чувствителните идват със
своите преживявания, зависи-
мости от лекарства, алкохол,
храна, с най-различни фобии.
Мисля обаче, че особената при-
вилегия на тази професия е, че
ти дава възможност да рабо-
тиш с човека, а не с фобиите му. 
– Може ли да се лекува душа-
та?
– Единственото лекарство за
душата – това е истината! Ис-
тината е пътят. Човек има
шанс да започне нещо ново чак
след като преживее истината.
Преди това няма. Любовта е
целта. Съзнателно или не, един-
ственото нещо, което търсим, е
любов. Любовта е най-положи-
телната енергия. Тя изключва
всичко отрицателно, всички не-
гативни емоции. Където има
любов, няма грях. Човек има
нужда да е епицентър на тази
любов, да разпространява това
чувство в голям диапазон около
себе си. Можеш да обичаш човек,
мисия, изкуство... Любовта е
съдържанието на всичко. Кога-
то има любов, човек се чувства
реализиран. Това е природен за-

кон. Тогава на заден план оста-
ват всички дреболии – страхът,
стресът, депресията, зависи-
мостите. Любовта е най-ефек-
тивното лекарство за душата.
– Естествено, така стигаме
до вярата в бога, нали? 
– Науката е път към бога. Тя не
е против бог. Най-висшето
обяснение на физиците е, че
всичко във вселената е бог.
Трябва да допуснем бога до себе
си. Нямаме друг избор.
– Защо те вълнува толкова
мистичната школа „Санди

Мурти“ на ост-
ров Бали в Ин-
донезия? Вече
два пъти посе-
щаваш това
т а й н с т в е н о
място...
– За мен това е вдъх-
новяващо преживяване.
Въздухът там е напоен с нещо
магическо, с другост. Дава мно-
го енергия. Говорят за „Санди
Мурти“ като за магьосническа
школа. Първите думи, които чу-
ваш на острова, са: „Няма чер-

на магия, има
черни навици.“
Феномен според
терминология-
та на философи-

ята е това, кое-
то наблюдаваш, но

не можеш да обяс-
ниш. „Санди Мурти“ мо-

же да бъде разбрана само с въ-
ображението. Като познание се
предава под формата на бойно
изкуство за самозащита и за за-
щита на семейството. На Бали
хипнозата е много повече от
това, което си мислим. Явно
трябва да стигнем до някакво
базисно съзнание за нещата.
Достатъчно е да насочиш
мисълта си към някого, за да го
въведеш в хипноза. Принципът е
обаче намерението на човек да
бъде толкова концентрирано и
силно, че да случва нещата. Не-
обходимо е обаче намерението
да бъде чисто, т.е. свободно от
страх и амбиция. Това е нещо
от другата страна на матрица-
та. Нещо отвъд съзнанието. То-
ва вече е обръщане към духа. То
не се учи като техника, а е въп-
рос на работа с духа. Да прес-
кочиш границите си, да превъз-
могнеш себе си, да имаш достъп
до реалности, различни от тези,
които познаваш. В крайна
сметка и психотерапията цели
да направи душата по-добра.

Интервю на Нели ЦОНЕВА
Снимки Личен архив 

„Където има любов,

няма грях.“
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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
ЧАСЪ

Т 
НА

ПСИ
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– ?!
– Какво мислиш? 
– Чудя се откъде ти дойде
наум да говорим за завистта
сега. 
– Не ми е дошло сега. От някол-
ко дни съм решил да говорим за

това и ще ти кажа защо. Нали
завистта е чувство...
– Не бих казала, че е просто
едно чувство. Мисля, че е дос-
та по-сложно.
– Добре, какво според теб е за-
вист?

– Според мен тя е комплексно
преживяване, включващо ре-
дица чувства. Затова ми е
трудно да дам кратко и точ-
но определение. Не е ли по-доб-
ре да започнем от това, какво
е завист според теб?
– Завист е, когато изпитваш
яд, че някой има нещо матери-
ално или нематериално, което
ти нямаш, а също би искал да го
притежаваш. 
– Но какво превръща този яд
в завист, защо не си остава
просто яд тогава?
– Може би това, че този, който
изпитва завист, пожелава нещо
да се случи така, че другият по-
вече да не го притежава. Или до-
ри предприема някакви действия,
за да му попречи. 
– Предприемането на действие
е поведение, не е преживяване.
Поведението може да бъде раз-
лично. Може да има външен от-
говор, може и да няма. Това, ко-
ето превръща яда, за който го-
вориш, в завист, трябва да го
търсим там, където се намира
и самият яд – т.е. в душата.
Затова смятам, че завистта
не е просто чувство. 
– Според мен аз изпитвам нещо
като завист към брат ми. 
Иво има брат близнак – Матю.
Матей и Ивайло са родени с 4
минути разлика. Матю е по-
големият, а Иво – по-малкият.
Приличат си външно порази-
телно много. Но в момента
Иво е с 6 кг по-лек от брат си.
Когато трябвало да си вадят
лични карти, Иво бил с подут
от болки зъб. Тогава взели две
различни вратовръзки и сни-
мали Матю последователно и
с двете и така на личната кар-
та на Ивайло сега стои сним-
ката на Матей. Но това няма
значение, защото дори на живо

могат да ви заблудят. 
Доскоро двамата са имали ед-
но CV, което просто разпечат-
вали в два екземпляра, като
сменяли само първото име. До-
толкова еднакво е протичал
животът им. Но от 10 месеца
Матей е изтеглен на по-добра
позиция във фирмата и от
тук насетне сивитата им за-
винаги ще се различават, дори
само по този факт. 
– Питаш ме какво е завистта?
Ами, аз изпитвам неприятно
безпокойство в душата и непри-
ятно усещане в сърцето, когато
хвалят някого другиго. Не мога
да понеса чуждите успехи, защо-
то ги смятам застрашителни
за мен. Миналия път говорихме
за отношенията между мен и
брат ми. След това аз много
мислих. Дадох си сметка защо
са така мъчително напрегнати.
И че това страшно много доп-
ринася за постоянната тре-
вожност и безпокойство, които
ме мъчат. За мен той не е прос-
то брат, той е повече от брат
и приятел, взети заедно. Винаги
и във всичко сме били едно. Кога-
то някой от нас е имал проблем,
с този проблем сме се борили за-
едно. Имали сме едни и същи ам-
биции, едни и същи успехи. Меж-
ду нас няма по-добър. Някои не-
ща на мен се удават повече, дру-
ги – на него. Това е нормално. Но
като цяло не бих казал, че го
превъзхождам или пък той мен.
– Мислиш ли, че му завиждаш
за повишението?
– Не знам, объркан съм. Нещо в
мен се опитва да отхвърли, да
омаловажи, дори да отрече не-
говия успех. И онзи ден ясно си
дадох сметка за това. 
– Какво се случи онзи ден?
– Събрахме се старата компа-
ния. Отдавна не се е случвало.

ЗАВИЖДАМ
на брат си
ЗАВИЖДАМ
на брат си
– Да поговорим за завистта – бяха
първите думи на Иво при една наша
среща. Той е мой клиент от 2 месеца.
И вече се познаваме добре. Почти 
на 29 години е. Интелигентен и
чувствителен млад човек. 
Като цяло – успяващ. Живее заедно 
с приятелката си на семейни начала.
И както сам твърди, чувства се 
„семеен мъж“. Работи като 
търговски представител в 
просперираща фирма. Обича 
работата си и е един от 
ценните кадри в компанията. 
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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.
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Веселихме се. Говорихме за какво ли не. Проя-
виха интерес към новата работа на Матю и
той им обясняваше разни интересни неща
от бизнеса. Аз през цялото време усърдно из-
разявах несъгласие с всяко нещо, което Ма-
тю казваше авторитетно, непрекъснато
търсех грешки и пропуски в казаното от не-
го и пред всички го поправях, подчертавайки
превъзходството си в тези неща. Накрая
той се почувства гадно. 
– А ти?
– И аз. Посвоему. Чувствам неговата без-
помощност и огорчение. И го разбирам... 
– Това чувство за вина ли е?
– Бих могъл да се ненавиждам за това. Но
когато се случва, аз съм ужасно раздразнен
от неговата самонадеяност и доволство.
И сигурно затова не мога да се спра.
– Как неговото издигане в службата се
отразява на твоя живот?
– Неприятно ми е. Неприятно ми е, че жи-
вотът му вече е друг. Кръгът от хора край
него е друг. Дразни ме това, че си тръгва по
друго време от работа. Неприятно ми е, ка-
то спре новата си служебна лимузина до
моята. Макар че от години паркираме две-
те коли по един и същ начин пред блока.
– Преди с еднакви коли ли бяхте?
– Да, търговските представители са с ед-
накви коли.
– А сега неговата по-хубава ли е?
– По-хубава и по-голяма. 
– И какво си представяш, че си мислят
съседите за собственика на всяка от
тях, като ги гледат една да друга?
– Ами, какво? Този е успяващ, а този не е.
– И ти си в ролята на този, който не е
успяващ. 
– Така излиза.
– И какво значи за теб да не си успяващ? 
– Значи да не си качествен. 
– А какво е да не си качествен?
– В магазина некачествените домати всеки
ги отмества в другия край на щайгата и
търси качествените.
– Тоест ако не си качествен, ти ще бъ-
деш отхвърлен?
– Не само това. Некачествен значи малос-
тойностен.
– Но ти не си по-некачествен от Матей.
Ти сам го каза.
– В това е проблемът. Повишението на
брат си чувствам като несправедливост
спрямо мен. Усещам се дълбоко в себе си
огорчен, защото аз не съм по-лош. Чувствам

го и като заплаха за себе си – заплаха да бъ-
да неуспешен, отхвърлен. Отхвърлен и от
него самия, защото вече няма да съм досто-
ен. Няма да съм му нито нужен, нито инте-
ресен. Той ще отиде много напред и там аз
не мога да го настигна. Чувствам и тъга,
защото явно нямам късмет или пък той
действително е по-способен... И в двата
случая съм нещастен... И както е казал  Де-
мокрит: „Завистта слага началото на раз-
дора.“ Мразя се за това. И какво излиза?
Хем се мразя, хем се съжалявам. 

Завистта е сложна
Тя съдържа и болка, и тъга, и гняв, и ом-

раза, и чувство за вина, и чувство за мало-
ценност. Затова е в състояние да отрови
живота на човека, който є е подвластен.
Колко малко хора обаче са способни да
признаят пред себе си и пред другите, че
изпитват завист. Всеки втори би казал:
„На мен това чувство ми е чуждо.“ Но ис-
тината е, че всеки човек понякога изпит-
ва завист в една или друга степен. Завист-
та издава усещане за несигурност, породе-
но от сравняването с другите хора.
Гневът към другия е свързан с фрустраци-
ята и съчетан със завист, този гняв води
до омраза. Завистта е тясно свързана и с
тъгата, а тъгата при завистта е свърза-
на с чувството за малоценност, безнаде-
ждност и безпомощност.

Както казах и на Иво, тя може да остане
затворена в душата или пък да търси начин
да излезе и да навреди на другия. Тогава 

тя оправдава себе си 
под предлог, че възстановява справедливо-
стта под маската на моралност и правдо-
любие. Най-честите поведения при изпит-
ване на завист са изразяване на превъзход-
ство над другия чрез действия, които го
омаловажават, присмиване, пренебрежи-
телно, унижаващо или самохвално държане,
изтъкване на собствените постижения по
повод и без повод, манипулиране (например
чрез фалшиви и чести комплименти). 

Обект на завистта може да бъде на прак-
тика всичко – богатство, власт, кариера,
популярност, любов, красота, интелигент-
ност, духовитост, образование, талант. 

Има ли спасение от нея? Ако искаш да
спасиш себе си, се налага да се заемеш с из-
кореняването є.



С
ело Черни Осъм започва при Троя-
нския манастир и завършва в Бал-
кана. Дълго се чудех какво е нужно
на туриста, пътешественика или

странника, за да запомни, че е бил в Черни
Осъм. Да е слушал шума на придошлата ре-
ка през пролетта? Да се е обърквал в опити-
те си да различи колко нюанса има зеленото
тук през пролетта? Да е опитал вкусната
сливова ракия? Не, не и не. Главното е да е
чул някоя история от миналото на тукаш-
ните хора. Само така може да се докосне
истински до душата на балканджията. 

ИСТОРИИ, 
КОИТО БЪРКАТ В ДУШАТА

Ще ви разкажа една такава история. Ис-
торията на една жена. История за любов,
смърт и в някакъв смисъл за безсмъртие.
История, която не те трогва до сълзи, но
бърка в душата ти. Тя е нещо, което може
да се случи само в такъв край – в село, огра-
дено от манастир и балкан. Между манас-
тира и балкана. Между земята и небето. В
други времена. Този бит вече се е разпаднал.
Неудържимо и категорично. 

Много хора не знаят за тази случка. Аз я
научих от Ради Минков, местен патриот и
сладкодумен разказвач, който живее в село-
то и днес. В момента е уредник на т. нар.
Фотоархивна и битова сбирка, която е
всъщност един от най-любопитните ет-
нографски музеи, които съм посещавала.
Многобройни, грижливо подредени стари
черно-бели снимки, съдове и други предме-
ти от бита пренасят посетителя в далеч-
ни времена, представят историята, кул-

турата и природата на Черноосъмския
край. Но българите и чужденците, които
идват в Черни Осъм и влизат в музея, се
захласват най-вече по разказите на Ради.

През 1909 г. в Черни Осъм се родила 

ЕЛЕНКА ВРАЧОВСКА 
По-късно тя станала учителка в местно-

то училище. Била хубава и умна. Децата и
другите хора от селото много я обичали.

В края на 20-те години на миналия век чер-

ноосъмци решили да обособят свое читали-
ще. За да подпомогнат тази своя инициати-
ва, те започнали да набират средства чрез
самодейна дейност. Движени от огромен
ентусиазъм и собствено разбиране за драма-
тургия и драма, в репертоара им се появил
текстът на Рачо Стоянов „Майстори“. 

В главните роли били трима учители от
селото – Марин Найденов (Найден), Нико-
ла Дренски (Живко) и Еленка Врачовска
(Милкана). 

Още преди представлението се знаело, че
отношенията между тримата учители би-
ли подобни на тези между героите в пиеса-
та. И Марин, и Никола харесвали учителка-
та Еленка. „Но като че ли тя клонеше по-
вече към Марин“ – коментира днес стара
баба от Черни Осъм.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО 
било на 19 януари 1929 г. в сградата на ста-
рото училище. Събрало се цялото село.
Всички развълнувано следели развитието на
действието. Накрая пушката гръмнала.
Милкана (Еленка Врачовска) паднала много
театрално. Публиката избухнала във въз-
торжени бурни овации. Без да подозира как-
ва голяма драма се разиграла току-що пред
очите на всички черноосъмци. Това се разб-
рало малко по-късно. Когато учителката
Еленка не се надигнала, за да се поклони пред
въодушевената публика. 

ТЯ БИЛА НАИСТИНА 
УБИТА НА СЦЕНАТА 

Марин Найденов бил изпратен в затвора
за няколко години, тъй като по роля той
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Убитата Еленка Врачовска

ММеежжддуу  
ннееббееттоо  ии  ззееммяяттаа

ММеежжддуу  
ннееббееттоо  ии  ззееммяяттаа

Рачо Стоянов създава драмата „Майстори“ през 1927 г. Художест-
веното действие ни пренася в началото на XIX в., в малък град,
скътан в пазвите на Северна Стара планина. Град на резбари и зла-
тари. При майстора резбар Тихол се учат на занаят две момчета:
Найден, синът на майстора, и простото овчарче и сираче Живко.
Двамата обаче не могат да се понасят. Живко често нарушава зако-
на на еснафа, че калфата трябва да се подчинява на майстора.
Веднъж Тихол посочва работата на сина и се обръща към Живко:
„Найден ще стане майстор, а ти си луда глава…“ 
И двамата калфи харесват хубавата и добра мома Милкана. Но тя
дава китката си на Живко и му обещава да го чака. И тъй, Живко,
„лудата глава“, тръгва на път да види свят, да срещне други майс-
тори и сам голям майстор да стане. 
Минават пет години и в селото тръгва слух, че Живко се е удавил.

Тогава Милкана се жени за Найден, сина на майстора. Минават още
две години и из селото се разнася новината, че Живко се бил завърнал
от далечни земи. Майстор бил станал, с богатство се бил сдобил.
Между някогашните калфи на стария майстор пламва отново от-
колешната вражда. Те решават да направят облог за първомайсто-
рство. Еснафът в селото става арбитър. Облогът се превръща от
битка за първомайсторство в битка за сърцето на една жена, в
битка за сърцето на Милкана. Раздиран от съмнения, Найден обаче
спира работа и се пропива. Хората от еснафа започват да се тре-
вожат, че синът на стария майстор ще загуби облога. Една вечер
Милкана отива при Живко. Моли го да напусне селото и да остави
нея и Найден да живеят, както преди. Живко сякаш скланя и
прегръща любимата си... В този момент се появява Найден с оръ-
жие в ръка, прицелва се и стреля срещу двамата. Улучва Милкана.
Любимата на двамата мъже пада убита. 

СЮЖЕТЪТ НА „МАЙСТОРИ“
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Васил Колев е 
най-добрият барман 
в България

Той успя да пребори 10 свои колеги
през април в град Варна на шесто-
то поредно национално състезания
Finlandia Vodka Cup 2007 за тит-
лата „Барман на годината на
Finlandia Vodka“. Васил стана аб-
солютен победител в 3-те кате-
гории – аперитив, лонг дринк и де-
сертно питие, което е прецедент
в българското издание на конкурса
за бармани, организиран от
Finlandia Vodka.
Освен със сръчност и бързина вар-
ненецът спечели журито с екстра-
вагантната украса на коктейлите.
На ръба на лонг дринк коктейла си
Васил направи необичаен папагал
от ябълка и морков, с което успя

да впечатли дори и водещия на съ-
битието Део. Васил Колев ще
представи страната ни в десето-
то издание на конкурса за купата
на водка Finlandia в едноименната
държава догодина.

Как точно му казах, 
че съм бременна...

За втора поредна година точният
тест за бременност Surecheck ор-
ганизира конкурс на тема „Как
точно му казах, че съм бременна“.
Своите истории могат да изпра-
щат жени, които наскоро са ста-
нали майки, и тези, на които
щастливото събитие тепърва
предстои. От участничките се
очаква да разкажат как са разбра-
ли, че са бременни, и как са съоб-

щили радостната новина. Резулта-
тите от конкурса ще бъдат обя-
вени официално в края на юни. На
специалното събитие ще присъ-
стват и известни български лич-
ности, които наскоро са станали
майки. Наградените ще получат
красиви часовници, за да бъдат
„най-точните“ майки, както и
много други подаръци за своите
бебета. Най-интересните истории
ще бъдат публикувани след края на
конкурса. Историите си изпращай-
те до 15 юни на имейла
konkurs@surecheck.info, или по по-
щата на адрес: София 1113, бул.
„Цариградско шосе“, бл. 14, партер,
офис на Veritas PR (за конкурса „Как
точно му казах, че съм бременна“).

Преобразяващите 
„Огледала“ 
За първи път в българския тв ефир
зрителите видяха подробно ета-
пите, резултата от промяната на
носа и новите елементи в стила
на Илиана Ковчегарска. Това стана
в предаването „Огледала“ по бТВ.
Преди време Илиана, която е сче-
товодителката от Кюстендил, се
обърна за помощ и съвет към еки-
па на „Огледала“ с молба да є по-

могне да коригира носа си. От пре-
даването откликнаха на молбата
є и я срещнаха с най-добрите бъл-
гарски специалисти в областта на
естетичната хирургия, с психоло-
зи и с екипи от модни консултан-
ти, гримьори и фризьори. Специа-
листът, на когото Илиана се дове-
ри за корекцията на носа си, е един
от най-уважаваните пластични
хирурзи у нас – доц. д-р Димитър
Евстатиев. Психолозите, които
се погрижиха за нея, бяха Алекса-
ндра Петрова и Ани Владимирова
от „Торакс“, а благодарение на гри-
ма, прическата и стайлинга на Ди-
яна Борисова, Дарина Караиванова
и Христина Ванчева Илиана се
превърна в истинска принцеса. По-

не като такава се видя самата тя
в  огледалото на „Огледала“ в края
на дългия преобразителен процес.

бил набеден за фактическия убиец, за извър-
шителя на престъплението. Знаел ли е оба-
че Марин какво ще се случи? Хората и до
днес си спомнят как той се кълнял, че не
бил сложил истински патрони в пушката.

Другият участник в събитията, Никола
Дренски, останал на свобода. Оженил се и
се сдобил с двама синове. 

ГОДИНИ 
СЛЕД НЕЩАСТИЕТО 

за Сирни заговезни, празника, който отбе-
лязва началото на големите великденски
пости, се събрало цялото село. Според оби-
чая на този ден се палели големи огньове за
берекет и се гърмяло с пушки и пищови, за
да се прогонят злите сили. По време на праз-
ничната еуфория случаен куршум улучил и
убил един от синовете на Никола Дренски. 

Тогава селото си спомнило трагедията
със злощастното представление и всички
започнали да се питат дали пък това не е
божието наказание за големия грях, който
най-вероятно бил сторил не Марин Найде-
нов, а Никола... Въпросът, дали Никола не е
истинският убиец на Еленка, заглождил
съзнанието на всички черноосъмци. 

Наследниците на участниците в предс-
тавлението от миналия век не живеят в
селото. Някои са се заселили в Троян, а дру-
ги са напуснали този край отдавна и са се

пръснали из България. 

НИКОЙ НЕ ИЗПИТВА
ЧУВСТВО ЗА ВИНА

Докато бях в залите на фотоархивната
сбирка, Ради Минков си спомни и друго. Пре-
ди много години, когато разказвал точно та-
зи история на група туристи, се чуло пот-
ропване на бастун, а на вратата застанал
старият (още жив тогава) Никола Дренски.

Вече немощен и много развълнуван той за-
почнал да бие гърдите си и да вика: „Тя ми
умря на гърдите! Тя ми умря на гърдите!“

ВЪПРОСИ БЕЗ НУЖДА 
ОТ ОТГОВОР

Достатъчна ли е случката на Сирни заго-
везни, за да наречем някого убиец? Дали ня-
ма някаква друга тайна? Защо съмненията
се разпределят само между двамата млади
тогава учители Марин и Никола? Кой
изпълва със своя смисъл думите на една бъл-
гарска актриса, че умирането е въпрос на
въображение? Луд, жесток или просто влю-
бен е убиецът? Кой кого надвива, когато
учителката Елена Врачовска пада убита на
сцената? Животът – смъртта, или
смъртта – живота? Изкуството ли по-
беждава живота, или животът – изкуство-
то? Кой умира всъщност? Една хубава и
млада жена? Една любов? Кой?

Отговори на тези прелюбопитни въпроси
няма. Всъщност не е нужно да им отговаря-
ме. Ако някой се опита да превърне тази
случка в обикновено забравено досие, значи
нищо не е разбрал. 

Новите нрави трудно я възприемат. Нови-
ят език трудно разказва тази история. Са-
мо изкуството може да я осмисли отново.

Мирослава ИВАНОВА

Орелът – един от
символите на селото



Е,
тази година актрисата се завръща
триумфално с „Бандата на Оушън -
3“. В третата част от поредицата
отново са налице „обичайните запо-

дозрени“ – Джордж Клуни, Брад Пит и Мат
Деймън, но липсват Джулия Робъртс и Кат-
рин Зита-Джоунс. Всъщност дамското
присъствие се изчерпва с Елън Баркин, коя-
то обаче изглежда зашеметяващо на 53 го-
дини. Нейната героиня се опитва да съблаз-
ни Линъс Калдуел (Мат Деймън). И докато
злите езици роптаят, че това е повече от
нелепо, след като Елън би могла да му бъде
майка, актрисата е щастлива, че в този
филм отново си партнира с Ал Пачино – 18
години след „Море от любов“. „Ал е основен
виновник за моята кариера в киното.
Страшно съм му задължена“ – споделя тя.

Елън Рона Баркин е жена, която 

не се поддава 
на опитомяване 

Все още не се е намерил мъж, който да
издържи на тежкия є характер. Тя е непре-
дсказуема. От малка е бунтарка. Когато
през 1969 г. родителите є отказват да я
пуснат на фестивала в Уудсток, в знак на
протест една нощ тя се надрусва яко с LSD
и вдига цялата къща на крак. На 15-годишна
възраст Елън кандидатства във Висшето
училище по изкуствата в Ню Йорк. Прие-
мат я, но учителите не є възлагат големи
надежди. „Не е достатъчно красива, нито
талантлива, а и не проявява никакъв енту-
сиазъм“ – така я определя един от препода-
вателите. След завършване на училище
Елън се записва в колеж, започва уроци в
прочутото The Actors Studio и паралелно с

това работи като 

сервитьорка 
в долнопробни барове 

и ресторанти, за да си плаща обучението.
По това време актьорската кариера е ми-
раж за нея. Баркин често изпадала в депресии
и се бояла да ходи на прослушвания. Призна-
ва, че дори не палела лампите в квартирата
си и се затваряла задълго в нея. От това вце-
пенение я изважда приятелят є Алън
Клейнбърг. Той я накарал насила да стане от
леглото, да се облече и да излезе, преди навън
да се стъмни. Защото Елън излизала един-
ствено вечер, за да... отиде на работа. Пос-
тепенно тя си възвърнала самочувствието. 

Дебютът є в театъра е през 1980 г. След-
ват участия в сапунени сериали и тв филми
и първа изява в киното във филма на Бари
Левинсън „Вечеря“. В него тя играе заедно с
бъдещи звезди като Мики Рурк и Кевин
Бейкън и успява да привлече внимание с ро-
лята си на пренебрегната съпруга. За жа-
лост през следващите пет години Баркин
така и не успява да се измъкне от клишето
на свита, лишена от щастие жена. Все пак
през 1987 г. тя постига първия си голям ус-
пех с филма „Голямото изпотяване“. Роля-
та є на изкусителка и секси сцените с Де-
нис Куейд изпотяват доста зрители. Елън
най-накрая може да се изживее като звезда. 

Мъжът на живота є?!
След срещата си с актьора Гейбриъл Бърн

тя познава що е щастие. Запознават се на
снимачната площадка на филма „Сиеста“.
Бърн є прави банален комплимент, че има
най-красивите очи на света, на който тя
отвръща: „Мерси, ама това са лещи.“ В
действителност обаче Елън е силно прив-
лечена от мъж за първи път през живота
си, но є е малко трудно да си го признае.
Приятелите є отказват да повярват, кога-
то тя ги кани на сватба в Лас Вегас.
Бракът є е спонтанен, както признава и са-
мата тя: „Ако го бяхме планирали три ме-
сеца, накрая някой от нас щеше да се отка-
же.“ На пръв поглед Гейбриъл е мъжът на
живота є, но Елън трудно може да се про-
мени. Дори и след като ражда двете си де-
ца – Джак и Роми Марион. Актрисата сама
се определя като 
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≈лънЅаркин
неукротимата опърничава

≈лънЅаркин
неукротимата опърничава

След участието в „Море от любов“ тя си спечели определението 
„новият секссимвол на американското кино“. Мнозина научиха името є

покрай горещите сцени с Ал Пачино. Но оттогава Елън Баркин почти 
изчезна от екрана. Дали за това е виновен ревнивият є съпруг, или просто

тя стана доста възрастна за „високите“ холивудски стандарти?
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лошата в семейството 
а за съпруга си казва, че притежава невин-
ност и честност, с каквито тя не може да
се похвали. Така след пет години двамата се
разделят без лоши чувства. Даже според
жълтата преса разводът им е един от най-
миролюбивите в Холивуд.

Въпреки че вече е снимала с актьори като
Робърт де Ниро, Джак Никълсън и Леонардо
ди Каприо, Елън така и не успява да повто-
ри успеха на „Море от любов“. Просто
привличането между нея и Ал Пачино е не-
вероятно, а еротичните сцени между два-
мата си остават класика в жанра. „Мисля,
че тези сцени се получиха толкова добре за-
ради арогантния начин, по който свалям
дрехите си“ – споделя актрисата.  

За съжаление опитите на Баркин да
продължи тази „гореща серия“ не са успеш-
ни. Тя напуска със скандал снимачната пло-
щадка на „Хенри и Джун“ (ролята получава
доста по-младата от нея Ума Търман) и
горчиво съжалява за лекомисления си отказ
от роля в „Първичен инстинкт“. 

Вече прехвърлила 40-те 
Елън се примирява с факта, че няма да по-
лучи по-сериозни роли в Холивуд. Посвеща-
ва се на децата си и на втория си съпруг
милиардера Рон Перелман. Може би най-из-
черпателното определение за втория брак
на Баркин е, че той е всичко, което първи-
ят не е. Въпреки безспорните си бизнесус-
пехи Перелман, който е собственик на коз-
метичния гигант Revlon, има зад гърба си
три развода и лоша слава. Известен е с то-
ва, че не може да контролира нервите си,
че често избухва на публични места и оби-
ча да подчинява околните. Самата Баркин
не пада по-долу. И за нейния темперамент
се носят легенди. В едно нтервю тя приз-
нава, че била 

по-голям „барут“ и от Рон 
и че в негово лице най-после е срещнала чо-

века, с когото са си лика-прилика. Още в на-
чалото на връзката им Перелман поставя
пред Баркин някои условия: никакви секс-
сцени, никакви целувки, никакви снимки
извън Ню Йорк. И всички сценарии, които
тя получава, трябва да бъдат одобрявани
от него. Актрисата ги приема, тъй като и
без това кариерата є вече не е толкова
важна за нея, а и се е изморила да се снима в
лоши филми за единия хонорар. Тогава Рон
стига по-далеч и є заявява, че ако иска да се
омъжи за него, трябва да сключат предбра-
чен договор. Макар че адвокатите є са сил-
но притеснени от някои от клаузите в не-
го, тя го подписва в деня преди сватбата.
„Никога не бих я нарекъл наивна, но Елън на-
истина го обичаше – разказва неин близък
приятел. – Тя беше чувала грозните исто-
рии за неговите бивши съпруги, но мислеше,
че този брак ще бъде по-различен.“ В нача-
лото нещата наистина потръгват. Баркин
постепенно започва да изпитва 

удоволствие от лукса 
който я заобикаля. Въпреки бодигардовете,
икономите, готвачите и прислужниците, с
които е пълна новата є къща. Затова си
мечтае за малък апартамент, където да
ходят през уикенда и където да може да се
почувства в свои води и да готви на спокой-
ствие. Постепенно обаче Елън започва да се
чувства все по-некомфортно. Съпругът є
се оказва обикновен тиранин и вманиачен
ревнивец. След като гледа неин филм по те-
левизията, в който има няколко горещи
сцени между нея и Лорънс Фишбърн, той не
є говори две седмици! Елън преглъща и то-
ва, но не може да устои на изкушението да
участва в „Бандата на Оушън – 2“ (всъщ-
ност малката є роля е изрязана при монта-
жа). Снимките обаче са в Чикаго и Рон от-
казва да я пусне. Тя все пак заминава, но е
посрещната със скандал, след който 

напуска втория си съпруг
Крахът е неизбежен. Елън и Рон не си гово-

рят, пътуват разделени и запазват дистан-
ция в отношенията си, въпреки че все още
не са официално разведени. Той прави отча-
ян опит да я спечели отново, подарявайки є
пръстен за 1,5 млн. долара. След като и то-
ва не помага, милионерът обявява, че ще се
разведе за четвърти път. Само че изгонва
жена си публично – сцените са достойни за
филм от ранга на „Войната на семейство
Роуз“. Въоръжена охрана наблюдава Елън,
докато тя събира багажа си. На 9 февруари
2006 г. тя напуска завинаги неблагодарния
си съпруг и заплашва с ритници папараците,
които навират фотоапаратите си в лице-
то є. С новината за развода на семейство
Перелман започва тежка битка между ад-
вокатите на двете страни във връзка с
предбрачния договор. Слава богу, актриса-
та запазва правото си да продаде всички
скъпоценности, с които бившият є съпруг
се е опитвал да я укроти. Елън 

разпродава бижутата си
на търг

Печалбата є от тях надхвърля 20 милио-
на долара! Дали Елън ще прости някога на
Рон за всичко, което є е причинил? „Не ис-
кам да говоря за миналото – категорична е
тя. – Това ми прилича на смесването на
олио и вода. Истината ще изплува, сигурна
съм.“ Едно е сигурно – по-добре за Перелман
би било да стои далеч от нея. Няколко ме-
сеца след развода той имал неблагоразумие-
то да се доближи до нейната маса в ресто-
рант в Ню Йорк. Баркин реагирала светка-
вично и плиснала чаша алкохол в лицето му.  

53-годишната актриса приема „Бандата
на Оушън – 3“ за начало на нова фаза в своя-
та кариера. След мъчителния развод Елън е
готова да стъпи на краката си и се подгот-
вя да продуцира своя първи филм. Той ще бъ-
де екранизация на една от любимите є кни-
ги за изпитанията в живота на две сестри,
пострадали от... развода на родителите си.

Текст Ивайло ТОДОРОВ
Снимки Александра филмс

Горещата двойка – Елън Баркен и Ал Пачино в култовия трилър „Море от любов“ 
и 18 години по-късно в „Бандата на Оушън – 3“

С Мат Деймън 
в бъдещия кино хит
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М
алцина са хората, които, посе-
щавайки днешния Истанбул,
имат време да видят местата,
където са били положени основи-

те на византийската култура. Много от
тези места говорят за силата и славата
на Византийската империя, чието влияние
и до днес усещаме, разглеждайки нашенски
фрески и икони.

Константинопол, столицата на Визан-
тия, или „Рим на Изтока“, както обикнове-
но го наричат, съхранил наследството на
древна Гърция и Рим за бъдещите поколе-
ния. Този град бил религиозният център, от
който православието се разпространявало
по света. След столетия могъщество Ви-
зантийска империя започнала да се разпада
и нейните многобройни постижения и но-
вовъведения попаднат в сянката на Итали-
анския ренесанс. Все пак в продължение на
много векове Византия била щит срещу
непросветеността на средновековието,

мост между старото и новото, ковачница
на закони, политически гледища и социални
практики, някои от които са запазили вли-
янието си и в наши дни.

Най-желаният град 
на света

Новият Рим на Босфора, както наричали
още Константинопол, бил изцяло обърнат
към новата християнска религия, която
тогава била доста експанзионистична, и
благодарение на това бързо надминал своя
италиански град конкурент по размери. По
времето на най-големия подем на Констан-
тинопол (от VІ до ХІ в. от н. е.) „градът
на крепостите“ бил населяван от над поло-
вин милион души с различни националнос-
ти. За да бъде някой добре приет от обще-
ството тогава, били нужни две условия –
да владее гръцки език и да изповядва хрис-
тиянството. Твърде напредничав град за
своето време, Константинопол предлагал

безплатно медицинско обслужване на сво-
ите жители и държавно регулирани грижи
за бедните. Също така градът притежа-
вал отлична система от аквадукти, цис-
терни и канализация, които осигурявали
повсеместно вода.

Тъй като бил кръстопът, който свързвал
големите търговски пътища, Константи-
нопол съответно бил и обект на завист и
домогвания от страна на всички други то-
гавашни империи, които много пъти се
опитвали да пробият 13-те мили каменни
защитни стени и огромната верига, която
ограждала Златният рог.

Институционализиране
на вилицата

Византия е духовно и буквално начало не
само на класическото наследство на пра-
вославието, но и на наследството на За-
падна Европа. Византийското изкуство
оказало огромно влияние върху среднове-

Защо ромеи?
С Византийска империя, или само с Византия, обикновено се именува средновековната цивилиза-
ция с център Константинопол, наследила институциите на Римската империя и просъществу-
вала до превземането на столицата є от турците през 1453 г. Названието „Византийска импе-
рия“ (по първоначалното име на столицата Византион) е ново и е дадено на Византия от исто-
риците от по-ново време. Самите византийци наричали себе си римляни – на гръцки „ромеи“, а
своята държава – „ромейска“.
За начало на Византия историците приемат различни дати, като се започне от разделянето на
Римската империя от Теодосий I през 395 г. между синовете му на Източна Римска империя с
център Константинопол и Западна Римска империя с център Милано и се стигне до управление-
то на Юстиниян I (527–565 г.), тъй като преходът между различните политически, социални и
културни институции на Римската и Византийската империя е сравнително плавен. Оформила
се през епоха на варварски нашествия и разрушения, империята през цялото си съществуване
живее със самочувствието на единствена и универсална християнска държава, превъплъщение
на божието царство на земята.

даровете на
л а т н а

ВИ АНТИЯЗ
Една от най-впечатляващите мозайки в италианския 

град Равена (от ХIV в.), на която са изобразени Юстиниян и Теодора



ковното и модерното изкуство. В архи-
тектурата основното византийско насле-
дство са куполите, поставени върху квад-
ратна основа (архитектурна форма, прив-
несена от исляма). 

Византийците налели основите на дипло-
мацията и церемониалността и дори въве-
ли вилицата в употреба! През ХІ в. една ви-
зантийска принцеса, която била отведена

във Венеция, за да се омъжи за венецианс-
кия дож, скандализирала тамошните дво-
ряни с редовното си къпане и с копринени-
те си модни облекла.

Управлявайки империята от лабиринта
на своите дворци, византийските импера-
тори удостоявали своите велможи с тит-
ли като „екселенцио“ (днес употребявана за
посланиците, губернаторите и католичес-
ките епископи) и „височество“ (все още из-
ползвана днес от ректорите на германски-
те университети). Папите на Рим възприе-
ли императорската тиара, а английските
монарси – сферата и скиптъра. 

Цитати от Омир 
и църковни псалми

Може да се каже, че средновековието би-
ло мрачен период само за Западна Европа,
която столетия наред изоставала назад –
градовете пропадали, благородническите
имения опустявали, манастирите остана-
ли като изолирани, разпръснати островче-
та на познанието, а самите благородници
били простовати и груби и ограбвали без-
божно народа.

По това време на Изток, в Константино-
пол, горял пламъкът на просветеността,
разпалван от градове като Солун, Антио-
хия и Александрия, които били по-космопо-
литни, отколкото който и да било град на
Запад по това време.

По времето, когато само свещениците
владеели „свещеническите“ знания, много
византийски императори били доста об-
разовани. Дори и най-невежите знаели на-
изуст цитати от Омир, също както знае-
ли и основните църковни псалми.

През средновековието хората от За-
падна Европа били провъзгласявани за ви-

новни или невинни, след като преминели
изпита за вадене на горещо желязо от
огън. А ако не си изгорели ръцете по вре-
ме на този тест, пък били смятани за
несправедливо обвинени. Точно по това
време византийският император Юсти-
ниян заповядал на учените да компили-
рат неговия прословут Corpus Juris
Civilis, т.е. основата на римското право
в днешна Западна Европа. Този визан-
тийски законник бил пренесен чрез Напо-
леоновия кодекс дори в Латинска Амери-
ка, в провинция Квебек (Канада) и в Луи-
зиана, където все още има влияние върху
тамошното законодателство.

Трите имена на подема:
Константин, 

Юстиниян и Елена
Двамата византийски императори Конс-

тантин и Юстиниян насочили империята
по пътя на славата. Християнизацията
на Източната Римска империя от стра-
на на Константин и до днес се смята за

CMYK-71

Хиподрум, за чието построяване били 
необходими повече от 100 години. Отк-
рит е по времето на император Констан-
тин. Хиподрумът разполагал с 30 000 мес-
та и там се провеждали най-тържестве-
ните спортни и културни събития в Конс-
тантинопол

Фрески шедьоври 
в църквата „Света София“

„През времето, когато свещениците владеели „свещеническите“ знания, много 
византийски императори били образовани хора. Дори лаиците знаели определени 
цитати от Омир, както и основните църковни псалми.“ (Откъс от ръкопис от ХI в.)
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Албена Денкова
и Максим Стависки
СЪС ЗВЕЗДА В АЛЕЯТА 
НА ИЗВЕСТНИТЕ БЪЛГАРИ

Двукратните световни шампиони
по фигурно пързаляне Албена Ден-
кова и Максим Стависки откриха
11-ата звезда във Famous Алея на
славата. За първи път деветчлен-
ното жури, съставено от автори-
тети в различни области на соци-
алния ни живот, присъди една звез-
да на двама души. Едва ли обаче
това е изненада за някого. Защото
Албена и Максим направиха това,
което много хора смятаха за
невъзможно – донесоха втора све-

товна купа на България. С ориги-
налните си и незабравими изпълне-
ния по ледените пързалки из цял
свят те не само прославиха името
на страната ни, но и спечелиха
много нови приятели.
Да припомним, че в основата на
Famous идеята за българска алея
на славата стои любимото уиски
на Шотландия The Famous Grouse
Scotch Whisky. Освен златна звезда
Албена и Максим получиха и уни-
кални бутилки с техните имена
върху етикетите. 

Време е за душ-гел
STR8, любима-
та мъжка
марка, със
своята съвре-
менна, силна и
доминираща
идентичност
продължава
своя път пра-
во напред, ка-
то пуска на
пазара една
нова и напълно

обновена линия душ-гелове! Те се
отличават с нов дизайн на опаков-
ката и са „пълни“ със заряда, све-
жестта и активността на съвре-
менния мъж. Новите душ-гелове
са в седем различни варианта и га-
рантират хидратация и 24-часова
защита на кожата.

Холограмен стикер 
ЩЕ ЗАЩИТАВА 
ОРИГИНАЛНИТЕ ПАРФЮМИ
ОТ ФАЛШИФИКАТИТЕ
Официалният дистрибутор на 37
световноизвестни селективни
марки парфюмерия и козметика
„Еверет София“ стартира нацио-
нална кампания за борба с фалши-
вите парфюми, които се внасят и
продават в магазинната мрежа на
страната. Всички парфюми на
„Еверет София“ ще бъдат с холог-
рамни стикери със запазения знак
на фирмата. Холограмните стике-
ри са произведени по технология,
която не позволява тяхното копи-
ране и повторна употреба. Рек-
ламните материали, съпътства-
щи кампанията, носят посланието

WARNING. С него „Еверет София“
отправя апел за бдителност към
потребителите при техния избор
на парфюм и се надява, че всички
вносители в България ще се присъ-
единят към инициативата. 

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

една от най-големите световни револю-
ции. 

Майката на император Константин

Елена в зряла възраст заминала на покло-
нение в Света земя. Там, поне според ле-
гендите, които могат само да объркат
съвременните археолози, успяла с учудва-
ща бързина и точност да намери и да изко-
пае истинския кръст, на който бил прико-
ван Исус, копието, с което бил прободен,
трънения венец, както и да идентифицира
гроба, в който бил заровен под един храм
на Афродита. Легендите разказват, че
това накарало сина є да построи памет-
ник, „който ще надмине по размери и сла-
ва най-прекрасните паметници в който и
да е град на земята“. Това изисквало десе-
тилетен труд, увековечен днес в църква-
та на Светия гроб.

Константин бил този, който дал на Ви-
зантия нейния духовен фокус. За да получи
световно надмощие, тя трябвало да изчака
следващия си велик император Юстиниян.
Повторно завоювайки земите, които няко-
га принадлежали на Рим, Юстиниян разши-
рил империята, като основал и реконстру-
ирал старите градове, построил манасти-
ри и 700 крепости, разпростиращи се от
Ефрат до колоните на Херкулес. 

Блясък, разкош 
и бюрокрация

Римляните били заслепени от блясъка на
Константинопол. Пристанището на града
било препълнено с кораби, пазарите му –
претъпкани с коприна, подправки, скъпо-
ценни камъни, слонова кост, злато, сребро

и емайлирани накити. „Никога не бихте
повярвали, че може да съществува такъв
разкош на едно място, такова богатство,
такъв блясък“, пише за Константинопол
в записките на един кръстоносец.

Императорският дворец бил също вну-
шителен – вратите от бронз и сводовете
от злато и сребро стъписвали посетите-
лите. Ето как един дипломат от Ломбар-
дия описва приема си при византийския
император: „Златните лъвове, които па-
зеха трона, удряха с опашките по пода и
ръмжаха с отворена уста и изплезен език.
От позлатеното дърво се обаждаха брон-
зови птици. След като се поклоних три
пъти в знак на преклонение и покорство с
лице към земята, вдигнах глава и за мое
учудване видях императора, който допре-
ди малко седеше на скромния си трон, из-
дигнат някъде близо до тавана...“

Очевидно тронът се е издигал нагоре със
специален механизъм, което си е било екзо-
тика за чужденците.

За жалост от Византия тръгва и бюрок-
рацията – в двореца имало чиновник, кой-
то отговарял единствено за царското пе-
ро и червеното мастило, с което импера-
торът подписвал декретите. Но основна-
та цел на византийските „чиновници“ би-
ла да следят да не би личните интереси на
някого да накърнят интересите на държа-
вата. Кауза неблагородна, но пък държав-
ническа.

Фани БЛАГОЕВА

Църквата „Света Ирина“ – 
до изграждането на „Света София“ 
тя била смятана за най-голямата 
и най-хубавата в Константинопол

Прословутите константинополски 
цистерни на Юстиниян (истинско чудо на
архитектурата), които векове наред
снабдявали града с чиста питейна вода
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акам я няколко минути
преди уговорената ни
среща. Кафенето е тихо
и спокойно, изпълнено със

сумрак и утринна прохлада. Тя
пристига точно навреме, влиза
и нещо се случва. Не мога да
обясня какво, но атмосферата
в помещението се променя, ся-
каш декорът става друг. Впус-
каме се в оживен разговор още
преди да сме поръчали кафе. Тя
е поразително женствена и
грациозна, макар че често є са
налага да изпълнява роли на мъ-
же на сцената заради високия
си ръст и гласовите си качест-
ва (какво по-подходящо за ме-
цосопрано със слаба и висока
фигура). 

Тя е позитивна, енергична, лъ-
чезарна, предразполагаща. Ус-
мивката не слиза от лицето є.
Не е нужно да ми казва, че е
много заета. Знам от асисте-
нтката є, че времето за този
разговор е ограничено, но никой
не поглежда часовника си нито
за момент.

– Защо в България?
– Дойдох тук със семейство-

то си през пролетта на 2005 г.
Тогава малкият ми син беше са-
мо на 8 месеца, а големият – на
2 години. Живяла съм на много
места, преди да дойдем във ва-
шата страна. В Париж, където
завърших музикалното си обра-
зование и по-късно останах да
работя, след това за кратко в
Русия, откъдето се преместих-
ме в Лондон. Причината да се

озовем в България е работата
на съпруга ми. Той работи за
компания с централен офис в
Лондон. Когато фирмата откри
офис в София, ние се преместих-
ме тук. Известно време аз пеех
и в Лондон, и на сцената на Со-
фийската опера. И постоянно
пътувах заедно с децата. Беше
ми много трудно. И след това
ми дойде идеята за „Опероза –
Евксиноград“.

– А тя е?
– Забелязах, че на сцената на

Софийската опера често са по-
явяват млади и много талант-
ливи оперни певци, които обик-
новено изпълняват незначител-
ни и второстепенни роли. Спо-
ред мен за тях би било по-добре
постоянно да демонстрират
„младия“ си талант. А това е
трудно. Така ми хрумна идеята
да открия млади таланти и да
поставим опера само с млади
гласове. След прецизен кастинг
на певци и певици ние се спрях-
ме на прекрасни гласове, които
ще представят операта „Дон
Жуан“. Нашата цел е да постиг-
нем нивото на оперните фести-
вали, които се организират
ежегодно в Европа – в Лондон и
в Залцбург например. Върху то-
зи проект работим с интерна-
ционален екип от артисти – ди-
ригент, режисьор, дизайнери,
които идват от Лондон, Берлин,
Виена. Фестивалът е замислен
да промотира млади български
певци всяка година. В Евксиног-
рад ще имаме четири представ-

ления, за да видим как работи
проектът. 

– Защо „Дон Жуан“?
– Първо, защото аз обожавам

Моцарт. И мисля, че Моцарто-
вата музика е перфектна за
млади гласове. Моцарт за мен е
нещо като доктор на гласа.
Какво имам предвид, казвайки
това? Всички проблеми – во-
кални, технически, както и
проблемите с артикулацията –
могат да бъдат изгладени, ко-
гато се пее Моцарт. Избрах
„Дон Жуан“, защото това про-
изведение представя редица
персонажи, които са еднакво
значими за представлението.
Операта съчетава в себе си
елементи на комедия и драма в
сюжетната си линия, така че е
подходяща за всякаква публика.
Когато пееш Моцарт, си като
гол на сцената, чувстваш се из-
цяло разкрит. Много лесно се
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Катрин Хаатая: Катрин Хаатая: 

“
Работя и 

докато спя
Работя и 

докато спя

Оперната певица Катрин
Хаатая е човекът, който
стои зад проекта „Опероза
– Евксиноград“. Нейна е и
идеята за реализиране на
интересната концепция за
опера на открито в Бълга-
рия. Катрин е наполовина
шведка, наполовина финла-
ндка, сигурно затова е кос-
мополит по душа. Обича да
пътува и може да живее
навсякъде. Омъжена е от
12 години и има двама си-
нове – на 2 и на 4 години.
Зодия Водолей е. В Бълга-
рия е от 2 години и вече се
опитва да говори на бълга-
рски. Доста успешно.

ВИЗИТКА
Снимка Мариана ПЕТРОВА
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отсяват по-талантливите. И
още, избрах „Дон Жуан“, защо-
то България е най-голямата
мачо държава, в която някога
съм била, и съм сигурна, че тази
история може да се случи и
тук. (Смее се.) 

– Как избираш младите та-
ланти? Какви качества тряб-
ва да притежават те? 

– На прослушването се явиха
70 изпълнители. Спряхме се на
осем от тях. Някои от певци-
те, дошли на конкурса, вече
имаха опит на международна-
та оперна сцена. Това, което
ние търсим, е млад дух и енту-
сиазъм, а целта ни е да създа-
дем опера „табула раза“ – да
забравиш всичко, което знаеш
за Дон Жуан, и да откриеш об-
разите отново. Защото, кога-
то се захванах с този проект,
всички реагираха: „Дон Жу-
ан“?! Всички са го гледали...
Знаем всичко за него, той вина-
ги се играе в България.“ Аз оба-
че не търся Дон Жуан, когото
всички познават, а Дон Жуан,
когото никой в България не е
виждал. Затова се спрях на
млади, ентусиазирани певци,
способни да забравят предиш-
ния Дон Жуан и да изградят
новия му образ. Това е невъз-
можно за по-възрастните
изпълнители, които стотици
пъти са пели тази опера по
един и същ начин. 

– Разкажи ни нещо за себе си.
Защо избра операта?

– Произхождам от музикан-
тско семейство, но никой не ме
е заставял да пея. Аз самата го
поисках. Когато се ориентирах
към музикално образование,
имах възможност да експери-
ментирам с рок, с джазпеене, но
в крайна сметка, след като опи-
тах от всичко, разбрах, че това,
което докосва душата ми и ме
прави щастлива, е операта.

– Коя е любимата ти роля?
– Тази, която още не съм изпя-

ла и няма да изпея, защото не е
подходяща за моя глас – Люба-
ша на Римски-Корсаков. Сещам
се и за Далила от „Самсон и Да-
лила“. Страхотна роля, но това
не съм аз. А онова, което пея и
много обичам, е Анио от La
Clemenza di Tito („Милосърдие-

то на Тит“).
– Тресе ли те сценична

треска?
– Всеки път. Когато стъпя на

сцената, всичко около мен за-
почва да се движи на забавен

каданс. В същото време емоци-
ите вътре в мен се движат със
стотици хиляди километра в
час. След известно време ско-
ростите на „външната“ и вът-
решна емоция се изравняват.

Но преди това винаги се
чувствам по този начин. Сце-
ничната треска зарежда тяло-
то с адреналин и е абсолютно
задължителна за всеки артист.
Ако не ми се случи, сигурно ще се
притесня. (Смее се.)

– Как си почиваш след предс-
тавление? 

– Когато бях в Лондон, се кач-
вах на колата си и шофирах с
часове. Карането на кола ме ус-
покоява. 

– С висока скорост ли?
– Дори не си спомням. (Смее

се.) Протича като процес – ка-
рам механично и релаксирам.
Както и механично си махам
грима след представление –
всичко се случва някак плавно.
И когато вече се прибера вкъщи,
децата са заспали, къщата е
замлъкнала, аз сядам и си нали-
вам чаша вино. 

– Сънуваш ли сцената?
– О, да, много често. Когато

завърша някоя роля или още ра-
ботя върху нея, музиката на та-
зи роля през цялото време звучи
в главата ми. Няма значение да-
ли спя, или съм будна. Говоря с
някого, а музиката все ми се
натрапва. И сега, в момента,
когато говоря с теб, вътре в
мен звучи музиката от „Дон
Жуан“. Интересно, но винаги се
събуждам, когато сънувам, че
съм на сцената и вече трябва
да запея... Това е някакъв меха-
низъм в главата ми, който ме
подготвя – „Не забравяй!“, – ко-
ето означава, че аз работя и до-
като спя. (Смее се.) 

– Кое е най-смешно нещо, ко-
ето ти се е случило на сцена-
та?

– Много неща се случват на
сцената... Веднъж паднах в ор-
кестъра. (Смее се.) Слава богу,
нищо не можах да си счупя. Иг-
раех Керубино в „Сватбата на
Фигаро“. И там трябваше да
ухажвам дъщерята на градина-
ря. За да впечатля девойката,
не само паднах на колене, а и се
претърколих – право в ор-
кестъра. 

Интервю на
Теодора СТАНКОВА

За „Опероза“
„Опероза – Евксиноград“ е единствен по рода си оперен фес-
тивал под патронажа на министъра на държавната админи-
страция Николай Василев. Той е престижно събитие, посве-
тено на операта. Целта на фестивала е да представя и да
подкрепя млади и талантливи изпълнители от българската
оперна сцена и да представи оперното изкуство в България
на международно ниво. Изпълнителите, които ще вземат
участие в него, са избрани след прецизен кастинг.
Благодарение на инициативното сътрудничество на „Оперо-
за“ с Министерството на държавната администрация и ад-
министративната реформа, млади оперни певци ще имат
възможността да получат световно признание. 
Фестивалът ще бъде открит на 23 юни в резиденция „Евк-
синоград“ и ще стартира с четири представления на произ-
ведението на Моцарт „Дон Жуан“. Средствата, събрани
от тях, ще се предоставят за благотворителност. Иници-
ативата се спонсорира от международни институции и се
подкрепя и подпомага от международни оперни фестивали. 

Снимка Личен архив



ИЛИ ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ГРАНИЦИ 

НА ТВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ 

Н
еслучайно за този, който
се държи неадекватно, аг-
ресивно или озлобено, пра-
вим извода: „Явно вкъщи

нещо не му е наред!“  

Първата обител
Първото място, което оби-

таваме, е майчината утроба.
Затова родният дом винаги се
асоциира с топлата майчина
ласка, а спокойствието и си-
гурността, които намираме в
него, се свързват с отговорно-

стта и закрилата на бащата.
Намествайки се и вмествайки
се в нашите отношения с май-
ката, бащата сякаш ни я „от-
нема“. Но именно тази намеса
в детството ни дава възмож-
ност да се развиваме, да бъдем
самостоятелни, да пораства-
ме. Накрая светът на възра-
стните окончателно ни „при-
нуждава“ да излезем навън. Ние
обаче си знаем, че винаги мо-
жем да се върнем вкъщи, в май-
чината вселена, където ще ни

бъде комфортно и спокойно.
Затова родителският дом се
превръща в място, от което
се нуждаем, за което винаги ще
си спомняме,
към което
подсъзнателно
ще се стремим.
Понякога то е
свързано и с
други чувства.
Нашето отно-
шение към него
често се повли-
ява от нереше-
ни в детство-
то конфликти,
стари обиди
или неизказани
желания. От
начина, по който са се съхрани-
ли нашите отношения с май-
ката и с бащата, зависи дали

ще чувстваме този дом като
свой или като чужд. Възприя-
тието ни е свързано и с това,
как се отнасят един към друг

родителите ни,
важно ли е било
за тях да напра-
вят дома си
спокоен и ком-
фортен, позво-
лявали ли са ни
в детството
да имаме
с о б с т в е н о
пространство.
Ако родители-
те не забраня-
ват на малкото
дете да си съз-
дава свой

„собствен дом“ и да се крие в
подредената от столове къща,
ако те с уважение са се отна-
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Сблъсквайки се с трудности и изпитания, 
ние търсим убежище у дома, защото сме сигурни, 

че вкъщи и стените помагат. Домът освен покрив над
главата може да ни дари усещане за хармония. 

Той е продължение на нашата личност. Домашари под закрила
Много хора се чувстват спокойни само у дома си, поради което
отказват не само да преспиват, но и да вечерят на чуждо мяс-
то. Често причината за поведението им се крие в ранното
детство – нарушени отношения с майката, недостатъчно об-
щуване с нея. Ако те в този момент не са получили подкрепата
и вниманието на бащата, впоследствие стремежът им като
зрели хора вече е да прекарват възможно най-много време вкъщи.
Тези личности имат нужда се скрият, да намерят убежище, да
удовлетворят детското си желание – да се върнат при майка си
и да разчитат на нейната закрила. 
Когато детето е обградено с любов и има собствено простран-
ство в родителския дом, у него постепенно възниква желание да
стане господар на собствения си живот. Когато порасне и ста-
не възрастен човек, той живее с удоволствие и без страх за себе
си. Излиза от дома си и знае, че винаги може да се върне.

Да създадеш 
свой дом, означава 

да изпълниш 
пространството със 

себе си – със 
своята миризма 
и със значимите 
за теб предмети. 



сяли към подрастващия и не са
влизали в стаята му, без да чу-
кат например, децата разви-
ват чувство за безопасност,
спокойствие и доверие към
собствения си дом. 

Домашният дух
Когато прекрачим прага на

чуждо жилище, веднага „подуш-
ваме“ миризмата му (приятна
или не). Нашата първа реакция е
категорична: „Това не е моят
дом.“ Също толкова мигновено
реагираме на миризмата на
собствената си къща. 

„11 години не съм се прибирала
в бащината си къща – разказва
30-годишната Кристина. – И се-
га, след толкова години, когато
отворих вратата на детската
стая, в която съм пораснала,
веднага я почувствах като моя
– миришеше както и преди.“

Когато сменяме жилището
си или временно отиваме да
живеем на друго място, в пър-
вия момент се опитваме да се
отървем от миризмите, на-
помнящи ни за присъствието
на предишните стопани: разт-
варяме широко прозорци и вра-
ти, мием стените, подреждаме
собствените се вещи така, че
да свържем новото място с
елементи от вътрешната под-
редба на нашия дом. Устойчи-
вата чужда миризма предизвик-
ва необяснима тревога, безпо-
койство и може да стане при-
чина за безсъние и безпричинно
раздразнение. За да се почув-
стваш у дома си, трябва да
и з п ъ л н и ш
пространство-
то с миризми,
които подсъз-
н а т е л н о
свързваш с усе-
щане за безме-
тежност и по-
кой. Без значе-
ние дали за цел-
та ще ти се на-
ложи редовно да
пържиш карто-
фи, да печеш ба-
ници или да
разхвърляш из
всички помеще-
ния торбички, пълни с аромат-
ни изсушени билки. Целта е но-

вото пространство да стане
твое – да пропие миризмата на
родната ти къща. 

Моето жилище –
това съм аз

Домът ни очертава матери-
алните граници на нашата ин-

дивидуалност.
Стените му ни
предпазват ка-
то втора кожа.
В случай на
взлом или неза-
конно прониква-
не нашето жи-
лище изгубва
своята защитна
функция и ние
усещаме страх,
недоумение, бол-
ка. Истински
шок може да
преживее човек,
който възприе-

ма дома си  изключително като
своя крепост. „Ограбиха дома

ни и не бях на себе си няколко
месеца – разказва 40-годишната
Илияна. – Имах чувството, че
физически са ме осквернили, из-
насилили.“ 

Според немския философ
Мартин Хайдигер да същест-

вуваш, да живееш и да мислиш,
е един и същ процес. Когато
усетим заплаха за своята пси-
хологическа цялост, ние често
реагираме болезнено не само на
проникването с взлом в дома
ни, но и на шума на улицата, на
натрапчивите течове от мив-
ката (кап-кап, кап-кап) и дори
на опита на нашия гост да пре-
мести книга от единия рафт
на другия. В подобни моменти
някои хора дори изпитват зло-
ба и даже ненавист или пък се
чувстват беззащитни като
малки деца, чиито родители са
развалили къщата им, построе-
на от столове. 

Територия 
на импулсите

Нашето поведение се опреде-
ля не само от осъзнати цели,
но и от неосъзнати потреб-
ности. Затова, когато обза-
веждаме дома си, ние често се
ръководим и от подсъзнател-
ните си желания. Всяко
пространство е свързано с на-
шите вътрешни импулси, кои-
то се явяват източник на пси-
хическата ни енергия, като
направляват и провокират на-
шето поведение. Жизнената
енергия се стреми към „раз-
реждане“ и този процес от
гледна точка на психоанализа-
та е свързан с реакцията на
различни участъци на човеш-
кото тяло. За психоаналитика
всяка стая в жилището има
определено значение. Кухнята
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Всяка стая 
се свързва 

с определени 
потребности: 

спалнята е място 
за правене на секс, 

а кухнята – 
помещението 

за орални 
удоволствия.



и трапезарията са места, кои-
то имат отношение към хра-
ненето и удовлетворяването
на орални потребности. Баня-
та и тоалетната са свързани
с понятията ни за чистота и
мръсотия. Често тези поме-
щения в дома ни остават без-
лични заради подсъзнателното
ни желание да предотвратим
неизбежното им замърсяване.
Спалнята е помещението,
предназначено за удовлетворя-
ване на еротични желания и
фантазии и най-вече за това,
което ние искаме да запазим в
тайна. 

Скелетът 
в гардероба

Този израз обикновено използ-
ваме, когато наяве изплуват
някоя тайна или спомен от
миналото. Нашето жилище,
както и нашата психика са
изпълнени със съзнателно и с
безсъзнателно. Някога къщи-
те ни са имали приземни ета-
жи, чардаци, мазета, тавани,

които да съхраняват сандъци
и кашони, пълни с антики и
разни полезни неща. Изследвай-
ки тяхното съдържание, деца-
та се запознават със семейна-
та история, научават за
детството на своите баби,
разбират много повече от то-
ва, което им е разказано. Сега
ролята на пазители на несъз-
нателното играят шкафове-
те, пълни с ненужни вещи. Ко-

гато искаме да забравим нещо,
ние го преместваме в някое
по-недостъпно чекмедже. На-
шата памет има нужда от по-
тайни пространства. А това,
което е скрито в прашните
чекмеджета на бабината рак-
ла – дневници, играчки, писма,
вещи, свързани с минали съби-
тия, – ни припомня, че жи-
вотът, както и домът ни
имат не само едно измерение.
Дава ни усещането и разбира-
нето, че животът е много по-
дълбок, отколкото понякога
ни се струва.

С несъзнателното „у дома“
може да се от-
насяш по разли-
чен начин. По-
някога просто
го зачеркваш
от историята
на семейство-
то. Добрата
стопанка дър-
жи всичко под
контрол, всич-
ко е постоянно
пред погледа є,
а старите ве-
щи, снимки и
писма отдавна
са изхвърлени. 

Този пример рисува психоана-
литичната метафора на съз-
нанието, което изключва
безсъзнателното като ненуж-
но. Другата крайност е дом,
който е зарит с ненужни ве-
щи. Стопанинът не контроли-
ра живота в такова жилище,
там царува подсъзнателното. 

Област 
на емоции 

Нашето отношение към реда
в жилището до голяма степен
зависи от това, как родители-
те ни са ни приучвали към хиги-
ената от 6-месечна до 3-годиш-
на възраст. Докато те учат де-
тето си да се храни например,
могат да бъдат строги,
отстъпчиви или безразлични.
Именно тяхното поведение
според мнението на Фройд вли-
яе върху формирането на особе-
ностите на характера: някои
от нас са разхвърляни и импул-
сивни, други – разточителни и
услужливи, а трети – акуратни,
стиснати и прями. Но и свикна-
лият на ред човек може да си ос-
тави свое разхвърляно простра-
нство – несъзнателното жела-
ние на популярния напоследък ге-
рой Монк (от едноименния се-
риал) да трупа вестници на
нощното си шкафче в опит да
съхрани за себе си малко мес-
тенце свобода. Но ако един чо-
век е разхвърлян, това съвсем не
означава, че обича мръсотията.
Запуснатата къща издава стре-
меж към вечно движение, но ед-
новременно с това е и протест

срещу всякаква
форма на конт-
рол над нас.
Стопанинът на
такова жилище
сякаш заявява:
„Ако си почис-
тя къщата, то-
ва простран-
ство ще прес-
тане да ми при-
надлежи.“ По-
добно поведе-
ние говори за
стар конфликт
в отношенията
с властна май-
ка. Когато ана-

лизираме тези отношения, ще
започнем по-добре да разбира-
ме себе си, по-добре да се раз-
бираме с родителите си, ще
станем по-зрели и завършени.
Такъв ще бъде и нашият дом –
спокоен и завършен. Едно мяс-
то, където ние се чувстваме
самите себе си. 
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Временното жилище
На тези, които все още мечтаят за собствено жилище, им се
налага да живеят под наем. Не трябва обаче към временното си
жилище да се отнасяш с пренебрежение, робувайки на разбиране-
то, че щастието може да дойде при нас само на 100 квадратни
метра собствена жилищна площ. Като обзаведеш временната
квартира по свой вкус, ти изпълваш този дом със себе си, ожи-
вяваш го и се чувстваш комфортно. Разбира се, да превърнеш
временното обиталище в напълно свое място, е невъзможно, за-
щото то така или иначе винаги си остава притежание на друг.
Не можеш да буташ стени и да променяш кардинално жилищно-
то пространство, но опитът от живеенето в този дом ще ти
помогне да разбереш какъв трябва да бъде твоят собствен, да
го измислиш и да „узрееш“ за него. 

Запуснатата къща 
издава стремеж 

към вечно движение,
но едновременно 
с това е и протест 

срещу всякаква форма
на контрол 

над нас.
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ТЕСТТЕСТ

ќбичаш ли секса
заради самия секс?
ќбичаш ли секса
заради самия секс?

ѕравиш ли любов само заради 
удоволствието? »ли винаги първо 
търсиш да бъдеш обичана, галена, 

милвана и успоко¤вана? 
«а да научиш повече за своите скрити

мотиви за правенето на секс, 
отговори честно на въпросите по-долу.

—ама... или заедно с него.

11..   ооггааттоо  ееддиинн  ммъъжж  
ттии  ххаарреессвваа......

�…ти му го казваш.
�…побиват те тръпки в него-
во присъствие.
�…изчервяваш се в негово
присъствие.
•…разглеждаш го обстойно,
когато го срещнеш.

22.. ЋЋииццееттоо  ттии  ее  ппоо--ггоолл¤¤ммоо  
ннаа  ннииввооттоо  ннааЕЕ

•…челото.
�…бузите.
�…брадичката.
�В никоя своя част.

33.. ƒƒвваа  ддннии  ссллеедд  ппъъррввааттаа  ввееччеерр,,  вв  ккоо¤¤ттоо  ссттее  ппррааввииллии  ллююббоовв,,  
ттоойй  ввееччее  ннее  ссии  ссппооммнн¤¤  ззаа  ттеебб..    ааккввоо  ссии  ммииссллиишш//ппррааввиишш??

�Жалко, щяхме да си допаднем.
�Голяма работа – всяко зло за добро.
�Взимаш си телефона дори в банята да не би да не чуеш, ако ти звънне.
•Слагаш го в списъка на гаднярите.

44.. ——ллеедд  ссеекксс  
ссее  ччууввссттвваашшЕЕ

�…по-скоро възбудена.
�…влюбена.
•…малко самотна.
�…спокойна.

66..   ааччеессттввооттоо,,  
ббеезз  ккооееттоо  

ееддиинн  ммъъжж  
ннее  ммоожжее,,  
ссппоорреедд  ттеебб  ееЕЕ
•…интелигентност.
�…енергичност.
�…вярност.
�….чувственост.

55.. ¬¬  ттввооииттее  ппррееддссттааввии  ллююббооввннииккъътт
ззаа  ееддннаа  нноощщ  ее  ммъъжж,,  ккооййттооЕЕ

�…заминава на другия ден за далечна страна.
•…е невероятно харизматичен.
�…има силни ръце и месести устни.
�…има поглед, в който можеш да се изгубиш.
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88.. »»ссккаашш  ддаа  ввллееззеешш  
ззаа  ееддннаа  ввееччеерр  

вв  ккоожжааттаа  ннааЕЕ
�…Моника Белучи.
�…Шарън Стоун.
�…Одри Тоту.
•…Емануел Беар.

Моника 
Белучи

Шарън 
Стоун

Одри 
Тоту

Емануел 
Беар

77.. ¬¬ееррннооссттттаа  ккъъмм  ппооссттоо¤¤ннннааттаа  ттии  ппооллооввииннккаа  
ее  ппооддллоожжееннаа  ннаа  ииззппииттааннииее,,  ккооггааттоо::

� ...си неудържимо привлечена от някой много готин тип.
•...усетиш, че някой силно те желае, без значение как изглежда.
�...не се чувстваш достатъчно обичана във връзката си.
�...не си правила секс с партньора си дълго време.

99..““ввоо¤¤тт  ппррииннцц  ее  
ппррееттъъррпп¤¤лл  ссееккссууааллеенн  

ннееууссппеехх  сс  ттеебб..    ааккввоо  ссии  
ммииссллиишш//ппррааввиишш??
�Той е кръгла нула.
•Сърдиш му се, без да обясня-
ваш защо.
�Ще му мине.
�Вече не ме обича.

1111.. ¬¬  ссееккссууааллнноо  ооттнноошшееннииее  
ссмм¤¤ттаашш,,  ччее......

1122.. ЌЌееддооссттааттъъккъътт,,
ккооййттоо  ннааииссттии--

ннаа  ннее  ммоожжеешш  ддаа  ппррии--
ееммеешш  уу  ееддиинн  ммъъжж,,  ее......
�...егоизмът му.
•...страхливостта му.
�...стиснатостта му.
� ...ревността му.1100.. ЌЌаайй--ммннооггоо  

ттее  ввъъззббуужжддаа......
�...страстна целувка.
•....да правиш фелацио.
�....проникването във ваги-
ната с пръст.
� ....проникването във ваги-
ната с пенис.

1144.. »»ссккаашш  ддаа  ппррееккаарраашш  
44  ччаассаа  сс::

�...Рафаел.
•...Джордж Клуни.
�...Антонио Бандерас.
� ...Роко Сифреди.

Рафаел Джордж Клуни Антонио Бандерас Роко Сифреди

1155..   ооггааттоо  ссии  ссааммооттннаа  
ии  ннеещщаассттннаа......

�...каниш стар приятел и му разказ-
ваш за сексуалните си изпълнения.
•...отиваш в салон за разкрасяване.
�... се отпускаш за час в ароматна
вана.
� ...каниш някой бивш да се позабав-
лявате в леглото.

1133..   ооггааттоо  нн¤¤ккоо¤¤
ппррии¤¤ттееллккаа  ттии

ррааззккааззвваа  сс  ппииккааннттннии
ппооддррооббннооссттии  ззаа  
ггоорреещщииттее  ссии  нноощщии,,  ттии
ннааммиирраашш  ттоовваа  ззаа......
•...малко пресилено.
� ...много вълнуващо.
�...смущаващо.
�...по-скоро забавно.

•...си малко стегната
и със задръжки.
�...си много гальовна.

� ...си голяма работа.
�...нямаш какво да до-
казваш.
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РЕЗУЛТАТИ                                                                                         
Преброй по колко отговора, обозначени отпред с �, �, � и • си събрала. 
Тези, които преобладават, определят твоя профил. 
Виж по-долу каква любовница си всъщност.

Ќј…-ћЌќ√ќ ќ“√ќ¬ќ–» —

ГАЛЬОВНИЦА

Ти си истинско съкровище в леглото. Обслужваш всички мъжки фантазии и
желания. Умееш да играеш всякакви роли в секса – на жертва, на принцеса, на
наивна ученичка и даже на перверзна мръсница. Но дали го правиш, защото из-
питваш удоволствие от това? Или просто искаш да доставиш удоволствие
на партньора си? Всъщност винаги пренебрегваш своите желания за сметка
на желанията на партньора. Вероятно в теб се крие едно малко момиченце,
което иска да се хареса на своя баща. Правиш любов преди всичко за да бъ-
деш обичана.
По какъв начин обичаш За теб по-важно е да бъдеш обичана, отколкото
ти да обичаш. Често не правиш разлика между сексуално желание и любов.
Прекалено идеализираш мъжете и бързо се хвърляш в огъня на страстта и
любовта. Ти си човек на крайностите – или се тревожиш много, че никой не
те обича, или пък изпадаш в екстаз, че някой ти е предан и те обича. Когато
си влюбена, си много зависима.
Твоят тип мъж е баща или герой Имаш нужда от силен мъж, за да живе-
еш в неговите и чрез неговите желания, и от такъв, който никога няма да
те напусне (това е най-големият ти страх!). Това е образът на таткото,
който глези дъщеря си, който поема отговорности вместо теб, който ти
осигурява всичко. А ти си глезаната, която иска повече удоволствия, милув-
ки, ресторанти, ваканции и подаръци.

�
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СЛАСТОЛЮБИВА

Твоята природа е такава, че не можеш да си представиш живота без секс, а
още по-малко пък любовта без страстно сексуално желание. Сексуалността
ти е отворена. Умееш да оценяваш по достойнство различията и разнообра-
зието в леглото. Балансирана си както в секса, така и в любовта. Понякога
не стигаш и до крайности, на това се случва относително рядко. Чревоугод-
ник си. Както си ненаситна за храна, така си ненаситна и в секса. Сладостра-
стна си. Правиш любов заради самото удоволствие. Действаш на мъжете
разпускащо. Умееш да им повдигаш самочувствието, респективно и да ги ка-
раш да дават най-доброто от себе си.
По какъв начин обичаш Като за двама, по много, щедро... Наясно си с лич-
ността си и с достойнствата си и сигурно точно заради това съумяваш да
се поставяш на мястото на другия, да си загрижена за неговите нужди (сек-
суални, емоционални и материални). Умееш да казваш „ние“, а не само „аз“ и
„ти“. Впрочем в твоята компания всеки мъж става още по-съблазнителен,
интелигентен, забавен и... проспериращ. 
Твоят тип мъж е верният Този, който ти отваря вратата, когато слизаш
от колата, изхвърля боклука и не хвърля око на минаващите жени в твое
присъствие (дори и те да са по-атрактивни от теб). Той е едновременно
любовник (постоянен и предан – поне през следващите 10 години), съпруг
(пред закона, в името на любовта, в добро и лошо) и грижовен баща.

�
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ПРЕЛЪСТИТЕЛКА

Често провокираш („Виж колко съм секси!“), за да привлечеш внимание. Въп-
реки че колкото и усилия да полагаш за външния си вид, огледалото все не
показва онзи образ, който би те удовлетворил изцяло. Перфекционистка си.
Вниманието на един мъж към теб ти дава сили да се харесваш повече. Зато-
ва обичаш и да прелъстяваш. „Мъркащата“ ти сексуалност обаче е в проти-
воречие с властната ти същност, която демонстрираш в обществото. По-
неже се съмняваш, че изглеждаш привлекателна, правиш любов преди всичко
за да се успокояваш и да си повдигаш самочувствието.
По какъв начин обичаш От една страна, можеш да се превърнеш добровол-
но в играчка в ръцете на някой мъж. Трудно отказваш на покана за секс. По-
скоро се съгласяваш. От друга страна, ти си доста независима. Доказател-
ство за това е, че по-често употребяваш личното местоимение „аз“ вмес-
то „ние“. Може би това е причината да обичаш по-грубия секс. Нежният не
ти е по вкуса.
Твоят тип мъж е слепият обожател Иска ти се някой изцяло да е погъл-
нат от мисли за теб, да си в центъра на неговото внимание. С други думи,
искаш да играеш главната роля – и в секса, и в любовта. Твоят мъж трябва
да може да казва онова, което искаш да чуеш („Ти си най-добрата, най-хубава-
та, най-умната...“). Но без да го питаш. Постоянно имаш нужда от доказа-
телства колко изключителна си.

•
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НЕНАСИТНИЦА

Ти си силно заинтересувана от секса по всяко време. Харесва ти да го
правиш и имаш доста натрупан опит зад гърба си в сексуално отношение.
Имаш потребност да правиш секс поне веднъж на ден, за да се чувстваш
добре. Всяка нова любовна история изживяваш страстно сто процента и се
пристрастяваш към интимния си партньор. Не си от жените, които
остават „на сухо“. Либидото ти е „авантюристично“. Можеш да правиш
любов само от любопитство. Или пък защото 3 дни не си правила и
нервите ти са опънати до краен предел.
По какъв начин обичаш Ти си консуматорка. Директна си (правиш първата
крачка) и импулсивна (искаш го веднага щом усетиш желание). Излизаш по-
скоро на лов за мъже. Можеш да бъдеш много страстна и нежна, но си и
прагматична във връзките си. Точно защото си консуматор, се подчиняваш
на принципа „Улавям и действам“. Не мислиш много какви чувства изпитваш
към мъжа. Нито пък той към теб.
Твоят тип мъж е... сексуалната играчка Той е едно голямо дете (ти по
принцип така възприемаш всички мъже), което без теб ще бъде нищо.
Моделираш го според собствените си вкусове и нужди, но често изискваш
много от него. Налапал въдицата и влязъл в живота ти, той вече е загубил
и ума, и дума. След време може тихо да се изниже, но какво от това – някой
друг ще се оплете в мрежите ти.

�
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З
авистта безпощадно преследва човека
от векове. Реколтата на съседа вина-
ги е по-богата и къщата му – по-прос-
торна. Ако това наистина е така, за-

вистта може да се таксува и за нещо поло-
жително – желанието да постигнеш съсе-
дското благополучие води до твоето
усъвършенстване. 

Психолозите обаче твърдят, че тази мо-
тивация не се нарича завист, а честолюбие
и че завистта не може да бъде нито бяла,
нито тъмносиня, нито червена... Тя винаги
е черна, тъмночерна. 

„С какво е заслужил 
това?“

Според специалистите завистта не е
двигател на прогреса, а на революцията,

т.е. на разрушителните и необратими из-
менения. Притежава неимоверна сила – за-
виждащият човек понякога гръмко, а поня-
кога безшумно трупа ненавист към тези,
които притежават блага, от които той по
някакви причини е лишен. Прогресът винаги
е свързан със съзидание, докато усилията на
завистта са изключително разрушителни –
ближният ти не може да има това, което и
ти не притежаваш. Припомни си вица:
„Кравата на съседа умряла. Тъпо е, но ми е
приятно да го чуя.“ 

Завистта може да бъде и пасивно
чувство. Когато подгоненият от черна за-
вист, вместо да потърси по-високоплате-
на работа или да работи на 2 места, така
че да поправи вопиющата „несправедли-
вост“, само се терзае и страда, защото

искрено смята, че обектът на неговата за-
вист не заслужава това благополучие. Нап-
ример завиждаш на колежката си, че има
прекрасна фигура. И вместо да є повярваш,
че я е изваяла с изтощителни тренировки и
жестоки диети, смяташ, че тя тайно пие
вълшебна смес, а не иска да ти даде рецеп-
тата за нея. Завиждаш и на колегата, защо-
то си убедена, че са го повишили в длъж-
ност заради връзки, а не заради неговите
изключителни делови качества. 

Обратната страна 
на медала

За всичко в този живот се плаща. Може
би ще възразиш, че в днешно време на много
хора им провървява да бъдат на точното
място в точното време. Как да не им зави-
ди човек?! Една щастлива случайност обаче
съвсем не е достатъчна. Навярно този,
който успява, притежава твърд характер,
неизчерпаема енергия и талант да държи
ръката си на пулса на времето. Значи заслу-
жил си е успеха все пак. Но даже и да допус-
нем, че богатството му е паднало от небе-
то, готова ли си да си размените местата?
В комплект с големите пари и несметно
имане обаче най-вероятно ще получиш в до-
бавка и язвата на стомаха, и натрапчивия
страх от преследване, с които той си е пла-
тил тези житейски удоволствия. А готова
ли си да споделиш личния си живот с някол-
ко „горили“, които да ти дишат във врата
и да те съпровождат на всяка крачка? Е,
той очевидно е бил готов.

Ако пък завиждаш за идеалното гадже на
приятелката си, изгодно омъжена за бога-
таш, готова ли си едновременно с прият-
ните козметични процедури и спа удовол-
ствия, които тя си позволява, да изтър-
пиш постоянната му влудяваща ревност и
да се обречеш на безпрекословно подчине-
ние? А няма ли да ти причернее пред очите
от разсъжденията му на глас: „Каква беше
преди и каква стана, откакто се събра с
мен. Човек те направих!“ 

Бедата е в това, че често живота на
околните ние виждаме само в най-привлека-
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Недей да броиш парите в чуждия портфейл, не се огорчавай 
от успехите на другите, не мисли по цял ден за това, 

че мъжът на Данчето е по-добър от твоя и че къщата им се намира 
в по-престижен квартал... 
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телната за нас светлина – като невероя-
тен вървеж, слава, пари, бърз растеж в ка-
риерата. И преднамерено си затваряме очи-
те за купа „подробности от пейзажа“, кои-
то ни се струват несъществени, защото
съвсем не са за завиждане. 

Тя изсушава 
душата

Завистта руши личността и разяжда ду-
шата. Завистникът винаги е нещастен и
постоянно нещо не му достига. Това пос-
тепенно води до необратими изменения на
характера. От чуждата завист трябва да
се боиш. Тя не е мистика, нито уроки и зли
очи. Завистта е вид агресия. Завистливият
колега може да започне да злослови по твой
адрес и да те вкара в измислени интриги.
Завистливите приятели на детето ти мо-
гат да му откраднат любимата играчка, а
завистливата ти приятелка – да спечели
доверието на съпруга ти и с долни маневри
и хитри сплетни да ти развали семейство-
то. Както е известно, на агресията можеш
да отговориш по два начина – да дадеш от-
пор на противника или да избягаш от него
далеч, много далеч. Да неутрализираш агре-
сията, е много трудно, даже почти невъз-
можно. Да отвърнеш на агресията с агре-

сия, е нецивилизовано. А и защо трябва да
нарушаваш душевния си комфорт? Отно-
шенията си със завистника сведи до чисто
формални. Ако все пак по една или друга
причина ти се налага да общуваш с него,
най-добре е да парираш навреме нападките
му по твой адрес. Постарай се да сдържаш
емоциите си и дръж езика зад зъбите си.
Споделянето с този човек би могло само да
ти навреди. Това, разбира се, не означава, че
трябва да мълчиш като риба в негово
присъствие. Просто трябва да улучиш кога
да спреш да се доверяваш. 

Обикновено завършва 
с отмъщение

Много важно е да разбереш мотивите на
колегите и познатите за отношението им
към теб. Може да се окаже, че те само се
правят на приятели, а дълбоко в себе си та-
ят доста нелицеприятни чувства. Но и не
трябва да бъдеш прекалено мнителна и да
мислиш за ответна реакция. Не е нужно да
се правиш на по-скромна, по-смотана и по-
бедна, за да не дразниш завистниците. Но и
в никакъв случай не бива да се гордееш с то-
ва, че ти се е удало с нещо да предизвикаш
завистта на околните. Да допуснем, че ти
по този начин ще утешиш собственото си

самолюбие, но затова пък рискуваш да си
навлечеш войнствено им настроение, еска-
лиращата им агресия и куп още неприят-
ности. Помни, че завистта, макар и пасив-
но чувство, има поне едно активно проявле-
ние. И тази нейна активна форма не е мно-
го различна от отмъщението. 

Не се сравнявай 
с никого

Да се сравнява чия житейска позиция е
по-изгодна и чия – по-неблагодарна, по
принцип е безсмислено. Повечето хора си
представят себе си и останалите като
бегачи на дълги разстояния, които се съ-
ревновават по безкрайните писти на жи-
вота. Съперничеството мира не им дава –
те постоянно броят и сравняват. Количе-
ството на колите, на апартаментите, на
парите, на любовниците, на дрехите и на
дипломите на другите спрямо техните
собствени. 

Но по-щастлива ли е жената, която има
петима любовници, пред онази, която има
един и той е нейният собствен съпруг?! Кой
може да определи това? Защото категории
като любов, приятелство, деца, общуване и
т.н. не се поддават на сравняване. Щастли-
ви са хората, които са разбрали това. 



В
природата завист не съ-
ществува. Всяко живот-
но си е самодостатъчно и
доволно от мястото, кое-

то обитава. Петелът никога не
се сравнява с орела, нито пък
мечката – с грациозната анти-
лопа. Завистта ходи само по хо-
рата. И за жалост понякога не
се разпознава лесно, защото я
крием в най-тъмните ъгълчета
на душичките си. 

Богат – беден   
Случва се да гледаш с неодоб-

рение преуспявяща позната и да
се стараеш да откриеш в нея
недостатък, който би омалова-
жил постиженията є. Ако
твой приятел се издигне в кари-
ерата, изведнъж започваш да се
чувстваш неловко в неговата
компания и да гледаш изпод
вежди подаващите се от джоба
му банкноти. Мислиш си: „Да,
спечелил е много, но по какъв на-
чин?!“ Съседката ти си е купи-
ла нова кола, гледаш я от балко-
на и коментираш пред съпруга
си: „Такава бричка и даром да ми

я дават, няма да я взема.“ При-
добивките и успехите на окол-
ните, вместо да те радват, ти
създават лек дискомфорт. Но
пред себе си и пред другите
твърдиш неуморно: „Не, не, аз
не завиждам.“ 

Не е лесно и сама на себе си да
признаеш, че си завистлива. А
още по-трудно е да намериш

оправдание за своята завист:
„Защо другите имат всичко, а
аз – не?“ За да се отървеш от
досадното чувство, трябва да
разбереш, че беден е не онзи,
който има малко, а онзи, на ко-
гото все му е малко. Това е
първата крачка към избавление
от порока. 

Помогни си сама

�
Завистта произтича от
навика постоянно да срав-

няваш себе си с някого. И този
„сравнителен маратон“ започва
още от детство. Припомни си
въпросите, които най-често за-
даваш на детето си след учили-
ще: „Кой се учи най-добре в кла-
са?“; „Колко ти писаха на конт-
ролното по математика? А на
Кольо колко му писаха?“. Бъди
внимателна! Ако постоянно
сравняваш децата си с чуждите
деца, то в по-късна възраст за-
вистта ще бъде основна черта
в характера им. Винаги сравня-
вай постоженията на детето
си само с неговите собствени:
„Миналия срок имаше четворка
по математика, а сега имаш
шестица. Браво!“

�
Ако усетиш у себе си начен-
ки на завист, впрегни воля-

та си, за да спреш потока от
разрушителни мисли. Ако нап-
ример ти мине през ума: „ Блазе

є на съседката – мъжът є е със
златни ръце, все нещо поправя
из къщата. А моят?!“ Веднага
замени тази мисъл с друга: „Мо-
ят мъж ме обича, той е мил и
внимателен, макар и битовете
дела да не му идат отръки.“

�
Често завистникът вижда
само крайния резултат –

иска да получи чуждия приз, без
да положи усилия за него. За-
виждаш, когато на твой прия-

тел бизнесът му е потръгнал
успешно. Но забравяш, че поло-
жението му хич не бе завидно,
когато беше ипотекирал жили-
щето си и тичаше от учрежде-
ние на учреждение, за да узакони
фирмата си. Попитай себе си
готова ли си да извървиш него-
вия път към успеха. Ако да?
Какво ти пречи тогава? Вземи
от „късметлията“ безплатни
уроци, без дори да го информи-
раш за това. Просто наблюда-
вай поведението му. 

�
Когато си заета с любима-
та работа, време за завиж-

дане не ти остава. Изброй всич-
ки плюсове на работата си.
Например: „Аз не съм ръководи-
тел на отдел, но затова пък не
ми се налага да работя от сут-
рин до вечер, нито да нося голе-
ми отговорности. И имам пове-
че време за себе си.“ 
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БЯГАЙ, 
ЗАВИЖДАМ! 

БЯГАЙ, 
ЗАВИЖДАМ! 

Често определяш себе си като независтлива само 
защото не се вглеждаш в чуждата кола или къща. 

И не си даваш сметка, че ти е трудно да се зарадваш
на чуждите успехи. Признай си, че способните 

и богати хора те дразнят... малко.

Бай, бабо, 
уроки са ме
хванали
КАКВО ДА НАПРАВИШ,
АКО ТИ ЗАВИЖДАТ? 
Когато се прибереш след ра-
бота, веднага отиди в баня-
та и си измий ръцете, лице-
то и краката, за да отмиеш
всичката отрицателна енер-
гия, с която завистниците са
те натоварили. Най-добре е
да си вземеш душ. Водата
отмива всичко – и чуждите
злост и завист, и твоята
умора. 

Беден е не този, 
който има малко, 
а този, на когото 
все му е малко.

Тревата в двора 
на съседа винаги 

е по-зелена.

ОЩ
Е 

ПО

ТЕ
М

АТА



Дойде сезонът пик за

ПОЛИНОЗИТЕ 

Много родители познават досадните симптоми на сенната хрема –
кихане, сълзене, мъчителна хрема... В този случай консултацията
със специалист алерголог е най-правилното решение. 
Съвременното лечение е на базата на т.нар. антихистаминови пре-
парати (Zyrtec, Claritin, Fenistil) и локални средства – очни и носни
капки, спрейове. 
Плюшените играчки също дразнят нежните детски нослета. За-
това не е желателно децата да спят с тях. Профилактично пухка-
вите приятелчета на нашите деца могат да се сложат във фризера
или на слънчева светлина. С тези действия ние неутрализираме
алергизиращия потенциал на микроакарите. 
Лятото предоставя и чудесни възможности за закаляване и есте-
ствена профилактика. 
Например витамин Д се образува в кожата под въздействието на
слънчевите лъчи. 

СЛЪНЧЕВОТО ИЗГАРЯНЕ 

обаче е една вечно дебнеща заплаха за нежната детска кожа и не би-
ва да забравяме да мажем малките със слънцезащитни кремове с ви-
сок UV филтър. Тези средства трябва да се използват дори и при
краткотрайно излагане на слънце. 
Колкото и да се съпротивлява детето ни, шапката е задължителен
атрибут към тоалета му през лятото. 
Не бива да подценяваме и факта, че при кърмачета високите тем-

ператури влошават протичането на някои инфекциозни заболявания
и може да настъпи 

ТОПЛИНЕН УДАР 

По-големите деца също са застрашени от летния зной, ако ги оста-
вим в затворена кола или ги изложим продължително време на дире-
ктно слънцегреене. В подобни случаи е най-добре да се предприеме
експресно охлаждане (взимане на хладък душ, пиене на много течнос-
ти). Или пък да им дадем парацетамол до идването или лекаря. 
Всеки ден научаваме от пресата за фатално завършило къпане, за
отравяния от привлекателно изглеждащи растения, гъби. Просто
не бива да забравяме, че нашите малки любими същества обичат да
пипат и проверяват всичко. Затова трябва да ги наблюдаваме неп-
рестанно.
Доста семейства свързват отиването 

С ДЕЦА НА МОРЕ

с чести посещения на местната болница. През първите дни всичко е
наред, а после детето ни започва да повръща, отказва да се храни,
коремчето го боли, появява се разстройство. Хубавото е, че обик-
новена диета на базата на ориз, картофи, моркови, сухари преборва
неприятния вирус. Ако детето ви не желае да пие билков чай, спо-
койно може да го замените с кока-кола. По-добре, отколкото мъни-
чето ви да се обезводни.

Д-р Пламен Масларски, 
специалист педиатър в Многопрофилна болница 

за активно лечение „Вита“

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

Спокойно лято за децата ниСпокойно лято за децата ни
Не бива да забравяме, че цъфтежният период е в разгара си. Кичестите дървета са приятна гледка, 
но на някои от нас създават проблеми. Особено на децата, предразположени към алергии.
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Н
аскоро, докато пиех кафе
с приятелка, тя из-
веднъж стана много сери-
озна. Бях се пошегувала,

че аз и съпругът ми никога не
сме в един и същ биологичен
ритъм – никога не си лягаме и
не ставаме по едно и също вре-
ме. Обяснявах, смеейки се, че аз
винаги си лягам/заспивам първа.
„Не се ли страхуваш, че бракът
ти няма дълго да просъществу-
ва? Това не обърква ли тотално
сексуалния ти живот?“ – ме по-
пита тя ужасена. След което
сподели, че тя обикновено си
лягала 2–3 часа по-късно, откол-
кото би є се искало. Само защо-
то гаджето є било нощна пти-
ца. Това, разбира се, доказва ней-
ната толерантност, но не и
тяхната съвместимост. 

Проучване сочи, че повечето
от жените нас-
тояват да пра-
вят всичко за-
едно с половин-
ката си и се
притесняват,
когато се раз-
личават по не-
що от партнь-
ора си – като
започнем от
хранителните
навици и стиг-
нем до хобито.
Струва им се,
че ако не пра-
вят всичко в
синхрон и „по калъп“, това ще
бъде абсолютно фатално за
връзката им. Всъщност в това
да правите всичко заедно няма
нищо лошо. Но съвсем не е залог
за дълга и пълноценна връзка, ни-

то пък е доказателство за съв-
местимостта на участниците
в двойката. 

Криворазбраната
ситуация

Колкото повече неща върши-
те съвместно, толкова повече

общо имате по-
между си, тол-
кова по-близки
са интересите
ви и толкова по-
щастлива и дъл-
готрайна ще бъ-
де връзката ви.
Да, ама не. Мно-
го често двойки,
които следват
модела на „раз-
деленото семей-
ство“ (налага им
се да живеят
разделени за оп-
ределен период

от време), се радват на завидно
семейно щастие. Както и об-
ратното – във връзки, в които
партньорите се държат като
скачени съдове, не всичко върви
по мед и масло. А бракове, в ко-

ито съпрузите живеят като
сиамски близнаци, невинаги са
толкова успешни. Просто се-
мейното щастие и хармонията
са съвършено различни за раз-
личните двойки. И всеки сам си
избира „златната формула“. 

Да вземем за пример Катя, 42-
годишна, режисьор, която е
омъжена за инженер. Те са заед-
но повече от десет години и ви-
наги вниманието им е било анга-
жирано от съвсем различни не-
ща. Всеки е следвал собствени-
те си интереси, без да се меси в
„работата“ на другия. Когато
се срещат за първи път, и два-
мата вече са толкова погълна-
ти от кариерите и социалните
си обкръжения, че всеки опит да
ги обединят е обречен на неус-
пех. Дори и за през свободното
си време всеки избира различни
забавления: тя ходи но кино, а
той – в букмейкърския клуб, за-
щото интересите му все около
футбола гравитират. Така че
от самото начало на връзката
им абсолютно автоматично
двамата правят различни неща.
Но се обичат и са щастливи.

ДА СЕ ВЪРНЕМ

ГОДИНИ НАЗАД

Нашите баби и дядовци обаче
никога не са се притеснявали
от това, че прекарват по-го-
лямата част от времето си
заедно. Без при това да нами-
рат за нужно да се доказват
един на друг. Няма съмнение,
че днешните двойки не живе-
ят по този начин. Участници-
те в тях се чувстват по-уве-
рени, пазят личния си пери-
метър непокътнат и въобще
се държат по-самостоятел-
но. Моделът на късния брак
също допринася за това. Мал-
ко или много поради факта,
че всеки от партньорите ве-
че има солиден бекграунд –
собствен бизнес, кръг от
приятели, емоционална ста-
билност. И да се реши да до-
пусне някого в границите на
собствената си свобода, ни-
то е много лесно, нито е на-
ложително. Когато обаче
всеки дава на другия свобода-
та, която иска да получи, не-
щата се подреждат идеално. 

Такова е 
настроението 

вкъщи...
Ако обаче единият от партнь-
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ТЯ И ТОЙТЯ И ТОЙ

–азличността,
която Ќ≈ Ќ» разделя
–азличността,
която Ќ≈ Ќ» разделя

Обичаш го, но мразиш 
неговото хоби. 
Споко, когато сте 
с различни интереси 
и половинката ти има 
занимание само за себе
си, това не е повод 
за ревност. 

Във връзки, 
при които партньорите

се държат като 
скачени съдове, 
не всичко върви 
по мед и масло. 

А бракове, в които
съпрузите живеят 

като сиамски 
близнаци, невинаги 
са толкова успешни.



орите настоява емоционално да
съпреживява всичко с другия,
който от своя страна се
чувства притиснат и „задушен“
от вниманието на половинката
си, настъпва катастрофа.

Подобна е историята на 37-
годишната Биляна, педиатър. У
дома тя е като на полесражение
– ежеминутно є се налага да
отстоява позицията и желани-
ята си, както и да похабява
енергията си, за да защитава
позицията си пред съпруга си. А
на всичкото отгоре трябва и да
внимава, за да не го засегне. Съп-
ругът є например държи да при-
готвят вечерята заедно и вина-
ги се обижда, когато тя отка-
же да се храни с него. А тя от-
казва, защото не иска да се тъп-
че с тежки храни вечер. 

Разминаването се получава, ко-
гато двамата партньори разби-
рат по различен начин понятие-
то „интимност“. За съпруга на
Биляна проява на близост е да
споделяш храна-
та с любимия
човек, да седите
на маса и по вре-
ме на хранене да
разговаряте за
нещата от из-
миналия ден. До-
като за Биляна
интимността и
доказателство-
то за силни
чувства е люби-
мият є да посед-
не до нея на дивана и да държи
ръката є, докато двамата гле-
дат телевизия. За Биляна в
такъв момент даже думите са
излишни. 

Всичко ще бъди прекрасно и за
двамата, ако успеят да постиг-
нат компромис – всеки да полу-
чава необходимата доза интим-
ност по начина, по който я раз-
бира. 

Фалстарт
Мария, 36-годишна, мениджър

в търговска фирма, „развила“
неочаквана любов към футбола.
Всяка събота тя ходи на мач с
любимия си. Съботи наред пре-
карва следобедите си на стади-
она. Тя е убедена, че след като
партньорът є е погълнат от

това занимание, тя също тряб-
ва изцяло да му се посвети. В
името на хармонията. Седи с
часове на неудобната пейка (в
случай че изобщо може да седне,
притисната от безпардонната
агитка) и се опитва да следи
топката. Нещо, което никак не
є се удава, защото е убедена в
безсмислието и несъстоятел-
ността на хаотичните движе-
ния на коженото кълбо. 

Статистика разкрива, че съв-
ременните семейни двойки пре-
карват средно по 2 часа на ден
заедно. 

Ако имате съвсем малко вре-
ме, през което да бъдете заедно,
а ви се иска да го прекарате далеч
от любимия човек, това съвсем
не означава, че всичко общо във
връзката е безвъзвратно разру-
шено. Не е фатално, ако поняко-
га и малкото свободни часове, с
които съпрузите разполагат, не
са споделени. Защото криворазб-
раният компромис, който прави

Мария, отивай-
ки на мач с него
през своето сво-
бодно време, по-
скоро не е от
полза за връзка-
та. Сигурно след
2 х 45 полувреме-
на обожанието,
с което тя се
отнася към изб-
раника си (впро-
чем изцяло слят
с нецензурно ре-

вящата тълпа по мачовете), ще
намалее правопропорционално на
ескалиращото настроение на
агитката. 

Подобни различности не озна-
чават край за връзката. Несъв-
местимостта на интересите
дори може да допринесе за разви-
тие на партньорството – да
усили доверието, уважението и
разбирателството между два-
ма души. Ако Мария спре да хо-
ди на мач и започне да прекарва
съботните се следобеди с прия-
телки в сауната или на шопинг в
мола, ще разбере, че престорена-
та є любов към футбола е по-
скоро пречка пред щастието є.
Следователно и пред любовното
є щастие. Защото ще открие,
че по-прекрасно е да се вижда за

малко вечер със своя футболен
запалянко и всеки да споделя въл-
ненията и впечатленията си от
изминалия съботен следобед. 

Цената 
на компромиса

Няма нищо лошо в това, ако
нейната идея за прекрасно пре-
карана вечер в
пианобар то-
тално се разми-
нава с разбиране-
то му за забав-
ление, което
обикновено се
свежда до нес-
кончаем разго-
вор за риболов с приятели.

Разбира се, много хора са отво-
рени за дискусия. За разлика от
други. Но голям процент от
„оцелелите“ двойки плаща данък
„обществено мнение“, притис-
нати от „ами, какво ще кажат
другите“. Те не искат да разоча-
роват съседите, приятелите,

родителите си... Но в крайна
сметка разочарованите са те. 

Не разбирам мотивите на же-
на, която се чувства смазана и
потисната от мъжките приказ-
ки за риболовни подвизи, но е го-
това неизменно да придружи мъ-
жа си по реки и водоеми. Нищо
че скучае и минута след минута

поглежда часов-
ника си (Ах, ко-
га ще свърши
това мъче-
ние?!). А той
пък, за да
отвърне на
жеста є, се пре-
жалва в петъч-

ната нощ и я съпровожда в пиа-
нобара, борейки дрямката си с
текила или уиски. Последствия-
та са предсказуеми: тя е потис-
ната и неразбрана, той – нервен
и несговорчив. И през въпросна-
та вечер, и през следващите дни.
Що за семейно щастие?  

Теодора СТАНКОВА
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В това 
да правите всичко 
заедно няма нищо 
лошо. Но съвсем 
не е залог за дълга 

и пълноценна връзка,
нито пък е 

доказателство 
за съвместимост.

Семейното щастие 
и хармонията 
са съвършено 

различни 
за различните двойки.
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Н
о тази тема не е ли
суперизчерпана, би
въздъхнала уморената
от най-разнообразна,

но в повечето случаи безсъдър-
жателна информация читател-
ка. И с право. Част от мене съ-
що хвърля къчове, когато някой
предложи да говорим за ревно-
стта. Четем и пишем, пишем и
четем за нея. И за какво? Но
другата, по-разумна част от
мен ми шепне мъдро: „Когато
наистина усетиш, че ревност-
та завинаги си е отишла от жи-
вота ти, може и да спреш да
търсиш книги на тази тема.
Ала дотогава…“

Бих желала гордо и категорич-
но да заявя: 

„АЗ НЕ СЪМ 
РЕВНИВА!“ 

И май в повечето случаи наис-
тина не съм, обаче съм поне до-
толкова осъзната, та да проу-
мея, че някои мои действия все
пак са продиктувани от ревно-
стта. В миналото пристъпите
бяха по-драматични. Кошмарни
направо – все едно потъвах в
бездна, от която няма кой да
те измъкне. 

И кой ли би могъл да
ме убеди в разгара на
страстта, че животът
ми не виси на косъм
поради факта, че той,
с главно „Т“, не иска да
е с мен, защото пред-
почита друга. 

Как ли се преодолява усещане-
то за безвъзвратна загуба и
стъпкано в калта самочув-
ствие? И колко празни и ненуж-
ни ти се струват всички заха-
росани утешения, че си още

толкова млада, толкова умна и
толкова талантлива?! Чушки!
Защо са ти всички тези каче-
ства, след като Той нехае за
тях?!

И все пак, колкото и да е
трудно, е добре, след като се
успокоим (говоря вече и за себе
си, но и за теб), да погледнем
трезво на нещата. Руският
психолог Александър Свияш ни
представя интересен поглед
върху ревността в своя бест-
селър „Всичко за брака“. 

ТЯ Е ИНСТИНКТ 
В ОСНОВАТА СИ

В първоначалния вид, твърди

той, ревността е инстинкт.
При животните и приматите
това е било просто агресия, ко-
ято им е позволявала да защи-
тят „своето“, за да се само-
утвърдят и да оставят по-
многобройно потомство. 

Човекът, като връх на боже-
ствения замисъл, трябва да
надрасне този инстинкт. Само
че много от нас все още се ръко-
водят от атавистични страс-
ти и реакции. 

Дотук хич не звучи романтич-
но. Свикнала си да мислиш, че
ревността е драматично пре-
живяване, едва ли не чутовен
израз на любовта ти към няко-
го? Оказва се, че не е точно та-

ка. Тя отразява не любовта на
човека, а по-скоро степента, на
която той е управляван от
собствените си инстинкти. В
този смисъл тя не е отделно
чувство, а

БУКЕТ 
ОТ НЕГАТИВНИ 

ЕМОЦИИ 
Първо, 
ревността е страх

Страхът да загубиш нещо, ко-
ето ти принадлежи уж по пра-
во. Страх от загубата на прио-
ритетните права над
„собствеността“ ти, а също и
от загубата на статута на
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„единствена“/„единствен“.
Ама, как така някой друг ще
доставя на любимия ти човек
удоволствие или радост?!
Невъзможно! Преди ти самата
си била този източник на удово-
лствие, а сега се е оказало, че
има и други. И какво може да
бъде по-отчайващо от живот,
в който битието на любимия
би могло да бъде хубаво и без
твоето участие? Какъв е
смисълът да се живее тогава?

Второ, 
ревността е завист

– най-проста и елементарна за-
вист. Учудена ли си? Да предпо-
ложим, че ревнуваш своя
партньор от приятелката си.
В известна степен ти всъщ-
ност завиждаш на онази, която
възприемаш като своя съперни-
ца. Защо? Защото тя получава
онова, което смяташ по право
за свое – неговото внимание,
възхищение, влюбените му пог-
леди, нежността му. Освен то-
ва почти сигурно е, че завиж-
даш и заради външността є
(„Може би тя е по-блестяща,
по-красива, по-успяла, по-млада,
по-сексапилна – тя е по-добра
от мене и той може да отиде
при нея.“).

Трето, 
ревността е обида

Теб са те излъгали в най-доб-
рите ти очаквания. Подлец!
Как е могъл!? Дарила си му ця-
лата си душа, пък той… не е
оценил любовта ти, предал те
е, оставил те е да агонизираш,
подхвърляйки те на произвола
на съдбата. (Тук не възпявам из-
невярата, а просто посочвам,
че в крайна сметка всеки има
право да избира дали да живее
моногамно, или не.) А замисляла
ли си се, че чрез ревността и
страха да не загубиш контрол
над любимия човек ти точно
това привличаш в живота си.

Да речем, срещнала си много
достоен партньор. За беда
обаче, с един кусур – обича да
играе на Отело. И какво се по-
лучава? Той изпада в пристъпи
на ревност поради някакви из-
вестни само нему поводи и те
изоставя, докато му мине. Ти

се паникьосваш, защото си за-
даваш въпроса: „Ами ако се
омъжа за него, цял живот ли
трябва да търпя тези негови
пристъпи на ревност?“ И след
това логично колебание от
твоя страна следва леко ох-
лаждане на чувствата ти. Ко-
ето пък той тълкува по след-
ния начин: „Аха! Знаех си аз,
май наистина си има друг.“ Той
е ревнив, защото ти си колеб-
лива, а ти си колеблива, защо-
то той е ревнив. 

ЗАЩО РЕВНУВАМЕ?

1.Защото робуваме на непок-
латимия стереотип: „Ти

трябва да си единствена за своя
мъж. Докато си единствена, си
любима. Но ако не си, тогава си
нелюбима, унизена и ненужна.“

2.Защото много жени (поч-
ти всички) разбират лю-

бовта по странен начин: „Аз те
обичам, тъй че бъди ми верен.
Това ще ми докаже, че и ти си
влюбен в мен.“

3.Защото върху нас тежи
кръстът на предишния

горчив любовен опит, когато ни
се е налагало да се разделяме с
любимо същество. Но кой не е
преживявал това? 

4.Защото безплатните съве-
ти на околните, особено на

близките, са идиотски. Обикно-
вено роднините те подтикват
да следиш „изкъсо“ люби-
мия/любимата. Та нали и те си
имат своя опит в изневерите и
благородно искат да те предпа-
зят?! 

5.Защото ни принуждава ин-
формационният натиск на

средата, в която битуваме
(под формата на книги, филми,
анекдоти или просто битови
разговори). По един или друг на-
чин покрай нас постоянно се
обсъждат темите за мъжката
невярност, за изневярата, за
предателството... Понятно е
защо жените (че и мъжете) не
могат да се замислят над тези
въпроси, без да стигнат до пе-
чални заключения.

6.Защото всички жени се
подчиняват на инстинкта

за продължаване на рода, който
изисква присъствието на за-
щитник и хранител (дори и са-
мо потенциален) за детето и
който усилва желанието на
всяка цена да се предотврати
възможна загуба на „собстве-
ността“.

Дотук добре, ще възкликнеш 

НО НЯМА ЛИ 
И СВЕТЛИНА 
В ТУНЕЛА? 

За щастие, има. Поне така
твърди във въпросната книга
Александър Свияш. Първата
крачка е простото осъзнаване
на нещата и промяната на мис-
ленето. 

CMYK-91

Бела, брой 6 (112), 2007
91



Sanex – 
за здрава кожа

Известната европейс-
ка марка SANEX е ве-
че и в България.
SANEX е нов начин
за защита на кожа-
та. Уникалната му
д е р м о а к т и в н а
формула работи с
кожата, за да я па-
зи здрава. SANEX
работи активно с
кожата за запазва-
не на влагата в нея,
за възстановяване
на киселинния є ба-

лан (pH нивото) и за засилване и
стимулиране на естествените є
защитни механизми.
SANEX е международна марка на
Sara Lee, дистрибутирана в Бълга-
рия от „Национални дистрибуто-
ри“ ЕООД. Продуктовата гама на
марката съдържа душ-гелове и де-
зодоранти в три серии – за нор-
мална, за чувствителна и за суха
кожа. Душ-геловете се предлагат
в две различни опаковки – по 250
мл и по 500 мл (икономична опа-
ковка за цялото семейство!).
Марката предлага и две серии за
мъже – душ-гелове Sanex FOR MAN
(Active) и дезодоранти (Active и
Sensitive).

Бронзиращите перли 
на Max Factor
Бронзиращите перли на Max Factor
придават естествено сияние и
слънчев загар на лицето. Използват
се в комбинация с луксозните про-
дукти на Max Factor за очи и устни
– блясък за устни Silk Gloss 360
Burnt Cinnamon, както и с единич-
ните сенки Earth Spirits в цвят 103
(златисто), за да се постигне най-
модерната визия. 
Всички тези продукти са част от
новата колекция на Max Factor –
Spring/Summer 2007. С тях се пос-
тига здрав вид на лицето, озарено
от страстно, изискано и в същото
време естествено сияние.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   
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1. Помни, че ти 
и любимият ти сте
поначало две 
независими личности,
свободни души 

които имат свой път, макар и
да изминават част от него за-
едно. Никой не може да бъде
твоя собственост, нито пък
ти – негова. Твоят партньор е
свободна личност независимо
от това, дали го желаеш, или
не. Ти също си свободна, а онези
ограничения, които си налагаш,
са си твой доброволен избор.
Партньорът ти също има пра-
во на своя. 

2. Ти можеш да бъдеш
любима толкова, 
колкото изпитваш 
любов към себе си. 

Ако не можеш сама да се
обичаш, партньорът ти няма
да успее да те направи по-
щастлива. 

3. Напомняй си, 
че имаш връзка 
със свободен човек, 
който е редом с теб
само защото той 
така си е избрал. 

Дори и ако ти е съпруг.
Възприемай го не като собстве-
ност, а като добре дошъл гост
в живота си (даже и ако имате
общи деца).

4. Потърси си 
любимо занимание. 

Ако нямаш важно дело, цели,
работа, увлечения или хоби,
изобщо нещо, с което би се за-
нимавала с удоволствие, наме-
ри си.

5. Спомни си, че си 
жена и че от тебе 
могат да се заинтере-
суват и други предс-
тавители на противо-
положния пол. 

А не само партньорът ти.
Можеш и да си позволиш срещи,
флиртове (по-нататък – кой на
каквото е способен). Но никога
напук на любимия! 

6. Радвай се, че 
партньорът ти е 
предпочитан и харес-
ван и от други жени. 

Значи той е чаровен и интере-
сен.

7. Повишавай 
самооценката си 
постоянно. 

Ако човек изпитва любов към
себе си, ако той си е самодос-
татъчен и щастлив, независи-
мо от обстоятелствата, и не
се бои от самотата, той няма
да бъде толкова ревнив. И ще е
готов да пусне партньора си да
отиде при някого другиго дори
само поради факта, че там ще
му бъде по-добре. Това вече на-
истина е любов.

8. Доброволно 
и съзнателно се

откажи от контрола. 

Престани да разпитваш, да
следиш, да наблюдаваш, да тър-
сиш подтекст в думите или
постъпките на другия. Освобо-
ди любимия (в дадения случай
„да освободиш“ не значи  да се
разделиш или да го изоставиш).

Осъзнаването е само първа-
та крачка. Има много най-раз-
нообразни начини за по-задъл-
бочена работа с подсъзнание-
то, за позитивно програмира-
не, разчупване на старите
стереотипи и приемане на но-
ви. Разбира се, ние не можем да
ги обсъдим в един-единствен
материал, но за щастие в
днешни дни има изобилие от
книги и системи, които могат
да ни окажат неоценима по-
мощ по пътя към собствено-
то щастие.

На теория е лесно! Но на прак-
тика? Да освободя любимия чо-
век?! Че даже да го пусна, ако
му е по-добре без мен?! Ама,
той акъл има ли, да си мисли та-
кива работи! Дали да не му влея
малко от моя?

Знам колко боли, когато видиш
как прекрасна като потенциал
връзка се разпада на парчета по-
ради една основна причина – 

РЕВНОСТ, 
ПРЕВЪРНАТА 
В МИРОГЛЕД 

Той знае най-добре каква си ти,
обвинява те в грехове, които,
ако не те разплачат, те разсми-

ват с абсурдността си. За съ-
жаление, за него това е реално-
стта. Той твърдо є вярва и яв-
но много си я харесва. Затова
нищо не е в състояние да го
откъсне от любимите му убеж-
дения. Ревнуваш и ти, страху-
ваш се от него, защото прекрас-
но разбираш, че този светоглед
ще го накара рано или късно да
търси нови и нови жени с цел да
обуздае нараненото си от твоя-
та „невярност“ мъжко самолю-
бие. Или пък да си намери „по-
праведна“ партньорка. Какви са
вариантите за изход? Той се
осъзнава и се променя. Това оба-
че може само той да го реши. А
може и да не го пожелае. Люби-
мият е в правото си да държи
на своето и не е твоя работа да
го оспорваш. Но е твое право да
избереш да имаш лично щастие
според вкуса и разбиранията си.
Това означава да погледнеш
честно към себе си, да проме-
ниш онова, което не ти харесва,
и да продължиш напред. Защо-
то, ако събереш парчетата от
пъзела и превъзмогнеш болката,
утре ще направиш щастлива не
само себе си, но и някого други-
го, който може би очаква всеки
миг да споделите заедно неспо-
делимото.

Може и да ти е мъчно за хуба-
вите стари драми със скандали
и безсънни алкохолни нощи. Но
винаги си струва да започнеш
отначало.

Ваня СТОЙЧЕВА



ОчАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ
Ако си се озовала в безизходица, ако си се сблъскала с проблем, който не можеш да решиш, помоли психолога Райна Ангелова за по-
мощ. Можеш да го сториш лично (на тел. 0888/56-99-53) или чрез БЕЛА. Напомняме, че адресът на редакцията е 1124 София, ул. „За-
горе“ 4, ет. 2, а имейлът ни: redakciabela@cablebg.net. На плика (в имейла) отбелязвай „За рубриката „Микрофон за психолога“.
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Н
емалка част от хората има склонно-
стта да драматизира. Една умело и
майсторски пусната шега понякога
може да сложи всичко на мястото му

и да поправи нещата. 

Хуморът 
не познава 

забрани 
Не споря, че човек може да се смее на

всичко заобикалящо го. „Смешките“ ни по-
магат да разсеем тревожността и да про-
гоним мъчителните мисли. Но зад чувство-
то за хумор може да се крие една хиперчув-
ствителна и ранима личност. 

Съвсем основателно Фройд 

определя чувството за хумор 

като „най-висша реализация 

на човешка защита“.

Само че понякога животът става много
труден. Особено когато го споделяме с ня-
кого, който не приема нищо на сериозно.
Всеки проблем, всяка ситуация за него са
повод за смях, за присмех, за насмешка и до-
ри за иронични подмятания. Тогава от об-
лекчаващо средство за комуникация ху-
морът се превръща в чисто егоистичен
подход, в начин да държиш другите на разс-
тояние. Префасонира се в 

стратегия 
за скриване на 

собствената ти личност 
Хората избират тази стратегия най-

вече защото се страхуват от самия жи-
вот. Или пък се опитват да прикрият
чрез „хуморески“ дълбокото си безразли-
чие към околните. 

За да съществува истинска 

връзка обаче, е необходимо 

да бъдем съпричастни и 

към болката на този до нас. 

Не само към радостите му.

Само за миг се постави на мястото на
майка, която е решила да сподели тревоги-
те за своето дете пред добри свои прия-
телки, а те є отвръщат с идиотски шеги.
Уж за да я ободрят. Но всъщност...

Понякога, обхванати от цинизъм,

ние се оставяме на желанието си

за могъщество. Това също 

е начин да избягаме 

от пречките, които животът 

поставя пред нашите желания.

Това перверзно могъщество в своята
същност е 

чиста проба 
манипулация 

Представи си само за миг речта на поли-
тик, изпъстрена с шеги? Така поднесена,
тя сякаш иска да ни предупреди, че не мо-
жем да се доближим до човека, който я
произнася. Той е скрит зад смешките като
зад щит.

Накрая искам да отбележа, че прекалено-
то заиграване с хумора може да е 

индикация и 
за некомпетентност 

в дадена област. Ако говорим с чувство за
хумор за термини и проблеми, не е ли то-
ва опит да се измъкнем с лекота от над-
висналата опасност да бъдем разкрити,
че не знаем нищо за тях? И грам предста-
ва си нямаме...

Ако си от хората, които обръщат всичко
на смях, без никога да си се опитал да разбе-
реш истински другите до себе си, може би
е крайно време да се запиташ за дълбоките
си мотиви. Може би зад чувството ти за
хумор се крие дълбоко страдание?

Прекаленото чувство
за хуморза хумор

Да имаш чувство за хумор, е чудесно. Най-малкото защото то те предпазва 
от депримиране. И от проблемите на другите. Но всичко с мярка. 
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– Ролята на домакин не е
много обичайна за един мъж...

– Преди 16 години аз и моята
съпруга сменихме ролите си. Тя
е сто процента заета професи-
онално, а аз съм домакин. Не бе-
ше толкова просто да се раз-
меним. Но тази роля ми доста-
вя удоволствие и аз се
чувствам горд с нея. Не нами-
рам за необичайно в днешните
времена това, че един мъж и
една жена разменят ролите си.
Често са ме питали никога по-
вече ли няма да работя. Но аз
работя! Само че не получавам
пари за това. Грижата за до-
макинството, независимо дали
се поема от мъжа или от жена-
та, е много важна дейност.
Жалкото е само, че в днешните
времена амплоато на мъжа до-
макин не е толкова популярно и
на него не се гледа сериозно. Но
за това не са виновни само мъ-
жете. Забелязал съм, че жени-
те в Швейцария например реа-
гират все по-негативно на та-
кава размяна на ролите. 

– А жените, които работят
и печелят повече от мъжете? 

– Всъщност е все едно кой ще
се грижи за издръжката. Неза-
висимо дали става дума за
Швейцария, или за други стра-
ни. В Швейцария има много же-
ни, които печелят повече от
мъжете. Истина е, че тези же-
ни трябва да работят много,
за да постигнат това положе-
ние, и е много важно да имат

подкрепа. Аз подкрепям много
моята съпруга. Прието е да се
казва: „Зад всеки успял мъж
стои една силна жена.“ При нас
това също е обърнато. 

– Разкажи нещо повече за се-
бе си...

– Имах нормална младост.
Честно казано, бях съвсем
обикновен ученик. С едно обу-

чение като служител на дър-
жавните швейцарски железни-
ци и с друго като специалист
по покриви стартираха профе-
сионалните ми занимания.
Много исках да бъда актьор.
Но това не беше възможно.
Въпреки всичко над 20 години
съм бил на сцената на самоде-
ен театър, а няколко години
съм пътувал със солова каба-
ретна програма. И днес, кога-
то ми се предостави такава
възможност, с удоволствие из-
лизам на сцена. Честно казано,
няма нищо много впечатлява-
що при мен. Но не се и опитвам
да бъда друг. Аз съм това, кое-
то съм, и с това съм един
доволен човек.  

– Как стигна до това да на-
пишеш книга?

– Писането ми е хоби. Доста-
вя ми голямо удоволствие. Как-
то и многото други занимания,
които съм упражнявал досега.
Във Виена например бях ме-
ниджър на един бар. В Сан
Франциско бях доброволец в ед-
на ветеринарна клиника за тю-
лени и морски лъвове. В Етио-

пия бях зает в социалната сфе-
ра. Пак в Етиопия бях треньор
по боулинг. Тук, в България, също
никога не ми е скучно. В нашия
широк приятелски кръг винаги
има какво да се прави. От време
на време посещавам училища и
университета в София, където

ММааррттиинн  ММееххллеерр::  
Ако не съм усмихнат, значи съм болен

ММааррттиинн  ММееххллеерр::  
Ако не съм усмихнат, значи съм болен

Т ой е швейцарец, на 47 години. Съпруг е на Естер Мех-
лер, вицеконсул на Швейцария в България. Заедно с нея
от 15 години живее в чужбина. Виена, Сан Франциско,
Адис Абеба и Милано са били техни спирки. Когато със

съпругата му се местят в нова страна, той винаги се информи-
ра може ли да се играе боулинг на съответното място. И тъй,
преди около три години тя му се обадила и казала: „Заминаваме
за София. И там можем да играем боулинг!“ – „ОК. Тръгваме за
София!“, отвърнал той. Написал е книга, но не е писател. Нещо
повече – той дори не ходи на работа. Той е домакин. Да, да. С
гордост се представя като домакин или „мъж на къщата“,
какъвто е буквалният превод на думата от немски. Обича да
готви и с най-голямо удоволствие приготвя суши. Друго от хо-
битата му е да бродира. Открил го в Америка, където тази
дейност е много популярна сред... мъжете. Изчислил е, че най-
голямото нещо, което е изработил с игла и конец, има почти
половин милион бода. 
Дълго се чудих защо толкова искам да го представя на страни-
ците на БЕЛА. Просто не съм срещала скоро толкова слънчев
човек. Ето го Мартин Мехлер в 1347 бода, пардон – думи.

„Не се и опитвам да бъда друг.“

„Зад всяка успяла жена стои
един силен мъж.“

Времето 
в наши дни 

е лукс. Често връзките
се разпадат само 

защото хората нямат
време един 

за друг.

Д
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представям Швейцария. 
– Какви въпроси ти задават

учениците и студентите?
– Аз не изнасям политически

лекции или икономически беседи,
въпреки че имам много информа-
ция. Говоря за нормалните не-
ща, за това, как живеят хората
в Швейцария. Винаги говоря за
шоколад, планини, часовници,
пари и сирене. С това е извест-
на Швейцария и аз съм горд да
разказвам за тези неща.

– Ще напишеш ли нещо за
България?

– Сигурен съм, че ще разкажа
интересни истории от Бълга-
рия. Ние преживяхме много ху-
бави неща тук и намерихме мно-
го приятели. Положително ще
мине още време, докато перото
ми нанесе нещо за България вър-
ху белия лист. Обикновено нико-
га не пиша за страната, в коя-
то живея в момента. Първо,
трябва да „обработя“ преживя-
ванията си. 

– Винаги ли си в толкова доб-
ро настроение?

– Спомням си една история
отпреди 25 години. Бях ръково-
дител на една младежка група в
Швейцария. И тогава организи-
рахме нещо всеки съботен сле-
добед. Един ден едно от момиче-
тата в групата ме попита:
„Болен ли си?“ – „Защо?“, отвър-
нах аз. „Днес не си се усмихнал
нито веднъж.“ После мислих
върху това. Ако не се усмихвам,

значи съм болен. „Ти си винаги в
добро настроение.“ Чувал съм го
от много хора. Това е така, за-
щото съм доволен. Доволен съм
от това, което съм, и от това,
което правя. Гледам винаги да
си лягам в добро настроение –

така човек спи много по-добре. 
– Какво все пак те прави

тъжен?
– Тъжен съм, когато моят от-

бор загуби или когато колата
ми се повреди, но това не може
да се нарече истиска тъга. То-
гава съм по-скоро ядосан и не
трае дълго. Тъжен ме правят
разни неща, които се случват
по света. Например бях свиде-
тел на това, че в Етиопия ас-
пиринът е недостъпен за хора-
та. Те не могат да си го купят.
Когато се разболеят, много хо-
ра умират. Когато мисля за
това, съм тъжен. Един близък
мой приятел е много болен сега.
Това ме прави много тъжен.

– А българските жени?
– О, на този въпрос трябва да

внимавам съпругата ми да не
чете! Намирам българските
жени за много хубави и атрак-
тивни. Те в сравнение с жените
от други страни имат наисти-
на прекрасно излъчване и увере-
но поведение. 

– Щастлив ли си? Какво те
прави щастлив?

– Щастлив и доволен съм! Но
за това винаги трябва да се
работи. Щастието рядко пада
от небето! Нито в професия-
та, нито в една връзка. Жена
ми и аз сме семейство от 21 го-

дини. И можем да кажем, че сме
щастливи заедно. Това се обус-
лавя от взаимен респект и ува-
жение. 

– Забелязах, че често гово-
риш от името на двама ви.
Има ли рецепта за щастлив
брак?

– Няма. Но ние прекарваме
много време заедно и намирам
това за много важно. Само та-
ка имаме възможност да гово-
рим за всичко. По този начин
сме решили много проблеми. 

– Защо и за какво хората ве-
че нямат време?

– Като домакин аз имам пове-
че време, защото мога сам да
реша как да протече денят ми.
Освен това имам повече време

от другите домакини, защото
нямаме деца. Времето в наши
дни е лукс. Често връзките се
разпадат само защото хората
нямат време един за друг. Поз-
навам много двойки, при които
мъжът и жената са наистина
много заети. И когато трябва
да съгласуват програмите си,
единият обикновено казва на
другия: „О, през следващите
три седмици нямам никакво

време.“ Да се намери време, за-
виси от самия човек. Много хо-
ра мислят, че трябва винаги и
навсякъде да бъдат „на линия“,
че трябва да бъдат на всяко
събитие и че не е позволено да
изпускат нищо. Съпругата ми
и аз си даваме много време
един на друг. Има дни, в които
не предприемаме нищо, освен
да бъдем заедно и да се наслаж-
даваме на дома. Това е много
важно за една връзка или за ед-
но семейство. 

Интервю на
Мирослава ИВАНОВА
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През април в София Мар-

тин Мехлер издаде пър-

вата си книга, която се

казва „Скок от ваната и

други бъркотии“. Книга-

та е на немски и съдър-

жа кратки истории и

стихотворения, които,

както пише на корица-

та, са интересни и за-

бавни, но и могат да те

накарат да се замислиш.

„Нямах никаква предс-

тава, че ще напиша

книга. (...) Един ден за-

почнах да записвам мо-

ите понякога куриозни преживявания. Отначало давах

тези литературни късчета само на моята съпруга. Тя бе-

ше въодушевена и смяташе, че трябва да издам непре-

менно тези истории.“

Гледам 
винаги да си лягам 

в добро настроение –
така човек 
спи много 
по-добре.“ 

Д
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Винаги 
говоря за шоколад,

планини, часовници,
пари и сирене. 

С това е известна
Швейцария и 
аз съм горд 
да разказвам 
за тези неща.

Д

У
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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.
Ще ти отговоря, наистина ще ти
отговоря.

Твоя Мира

ТВОЯ МИРАТВОЯ МИРА

Как да откажа брат си от алпинизма?

„Здравей, Мира!
Не ти пиша заради мен, а заради брат ми.

На 24 години съм и съм студентка. Брат ми
е с две години по-малък от мен. Преди ня-
колко месеца започна да спортува алпи-
низъм. Родителите ни са категорично про-
тив това му занимание. Напоследък в пла-
нините загинаха толкова млади хора. Брат
ми вече не им съобщава даже къде ходи. Да
се опитвам ли да му влияя? Знам, че няма да
постигна кой знае колко. Той прави всичко,
което си науми. Непрекъснато си мисля как
мога да го спра.

Деница Ж., Велико Търново“ 

Мила Деница!
Истина е, че напоследък алпинизмът даде

много жертви. Стихийно, лавинообразно. А
това пък точно е съвпаднало с желанието
на брат ти да започне такива занимания. 

Възхищавам се на алпинистите. Много. Те
са изключителни хора. Направо са герои за
мен. Знаеш ли кое ме кефи най-много? Това,
че никой не може да ги спре. 

Като че ли през последните години алпи-
низмът става все по-популярен и това е ху-
баво. Гледала съм много филми за планината
и съм чела доста книги. Интервюирала съм
алпинисти. В България има хора, които са
със завидни постижения в тази област. 

Преди всичко трябва да знаеш, че алпинис-
тите не са откачалки, които искат да ум-
рат. За съжаление точно така мислят поч-
ти всички. Голяма заслуга за тази грешно на-

садена представа имат медиите. В обще-
ството ни още не е създадена необходимата
култура, с която да възприемаме и да ко-
ментираме заниманията на тези хора. Тво-
ите родителите се плъзгат точно по това.
Отричат нещо, което изобщо не познават.

Осигуряването е основен принцип в алпи-
низма. Екипировката и съоръженията за
осигуряване стават все по-добри и по-мо-
дерни, което означава и по-надеждни. Кол-
кото и парадоксално да звучи, алпинистите

са много по-защитени, отколкото обикно-
вен пешеходец например. Другото, което
алпинистите задължително правят, е да
проучват терена и да планират изкачване-
то/изкачванията си. Разбира се, има много
неща, които няма как да предвидят и да
систематизират. Но със сигурност знам,
че всяко тяхно изкачване е свързано с голя-
ма концентрация, продиктувана от жела-
нието им да катерят и следващ път. 

Първото нещо, което ти самата можеш

tvoia_mira@mail.bgtvoia_mira@mail.bg



CMYK-97

Бела, брой 6 (112), 2007
97

„Здравей, Мира!
Скоро навърших 40 години. Живея с вто-

рия си мъж и двете си деца. Женени сме
от десет години. Имам дъщеря от първия
си брак и син от втория. Не се разбирам
особено с мъжа си. Живеем, без да си гово-
рим, вече няколко месеца. Не се понасяме.
Отдавна знам, че няма смисъл да анализи-
рам нито него, нито себе си. Няма друг
мъж или друга жена, които да стоят по-
между ни и които бихме могли да обвиним,
че между нас нещата не се получават.
Знам, че трябва да се разделим, но ме е
страх. Работя вкъщи и не изкарвам много
пари. Как ще се справям сама? Каква рабо-
та ще си намеря? Къде ще живея и как ще
издържам децата си?

Да си призная, от години съм убедена, че
трябва да се разведа, но не се решавам все
още.

Веселина Д., Девин“

Мила Веселина! 
Много ме бива да нахъсквам хората за раз-

ни неща. Предполагам, че това очакваш от
мен.

Положението ти наистина не е леко. По-

лесно е да вземеш решение за развод, от-
колкото да пристъпиш към някакви
действия. Така е и с решенията за много
други неща. Ситуацията, разбира се, се ус-
ложнява, защото не си сама, а си добра
майка на две деца. 

Жените, на които се случва да се разве-
дат, да останат вдовици или да им изневе-
рят, наистина или съсипват живота си,
или го променят по зашеметително успе-
шен начин. Има много примери за изключи-
телно успели жени, които са успели... след
развода си. Например Мадлин Олбрайт. Не
споменаваш каква е професията ти, но
Олбрайт също не се е занимавала с полити-
ка, преди да се разведе. 

Можеш, да речем, да станеш политик.
Сега това е актуално. Към всички видове
избори се прибавиха и тези за европарла-
мент. Изпускаш първите избори. Но след
няколко години можеш да живееш в Брюк-
сел с двете си деца. Открива ти се нова
възможност. Дефицитът на добри жени в
политиката е една от особеностите на
родната политическа система. Ще ти
дам само още един „световен пример“ –
Хилари Клинтън. Точно когато всички

очакваха да потъне вдън земя, тази жена,
изправена на световната медийна клада,
не позволи нито капка от спермата на
съпруга є да падне върху нея. Не само то-
ва. На път е да стане следващият амери-
кански президент.

Не искам да излиза, че се шегувам. Помис-
ли за политиката. Навлизаш в зряла, много
подходяща за попрището възраст. Съ-
ветът ми е съвсем сериозен. 

За всеки случай ще ти кажа и нещо, което
може би ще ти въздейства повече на първо
време. „Много трудно се умира от глад.“
Готин извод. Умен и верен. Казва го една
телевизионна водеща, известна с многото
си бракове и многото си деца. 

Твоя Мира

Знам, че трябва да го напусна, но ме е страх...

да направиш, е да се опиташ да се приоб-
щиш към алпинизма. Има доста книги, кои-
то можеш да прочетеш, и много филми, ко-
ито да изгледаш. От тях можеш да научиш
много. Ще разбереш, че това не е точно
спорт. Защото пишеш, че брат ти „започ-
нал да спортува“. Начин на живот е. Друго,

което мога да ти кажа наготово, е, че алпи-
нистите са много умни. Обикновено са
много добри професионалисти, независимо
с какво се занимават. Умеят да изкарват
пари. Алпинизмът е скъпо занимание. С вре-
мето семействата им някак си приемат
начина им на живот. Всичко останало мо-

жеш да научиш и да усетиш и без мен. 
Когато ти самата се убедиш в думите

ми, можеш да се опиташ да повлияеш на ро-
дителите си. По-голямата си и ти прилича
да се заемеш с тази задача. 

P. S. И изобщо не закачай брат си. 
Твоя Мира
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си спомнете онези
чести моменти, ко-
гато не сте били слу-
чили на чорапогащи и

се e налагало „да ги вдигате“ до
под... мишниците. С чорапите
никога не може да имате таки-
ва проблеми.

А да сравняваме сексапила на
дългите чорапи и на чорапогащи-
те, просто няма смисъл. Все ед-
но да сравняваме прашки и гащи. 

Дългите чорапи участват в
дамското облекло 

ÔÔÓÓ ÂÂÓÓÚÚËË˜̃ÌÌËË ÔÔËË˜̃ËËÌÌËË  

Те са важен етап от развити-
ето на еротиката в облеклото.
Никак, ама никак не е чудно, че
като се разплете нишката на
който и да е тънък дълъг чорап,
се разплита въсщност една лю-
бовна история. 

Именно любовта тласнала
един млад човек да създаде пър-
вата плетачна машина за чора-
пи през ХVІ в. в Англия. 

Сега е почти невъможно да се
установи кога се е „съвокупил“
първият чифт чорапи. И кога се
е превърнал в равноправна част
от облеклото. 

ÃÃ‡‡ÎÎÍÍÓÓ ËËÒÒÚÚÓÓËËˇ̌

Археолози открили плетени
детски чорапи в коптски гроб
от V в. (думата „копт“ означа-
ва „египтянин“ – наследник на
древното население на Египет,
което в първите векове на н.е. в
огромното си мнозинство прие-

ма християнството). Но на
плетачеството било съдено да
се възроди едва през ХІІІ в. в
Италия. Потъналото в усамо-
тение средновековие още не
познавало дългите чорапи като
самостоятелен елемент на об-
леклото. Краката се обвивали с
гащи, шити от домашно ленено
платно (или от друго сукно), или
с тънка кожа. По тази причина
чорапите във Франция отнача-
ло се наричали „долни гащи“. 

За родина на плетените чора-
пи се смята Испания. Тук ги
плетели ръчно и ги украсявали с
цветни апликации. Тези „моде-
ли“ се ценели толкова високо, че
самият английски крал Хенри
VІІІ (1491–1547 г.) получил чифт
като подарък. Неговата дъще-
ря Елизабет І, управлявала от
1558 до 1603 г., пък станала
щастливата собственичка на
копринени чорапи. В годините
на нейното управление с плете-
нето на чорапи (вярно, не копри-
нени, а вълнени) се занимавала
цяла Англия. 

Тежка била съдбата на изобре-
тателя на 

ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ‡‡ÚÚ‡‡ ÁÁ‡‡  
ÔÔÎÎÂÂÚÚÂÂÌÌÂÂ ÌÌ‡‡ ˜̃ÓÓ‡‡ÔÔËË  

Уилям Ли. Съвременник на
Шекспир, магистър по филосо-
фия, възпитаник на Кембридж,
Ли се влюбил в плетачка на чо-
рапи. Огорчен от това, че де-
войката не могла да му отделя
достатъчно време, защото

имала много работа, той решил
да изобрети машина за плетене,
която да се справя с работата
десет пъти по-бързо от най-
сръчната плетачка. Влюбеният
не пожалил време и сили и още
през 1589 г. една от първите не-
гови машини била в състояние
да прави хиляда и двеста брим-
ки вместо стоте при обичаен
ръчен труд. Машината на Ли
била истинско чудо за своето
време. Отначало на изобрета-
теля му потръгнало. Изнамерил
знатен покровител – лорд Генс-
коп. На лорда се удала възмож-
ност да покаже машината на
кралска аудиенция. 

Но Елизабет I имала навика да
се вслушва в думите само на
„мъдри“ управници. А на тях, на
„мъдрите“ управници, им се
сторило шокиращо, че машина-
та плете само груби вълнени чо-
рапи, а не копринени (малко по
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««‡‡  ÌÌÂÂÁÁ‡‡··‡‡‚‚ËËÏÏ  ÒÒÂÂÍÍÒÒ!!  

ОТ СЪНОВНИКА

На буква „Ч“
Ако сънуваш чорапи,

дълъг път те чака. 
Ако сънуваш дълги чора-

пи, дълъг живот ти предс-
тои (или дълъг път). 

Ако събуваш чорапи, ще
обезоръжиш приятел. 

Ако си обул различни чо-
рапи, предстои ти любов-
но недоразумение. 

Ако видиш чорапите си
скъсани, чакат те срам и
безчестие. 

Ако чорапите ти са ша-
рени, ще се веселиш. 
От мен

Ако обуеш чорапи преди
секс, ще обезоръжиш гад-
жето си. 

Ако се довериш и на еро-
тиката на цветовете, ще
постигнеш още повече. 

Ако си решила да правиш
секс, не си избирай класи-
чески дамски чорапи (от
онези за по-хладните дни).
Избери фини чорапи със
или без ликра. Със силико-
нова дантела. Със силико-
нова лента. С преплетени
ленти. С панделки в конт-
растен цвят или с още по-
предизвикателен и секси
дизайн.
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така за аристокрацията). Затова въвежда-
нето на патента на Ли било отказано. Ней-
но величество решила още, че не е изгодно да
се концентрира в ръцете на един човек дей-
ност, която хранела много нейни поданици. 

Скоро Уилям Ли създал машина, която мо-
жела да плете и копринени чорапи, но нито
Елизабет I, нито нейният наследник Яков І
проявили интерес към нея. На отчаяния
изобретател не му останало нищо друго,
освен да приеме поканата на френския крал
Анри ІV и да се пресели във Франция. 

Заедно с брат си, осмина работници и
осем машини той се устновил в Руан, къде-
то много радушно бил приет от местните
власти и занаятчии. Но внезапната смърт
на Анри ІV, убит от ръката на лоши хора,
означавала и крах за надеждите на Ли. Ма-
рия Медичи го лишила от каквото и да е
покровителство. Ли взел пари от брат си и
се отправил към Париж. Умрял там от
сърдечен пристъп през 1610 г. „Англия била
за него родина и му дала възпитание, а
Франция – милостта на краля и гроба...“,
казва негов биограф.  

««‡‡ÔÔ‡‡ÁÁÂÂÌÌ‡‡ ÂÂÓÓÚÚËË˜̃ÌÌ‡‡ ÏÏ‡‡ÍÍ‡‡

Не знам дали е нужно винаги да си спомня-
ме за мъките, с които се е наложила пле-
тачната машина, когато посегнем към чо-
рапите. Но фините дълги дамски чорапи са
своеобразен аксесоар, който трябва да се
носи с култура. Както шалът, шапката и
ръкавиците са емблеми на истинската же-
на, така пък дългите черни копринени чора-

пи са запазената марка на хубавия секс. Кол-
кото са по-дълги, толкова по-дълго е удово-
лствието. Освен това след такава порция
секс огладнявате бързо за нова порция.

Създавам тези редове с дължина 7/8 специ-
ално за да прилепнат по краката ви. Пардон – 

ÁÁ‡‡ ‰‰‡‡ ÔÔËËÎÎÂÂÔÔÌÌ‡‡ÚÚ  
ÍÍ˙̇ÏÏ ÒÒÂÂÍÍÒÒ‡‡ ‚‚ËË  

И понеже много искам да има и практи-
чески ползи за вас от тези редове, ще ви
разкажа как аз самата открих, че с чорапи
женското тяло е за предпочитане пред чис-
то голото по време на секс. Приятелят ми
беше в командировка и вечер задължително

си разменяхме есемеси. Нямах търпение да
се прибере в хотела и да започнем... Един
път го накарах да ми сподели някаква него-
ва фантазия. Той написа „Представям си
голямо легло и как ние двамата с теб сме
голи в него, обути само с дълги черни чора-
пи.“ Това „и двамата“ се направих, че не съм
го прочела, и му отговорих, че нямам, но с
удоволствие бих обула такива. Следващия
път, когато бяхме „на живо“, върху голя-
мото легло преди мен бяха се „настанили“
чифт прекрасни дълги мрежести черни чо-
рапи. Какво да ви кажа? Споменът за секса,
който последва, ме възбужда и в момента.
Още не знам какво би било, ако и той носе-
ше чорапи. Ще го изпробваме и този вари-
ант, но засега той ми идва в повече и ми е
малко смешен. 

Познавам много жени, които дори нямат
7/8 чорапи сред бельото си. Познавам други,
които имат, но не ги използват. Пазят ги
за черни дни – когато си омръзнат с интим-
ния партньор. Отлагането на използването
на дългите чорапи е свързано с погрешното
схващане: „Сексът ни още е много добър.
Ще ги използваме, когато започнем да си
омръзваме. Ако сега „изстреляме“ това
„оръжие“, какво ще правим после?“

Не отлагайте това удоволствие. Дългите
чорапи са толкова силна и специфична подп-
равка афродизиак, че трудно ще привикнете
към нея. В смисъл да предстане да ви действа.
Обратно – ще ви хареса много и няма да про-
пускате да подправяте секса си с нея.  

Мирен СЛАВОВА

Грандиозен моден 
спектакъл, вдъхновен
от AVON
На стилен моден спектакъл в хо-
тел „Шератон“ пет носителки на

титлите „Мис България“, „Бълга-
рия Вселена“ и „България Европа“,
сред които Таня Карабелова, Роси-
ца Иванова и Юлия Юревич, дефи-
лираха с 15 авторски тоалета на
млади дизайнери. Талантите спе-
челиха оригиналния конкурс AVON
STYLE ACADEMY с шикозни тво-
рения, вдъхновени от мотото на
най-новата луксозна козметика
AVON „Истинската женска красо-
та се крие в индивидуалния стил“.
Ексклузивното VIP дефиле даде
старт на най-голямото модно
турне, организирано до този мо-
мент в България. Модният спек-
такъл ще обиколи 21 български гра-
да до края на юни. Повече инфор-
мация за турнето можете да отк-
риете на адрес www.avonstyle.info.

Съюзът на издателите
в България бе приет 
в ENPA
Общото събрание на Европейската
асоциация на издателите на вест-

ници (ENPA), което се проведе на
11 май в Лисабон, единодушно прие
Съюза на издателите в България за
свой пълноправен член. Организаци-
ята, обединяваща над 5000 нацио-
нални и регионални издания в 25 ев-
ропейски държави, представлява
интересите на издателския бизнес
пред институциите на ЕС. Иво
Прокопиев, заместник-председа-
тел на Съюза на издателите, бе
избран за член на Борда на дирек-
торите на асоциацията, а Доро-
тея Гаргова, изпълнителен дирек-
тор на СИБ, за заместник-член.
Основните цели на ENPA са създа-
ване на по-добри условия за разви-
тие на издателския бизнес и защи-
та свободата на словото. Повече
информация можете да намерите
на адрес www.enpa.be.

По-бронзова и по-здрава
кожа с Carroten
Тази година Carroten предлага пъл-
на гама продукти, базирани на пос-

ледните тенденции и научни отк-
рития в областта на козметика-
та. Те съчетават в себе си сигур-
ността и грижата за кожата с ер-
гономичния и практичен дизайн на
опаковката. В гамата на Carroten
ще откриете и ня-
кои наистина
уникални и без
аналог на пазара
продукти, кои-
то осигуряват
тропически тен
на кожата, като
същевременно я
предпазват и
подхранват. Избе-
рете най-подходя-
щата за вашия
тип кожа комбина-
ция от продукти
Carroten, предста-
вени на пазара това
лято.

àà ðð åå íí èè   ííîî ââ èè íí èè                                                   

Таня Карабелова с рокля 

на Николай Божилов
Anti-age крем за лице

със SPF 30
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М
ного българки мечтаят да се омъ-
жат за чужденец, за да си оправят
финансовото положение и живота.
Лятото е най-благоприятният пе-

риод за постигане на тази „висша“ цел.
През туристическия сезон на нашето море
и в планините ни се стичат стотици ерге-
ни от цял свят. Светкавичният и бурен
романс на плажа или в сянката на вековни-
те планински дървета понякога завършва с
предложение за брак. Обаче, избирайки чуж-
денец за мъж, всяка българска мома трябва
да се замисли сериозно дали е направила пра-
вилния избор. Ще нахвърляме по няколко
щриха от сексуалния портрет на кандида-
тите за брак от най-известните държави в
света. Към секспрофила на всеки чужденец
сме добавили и една много важна подточка
– каква храна предпочита. Защото, нали
знаете, че любовта на мъжа минавала през
стомаха... И, разбира се, разчитаме преди
всичко на вашето чувство за хумор. Макар

че и в най-голямата шега се крие зрънце ис-
тина. А ако някой от долуизброените чуж-
денци чете този материал, да не му пука!
Това са само обобщения. Четящите са изк-
лючения от правилото.

АМЕРИКАНЕЦЪТ 
По-скоро е слаб любовник като за българс-
кия вкус. Прави го само веднъж, най-много
два пъти... месечно. Няма да ви изненада с
инициатива за по-екзотичен секс (повечето
американци са доста консервативни в легло-
то), но пък с удоволствие (поне привидно,
от възпитание) ще приеме всички ваши сек-
суални капризи и прищевки и ще се помъчи
(което си е антисекси) да ги удовлетвори.
Никак не е капризен към храната – яде нап-
раво от хладилника, каквото му попадне
пред погледа. Обаче ще ви се наложи посто-
янно да перете американското знаме и да го
окачвате по прозорците или на покрива на
къщата. 

ФРАНЦУЗИНЪТ 
Преди да го изберете за свой другар в живо-
та, полюбопитствайте в какво здравослов-
но състояние се намират гениталиите му.
Особено ако на пияна глава ви е споделил, че

обича да посещава бардаци. Французите си
падат по изискани сирена и по цял ден се на-
ливат с вино (на малки порции). Повечето
от тях владея „френската“ сексуална тех-
ника. Може да се каже, че тя им е в кръвта,
наследство от дедите им. Единственото
нещо, което никога не бива да правиш пред
един французин в леглото, е да се държиш...
просташки. Те не понасят дебелащината.

Секспортрети на 
МЪЖЕ ЧУЖДЕНЦИ

Секспортрети на 
МЪЖЕ ЧУЖДЕНЦИ

КАКВО ХАРЕСВАТ ЖЕНИТЕ

У МЪЖЕТЕ

Ако питаме мъжете, те биха подреди-
ли така женските приоритети: 1. кра-
сивото тяло, 2. страст и чувстве-
ност, 3. чувство за хумор, 4. професи-
онална реализация. 
Обаче истинският списък на женс-
ките предпочитания е съвсем друг:

1.Искаме мъжът да е утвърдена лич-
ност, с престижна професия. 

2.Държим да е умен (някои жени даже
предпочитат той да е по-умен от

тях самите).

3.Третото почетно място се пада на
чувството за хумор. 

4.Външността и сексуалните умения
(разбирай страст и чувственост) на

нашия избраник за учудване са на послед-
ното четвърто място.

СТАТИСТИКА НА ИЗНЕВЕРИТЕ

За съпруг жената предпочита монога-
мен мъж. Иска тя да е единствената
за него. За жалост такива мъже са на
изчезване. Повечето представители
на силния пол са убедени, че изневяра-
та е нещо в реда на брачните неща. И
дори когато изневерят, не изпитват
чувство за вина, че са направили нещо
нередно.
Според едно статистическо изслед-
ване:

�
44% жени до 30-годишна възраст, нау-
чавайки за изневярата на съпрузите

си, тутакси изоставяли „гаднярите“.

�
33% жени над 30-годишна възраст
постъпили по същия начин.

�
Само 28% от жените над 40-годишна
възраст скъсали с половинките си при

същата ситуация. 

�
Дамите над 50-годишна възраст били
още по-снизходителни към любовните

похождения на мъжете си – само 11% от
тях не могли да им простят изневярата.
За съжаление чак когато жените станат
по-зрели и мъдри, разбират, че е безсмис-
лено да воюват с мъжката природа.

Модел Симеон ВЕДЕВ



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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ГЕРМАНЕЦЪТ 
Главното му достойнство май е, че знае
немски език. Не се страхувайте от педан-
тизма му, той не е извращение. Просто жи-
вотът му е много подреден, изключително
подреден. Което ще улеснява и вас като до-
макини донякъде. За голямо съжаление той
е прекалено подреден и в секса. Което значи
скучен. Под секрет, има и германци, които
са доста натуралистични и разюздани в
леглото (справка – германските порнофил-
ми), но те са по-скоро рядкост. 

АВСТРАЛИЕЦЪТ 
Според едно разпространено мнение
австралийците правят секс като зайци. Но
според друго, не толкова разпространено
мнение австралиецът по-скоро яде като за-
ек, но прави секс като... кенгуру. Каквото и
да означава това. Имайки предвид обаче ха-
ризмата на прочути австралийци като
Мел Гибсън и Ръсел Кроу, може да се напра-
ви изводът, че австралийците, макар и нис-
ки, са доста секси мъже.

АРАБИНЪТ 
Ако сте единствената му жена, доста ще
се озорите, за да му угодите. По-добре се
кооперирайте с две-три свои приятелки.
Макар че и четири жени ще са му малко, за
да задоволят всичките му сексуални и кули-
нарни прищевки. Арабите са добри любов-
ници, но когато искат. По-скоро са егоисти
в леглото. И обичат да си хапват – лакомо.

БРАЗИЛЕЦЪТ 
Сексът с него е като карнавал – шарен и

спонтанен. Животът – също. Пълен е с
„песни и танци на народите“. Ако ви омръз-
не вечният празник, можете лесно да го на-
пуснете, измъквайки се по чехли от вкъщи
някоя сутрин. Твърде вероятно е да приеме
и тази ваша постъпка като част от карна-
вала и дори да не ви потърси повече.

ИЗРАЕЛЕЦЪТ
Идваме си на думата за секс с обрязан мъж.
Обаче не е кой знае какво. Ако сте го избра-
ли само по този показател, помислете още
веднъж. Имайте предвид, че някои орто-
доксални евреи все още правят секс през
дупка, изрязана върху чаршафа. По религиоз-
ни съображения.

ЯПОНЕЦЪТ 
Правите „икономичен“ избор. Той не заема
много място, деликатен е, обаче си пада са-
мо по японската кухня. На всяка цена про-
верете дали е истински японец, а не от Тай-
ван. Тогава ще е съвсем различно. Това за
малкия полов член на азиатците е мит, но
все още неразвенчан. Иначе в леглото очак-
вайте всякакви екзотики – от смучене на
пръстите на краката до други, по-хард (ма-
кар че японците въобще не ги смятат за
хард) изпълнения. 

АФРИКАНЕЦЪТ 
Той е полов атлет! (Правим уговорката, че
и това е мит, но отчасти развенчан.) Ло-
шото е, че африканецът обича да се излежа-
ва по цял ден и да не прави нищо. Предпочи-
та да яде африкански плодове. Така че няма
да ви създава много трудности в кухнята.

Дарина НИКОЛОВА

ПОДРОБНОСТИ ОТ „СЕКСУАЛНИЯ ПЕЙЗАЖ“
Искате ли да знаете предварително какъв любовник е мъжът срещу вас? Вгледай-

те се в лицето му и всичко ще ви стане ясно.

�
Погледнете го право в очите. Ако издържи на погледа ви повече от десет секун-

ди, бъдете сигурна, че е забележителен любовник. Ако обаче избегне погледа ви, значи

е самолюбив и неискрен и в най-интимните моменти.

�
Вгледайте се в брадичката му. Ако е с трапчинка, за този мъж сексът е най-важ-

ното нещо в живота. Той направо обожава креватните удоволствия и е почти сигур-

но, че ще ви докара до екстаз.

�
Изследвайте горната му устна (засега само с поглед). Ако е по-дебела от дол-

ната, това е свидетелство за огнен сексуален темперамент. Но не се надявайте, че

този господин е в състояние да ви бъде верен. Ако ли пък тя е по-тънка от долната, не

се заблуждавайте, че притежателят є е суперлюбовник. Единственото, което е способен

да внесе в леглото ви, е май скуката.

�
Трапчинката между носа и горната устна също издава доста неща за мъжа сре-

щу вас. Ако е много дълбока, значи той обича и умее да прави секс. Ако освен това е и

широка – срещу вас стои идеалният любовник.

�
Формата на устните му. На нея също трябва да обърнете внимание. Ако линията

на горната му устна е плавна, без остри извивки, спокойно можете да причислите то-

зи мъж към добрите любовници. Сърцевидните устни също говорят за твърде ненаситен

сексуален апетит. Малките обикновено са характерни за господата с развинтена фанта-

зия, с които в никакъв случай няма да ви е скучно в леглото.

�
Не забравяйте за ноздрите. Подвижните и изразителни ноздри издават жизнера-

достен темперамент. Мъжът, чиито ноздри винаги са в статично състояние, е комп-

лексиран, пълен със задръжки (включително и сексуални) и е без капчица фантазия.
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Беглецът Уентуърт Милър

В латиноритъм

И
ма ли по-маниашки сериал от „Бягство от затвора“? Наистина
в телевизионния ефир изобилстват интригуващите истории,
но едва ли някоя от тях може да си съперничи с тази на Майкъл

Скофийлд и неговия обвинен в убийство брат Линкълн Бъроус. Видяхме
как те успяха да избягат от затвора „Фокс Ривър“, а в момента по Но-
ва телевизия тече вторият сезон на сериала, който е не по-малко
интригуващ. В новите серии освен за живота си нашите герои се бо-
рят и за няколко милиона долара. Изненадващите обрати в сюжета ня-
мат край и така до шокиращия финал, след който очакваме с още по-
голямо нетърпение третия сезон на „Бягство от затвора“. Голямата
звезда в него се казва Уентуърт Милър. Популярността на 35-годишния
актьор може да се сравнява единствено с тази на надяналия бяла прес-

тилка Джордж Клуни в „Спешно отделение“. Милър е с много интере-
сен произход. Баща му е чернокож, майка му е с бяла кожа, а във вените
му тече африканска, немска, руска, френска, холандска и индианска кръв.
Друга любопитна подробност е, че Уентуърт се е явявал на 450 прос-
лушвания и често е чувал откази (включително за ролята на Супер-
мен), преди да бъде одобрен за участие в „Бягство от затвора“. Той
определено е доста търпелив, защото при всеки снимачен ден чака по
четири часа, за да му изрисуват прочутите татуировки. Актьорът
признава, че шумотевицата около личния му живот му идва в повече.
Той не обича да ходи по барове и ресторанти. Предпочита да си стои
вкъщи, където може да играе игри или да хапва с приятели, както и...
да гледа любимите си сериали по телевизията.

За гледане
„ЕМИГРАНТЪТ“

Комедия от златния
период на Адриано
Челентано. Героят му
има една голяма меч-
та – да замине за
Америка. След дълги
перипетии Пепино
Кавало се качва на ко-
раба, само че преобле-
чен като жена. За Ню
Йорк пътува и краса-
вицата Росита, в коя-
то той се влюбва от
пръв поглед. Но деги-

зировката му е разкрита и Пепино е закопчан
от екипажа с белезници. При пристигането
Росита, която е посрещната от мафиотския
бос Николеоне, все пак се застъпва за него. Та-
ка късметлията се оказва свободен, но без ни-
какви пари в страната на неограничените въз-
можности. От тук насетне започва неговата
одисея, докато се опитва да открие баща си
и се забърква с местната мафия.

„ПОКРОВИТЕЛЯТ НА ТРОНА“
Приключенска сага за
португалски наемник,
основана на действи-
телни събития в Сиам
от средата на 16 в.
Фернандо де Гама за-
минава за Индия, за да
открие убиеца на своя
баща. Покрай това се
надява и да натрупа
състояние. След като
се оказва единствени-
ят оцелял в жестока

морска буря, той е пленен от търговци на
роби, но е купен от красива португалка, коя-
то му дарява свободата. Когато местният
крал на Сиам започва война със своя васал, Де
Гама решава да се присъедини към армията му.
И въпреки че със своя героизъм се откроява
над останалите войници, съдбата ще му изиг-
рае лоша шега. Смелият наемник е приет в
кралския двор, но става жертва на дворцови
интриги, което може да му струва живота.

„АПОКАЛИПТО“ 
Явно Мел Гибсън няма на-
мерение да зареже пото-
пените в кръв филми за
миналото, в които се го-
вори на неразбираем език.
Последният му режисьо-
рски епос е посветен на
залеза на цивилизацията
на маите. Един млад воин
ще се изправи пред най-
голямото предизвикате-
лство, след като идилич-

ният живот в неговото племе е прекъснат
от брутално нашествие. Спиращото дъха
действие е допълнено с жестокости, които
рядко са били показвани на екрана. Гибсън
затвърждава започнатото със „Страстите
Христови“ – неизвестни актьори, които го-
ворят диалект на езика на маите, и много
натуралистични сцени. Целта му е да поста-
ви паралел между жертвоприношенията в
древната цивилизация и... безпричинното изп-
ращане на войници в Ирак. 

С
горещи ритми и лятно настроение ще ви
зареди новото издание на хитовата ла-
тинокомпилация Obsesion Latino Hits vol. 3.

В колекцията са включени най-актуалните пар-
чета в жанра. Някои от изпълненията са в кла-
сически стилове като салса, самба, сока, фла-
менко, бачата, меренге, а други са мащабни клуб-
ни хитове, които завладяха денс сцената благо-

дарение на силните латиноелементи. Една горе-
ща латинокомпилация не може да мине без краля
на мамбото Лу Бега и неговото Get Better. Тук са
още клубната сензация от Италия Алекс Гауди-
но със своя мегахит Destination Calabria, неустои-
мо палавото Chacaron на „Сока Генг“ и вечният
латинохит Mas Que Nada в изпълнение на Алма
Латина.

СПЕКТЪРСПЕКТЪР
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За четене

„ТАМПЛИЕРСКИТЕ ПОРТИ“
В своите романи Ха-
виер Сиера разбулва
исторически загадки
въз основа на реално
съществуващи доку-
менти и задълбочени
проучвания. Такъв е и
този, в който геос-
тационарен сателит
на Европейската кос-
мическа агенция се
натъква на нещо нео-
бяснимо. Спътнико-
вите снимки от

района на Шампан са запечатали странни бе-
ли петна. Ръководителят на проекта Мишел
Темоен започва разследване, което ще доведе
до уволнението му и ще го тласне по дирите
на една загадка, чиито следи се губят осем
века назад във времето. Тази загадка засяга
тайни на Ордена на тамплиерите и построя-
ването на десетки катедрали, свързани с
очертанията на съзвездието Дева.

„ЛУДОРИИТЕ

НА ЛОШОТО МОМИчЕ“
Истинското лице на
любовта се опитва
да открие един млад
португалец. От ранна
възраст Рикардо има
една мечта, която
носи в сърцето си –
да живее в Париж. Но
срещата с юношеска-
та му любов ще про-
мени всичко. Младата
жена, по която той е
хлътнал до уши, е
един кипящ вулкан от

бунтарство, авантюризъм и прагматичност.
Тя ще разтърси из основи подредения свят на
неговите амбиции. Минавайки през различни
места – от Лондон и Париж до Мадрид и То-
кио, – Рикардо и неговата любима се вкопч-
ват в един драматичен танц на срещи и раз-
дели, страст и разминаване, случайност и
съдба, болка и удоволствие.

„СМЪРТТА НА МАГЬОСНИКА“
Загадъчна книга пре-
дизвиква поредица от
убийства в този сред-
новековен трилър.
Франция и Англия си
оспорват „Книгата на
тайните“ на Роджър
Бейкън, но блестящи-
ят учен с противоре-
чива слава е използвал
неразгадаем шифър.
Сър Хю Корбет, до-
верен служител на
крал Едуард I, изпраща

в Париж наети от него шпиони да се сдоби-
ят с книгата. Те успяват, но с цената на ня-
колко човешки живота. Когато учени от
двете кралства се срещат в замъка „Корф“,
за да открият ключа към книгата, той се
превръща в сцена на кървава разправа и на
мистериозни убийства. Сър Хю трябва да
разгадае тайната на ръкописа, преди загадъч-
ната книга да вземе нови жертви.

„КОЛЕКЦИОНЕРЪТ

НА ПЕПЕРУДИ“
Авторката на вечния
бестселър „Птиците
умират сами“ този път
предлага истинска перла
на мистерията. В изсле-
дователски център по
неврология са намерени
части от тялото на
младо момиче. Убиецът
най-вероятно е служи-
тел на изследователския
център и това не е пър-

вото му убийство. Жаден за кръв, той изоб-
ретателно и нагло се прицелва в определен
тип момичета. Лейтенант Кармайн Делмони-
ко трудно успява да отсее бройката на запо-
дозрените, а серийният убиец става още по-
брутален. Делмонико и неговата помощничка
госпожица Дюпре навлизат по-дълбоко в
тайните на заподозрените, докато стигат
до скандална семейна тайна, в която може би
се коренят причините за убийствата.

„КАК ДА УБИЕШ СЪПРУГА СИ“
Бракът може и да е
забавна лудория, но
невинаги завършва
смешно! Когато арес-
туват Джаз за убий-
ството на съпруга є,
на нея въобще не є е
до шеги. Би трябвало
животът да започва
на четиридесет, а не
да свършва с дожи-
вотна присъда за пре-
думишлено убийство.
Двете є приятелки
Каси и Хана са реше-

ни на всичко, за да докажат невинността на
Джаз, и разкриват изневери и поредица от
брачни капани. Но изненадите съвсем не
свършват дотук. В един миг браковете и на
трите изглеждат стабилни, а в следващия
рухват с гръм и трясък. Дръзка, различна и
много забавна книга на Кати Лети, популярна
у нас с „Ако вибраторите имаха клепачи“. 

„ДАН ЗА АНГЕЛИТЕ“
Марина Юденич умее
да заплита увлекател-
ни сюжети и да раз-
голва света на съвре-
менния елит. Новият
є роман, в който се
разнищват престъп-
ления и загадки от
света на руските оли-
гарси, е поредното
доказателство за то-
ва. Един от най-могъ-
щите хора в страна-
та умира при инци-

дент с парашут. Наследник на финансовата
му империя е неговата съпруга, която той е
отстранил от бизнеса. Починалият олигарх е
имал много врагове, които са желаели
смъртта му. Империята му е била изправена
пред банкрут. Вдовицата му решава да върне
дължимото на всеки кредитор, а от минало-
то изплуват тъмни тайни за превръщането
на една силна любов в непоколебима омраза. 

„КАКВО ОБИчАХ“
Третият роман на нашумялата американс-
ка писателка е изпълнен с интересни ге-
рои и дълбоки чувства. Хуствет, нарича-
на от литературната критика „най-
изтънчената и привлекателна писателка
на Америка“, е съпруга на големия писател
Пол Остър. Тя разказва историята на два-
ма мъже – на изкуствоведа Лио Херцбърг
и на художника Бил Уехслър. На фона на
нюйоркския артистичен свят проследява-
ме живота на двамата приятели – техни-
те женитби, съдбите на децата им, кои-
то странно се преплитат, перипетиите,
през които минават през следващите 25
години. А Хуствет се опитва да отгово-
ри на въпроса „Как сме се превърнали в това, което сме?“.

„ПАУЛА“ 
Тази книга е своеобразен дневник, който
неподражаемата Исабел Алиенде пише, до-
като 28-годишната є дъщеря Паула лежи в
болницата в кома. Като лек срещу болката
популярната писателка възкресява съдбата
на своите предци – многобройна група ори-
гинални, скандални и незабравими роднини –
на фона на военния преврат в Чили през
1973 г. и последвалата диктатура. Тук са
нейният втори баща, странната є баба
Меме, безобразните вуйчовци, тормозещи
Исабел, и братята є. Ирония и несравними
полети на фантазията се смесват с вледе-
няващата действителност на смъртонос-
ната болест на Паула, а Алиенде търси из-
меренията на духовното в своя свят на магическа реалност.

Страниците подготви Ивайло ТОДОРОВ
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Î
т благоприличие японците отдав-
на са обособили „увеселителните
квартали“ извън града. Такъв квар-
тал е създаден в Токио през 1617 г.,

а в Киото – през 1640 г. Обитателите им са
„жриците на любовта“, които изцяло зави-
сели от своите хазяи, с които сключвали
договор за наем за определен срок. Понякога
хазяите просто купували момичета и мла-
ди жени от осиротели родители и ги пра-
вели проститутки. Гейшите, въпреки че
били тясно свързани с тези квартали, не
живеели в тях. Канели ги единствено като
посветени на по-представителните увесе-
ления и угощения. И макар че и те предлага-
ли сексуални услуги, се грижели за препита-
нието си по друг начин от „жриците“. 

Думата „гейша“ 
„Гейша“ може да се преведе като „човек на

изкуството“ или като „човек, който обла-
дава някакво майсторство“. Тази дума из-
разява преди всичко творческия характер
на професията гейша. 

А че самите гейши са творчески личнос-
ти, е лесно да се убедим, като ги погледнем
отблизо. Външният им вид прилича на те-
атрална маска. С високите си старинни
прически (които днес приличат на перуки) и
дебелия слой пудра по лицата си те са далеч
от „нормалната“ визия на съвременната
жена. Видът им напомня по-скоро на краса-
виците от японските гравюри от
ХVІІІ–ХІХ в. 

В Киото е запазен цял квартал („Гион“), в
който гейшите живеят повече от двеста
години. По-рано той бил обитаван и от за-
наятчии и художници, които създавали ки-
моната, обувките, украшенията, аксесоа-
рите, музикалните инстументи, ветрила-
та и предметите за бита на гейшите. 

Майко
Всяка година през май в града прииждат

желаещи да се полюбуват на танците на
майко – учениците на гейшите. Външно те
са облечени и изглеждат като възрастни
гейши. Само дето краищата на поясите им
не са завързани, а разпуснати отзад. Само в
Киото има школа, в която 7–8-годишни мо-
мичета започват да се обучават в изкуство-
то на гейшите. Според образователните за-
кони в Япония днес майко могат да преми-
нат в „разряд“ гейши само след завършване
на втора степен на средното училище, т.е.
не по-рано от 15–16-годишната си възраст. 

Тук те усвояват умения за пеене, танцува-
не, гримиране, обличане и носене на кимоно,
учат се да свирят на сямисен (триструнен
музикален инструмент с дълъг гриф), да про-
веждат чайна церемония, усвояват различни
развлекателни игри и майсторството да бе-
седват с мъже. Всъщност най-ценните за
мъжете качества на гейшите са, че са от-
лични компаньонки и умеят майсторски да
ласкаят мъжкото самолюбие. От Киото
младите гейши се пръскат из цялата страна. 

Днес професията на гейшите е подобна на

всяка друга творечска професия, но време-
то є е отнело много. През 1995 г. гейшите
от Киото си позволили да „стачкуват“ сре-
щу условията на труд, които ги лишават
от лична свобода. Този фактор заедно с кон-
куренцията на момичетата от европейски-
те ресторанти и барове, в чиито задълже-
ния също се включва да развличат гостите,
довежда до значително намаляване на броя
на гейшите. В края на 1920 г. те били около
80 000, а в края на 1980 г. – около 10 000. 

Днес една вечер, прекарана в компанията
на гейша, струва безбожно скъпо. Самото
присъствие на тези красавици, дори и за съв-
сем кратко, е знак за класата на събитието. 

Те са изключително 
ерудирани

За да забавляват по изискан начин, се налага
да натрупат много знания (особено в област-
та на класическата източна литература и
поезия). В света на гейшите, както и в среди-
те на актьорите, съществуват различни
степени (класи), съответстващи на талан-
та и майсторството. Гейшите от висок
ранг са доста по-недостъпни за гостите. Те
се появяват за кратко. Докато техните ко-
лежки от по-нисък ранг могат да прекарат и
цялата вечер на „банкета“ и дори да не отка-
жат почерпка с чаша саке. Днес висша степен
в йерархията заемат таю сан, които са свое-
го рода гейши аристократки. 

ЛЮБОПИТНОЛЮБОПИТНО

Жрици на любовта ли са 

ãåéøèòåãåéøèòå
В известен смисъл – да. Но жриците на любовта не са гейши. 
Защо има толкова големи прилики и толкова големи разлики 

между проститутките и гейшите? И нормално ли е да 
идеализираме света на гейшите? 

ИНТЕРЕСНИ ПОДРОБНОСТИ

��Нерядко се срещат и гейши на средна,
дори на почтена възраст. На хубавото ви-
но времето прибавя сила и аромат, а на
гейшите – майсторство и мъдрост. ��За
да се приведат в пълен ред, на гейшите са
им нужни по 4–5 часа ежедневно. ��Кимо-
ното е „работната“ им дреха. То не се
крои и шие, а е цяло парче плат, което се
увива около тялото и се закрепва с по-
мощта на няколко пояса. Цената на тър-
жественото кимоно може да достигне
тази на един „Лексус“. ��Те покриват лице-
то си с бяла паста, символ на чистотата.
Сместа прави кожата много мека, а на фо-
на на белия цвят устните изглеждат мно-
го по-ярки. ��За красотата на шията си
гейшите се грижат и докато спят – опи-
рат я на нещо като малка цилиндрична
дървена „възглавница“. За японците шията,
горната част на гърба и китките на ръце-
те са изключително ерогенни зони.



�ЗА 8 ПАРЧЕТА:
�500 г сирене рикота
�300 г нискомаслено кисело
мляко
�200 г готов пандишпанен
блат
�1 ванилия
�80 г пудра захар
�10 г какао
�щипка канела
�150 мл кафе еспресо
�шоколад за украса
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Кафето се сипва в дълбока

купичка, като се разрежда със
100 мл студена вода. Добавя се
канелата и се разбърква.
Блатът се разполовява през
средата напречно. Едната по-
ловина се напоява обилно с ка-
фето и се слага в йенски съд
(може и в керамична тавичка).
2. В купа се разбърква сирене-
то рикота със захарта и вани-
лията, докато се получи гладък
крем. Добавя се киселото мля-
ко, разбърква се внимателно и
половината крем се изсипва и

разпределя върху напоения с ка-
фе пандишпанен блат.
3. Захлупва се с втория блат.
Върху него се разпределя рав-
номерно останалата половина
от крема. Тирамисуто се
поръсва отгоре обилно с кака-
ото. Може да се украси и с
настърган на едро шоколад.
Съдът се покрива с домакинско
фолио и се оставя да престои
в хладилника поне 6 часа.
Време за приготвяне: 50 мин
Време за престой: 6 часа

 ”Ћ»Ќј–Ќ» “ј…Ќ»

ТЕЛЕШКОТО МЕСО...
...ще стане много по-крехко, ако

преди печене се посипе с пудра

захар (по 1 ч. л. на 500 г месо). 

Весела Коларова
от София

ШОКОЛАДОВАТА 
ГЛАЗУРА...
...аз изливам върху извадено от

хладилника стъкло (онова, което

е над отделението за плодове и

зеленчуци). Шоколадът веднага

изстива и лесно се отделя.

Кина Бойкова
от Плевен

ТВЪРДОТО КИВИ...
...бързо ще доузрее, ако го съхра-

няваш във фруктиера заедно с

ябълки.

Марина Петкова
от Велико Търново

ЦЕЛИТЕ ГЛАВИ ЧЕСЪН...
...които се слагат в някои ястия,

се изваждат по-лесно, ако преди

това се набодат на няколко мес-

та с клечки за зъби.

Теодора Григорова
от София

МЛЕЧНАТА ПЯНА...
...няма да се образува върху мля-

кото по време на варене, ако

малко преди самото мляко да

кипне, в съда се сложат няколко

кубчета лед.

Венера Колева
от София

КАРТОФЕНОТО ПЮРЕ...
...става по-пухкаво и въздушно,

ако към пасираните картофи се

прибави 1 ч. л. бакпулвер.

Соня Маринова
от Пловдив

ЗЕЛЕНИЯТ ФАСУЛ...
...се залива със студена солена

вода, оставя се да заври на силен

огън и се вари или задушава на

слаб. Само така няма да се раз-

кашка.

Мадлен Сотирова
от Варна

Тирамису със сирене рикота

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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КИСЕЛО МЛЯКО ВМЕСТО МАСКАРПОНЕ

Киселото мляко е гъсто и спокойно може да замени
сиренето маскарпоне, с което се приготвя тирамису-
то по оригинална рецепта. Нискомасленото пък е по-
лезно за фигурата. За да се смекчи типичният му кисел
вкус, в него може да се разбърка 1 ч. л. мед.
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рибни деликатеса2рибни деликатеса2
ЗАПЕчЕНА БЯЛА РИБА

ФАРШИРОВАНА С КАША ОТ ЕЛДА (ГРЕЧКА)
�� 1 бяла риба (около 1 кг)
�� 1 с. л. прясно изцеден лимонов сок
�� 300 г сварена елда (гречка)
�� 300 г гъби
�� 4 с. л. краве масло
�� 2 яйца
�� 1 глава кромид лук
�� 150 мл течна сметана
�� 1 с. л. галета
�� 1 с. л. ситно нарязан копър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
1. Яйцето се сварява (твърдо). Рибата се почиства

и се измива със студена вода. Полива се с лимонов

сок и се осолява.

2. Гъбите се почистват, подсушават се със сал-

фетка и се нарязват на тънки филийки. Лукът се

нарязва на ситно. Смесва се с гъбите и се запържва

в 10 г краве масло. Сместа се оставя да изстине.

3. Яйцето се нарязва на дребно и се разбърква в лу-

чено-гъбената смес. Всичко се залива с кашата от

гречка и 1 сурово яйце и се разбърква до хомогенна

смес. С нея се пълни предварително подготвената

риба.

4. Рибата се слага в намазана с олио тава с подходящ размер (т.е. да

запълни съда точно, защото, ако тавата е по-голяма, рибата ще се

изсуши при печенето). Залива се със сметаната, поръсва се с гале-

тата и се пече 25–30 мин в предварително загрята до 220 °С, като

периодично се полива със сметана. 

5. Сервира се цяла на масата, полята обилно със соса от печеното

и украсена с нарязан на ситно копър. Гъбено-лучената смес с гречка и

яйца се разпределя като гарнитура по чиниите при сервиране.

Време за приготвяне: 50 мин

В една порция: 660 кал

ПИТАТЕЛНО

ФИЛЕ ОТ СЬОМГА В СОС ОТ ХРЯН

ХРЯНЪТ МОЖЕ ДА СЕ ЗАМЕСТИ С УАСАБИ

ЗА 4 ПОРЦИИ:
�� 4 стъбла зелен лук

�� 2 скилидки чесън

�� 1 връзка магданоз

�� 600 г филе от сьомга

�� 3 с. л. олио

�� 4 с. л. сметана

�� 6 с. л. сок от портокал

�� 2 с. л. лимонов сок

�� 4 ч. л. настърган хрян (или уасаби)

�� сол

�� черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Зеленият лук се нарязва на кръгчета, чесънът – на дребно. Магда-
нозът се измива със студена вода, от него се отделят няколко лис-
тенца за украса, а другият се нарязва на ситно.
2. Рибното филе се измива и подсушава със салфетка. Разрязва се на
8 парчета, които се изпържват в олиото от двете страни (по 1–2
мин от всяка). Посоляват се и се поръсват с черен пипер.
3. Сметаната се смесва с 1 с. л. портокалов сок и се подправя със
сол и черен пипер на вкус.
4. Чесънът и зеленият лук се слагат в тигана, в който се е пържила
сьомгата, и се задушават 1–2 мин. Заливат се с лимоновия сок, сме-
сен с остатъка от портокаловия и 100 мл вода. Сосът се оставя
да кипне на силен огън и накрая към него се добавя настърганият
хрян (или пастата уасаби). Сосът се поръсва с нарязан магданоз, по-
солява се и се добавя черен пипер на вкус.
5. В чиния се сервират по две парчета риба. Поливат се с хряновия

сос. Върху всяко се слага и по лъжичка сметанов крем. Ястието се
гарнира с листенца магданоз, а по желание – и с резенчета лайм.
Време за приготвяне: 25 мин
В една порция: 310 кал

ЕКЗОТИчНО
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ГРЪЦКА, С ЯЙЦА

И ОЩЕ С НЕЖНО СИРЕНЕ

ФЕТА И МАСЛИНИ
ЗА 4 ПОРЦИИ:
�� 2 яйца
�� 200 г листа от зелена са-
лата
�� 2 домата
�� 100 г сирене фета
�� 50 г маслини (без костилки)
�� 2 с. л. оцет
�� 3 с. л. зехтин
�� сол
�� смлян черен пипер
�� 1 връзка зелен лук

НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Яйцата се сваря-
ват твърдо. Салата-
та се измива и накъс-
ва на парчета. Дома-
тите се нарязват на
четвъртинки, почи-
стват се от семки-
те и се нарязват на
кубчета. Сиренето
фета се нарязва на
големи парчета.
Всички подготвени
съставки за салата-

та се смесват и накрая се доба-
вят маслините.

2. Оцетът се разбива със зех-

тина. Подправя се със сол и че-

рен пипер за по-пикантен вкус.

Салатата се залива с така при-

готвения дресинг. Яйцата се за-

ливат със студена вода и се на-

рязват на резени. С тях се гар-

нира салатата. Най-накрая всич-

ко се поръсва с парченца зелен

лук. Салатата се сервира с че-

рен хляб.

Време за приготвяне: 25 мин

В една порция: 250 кал

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА

С ТОПКИ ОТ БЯЛО СИРЕНЕ 

ЗА 4 ПОРЦИИ
�� 50 г домати от консерва
�� 1/2 връзка босилек
�� 100 г бяло сирене
�� 50 мл зехтин
�� 2 с. л. лимонов сок
�� 30 г кедрови ядки
�� 400 г макарони
�� 2 стъбла зелен лук
�� 200 г домати чери
�� 50 г рукола (или зеле-

на салата)

НАЧИН 
НА ПРИГОТВЯНЕ:
1. Консервираните дома-

ти, босилекът, бялото

сирене и 1 с. л. зехтин се

миксират до получаване

на хомогенна смес. Подп-

равя се на вкус със сол и

черен пипер. Кедровите

ядки се изпичат на котло-

на в тефлонов тиган и се

разбъркват в сместа от

сиренето. От нея се

оформят малки топки. 
2. Макароните се сваря-
ват. Зеленият лук се на-

рязва на колелца и се задушава в
4 с. л. зехтин. Добавят се чери
доматите и всичко се задушава
5 мин. Всички съставки се смес-
ват в купа. Добавя се накъсана-
та на парчета рукола (зелена са-
лата). Салатата се подправя с
лимонов сок и се гарнира с топ-
ките от бяло сирене.

Време за приготвяне: 25 мин

В една порция: 650 кал
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Само положителна

енергия 

Със сигурност ръчно изработе-
ните суши хапки са натоварени с

особен положителен заряд. Ще се
съгласиш с това твърдение, щом
ги опиташ. Но докато стигнеш
до момента да изпиташ благот-
ворното влияние на сушито,
дълъг път трябва да извървиш.

На теория Всичко изглежда
просто – върху лист водорасло
(нори) разстилаш сварения ориз,
отгоре го поръсваш с уасаби
(люта подправка под формата
на паста), поставяш парченце
сурова или пушена риба и замо-
таваш всичко на руло. Рулата се
оформят с помощта на бамбу-
кова рогозчица и това е всичко.
Нищо работа! 

Но на практика... �Оризът
залепва за ръцете и изобщо не
иска да се разстеле върху нори-
то (затова не забравяй да си то-
пиш пръстите в купичка с ябъл-
ков оцет). �Нарязването на ри-
бата е дело деликатно – ивица-
та сьомга например не може да
бъде по-дебела от 5 мм. �Суши-
то, преди да бъде нарязано,
трябва да престои точно опре-
делено време, така че норито да
се напои с маринатата, пригот-
вена с уасаби. �Да докараш пар-
ченцата с еднакъв размер, също
не е проста работа – прецизни-
те японци, за да избегнат и ми-
нималните грешки, предвари-
телно перфорират норито на
равно отдалечени разстояния и

чак след това заготовката се
нарязва с много остър нож. �И
накрая, да топиш вкусни хапки в
соев сос, в който си разредила
уасаби, с помощта на японското
оръдие на храненето пръчиците,
също не е много лесно.  

Родината

на сушито е... 

Китай

Това, което малцина любители
на сушито знаят, е, че то произ-
лиза от Китай, а не от Япония.
В миналото древните китайски
монаси приготвяли специален
вид, подобно на сандвич суши, ко-
ето наричали онигири. То предс-
тавлявало буца ориз, пълна с пе-
чено месо или със сушени плодо-
ве и увита в нори (водорасло). 

През Втората световна война,
когато японците нападат Ки-
тай, японските разузнавачи
„откриват“ сушито и... си го
присвояват. До този момент
любимото национално ястие на
японците било хаку дзуши – су-
рова риба, маринована в плитки
дървени каци. Редели ред риба,
ред ориз, затискали съдържание-
то на кацата с камъни и го ос-
тавяли да престои така в
продължение на няколко месеца
до половин година. Маринована-
та в оризов оцет и подправки
риба добивала кисел вкус и много
се услаждала на японците. 

След инвазията в Китай япон-
ците обаче усъвършенстват
китайското суши, като го на-
гаждат към своите вкусови
предпочитания и го превръщат
в своя кулинарна емблема.   

Първите най-популярни суши
в Япония са нигири суши: хапка
ориз (една порция винаги се със-
тои от две парчета), покрита с
парченце сурова риба.

ЯПОНСКА

КУХНЯ

Мастерклас по сушиМастерклас по суши
Макар че в страната на изгряващото слънце жените не приготвят суши –
това е изключително мъжка привилегия, – ние ти предлагаме да се включиш 

в мастерклас по приготвянето му. Не ти е необходимо да проявяваш 
сила и издръжливост, тук възможностите на всички са равни. 

ВИЗИТКА

Наш учител ще бъде Доминик. Доми е от Пекин и ма-
кар че е един от най-добрите майстори на сушито у
нас, любимата му манджа е българското сирене по
шопски. 37-годишен е, зодия Близнаци. Говори чужди
езици, поназнайва и български, но все още търси жена-
та, с която да говори на общ език. Във възторг е от
българската природа и българското кисело мляко. Бил
е спасител на плажа, обича спорта, а също и да играе
хоро... по нашенски. 
Доминик се е учил да прави суши при единствения су-
ши майстор в България Танака сан. Всъщност е завър-
шил изобразително изкуство в Пекин. Откакто е в
България обаче, прилага наученото за живописта в
кухнята на The Sushi Bar на ул. „Денкоглу“ 18.
Не го казвам случайно, защото познанията в област-
та на изобразителното изкуство изключително му
помагат в занаята, с който се е захванал. Сушито
не е просто манджа. И в това ще се убедите след
малко. Както сам Доминик казва: „Във всяка хапка
трябва да вложиш много сърце, много стил и много
добра енергия.“
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Класика в жанра 

Оризът и маринатата за
всички видове суши се пригот-
вят по една и съща рецепта.
Различни са само „пълнежите“ –
сьомга, риба тон, омлет, скари-
ди, авокадо, краставица... 

Оризът

За направата на суши най-под-
ходящ е т. нар. зелен корейски
ориз (зрънцата му са много мал-
ки, много кръгли и много проз-

рачни), който се мие на студена
течаща вода в продължение на
половин час. След това се от-
цежда, оставя се да поизсъхне на
стайна температура в специа-
лен съд и чак след това се
пристъпва към варенето му в
специален уред (Доми го нарича
ориз мейкър), което трае цели 3
часа. Вече приготвен, този ориз
е годен за направата на суши. Но
трайността му е само 24 часа.
Колкото е по-прясна оризовата
„заготовка“, толкова по-каче-
ствено и вкусно е сушито. 

Рибата 

Истината е, че не всяка риба е
подходяща за суши. Тя трябва да
е морска или океанска. За фили-
рането и обезкостяването є се
изисква особена сръчност. И от-
ново важи правилото – колкото
по-прясна е рибата, толкова по-
хубаво става сушито, приготве-
но с нея. Сьомгата например е с
най-дълъг срок на годност – мо-
же да се използва 3–4 дни след ка-
то е уловена. Докато скумрията
не може да чака. Тя трябва да се

направи веднага, защото месото
є е по-мазно и съдържа по-голя-
мо количество азот. 

Омлетът  

В сравнение с обикновения ом-
лет японският не е чак такава

голяма заплаха за повишаване на
нивата на холестерол в кръвта.
Към разбитите яйца се прибавят
2 вида соев сос – тъмен и светъл,
саке и мирин. Миринът е японско
вино, което се приготвя от сли-
ви. По желание се добавят и мал-
ко водорасли. Омлетът се пече в
специален квадратен тиган.

Технологията в 

домашни условия

Дотук всичко звучи стряска-
що прецизно и почти невъзмож-

но изпълнимо вкъщи. Но не се
отчайвай. Макар и трудно, су-
шито не е неизпълнимо ястие.
В хипермаркетите вече прода-
ват необходимите за готвене-
то му продукти. Слагай прес-
тилката и се хващай на работа.
Първо, трябва да свариш ори-
за. Поради липса на уред за варе-
не ориз мейкърът ще бъдеш ти.
Това, за което трябва да внима-
ваш при варенето, е оризът да
не стане на каша. Но в същото
време той трябва да се получи
достатъчно лепкав, за да не се
разпадне сушито. За целта го-
рещият сварен ориз трябва да
се разбърква по специален начин
– „реже“ се енергично с голяма
дървена лъжица като с нож.
След това го разстилаш в съд с
широко дъно, взимаш едно вет-
рило, вживяваш се в ролята на
Чо-Чо сан и му вееш, докато
„обереш“ излишната влажност. 

Накрая поливаш ориза със
смес от лимонов сок, оцет
(задължително оризов), сол и за-
хар и го оставяш да попие мари-
натата.  

Оши суши (единственото 
с квадратна форма) 
с японски омлет

стъпка x стъпка
Как се прави 
Норвегия 
футо маки суши
(с плънка от
прясна сьомга, 
зелен лук 
и свежо 
авокадо) 
Технологията,
макар и сложна,
е приятна 
и забавна.

Трябва ти бамбукова рогозка,
малко по-голяма от стандарт-
ния размер на норито (водо-
раслите се продават в магази-
ните за здравословни храни).

Оризът не тряб-
ва да залепва по
пръстите, кога-
то го разстилаш
върху водорасло-
то. Затова топи
често ръцете си
в ябълков оцет. 
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Покрий ориза с още един
лист водорасло и го на-
мажи отгоре с уасаби
(продава се в магазините
за здравословни храни).

Отгоре подре-
ди 5-милимет-
рова ивица сь-
омга и стръкче
пресен лук...

Следва вис-
шият пило-
таж при пра-
венето на су-
ши – оформя-
нето на рула-
та с движе-
ния, които
ще усъвърше-
нстваш с
времето.

Нарежи, подреди
и опитай едно
парченце!

...и веднага след това – и резен авокадо.

СУШИ РЕчНИК

��СУШИ Руло от водорасли и

ориз, пълнено със сурова, пуше-

на или маринована риба, зелен-

чуци и подправки.

��САШИМИ Сурова риба, коя-

то се яде по специален начин. В

малък плосък съд се смесват

светъл соев сос и уасаби. Доба-

вя се и маринован джинджифил.

Преди консумация сашимито се

топи в приготвения сос. Става

великолепно. 
��УАСАБИ е корен, който рас-
те по мочурливите полета в
Япония. Освен кореновата му
система и част от стъблото
му става за ядене. Пасира се до
получаването на хомогенна гъс-
та смес. Придава особен лютив
вкус на сушито, а също така
подпомага и по-бързото му

разграждане в стомаха. 
��ДЖИНДЖИФИЛ Използва
се основно за „изчистване“ на
вкуса. Например, ако ядеш нор-
вегия футо маки суши, а след
това искаш да опиташ саке ни-
гири суши, за да се насладиш
максимално на различните вку-
сове на едното и на другото
(т. е. за да не се смесят вкусо-
вете в устата), между двете
хапки сдъвчи малко мариновано
парченце джинджифил. 
��СОЕВ СОС Обогатява аро-
мата на ястието. Японките и
китайките преживяват безп-
роблемно менопаузата, защото
консумират големи количества
соев сос. А той съдържа голе-
ми количества растителни
естрогени, които облекчават
симптомите, съпътстващи
критическата възраст.

Текст Теодора СТАНКОВА   Снимки Мариана ПЕТРОВА
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Юни не носи проблеми за здравето ви. Помислете
обаче за нов хранителен  режим и си осигурете
повече сън. Притокът на енергия, който чувствате,
може да ви създаде илюзия за неуморяемост. Това ще
доведе до излишно натоварване на нервната ви сис-
тема. �Вероятността през юни да ви обземе
„вълчи” апетит е голяма. Организмът ви наистина
се нуждае от повече храна предвид хиперактивност-
та ви, но не е нужно да се тъпчете с каквото ви
падне. Обогатете менюто си с повече белтъчини
(от месото, млечните продукти, рибата и бобо-
вите). Ако не ходите на работа, може да започнете
диета. Но запомнете – гладуването не е за вас. По-
скоро балансирайте между поети и изразходени кало-
рии. �На 8-и се пазете от травми.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Имате огромен прилив и на сексуална енергия. Ще бъдете неустои-

ми за представителите на противоположния пол (особено жените

Овни). �Месецът е подходящ за нови любовни връзки, породени

изцяло от сексуално привличане. �Тези от вас, които имат пос-

тоянен интимен партньор, ще му предложат незабравими сексуални

преживявания, които ще съживят любовта помежду ви. �Месецът

ще е успешен и за Овните, които все още търсят своята поло-

винка. Бъдете обаче внимателни и не избързвайте с изводите и ре-

шенията. Оставете времето да „преработи” емоциите ви, в про-

тивен случай можете да се окажете в капана на силна страст и ло-

ша преценка. �Целият месец е с добри показатели за любовно-еро-

тични преживявания. Апогеят на тази романтично-сексуална тен-

денция е началото на месеца – от 1-ви до 9-и.
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Ю
ни ще бъде твърде динамичен за вас.
Във всички житейски сфери ще пос-
тигате отлични резултати. �Осо-

бено успешни ще са дейностите, свър-
зани с партньорите, независимо дали
са брачни или делови. Всяко ново начало
ще ви се удава без проблем. Юни е подхо-
дящ за реализиране на най-съкровените ви
мечти и за завързване на ползотворни кон-
такти. Ще се почувствате победители, ако ус-
пеете да впрегнете цялата си енергия в деловата
сфера. Можете да използвате заряда си и за купонд-
жийски преживявания. �Между 3-ти и 9-и успокойте
топката и не се нагърбвайте с много задачи. Посветете
това време за планиране на предстоящите си действия.

�13-и и 14-и са дати, на които много не-
ща могат да се объркат! Не е необходи-
мо да се справяте с всичко на мига. Вре-
мето само ще ви покаже къде бъркате и
какво да предприемете. �След 16-и ще оп-
равите неразбориите без проблем. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Бързите и спонтанни действия, колкото и
да са типични за темперамента ви, не са пре-

поръчителни сега. Припомнете си старото правило, че
утрото е по-мъдро от вечерта, и „преспивайте” с всяко
взето решение, преди да пристъпите към реализацията му.
�Не пренебрегвате детайлите.

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Месецът е успешен за Овните, които
„въртят” собствен бизнес с чуждестран-
ни партньори или се готвят да започнат
такъв. �Важно е да подходите спокой-
но към всяко предложение, което полу-
чавате. �На 15-и може да предприемете
реални стъпки в ново начинание. Не очак-
вайте всичко да тръгне като по вода вед-
нага. На 19-и се опитайте да слушате
повече и да говорите по-малко. Ако не
сте концентрирани, е възможно да пропус-
нете важна информация. Дипломатично-
стта не е от най-силните ви черти, но
сега ще се наложи да положите усилия, за
да не влезете в конфликти с околните.
�Има опасност да похарчите повече
пари, отколкото сте предвидили. Но
пък след 26-и шансовете да получите
заем са добри. Бъдете обаче реалисти и
преценете срока, за който го искате.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ СЪС
СТОМАХА: на 1-ви, 2-ри и 3-ти.
�ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА ИЗГОДНА
СДЕЛКА: 4-ти и 5-и.
�НЕЗАБРАВИМИ ЛЮБОВНИ
ПРЕЖИВЯВАНИЯ: в периода
от 1-ви до 9-и. 
�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ КОЗМЕ-
ТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ: на 15-и и
16-и. Има опасност от алер-
гични реакции.
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Егото ви пречи
Използвайте времето, за да хармонизирате взаимоотноше-
нията си. Лидерската ви нагласа е много силна и създава
предпоставки за трудни контакти. Избягвайте прибърза-
ните и силни думи, колкото и трудно да е това за вас.
„Брой до 10, преди да реагираш” трябва да стане ваше ве-
рую при общуването с околните. Иначе ви очакват конф-
ликти – както вкъщи, така и на работното място.  

Децата ви създават грижи 
Тревогите ви започват след 11-и. Анализирайте причини-
те за отчуждението на детето/децата си. Възможно е
те да имат сериозни проблеми и да се нуждаят от съчув-
ствието и помощта ви. Бъдете откровени с тях. 

По-внимателно с интимния партньор
Безпаричие и ревност могат да разклатят брака ви. Поло-

жението ще се стабилизира след 19-и.
Ако все още не сте семейни, но живеете с някого на се-
мейни начала, има опасност отношенията ви да се поох-
ладят поради небрежност от ваша страна (или пък от
страна на партньора ви). Неконтролируеми емоции ще
ви провокират да реагирате по-бурно от необходимото.
Тези ваши избухвания допълнително ще нажежат обста-
новката. Запомнете, че резкият тон не ви прави по-убе-
дителни. 

Конфликти 
с шефовете

Не влизайте в спорове с тях на 1-ви и 2-ри. На тези да-
ти неприятностите с висшестоящите са ви „в кърпа вър-
зани”. Бъдете дипломатични с шефовете през целия месец,
за да не загубите завоювани с пот на чело позиции. Не е
изключено дори да се стигне до загуба на работата. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

ОВЕН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Огромното
напрежение, което
изпитвате в
присъствието на
други Овни, може
лесно да прерасне в
сериозен конфликт.
След 25-и
ситуацията се
успокоява, но все
пак бъдете с
повишено
внимание до края
на месеца.

Общуването ви с
Телеца ще е
спокойно.
Изключения от
„правилото” ще се
появят при
Овните, родени
през последните
дни на знака. Те
трябва да са по-
внимателни с
Телците, особено
през първите 5
дни на юни.

С Близнаци ви
очакват спокойни и
ползотворни
срещи. Разбиране,
хармония и
харесване царят
помежду ви,
независимо по
какъв повод
общувате.
Възможно е да
стартирате общ
бизнес за дълъг
период от време.

На положителни
емоции и
романтика се
радват
отношенията ви с
Рака поне в
началото на
месеца. Не
иронизирайте
желанието му за
промени. След 8-и
са възможни
пререкания за
пари помежду ви.

Няма да се
чувствате
спокойни с Лъва.
Неговата енергия е
повишена, а
оттам и
избухливостта му.
Във ваша власт е
да превърнете
конфликтната
енергия в градивна.
Избягвайте да
спорите с него на
4-ти и 16-и.

Между вас и Дева
хармонията нещо куца,
но това не е повод за
голямо безпокойство. Във
всеки момент, когато се
опитате да наложите
силово мнението си пред
Девите, ще имате
опонент в тяхно лице.
Опитайте се да ги
изслушвате. Възможно е
да чуете и ценна за вас
информация.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните често ще ви
провокират. Ако сте
достатъчно мъдри, за да
използвате градивно
тези провокации,
можете да научите
много нови неща за себе
си. Не проявявайте
дребнавост спрямо
тях на 10-и. Мобили-
зирайте дипломатич-
ните си умения, за да
не стигнете до
конфликт.

Общите ви
дейности със
Скорпиона са много
успешни през този
месец. На 11-и
той ще застане
на ваша страна в
заплетена
ситуация.
Неговата намеса
ще ви помага да
излезете от
трудното
положение. 

Със Стрелеца
комуникацията ви
ще е трудна поради
порасналото его и
на двама ви. Ако
искате да запазите
добрия тон,
избягвайте да се
самоизтъквате в
негово присъствие.
Бъдете много
дипломатични в
общуването с
него на 7-и и 9-и.

С Козирог ще бъдете
в традиционно
трудни, но не
конфликтни
отношения.
Хубавото е, че и
двамата сте склонни
на компромиси. Не се
срещайте с
Козирози на 4-ти и
16-и, защото
противопоставя-
нето помежду ви е
неизбежно.

Водолеите са силно
критични към
всички, но не и към
вас. Това ще ги
превърне в
предпочитана от
вас компания през
юни. Те имат нужда
от вашето
присъствие и ще го
търсят. На 11-и и
15-и срещите ви
ще са продук-
тивни и приятни.

Контактите ви с
Риби не са особено
итензивни.
Срещите ви, ако
изобщо има
такива, ще са
изцяло в духа на
добрия тон. Не
пренебрегвайте
мнението им по
важен въпрос.
Потърсете ги, ако
имате нужда от
помощ.

ОВ
ЕН

ОВ
ЕН
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Наложете си нов режим на живот. Ба-
лансирайте времето за работа и почивка.
Вършите работата си прецизно, дори пе-
дантично, а това със сигурност се отразя-
ва зле на здравето. �Бъдете внимателни
по отношение на храненето. Яжте уме-
рено и избягвайте мазни и пикантни
храни. В противен случай могат да се
обострят затихнали стомашни проблеми
или бъбречни оплаквания. �Не злоупотре-
бявайте с алкохола. �Безсъние и внезап-
ни колебания на кръвното налягане са
възможни между 29-и и 30-и.

CMYK-116

П
рекрасен месец за организационна ра-
бота. Всички ще се възхищават на
таланта ви да планирате. Това важи

повече за онези от вас, които работят в
сферата на услугите. �С лекота ще се
справяте със задълженията си благодаре-
ние най-вече на вашите подреденост и
упорство. �Лесно намирате хармония не са-
мо в това, с което се занимавате, но и във
всичко, което се случва около вас. Вашата ре-
шителност и преданост ще бъдат факторите,
определящи поведението ви през целия месец. Ще спе-
челите нови приятели с готовността си винаги да помага-
те. �На някои необвързани Телци им предстои  да
сключат брак през юни. Със сигурност ще се насочите

към привлекателен, съобразителен и остроу-
мен мъж. Не забравяйте да „питате” сърце-
то си за него. �В средата на юни започ-
ва период, който е много благоприятен
както за брачните взаимоотношения,
така и за всякакви партньорства. Очак-
вайте позитивно развитие на всякакви де-

ла, свързани с правосъдието. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Старайте се всичко, което правите през този период, да бъ-
де красиво. �Макар и да не ги желаете, след 27-и ви очак-
ват промени. На тази дата не подписвайте договори или
ипотеки, колкото и примамливи да ви изглеждат те. 

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Започвате месеца с известни трудности в емоционалните отно-

шения. Изострената ви чувствителност ви пречи да преценявате пра-

вилно ситуациите и ви носи излишно напрежение. �Бъдете по-привет-

ливи на 7-и. Тогава е възможно напрежение както с брачния, така и с де-

ловите партньори. �Юни ви предлага бурни сексуални преживявания.

След 8-и ще сте обект на сериозно внимание от страна на противопо-

ложния пол. Силният магнетизъм, който ще струи от вас, няма как да бъ-

де пренебрегнат. �Някои Телци ще се отдадат на експерименти в

любовта и секса, което не е лошо, стига да го правят с мярка.

�След 14-и ви очаква приятно запознанство при романтични обстоятел-

ства. Препоръчвам ви обаче да не задълбочавате този контакт, защото

рискувате да предизвикате ревността на постоянния си партньор.

�Потребността ви от хармония е много изразена през този месец. По-

ложете усилия, за да направите и емоционалния си живот хармоничен.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕПОДХОДЯЩА ДАТА ЗА
ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
ИЛИ РАЖДАНЕ: 1 юни.
�ОПАСНОСТ ОТ ИЗМАМИ ПРИ
ПОДПИСВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
на 18-и.
� БЪДЕТЕ УМЕРЕНИ ВЪВ
ВСИЧКО И НЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА
РИСК ЗДРАВЕТО СИ: на 22-ри.
� В СЕКСУАЛЕН АПОГЕЙ СТЕ:
след 8-и.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Полезен период за работа с партньори.
Отношенията ви с тях ще се ръководят от
толерантност и искреност. Старанието, с ко-
ето работите, най-сетне ще бъде забелязано.
� Усилената ви работа сега ще се увенчае
и с подобаващо парично възнаграждение.
Бъдете обаче предпазливи с инвестициите.
�Месецът е подходящ за самоусъвършен-
стване. �Периодът е най-благоприятен и за
онези от вас, които работят като консултан-
ти в областта на психологията или пък изпъл-
няват обществени длъжности. Краят на юни е
особено благоприятно време за публични изяви.
�Внимавайте какво говорите, защото ин-
терпретацията на казаното от вас може
да се превърне в предпоставка за интриги
и злословия по ваш адрес. �На 18-и има опас-
ност от измами при подписване на договори и
други документи, особено ако са свързани с
недвижима собственост.
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Ядове с родителите и с брачния партньор 
Юни ви носи напрежение в отношенията с близките родни-
ни. Въобразявате си, че всички по някакъв начин ви се про-
тивопоставят, и това ви товари с много негативна енер-
гия. На 9-и и 13-и конфликтите и споровете ще достиг-
нат кулминационни точки. Тези дати очертават цял
период на силно напрежение в дома ви. Проблемите ще
са предимно от финансово естество. Друг сериозен проб-
лем ще се окаже собственото ви инатливо поведение. Опи-
тайте се с компромиси да излезете от тази ситуация, за-
щото нищо няма да спечелите от ината си. 
Затрупването ви с ангажименти в работата е донякъде
причина за лошия климат в брачните ви отношения. Няма-
те основание да се налагате вкъщи точно сега. Отделете
време за почивка сред природата с любимия/любимата. 

Стремеж към самоусъвършенстване
Общуването извън вкъщи ще има главно познавателен ха-
рактер за вас. Особено силно това ще важи за контактите
ви с колегите. Нуждаете се от повече информация в служ-
бата и ще я търсите доста усърдно. На 17-и някои Телци

ще се почувстват предадени и замесени в недостойна
игра на работното място. Не позволявате това да съси-
пе нервите ви. Ще преодолеете проблемите с естествено
поведение и спокойни разговори. Само така ще успеете да
запазите позициите си в работата.

Рискове за бизнеса
Има голяма вероятност да се появят противоречия относ-
но финансиране на ваша нова идея. В първия момент ще
срещнете големи препятствия. Не се отчайвайте, а моби-
лизирайте ината и търпението си като едни истински
представители на зодия Телец. Продължете бавно и спокой-
но напред и успехът ще бъде на ваша страна. 

Приятелите ви подкрепят 
Те отлично разбират проблемите ви. Не се самосъжалявай-
те и не се изолирайте. Използвайте компанията им, за да
се позабавлявате и да се отпуснете. Отидете на театър,
посетете концерт, гледайте филм, купонясвайте в заведе-
ние. Само внимавайте с алкохола. През юни питиетата ще
развързват езика ви и мрачните ви настроения.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

ТЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
В началото на
юни
отношенията
ви с Овен ще са
доста
конфликтни.
Бъдете особено
внимателни с
представители-
те на знака,
родени между 15
и 20 април. 

С останалите
Телци сте в
отлични
взаимоотноше-
ния. Настроени
сте романтично
и това ви прави
особено близки.
На 12-и ви
очаква
незабравимо
преживяване
заедно.

Отчуждението ви
с Близнаци е
осезателно.
Конфликтите
помежду ви
могат да
ескалират след
19-и. Причините за
това са неясни, но
не бързайте да ги
изяснявате през
този месец.

Напоследък сте
натрупали доста
негативи пред Рака.
Напрежението между
вас може да нарасне. Ако
обстоятелствата
изискват да сте
ежедневно заедно, е
задължително да
проведете разговор за
изясняване на
позициите си. И то до
6 юни.

Реакциите на Лъва са
непредвидими за вас.
Сега той е
чувствителен и раним.
През юни Лъвовете
преразглеждат
контактите и
връзките си. Ако
държите на него,
трябва да бъдете
много точни и лоялни.
Критични дни са 12-и,
19-и и 26-и.

С Девите се
разбирате добре,
независимо от силния
практицизъм, който
ги владее напоследък
и който вас
обикновено ви
дразни. Не се
огорчавайте, ако
недооценят
желанието ви за
повече нежност,
красота и хармония.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Общуването ви с
Везните ще е
безоблачно през този
месец. В тяхно
присъствие ще се
чувствате на седмото
небе. Може да ви
дотегне единствено
тяхната бъбривост, но
едва ли, защото вие сте
добри слушатели.
Подходящи за
решаване на
заплетени ситуации
помежду ви са датите
3-ти, 4-ти и 13-и.

Със Скорпион могат
да се очакват
противоречия, и то
основно в
материалната
сфера.
Напрежението
помежду ви е
особено силно на 8-и
и на 23-ти. Тези
дати са неподходящи
за разговори,
посветени на пари.
Няма да имате
никакви допирни
точки помежду си.

Стрелците са
добре настроени
към вас,
независимо че
напоследък вие не
им обръщате
достатъчно
внимание. Те обаче
задължително ще
привлекат
интереса ви в края
на месеца. Дори
има вероятност
помежду ви да
пламне любов.

От Козирога
очаквайте
голямо
разбиране и
подкрепа. Ако
имате идея за
сериозен
разговор, най-
подходящият
ден за него е
12 юни. Тогава
могат да се
изпълнят и най-
смелите ви
желания.

Водолеите могат да ви
дадат поводи за
разочарование. Това ще
се дължи най-вече на
тяхното нежелание да
ви разбират и да ви
сътрудничат.
Комуникацията ви е
затруднена и
дистанцията помежду
ви се увеличава.
Подходяща дата за
конструктивни
разговори с тях е 12
юни.

Има голяма
вероятност да
установите
любовна връзка с
Риби. Не
пропускайте
шанса да
изживеете
прекрасни мигове
заедно. Датата
13-и може да
стане повод да я
отбелязвате
празнично в
бъдеще.
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БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Месецът е спокоен за бизнеса.
Изключения от тази тенденция ще
са онези представители на знака,
които се занимават с медии или
реклама. ��Творческата ви изява е
силно провокирана, а от това
можете да спечелите пари, нови
контакти или влияние. Използвай-
те красноречието си, подплатено
със сериозна информираност, и ре-
зултатите ще бъдат впечатлява-
щи. Аудиторията е готова да ви
чуе и да оцени по достойнство ка-
чествата ви. ��Периодът е небла-
гоприятен за онези, които се зани-
мават с търговия и финансови опе-
рации. ��Личните ви инициативи са
с добри шансове за успех, но не
участвайте в сделки с повече
партньори. ��Месецът не ви носи
големи постъпления, така че за-
тегнете коланите.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Ще отделите много време за интимни преживявания и това ще

ви изпълни с енергия и самочувствие. Независимо че сте общителни,

често се чувствате самотни и жадни за романтични преживявания.

През целия месец ще се наслаждавате на романтични срещи. ��Не е изк-

лючено и да се влюбите сериозно и това да се окаже любовта на

живота ви. За други от вас вероятността да се впуснат в драматич-

на и тайнствена връзка е голяма. Мистерията отначало ще бъде извън-

редно любопитна, но точно вие трудно оцелявате в атмосфера на полу-

сянка и тайнственост. Истината обаче може бързо да излезе наяве и

това няма да ви хареса. ��Около 20-и има риск  да се сблъскате с кон-

куренция спрямо обекта на своите чувства и това да извади на

преден план желанието ви за победа. Не правете сцени на ревност,

защото ще загубите. По-добре покажете превъзходството си с роман-

тична разходка, вечеря на свещи и завладяваща чувственост в леглото.
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ЮЮ
ни е много подходящ период за реализа-
ция на творческите ви планове. Най-
добре ще почувстват това онези

от вас, които работят в интелектуална-
та сфера. ��Явявайте се смело на изпи-
ти и конкурси. Вероятността да ги спе-
челите е много голяма. Не е изключено ня-
кои от представителите на знака да напус-
нат работа и да потърсят ново поприще.
��Състезателен дух и успешни рисковани начина-
ния – под това мото ще протече месецът за вас.
Кажете и демонстрирайте всичко, на което сте спо-
собни. Успешни дни за това ще са 10-и, 15-и и 24-ти.
��Месецът не е благоприятен за поставяне на ново начало
на делови партньорства. Сега е по-добре да се изявявате

публично и да трупате активи на своята
собствена сметка. ��Периодът от 25-и до
30-и е благоприятен за пътувания. Бъде-
те особено внимателни и предпазливи оба-
че по отношение на това, което изричате
на глас през този период. И се опитайте
да не блестите с информацията, която

имате за други хора. Това ще ви спаси от
неприятни конфликти и неочаквани раздели. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Концентрирайте се и не бъдете толкова разпилени.
Само така няма да разпилеете излишно енергията си и ще
избегнете грешки от недоглеждане и липса на внимание.

БЛИЗНАЦИ
(22.05 – 21.06)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ КОЗМЕ-
ТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ДРУГИ ХИ-
РУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ: на 3-
ти.
�� ВЪЛНУВАЩИ ЛЮБОВНИ МИГО-
ВЕ: на 3-ти, 4-ти и  11-и.
�� ВНИМАВАЙТЕ С ХАРЧОВЕТЕ: на
9-и и 10-и.
�� НЕ УЧАСТВАЙТЕ В СДЕЛКИ:
през периода от 13-и до 20-и.

ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��В здравословен план няма от какво да се при-
теснявате. ��Възможни са неразположения
от злоупотреба с алкохол, тежки храни и
други удоволствия. Представителите на вя-
шия знак рядко имат проблеми с наднорменото
тегло, но е препоръчително да минете на по-
лек режим на хранене. ��Ако все пак сте натру-
пали килограми – периодът след 17-и е благопри-
ятен за начало на диета. ��Юни е подходящ и
за козметични процедури с цел разкрасяване
или корекция на различни части на тялото.
По-сериозни интервенции можете да предп-
риемете след 6-и. ��Пазете се от простудни
заболявания на 4-ти, 5-и, 13-и и 19-и. ��За роде-
ните между 27 и 29 май Близнаци съществува
опасност от травми на 14 и 15 юни.
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Интензивни Интензивни 
срещисрещи

Юни е вашият месец и по всичко личи, че сте в своя апогей.
Очакват ви непрестанни срещи, разговори, спорове, конф-
ликти. Чувствате огромно желание да споделяте с други-
те, да ги правите съпричастни на своите проблеми и ра-
дости. Необходимо е единствено да притъпите желанието
си само вие да сте прави. Въздържайте се от излишно гово-
рене в средата на месеца. Това не означава да станете гос-
подари на мълчанието, а просто да си мерите приказките. 

Служебно Служебно 
оживление оживление 

Имате хрумвания, които искате веднага да споделите и
реализирате. На другите обаче им трябва време, за да
възприемат и осмислят това, което им предлагате. Нищо
чудно да предизвикате напрежение, ако не се съобразите с
темпото на останалите. Като капак е възможно да се
отключат и страстите на хора, които досега не са били

открито ваши врагове. Претоварени с конфликтна енер-
гия са 8-и и 15-и. На 18-и в не влизайте в противоречия
с началниците си – рискът да изгубите работата си е
голям. Ограничете общуването с висшестоящите до
кратки и точни фрази. Изразявайте мнението си само кога-
то ви го поискат.

Печелите приятели Печелите приятели 
и поддръжниции поддръжници

Създайте пространство за нови запознанства. Те ще смек-
чат проблемите ви в други сфери. Отличната ви способ-
ност да се приспособявате ще ви помогне много при създа-
ването на нови връзки. 

Намирате отдушник Намирате отдушник 
в семействотов семейството

В интимните и семейните отношения всичко е много по-
спокойно и затова там ще намерите покой. Общуването с
любимите хора ще ви зареди с позитивна енергия и по-леко
ще се справяте с трудностите.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЮНИЮНИ

БЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИБЛИЗНАЦИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
С Овен ви педстои
прекрасен месец, пъ-
лен с хубави прежи-
вявания. Всяка идея
за общи планове и
действия може да се
развие блестящо,
ако започне сега.
Ползотворни дни
за решителни
стъпки в тази по-
сока са 7-и, 10-и и
15-и.

Не си позволявайте
да коментирате Те-
леца на публични
места. Със сигур-
ност ще предизви-
кате недоволство-
то му. След 19-и
отношенията
между вас може
коренно да се про-
менят (по-скоро в
положителна посо-
ка).

С другите Близнаци
ще общувате изклю-
чително на емоцио-
нално ниво. Това мо-
же да стане повод
както за положител-
ни, така и за нега-
тивни настроения.
Риск от конфликти
има на 15-и и 29-и.

Ракът е малко
инертен и вашето
усещане е, че нап-
раво не ви забеляз-
ва. Не го приемай-
те присърце и не се
стремете на всяка
цена да привлечете
вниманието му.
Имате възможност
да си починете
един от друг.

Отношенията ви с
Лъв са динамични,
творчески и градив-
ни. Той има силна
нужда от вашето
присъствие, но няма
да ви го каже дире-
ктно.Общите ви
дела ще спорят и
към 25-и можете
да се поздравите
със заслужен успех.

С Дева не се харесва-
те взаимно. Не се
опитвайте да про-
меняте нищо поне
през първата полови-
на на юни. Не предиз-
виквайте нежелани
срещи с нея, защото
ще бъде трудно и за
двете страни. Из-
бягвайте срещи с
Деви на 4-ти и 12-
и.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С Везни си съ-
перничите кой
кого ще надпри-
казва. Откаже-
те се от тази
„говорилня”,
особено между
16-и и 20-и.
През този пери-
од никой никого
няма да чува.

Със Скорпиона ви предс-
тои много интересен
месец. Неговото поведе-
ние и излъчване ще ви
изненадват непрекъсна-
то. Добре е да бъдете
по-пасивни и да го оста-
вите да се развихри. То-
ва ще спомогне ме-
сецът, който ви предс-
тои, да бъде наистина
безоблачен.

Със Стрелец всичко ще
е някак преувеличено.
Добрите неща ще ви
изглеждат фантастич-
ни и приказни, а лоши-
те – отчайващи и уни-
щожителни. Приеме-
те, че това е момент-
но състояние, и в ни-
какъв случай не взимай-
те крайни решения.

Ставате добри прия-
тели с един Козирог.
Разбирателството
помежду ви е за за-
виждане, което още
повече ще ви прив-
лича един към друг.
Избийте си от глава-
та, че има някаква
поза в поведението
на Козирозите.

С Водолей ви очаква
хубав период. Вие
сте толкова роман-
тично настроени, че
нищо чудно да се озо-
вете в интимна бли-
зост с представител
на знака. На 24-ти
представител на
този знак ще ви
спретне приятна
изненада.

Напрежението в
отношенията с
Риби е осезаемо.
Критичен ден е
7-и. Бъдете
колкото е въз-
можно по-мъл-
чаливи на тази
дата и не взи-
майте думата,
без да ви я да-
дат.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Запазвате високата си работоспособност и жизнен тонус
от миналия месец. След 8-и ви обзема емоционална при-
повдигнатост и се чувствате още по-жизнени и силни.
�Началото на юни крие опасност от травми по главата.
При други от вас има вероятност от появата на бъбречни
проблеми на 6-и или на 7-и. Вземете превантивни мерки и
пийте повече течности. Много полезни са билковите чайо-
ве. �Не подценявайте смяната на сезоните, ако отивате
на почивка в планината. �Месецът позволява да предп-
риемете разтоварващо организма хранене. Яжте по-
вече плодове и зеленчуци. Избягвайте патладжаните и ги
заменете с тиквички. Непременно включете в менюто си
салата от моркови. �9-и, 10-и, 24-ти и 25-и са датите, на
които могат да се активизират хронични заболявания.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Жените, родени под знака на Рака, ще стабилизират отноше-

нията си с противоположния пол. Техните най-силни качества – гри-

жовност, нежност и сексапил – ще бъдат още по-силно изявени. �В

началото на месеца може да бъдете изправени пред дилема – трудно

ще ви бъде да разберете докъде се простират приятелските отно-

шения с някого и откъде започват любовните. Не се тормозете с из-

лишни въпроси и позволете приятелството да се превърне в интимна

връзка. �Събитие в дома ви ще ви донесе приятни емоции на 12-

и. Няма да можете обаче да изразите чувствата си пълноценно. Глупа-

ви задръжки ще ви попречат да доставите радост на себе си и на лю-

бимия човек. Възможна причина за това ще бъде и липсата на толкова

пари, колкото са ви нужни, за да се почувствате свободни. �Възмож-

но е някои от вас да изпитат внезапен и с нищо непровокиран

изблик на ревност. За да се предпазите от него, е нужно да не влага-

те толкова емоции, а да подходите разумно към ситуацията.
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П
рез юни ще напредвате бавно. Най-
важното за вас сега е паралелно с
търсенето на нови подходи за прид-

вижване напред да запазите и всичко доб-
ро, което сте постигнали. Превърнете до-
сегашните резултати във фундамент за
бъдещето. �Решаването на казуси,
свързани с недвижима собственост и
изобщо с домашни проблеми, ще е много
актуално през юни. �Домът ви ще се превърне
в място за приятни срещи с приятели. Много хора
ще ви гостуват и ще се чувстват уютно у вас. �4 юни е
подходящ ден за семейни тържества и събирания. Пока-
нете роднини, с които не сте се срещали дълго време.
�Онези от вас, които все още нямат собствено жили-

ще, могат да се замислят за покупката
на такова. Със сигурност няма да съжалява-
те за избора, който може да направите се-
га. �5-и е хубав ден за сключване на дого-
вори и провеждане на юридически процеду-
ри по покупко-продажба на недвижим имот.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Използвайте максимално опита на своите прия-
тели и познати при решаването на собствените си лич-
ни или бизнеспроблеми. �Анализирайте слабите си
места. Само така ще съумеете да коригирате пове-
дението си.

РАК
(22.06 – 23.07)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Няма да скучаете нито за миг. Непрекъс-
нато и отвсякъде ще изниква работа.
Единственият начин да се справите с нея е
да подредите задачите по приоритети. Не
поемайте повече задачи, отколкото може-
те да свършите. Научете се спокойно да
казвате „не”, когато имате съмнение, че не
можете да се справите. Обратното поведе-
ние не само че няма да подобри имиджа и са-
мочувствието ви, а може да ви създаде и
доста проблеми. �Използвайте този и
следващите месеци за образоване и ква-
лифициране. Това ще ви е необходимо, за
да заемете по-висок пост в кариерата
си в края на годината. �Мерете си при-
казките на 19-и и 20-и. Предпазливостта е
най-добрият подход на 23-ти. �Не се
включвайте в надпревара за влияние на
работното си място и не си позволявай-
те саркастични квалификации.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ
� ЗАПОЧНЕТЕ ЕЗИКОВ КУРС
ИЛИ ДРУГО ОБУЧЕНИЕ: след
11-и.
�НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ НА ЗАЕМ
И НЕ ОПЕРИРАЙТЕ С ВАЛУТА:
на 18-и.
�ПОСВЕТЕТЕ СЕ ИЗЦЯЛО НА
ДЕЦАТА СИ: на 23-ти и 24-ти.
�ПРИЯТНИ ЕМОЦИИ ВКЪЩИ:
на 12-и.
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Прекалено емоционални сте
Взаимоотношенията ви ще бъдат подвластни на емоцио-
налното ви състояние. Това може да доведе до внезапни
силни симпатии и антипатии. Опитайте се да овладеете
тези крайности, за да не поставяте на изпитания връзки-
те, на които държите.

Бъдете отворени 
за нови познанства 

Отношенията ви със сътрудници и партньори ще бъдат
променливи. Не е изключено да се стигне до открити
конфликти още в първите дни на месеца. Основна при-
чина за това е вашата избухливост. След 9-и обаче си-
туацията се успокоява. Хубавото е, че ви предстоят но-
ви контакти и ако пренасочите енергията си в тази посо-
ка, ще реализирате много ползотворни срещи. Освен това
имате реални шансове да привлечете вниманието на хора,
от които зависят бъдещи ваши успехи. Те ще ви дадат не-
обходимото самочувствие, за да подходите по-спокойно
към решаването на проблемите в другите сфери.

Помощ от приятели
Потърсете подкрепата им при решаване на заплетени си-
туации. Сега приятелите са ви необходими повече от вся-
кога. Важно е да знаете, че в момента те виждат ситуа-
цията много по-реално от вас. Не се сърдете, ако критику-
ват вашите действия, а се вслушайте в онова, което ви
казват.

Недоразумения с роднини 
Ако възникнат конфликти с близките, най-вероятно ще са
провокирани от вас. Незначителна реплика или упрек, изре-
чени от устата ви, ще бъдат изтълкувани погрешно и ще
изправят срещу вас цяла армия от недоволни роднини. Не
очаквайте нещата да се оправят от само себе си. Вашето
съзнателно участие в преодоляване на недоразумението е
задължително. Напрежението ще е най-силно на 1-ви, 6-
и и 20-и. Отделете повече време на децата си и ще се по-
чувствате значително по-добре. Цялата първа седмица на
месеца е подходяща за това. Бъдете заедно с малчугани-
те през целия ден на 23-ти и на 24-ти.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

РАК И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Ще бъдете много
привлекателни за
представителите на
знака Овен. Проблеми
помежду ви може да
има само ако решите
да правите промени в
обстановката. Имайте
предвид, че точно сега
на Овните им е нужно
повече спокойствие,
особено в бита.

Постигате яснота в
отношенията си с
Телец още през
първите дни на юни.
До 6-и трябва да
проведете
разговор и да
изясните
позициите си по
въпроси, които
отдавна сте
отлагали.

Дистанцирани сте
от Близнаците.
Дължи се на
тяхната
нараснала
бъбривост, от
една страна, и на
вашето желание
да се
съсредоточите в
собствения си
свят, от друга.

С другите Раци също
се дръжте на
разстояние.
Спазвайте
дистанцията, защото
тя ще ви предпази от
излишни конфликти. И
най-малкото
противоречие сега
може да доведе до
силно разклащане на
отношенията.

Можете да
започнете
съвместен
бизнес с Лъв.
Идеята може да
дойде ненадейно
на 18-и. Не се
колебайте и
поемете предиз-
викателството –
изгледите за успех
са добри.

Търсите близостта
и компанията на
Дева. През целия
месец можете да
бъдете спокойни с
представителите
на този знак. Освен
че ще ви е приятно
заедно, вие ще
можете да си
сътрудничите
резултатно.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с
Везни ще са
хармонични през
юни. Вие им
симпатизирате, а
тяхното желание е
да ви се харесат.
Бъдете по-меки с
една Везна на 8-и,
за да не обърнете
отношенията си с
нея в
неблагоприятна
посока.

Бурни страсти могат
да се разгорят между
вас и Скорпиона.
Вероятността да
бъдете пленени от
представител на
този знак и да не
можете да устоите
на неговия чар е
голяма. Начало на
любовта ви ще
сложи един приятен
разговор на 12-и.

За да работите
успешно със
Стрелец, се
изисква сериозна
пренастройка
от ваша
страна.
Препоръчвам ви
да бъдете по-
въздържани
както в думите,
така и в
реакциите си
спрямо него.

С Козирог ще имате
успешни служебни
контакти. Ако обаче
отношенията ви
имат личен характер,
бъдете внимателни.
Има опасност от
недоразумения, които
ще доведат до
проблеми. На 3-ти и
4-ти не реагирайте
прибързано в
неговата компания.

Бъдете
внимателни и
деликатни в
общуването си с
Водолеите. Те са
непредвидими сега.
В никакъв случай не
подчертавайте
вашите
предимства в
тяхно присъствие.
Можете да ги
направите ваши
врагове.

С Риби отношенията
ви ще са дистанцирани
и хладни. По-добре е да
не ги стопляте,
защото това ще
доведе до ненужно
напрежение. Един от
хубавите дни за вас е
8-и. Ако се налага
разговор, проведете
го тогава. Избягвайте
общуването с Риби на
14-и и 21-ви.

РА
К

РА
К
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БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Месецът не е подходящ за нови
начинания. Ако подцените този
факт, може да попаднете в ситуация,
от която по-късно трудно ще излезе-
те. Не предприемайте никакви проме-
ни, особено ако бизнесът ви не е
собствен. Пазете се от взимане на
крайни решения. �Направете обек-
тивен анализ на работата и фи-
нансите си. Въздържайте се от
сключване на дългосрочни договори, ку-
пуване на недвижима собственост и
от други големи инвестиции. �Съкра-
тете разходите в рамките на би-
та. �Бъдете особено предпазливи
при реализирането на финансови
операции през периода от 2-ри до
6-и. �Не влизайте в конфликти с ше-
фовете си (или с високопоставени хо-
ра) на 17-и и на 18-и.

CMYK-122

Т
онусът ви е понижен. Особено силно ще
усетят това родените между 15 и 20
август. Хубавото е, че периодът не

изисква от вас да бъдете активни. Анали-
зирайте това, което сте постигнали,
и планирайте новите си цели. Помъчете
се да направите колкото е възможно по-
честна оценка на живота си през последни-
те години. �Много от вас ще се почувстват
изоставени и самотни. Не се безпокойте излиш-
но, защото реалността е друга. �Възможно е да
усетите силен порив за промяна. Мисълта „Повече та-
ка не може!” няма да ви дава мира през юни. Желание-
то ви за промяна е свързано най-вече с работата и с дома.
Усещането ви е, че сте изгубили контрол над всичко. �Ху-
бавото е, че нещата не са толкова лоши, колкото изг-

леждат, и е най-добре да не предприема-
те промени точно сега. Периодът е много
плодотворен  за онези Лъвове, които се за-
нимават с писане. Да внимават онези, кои-
то се занимават с точни науки, защото
има опасност да допуснат грешки от нев-
нимание. �На 22-ри проверявайте мно-

гократно информацията, която стига до
вас, преди да започнете да я обработвате

и анализирате.

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Опитайте временно да „слезете от сцената”. Науче-
те се да бъдете щастливи и без да получавате аплодис-
менти от публиката. �Пазете се от физическа преумора.

ЛЪВ
(24.07 – 23.08)
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРОБЛЕМИ С БЪБРЕЦИТЕ МО-
ГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ: на 1-ви и на
2-ри.
� ВЪЗМОЖНА Е ЗАГУБА НА ПА-
РИ: през периода от 2-ри до 6-
и. Не е изключена даже краж-
ба!
�НЕ ВЛИЗАЙТЕ В КОНФЛИКТ С
ВИСШЕСТОЯЩИ: на 17-и и на
18-и.
�ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТИГАЩАТА
ДО ВАС ИНФОРМАЦИЯ МНО-
ГОКРАТНО: на 22-ри.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Кондицията ви не е добра. Чувствате умора и сте
подвластни на депресивни състояния. Осигурете си по-
не 6–7 часа сън на денонощие. Нуждаете се от почивка
и приятни преживявания в компанията на приятели.
�Възможно е да се активират ваши хронични за-
болявания. �Посетете при нужда личния си лекар
и не подценявайте каквито и да било симптоми. Те
идват, за да ви подскажат, че наистина трябва да се
погрижите сериозно за себе си. Обърнете внимание на
храненето. Но не се подлагайте на диети. Задължи-
телно избягвайте силните подправки. �Има пред-
поставки за проблеми със стомаха и бъбреците. �Па-
зете се от физическа преумора, особено на 7-и. �Оп-
лаквания, свързани с разширени вени, хемороиди и сър-
дечни аритмии, могат да се обострят на 14-и и 15-и.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Месецът е спокоен и в емоционален план. �Имате чувството, че

никой не ви забелязва, и това може да ви направи мнителни

или депресивно настроени. Намерете начин да се противопостави-

те на лошите мисли и настроения. Приемете, че месецът е период

за почивка от емоционални и сексуални преживявания. �Колкото и

да флиртувате и да се забавлявате с противоположния пол, все

пак юни няма да ви донесе нова връзка. Не се надявайте напразно.

Просто моментът не е подходящ за начало на каквото и да било но-

во нещо. �Тези от вас, които вече имат постоянен партньор,

трябва да му обърнат повече внимание. Това ще ви коства уси-

лия, но е наложително. Погледнете на връзката си огледално – ако ви

се стори, че той/тя е поохладнял/а, значи виждате собственото си

емоционално състояние в неговото поведение.
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Не разчитайте на аплодисменти
Опитайте се да „слезете временно от сцената” и да от-
личите онези ваши постижения, заради които сами можете
да се поздравите. Контактите ви няма да намалеят. Нап-
ротив – ще се чувствате твърде изтощени точно поради
многото срещи с най-различни хора. Интересувайте се от
това, какво можете да чуете и научите от другите. Не
анализирайте себе си и всичко в контактите ви с околни-
те ще е наред. В края на месеца ще се поздравите с добри
резултати само ако сте се научили да слушате и разбира-
те повече другите. 

Не избухвайте!
Динамичният начин на живот, който сте водили напос-
ледък, може да ви направи конфликтни, а това пък да създа-
де проблеми с хората от най-близкото ви обкръжение. На
хората от приятелския ви кръг няма да им е никак лесно да
разберат и преглътнат вашите избухвания и силни, непре-
мерени думи. Хубаво би било да се държите по-въздържано и
да не избухвате с повод и без повод. 

Конфликти с любимия човек
Началото на месеца носи напрежение в отношенията с лю-

бимия човек, независимо дали ви е съпруг или не. Предсто-
ят сериозни предизвикателства на 1-ви и на 2-ри. Ще
трябва да положите усилия, за да съхраните връзката си.
Положителните качества на вашия слънчев знак – великоду-
шие, щедрост, справедливост – могат да окажат огромно
влияние на ситуацията, стига да ги повикате на помощ.
Усилията обаче трябва да бъдат двустранни. Добре е също
да знаете, че това е само критичен период и не си струва
да допускате разрив, за който само след един месец ще съ-
жалявате. Очакват ви нови запознанства през целия месец.
На 5-и ви предстои среща с човек, който има много дос-
тойнства да стане ваш партньор в бъдеще. Това може
и да е среща, от която да се роди сериозна връзка и жела-
ние за брак. 

Отговорности в службата
Ще ви се налага да разпределяте задачи и да носите отго-
ворност за тяхното изпълнение. Възможно е големите
отговорности да ви изнервят твърде много, но се
въздържайте от дребнави или груби забележки, особе-
но на 3-ти, 6-и и 11-и. Разривите, които са възможни през
тези дни, могат да доведат до разпадане на екипа, а това
означава да вършите цялата работа сами.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

ЛЪВ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Не бъдете толкова
агресивни в
присъствието на
Овена. Сега не е
най-доброто време
да пробвате дали
той ще издържи на
вашия гняв. Целият
месец е рисков, ако
има Овен сред
колегите ви. 

Отношенията ви с
Телец са
относително
спокойни, но могат
да се активират
конфликти на тема
лоялност. Не
бъдете мнителни
и проявете повече
толерантност на
12-и, 19-и и 26-и.

Избягвайте
продължителни
контакти с Близнаци.
Краткотрайните срещи
ще бъдат предпоставка
за мобилизация на
взаимните ви усилия.
Ако запазите добрия
тон, на 25-и ви очаква
успешен финал на
съвместната работа.

Партнирате си
успешно с Рак.
Нищо чудно да
започнете нова
съвместна
работа. Не се
притеснявайте
от неговата
несигурност, а
му дайте
кураж.

Предстоят ви
хубави дни с
другите Лъвове.
Взаимно ще си
влияете
положително. Не
сте склонни да
работите, когато
сте заедно, но
затова пък може да
се позабавлявате
прекрасно.

Девите имат нужда от
вашето внимание, но
вие сте инертни към
тях. Вашата
напрегнатост и
тяхната взискателност
ще ви отдалечат едни
от други. Но няма
основание за сериозно
влошаване на
отношенията.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Най-добре ще се
чувствате с Везни.
Те нямат никакви
претенции към вас.
Толкова са забавни,
че непрекъснато ще
търсите тяхната
компания. С тях
може да
осъществите и
добри финансови
сделки на 24-ти.

Има опасност да
влошите
взаимоотношенията си
със Скорпион. Критични
са 12-и и 19-и. Той не е
склонен да приема
вашите емоционални
избухвания и ще
реагира не по-малко
остро. Ситуацията
може да се овладее, но
трудно.

Отношенията
ви със Стрелец
са хармонични,
а това е във
взаимен
интерес. В
рискова
ситуация
можете да
разчитате на
неговата
подкрепа.

Козирог оценява
високо това, което
правите. Не се
заблуждавайте от
равнодушното му
на пръв поглед
отношение. Вие
сте сред хората, на
които той много
държи. Скоро сами
ще се уверите в
това.

Стойте далече от
Водолей. Взаимно
не се понасяте и
няма как да го
прикриете. Само
ако спазвате
дистанция, може
да избегнете
неприятни сцени и
разправии.
Критични са 18 и
19 юни.

С Риби ще ви е спокойно
през целия месец. Ако
имате сред
подчинените си
такива със зодия Риби,
вслушайте се в
информацията, която
ще ви дадат на 6-и.
Чуйте и приемете
това, което ви
препоръчват – няма да
съжалявате.

ЛЪ
В

ЛЪ
В
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравословните ви проблеми са породени от нервно напрежение.
Около 6-и и 11-и може да ви измъчи безсъние. На 18-и пък ще се почув-
ствате сънливи през целия ден. В средата на юни са възможни ставни
болки, както и стомашни неразположения. �През целия месец трябава
да сте много внимателни към алкохола. Не пийте концентрати.
�На трапезата ви по-често трябва да присъстват морски дарове. Не
забравяйте да се подсилвате и с витамини, защото ще ви е нужна пове-
че енергия. Наблегнете на зеленчуковите сокове, супи и бульони. Яж-
те плодове в умерени количества, защото могат да ви създадат пробле-
ми с червата. �На 19-и отложете всякакви пътувания с автомо-
бил. Изложени сте на риск от травми. �Склонни сте сами да си пос-
тавяте диагнози. Но невинаги това ви се удава безпогрешно. Не взимай-
те лекарства без лекарско предписание! Възможни са отравяния.
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М
есецът, който ви предстои, е нет-
радиционен. В партньорските отно-
шения или в сферата на финансите

ще бъдете обект или свидетел на неочак-
вани обрати. �Имате възможност да
реализирате идеи, които преди време
сте изоставили като безперспективни.
Впечатлявате околните с енергията си.
Всъщност вие просто вършите работата си
с ентусиазъм. �4-и и 7-и са пълноценни дни за
вас. Очакват ви приятни изненади в интимен,
семеен и финансов план. Тези хубави събития ви зареждат
с допълнителна енергия, която ще поддържа тонуса ви през
целия месец. �Вашите мислите през първата половина на
месеца ще бъдат съсредоточени главно върху доходите.
Обхващат ви силен практицизъм и интерес към неща, кои-

то могат да увеличат доходите ви. �Около
средата на юни може да ви обхване тре-
вога, че сте поели по грешен път и ня-
мате перспективи. Не давайте воля на
мрачните мисли, защото безпокой-
ството ви е неоснователно. �Помисле-
те за едно кратко пътуване на 18-и, което

ще се окаже приятно и доходоносно. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти  

�Преодолейте силната зависимост от настроението
си и не се интересувайте твърде много от това, как
ви възприемат другите. �Забавлявайте се и почивай-
те пълноценно в приятна компания. Това ще бъде основ-
ното средство за възобновяване на силите през юни.

ДEВА
(24.08 – 22.09)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Можете да разчитате на
сериозни приходи през юни. Те
ще бъдат резултат от успеш-
ни проекти, които сте започна-
ли в миналото, както и от пра-
вилния избор на партньори. Уве-
личените ви доходи ще дове-
дат и до увеличаване на разхо-
дите ви. �Дните до 7 юни са
много успешни за всички, кои-
то се занимават с финанси.
�Периодът е подходящ и за
взимане на кредити. Неясноти
в бизнесделата и финансови
спадове са възможни на 9-и и
10-и. �След 15-и до края на ме-
сеца нещата се нормализират.
Решаването на юридически ка-
зуси и търговските преговори
ще са успешни.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Жените Деви са в чудесна форма и това ще бъде оценено по дос-

тойнство. Трудно някой би устоял на чара ви, когато сте в такава кон-

диция. Изострената ви емоционалност ще се отрази благоприятно и на

сексуалния ви живот. Не потискайте сексуалните си желания. �Освобо-

дете се от предразсъдъците и се насладете на прекрасните мигове,

които ви очакват на 5-и, 15-и и 25-и. Дошло е времето да намерите

онова, което отдавна сте търсили и очаквали. �Онези от вас, които ве-

че са обвързани, ще проявят особени изисквания както към себе си, така и

към партньора си. Не са изключени кризи в отношенията ви. �Не допус-

кайте мнението на странични хора да има определящо значение в

отношенията ви с партньора. �Между вас и интимната ви половинка

не трябва да застават трети лица. В противен случай всичко между вас,

градено с търпение и любов, може да рухне. �Ако почувствате нужда

от уединение между 8-и и 14-и, отдайте му се без колебание. Усамо-

тяването ви ще работи в полза на заздравяване на връзката. 
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

� ЛЮБОВНИ И СЕКСУАЛНИ ТРЕ-
ПЕТИ ВИ ОЧАКВАТ: на 5-и, 15-и
и 25-и.
�ФИНАНСОВИ СПАДОВЕ И
ПРОБЛЕМИ В БИЗНЕСА: на 9-и и
на 10-и.
�НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ПЪТУВА-
НИЯ: на 19-и. Има риск от
травми и инциденти.
� УСПЕШНИ ДНИ ВЪВ ВСЯКО ОТ-
НОШЕНИЕ: 4-ти и 7-и.
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Обществена 
активност

Месецът ще бъде изпълнен със събития и срещи. Интензив-
ното ви общуване ще изисква да сте в по-добър емоциона-
лен баланс, а това е предизвикателство за вас. Вашата об-
ществена активност е в подем и трябва да се възползва-
те от всички нови контакти. Семейните дела също ще са
важна част от живота ви през юни. 

Управленски неволи
Искате да облекчите работата на подчинените си, като я
свършите вие. Този подход не е креативен. По-добре създай-
те подходящи условия за работа в екипа си. Нуждаете се
от време, за да излезете от хаоса на обърканите си мисли.
Не прибягвайте до заплахи. Дипломацията е по-успешната
стратегия сега. По-възрастен колега може да ви помогне
със съвет как да въдворите хармония в офиса. 20-и е под-

ходяща дата за намиране на верния тон и за успокоява-
не на атмосферата в службата. След тази дата ще си
сътрудничите успешно с колегите. Работата ще ви носи
удовлетворение, стига да не се вторачвате в ненужни
подробности. На 6-и и на 7-и са възможни некоректни
действия от страна на хора, на които разчитате.
Всичко може да се размине без лоши последствия, стига да
не отговаряте на провокациите. Ако вземете отношение,
можете да се окажете между два враждуващи лагера, все-
ки от които се опитва да ви направи свой привърженик. Не
влизайте в ролята на арбитър.

Погрижете се 
за близките

Семейните взаимоотношения са в процес на хармонизиране.
Напоследък не сте прекарвали достатъчно време с домаш-
нете и сега е моментът да промените това. Няма как да
се настроите на една вълна с тях, ако не сте заедно. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

ДЕВА И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Най-добре е да не
влизате в никакви
пререкания с Овена. Ако
го направите, ще го
предизвикате да стане
траен ваш опонент.
Възможно е даже да се
превърне във ваш враг.
Успешни ще бъдат
отношенията, основани
на взаимно
сътрудничество 
вместо на
състезателни начала.

Ако туширате своя
практичен и
аналитичен подход
към света, Телецът
ще стане ваш
приятел. Открива се
прекрасна възможност
да се насладите на
взаимоотношения,
изпълнени с приятни
емоции, нежност и
романтика с
представител на
знака.

Общуването ви с
Близнаци през този
месец ще бъде
трудно. Липсата
на балансираност и
при двата знака е
твърде силна и
това може да
доведе до
ескалация на
напрежението
между вас.
Критични дни са
4-и и 12-и.

Раците са
чувствителни по
природа. Като
прибвим към това и
вашата нараснала
чувствителност –
предстоят ви твърде
емоционални срещи.
За радост те ще
бъдат приятни, дори
понякога по-
вълнуващи,
отколкото самите
вие сте очаквали.

Лъвът ви
привлича силно и
неудържимо, а вие
ще се стараете
да го накарате да
ви забележи. Това
обаче може да го
раздразни.
Препоръчително е
да стоите в сянка
и да не се
самоизтъквате в
негово
присъствие.

Радвате се на
хубави
отношения с
другите Деви.
Настроенията
ви са в пълен
синхрон. С
представители
на вашия
зодиакален знак
можете да си
почивате
пълноценно през
този месец.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Везните са настроени
за сътрудничество с
вас и ще го търсят
активно между 16-и и
18-и. Вие е добре да
откликнете, независимо
че може да ви се струва,
че тяхното предложение
е встрани от вашите
цели. Открийте
рационалното зрънце в
това партньорство.

Със Скорпионите ви
предстои цял
успешен месец,
изпълнен с активни
контакти и
ползотворни
срещи. Най-
подходящи за
делови
споразумения
помежду ви са
датите 7-и, 16-и
и 26-и.

През първите дни на
юни ще ви е много
трудно да общувате
със Стрелец.
Възможни са проблеми,
свързани с
имущество.
Периодът въобще не
е подходящ да
сключвате сделки за
имоти. След 20-и
нещата ще се
нормализират.

Опитайте да
бъдете лоялни с
Козирога.
Възможно е, без да
искате, да
засегнете
неговото
честолюбие.
Опасността от
добър приятел да
го превърнете в
свой противник е
голяма.

Водолеят ще търси
близостта ви.
Откъснете се за малко
от напрегнатото
ежедневие и му
обърнете внимание.
Ще ви бъде приятно да
побъбрите с него.
Заедно може да
намерите решение
на възникнал
сериозен проблем на
6-и.

Няма никакъв
шанс да
постигнете
хармония с
Риби.
Избягвайте
срещите с тях
през целия
месец. Особено
критични дни
са 8-и, 14-и и
21-ви.

ДЕ
ВА

ДЕ
ВА
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ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��В началото на месеца сте в отлична форма. Около 10-
и е възможен спад в тонуса ви, но не става дума за нещо
обезпокоително. Някои Везни са застрашени от простуда, а
някои – от проблеми с бъбреците. През последните месеци
пълнеете „от въздуха”. Тенденцията продължава и през юни,
така че не си позволявайте калорични неща. ��Съществува
риск от покачване на нивата на кръвната ви захар.
Помнете, че не медикаментите, а правилното хранене и по-
вечето движение са в основата на доброто здраве. ��След
8-и можете да се отдадете на така харесваните от
вас козметични процедури, стига да не са свързани с
оперативни манипулации. През този месец хирургичните
интервенции са противопоказни за вас. ��Пазете се от нас-
тинки и вирусни инфекции на 3-ти, 4-ти, 16-и и 17-и.

CMYK-126

ЧЧ
увствате се много напрегнати, а ня-
мате основание за това. Настроение-
то ви е променливо и се дължи на фак-

та, че се нуждаете от пълноценна почивка.
Предвид обстоятелството, че в момента
не можете да си вземете отпуск, опитай-
те се да почивате „в движение”. Не се това-
рете с излишна работа. ��Не участвайте в
решаването на чужди проблеми, защото
ще се окажете в средата на голям скандал и
ще бъдете без вина виновни. Опитайте се тактич-
но да отклоните чуждите молби за помощ. Насочвайте моли-
телите към други „благодетели”. Не се страхувайте, че ня-
кой ще се обиди, защото сега всички са положително настро-
ени към вас и ви разбират. ��Време е да започнете нов вид
дейност. Дните след 6-и са прекрасен период за тази

цел. ��Целият месец ще бъде интензивен и
плодотворен за вас. Енергични, успешни и пъл-
ноценни сте във всяко отношение. ��Помис-
лете за обновяване на гардероба си.
Външният вид ще бъде решаващ както в
служебното, така и в обикновеното ви
ежедневие. Не залагайте на крещяща

екстравагантност. Семплата елегантност
ще направи достатъчно добро впечатление.

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��За да оползотворите пълноценно месеца, трябва
добре да се организирате. Бъдете бдителни за всичко, ко-
ето ви се случва. ��На пръв поглед незначителна информа-
ция ще ви бъде нужна след време.

ВEЗНИ
(23.09 – 23.10)

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Изгаряте от желание да започнете не-
що ново, което да ви увлече изцяло. ��Не
превръщайте новото занимание в ос-
новно, а в съпътстващ основната ви
работа бизнес. Така ще задоволите же-
ланието си за динамична промяна и ще се
радвате на добри странични доходи.
��На 6-и и на 10-и ще бъдете много
активни в работата. Все още не сте
удовлетворени във финансов план, но усе-
щате, че се задават нови възможности
за печелене на пари. ��Парите ще за-
почнат да идват при вас постепенно,
на равни порции. Ще бъдете доволни
от развитието на бизнеса си. ��Не
избързвайте обаче с шопингтерапията,
защото имате склонност да харчите бе-
зобразно. Започнете да пазарувате чак
когато се уверите в сигурността на до-
ходите си.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Той не е на висота. Което обаче не бива да ви безпокои, защото

сега съзнанието ви е ангажирано с други важни дела. Всъщност мо-

же дори да не забележите, че не сте във форма. Половинките ви обаче

ще го усетят и няма да пропуснат да го подчертаят. Бъдете готови

за подмятания, остри реплики, дори за сцени на ревност. ��Можете да

предпазите връзката си, ако поговорите искрено с любимия човек. Не се

заблуждавайте, че всичко се разбира от само себе си. Разкажете му

подробно за проблемите си и за задачите, които трябва да реши-

те. Ако сте достатъчно откровени, е възможно дори да получите

помощ от него. ��Онези от вас, които нямат постоянен партньор,

ще срещнат човек от миналото. Нищо през юни няма да бъде случайно.

Помислете дали пък не сте пропуснали с този човек моменти, които

имате шанса да наваксате сега. ��Прекалено емоционално ще реаги-

рате на 3-ти, 4-ти, 12-и и 18-и. Тогава се пазете от избухвания.
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НАСТИНКИ И ВИ-
РУСНИ ИНФЕКЦИИ: на 3-ти, 4-
ти, 16-и и 17-и.
�� БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ С БРАЧ-
НИЯ СИ ПАРТНЬОР: на 8-и.
�� ОТИДЕТЕ НА ТЕАТЪР ИЛИ КИНО:
на 10-и.
�� ОРГАНИЗИРАЙТЕ КРАТКА ЕКС-
КУРЗИЯ С ПРИЯТЕЛИ: на 16-и и
на 17-и.
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Месец на партньорства Месец на партньорства 
Семейните Везни ще се радват на помощта на брачния си
партньор. Бъдете предпазливи единствено на 8 юни.
Възможно е да изпаднете в нелепа ситуация и да обвините
любимия си в несъществуващи грехове. Дори и да имате
някакви съмнения, проверете всички факти, преди да ги
отправите. Така ще се предпазите от излишни неприят-
ности и чувство за вина впоследствие. Използвайте всеки
свободен миг, за да се отдавате на чувствата си. Отноше-
нията ви с интимния партньор отдавна не са били толкова
добри. Изненадайте любимия човек с билети за театър
или кино на 10-и. Това ще го зарадва и предразположи към
романтика, от която и вие самите имате огромна нужда.

Неволи в службатаНеволи в службата
Има опасност климатът на работното място да се влоши
сериозно. Напрежението в работата ще се отрази на взаи-
моотношенията ви с колеги и шефове. Колкото и да се
опитвате да балансирате, няма да можете да се справи-
те. Вероятността да пренасочите стрелите срещу себе
си е голяма. На 7-и не влизайте в ролята на адвокат.
Ако все пак искате правото да възтържествува, нап-

равете го максимално дискретно. В никакъв случай не
търсете публичност. Избягвайте да спорите с шефовете,
дори и да сте убедени в правотата си.

УУспешно сътрудничество спешно сътрудничество 
с роднинис роднини

Възможно е да захванете съвместен бизнес с ваш род-
нина и да станете добри партньори. Началото на месе-
ца е подходящо за такова начинание. Уточняващ разго-
вор ви предстои на 2-ри. Вие и роднините ви никога не
сте били доволни от положението си и не спирате да иска-
те повече. С тази нова дейност ще можете да получите
страничния доход, който силно желаете. 

Ползотворни контакти Ползотворни контакти 
с приятелис приятели

След 7-и ще имате приятни срещи с приятели и запоз-
нанства с нови. Възможно е някои от тях да са в основата
на намиране на важно за вас решение. Не пропускайте въз-
можностите да се виждате с верните си другари. Колкото
по-голяма е групата им, толкова по-добре. Организирайте
екскурзия през уикенда на 16-и и 17-и.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЮНИЮНИ

ВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВЕЗНИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Взаимоотношенията
ви с Овена са много
динамични. Бъдете
внимателни на 10-и,
защото ще
срещнете сериозен
и подготвен
опонент в лицето
на един Овен. Ако
съумеете да
подходите творчески,
от споровете с него
можете да извлечете
голяма полза.

С Телеца ще ви е
приятно да
общувате на всякакви
теми. Разговорите ви
обаче често ще се
превръщат в
монолози от ваша
страна и това може
да го подразни.
Хубави дни за
развръзка на сложни
отношения с
Телците са 3-ти, 4-
ти и 13-и.

Близнаците са
идеалните ви
партньори за
творческа работа.
Овладейте желанието
си да им обяснявате
непрекъснато
детайлите на своите
идеи. Постарайте се
да слушате
внимателно какво
ви говорят в
периода между 16-и
и 20-и.

С Рак предстои
успокояване на
изострените ви
напоследък
отношения.
Взаимните ви опити и
желанието ви да се
хармонизирате ще се
увенчаят с успех. 8-и е
труден ден и бъдете
по-внимателни да не
опропастите
натрупания 
актив.

Добро
финансово
партньорство
ви очаква с
Лъва.
Синхронът
помежду ви е
чудесен.
Очакват ви и
много приятно
моменти, ако
прекарвате и
свободното си
време заедно.

Партньорството
ви с Дева е силно
изразено. Налага
се обаче да
проявите
търпение,
докато
синхронизирате
позициите си. 16-
и, 17-и и 18-и са
подходящи дати
за изясняване на
концепциите
ви.

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
С другите Везни
можете да се
забавлявате чудесно. Но
не влизайте точно сега
в делови отношения.
Възможно е да се
появи силно чувство за
конкуренция и то да
породи напрежение.
Конфликтни са 5-и и
10-и.

Разбирате се добре
със Скорпиона.
Деловите ви срещи
са рутинни, но
личните контакти
ще бъдат
вълнуващи и
забавни. Хубави дни
за развлечения са
7-и и 16-и.

Пълна хармония
постигате със
Стрелците. Те ще
подсилват желанието
ви за постигане на
красота. Силно
сексуално
привличане, което да
се развие в
дълготрайна връзка,
е възможно на 6-и.

Взискателността на
Козирога много ще
ви подразни. Добре е
да бъдете по-
диалогични. Имате
достатъчно
прегрешения и е
време да видите
грешките си и да
потърсите
примирие.

Енергията на
Водолей ще бъде
силен импулс за
собствената ви
активизация. Ще
търсите неговото
присъствие. Ако се
вслушате и в
идеите, които той
дава, можете да
напреднете в
кариерата.

Нямате
допирни
точки с Риби.
Общуването
ви е вяло и
безлично.
Отложете
срещите си
за по-добри
времена.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Здравето ви е отлично. Единственото, което се изисква от
вас, е да го поддържате такова. Известно физическо натовар-
ване ще се отрази добре на външния ви вид и на самочувствие-
то ви. Това не ви е по вкуса, но е добре да превъзмогнете
инертността си и да посетите фитнесзалата. �Възможно е
да ви хареса и да превърнете фитнеса в траен навик. �Пазе-
те се от простуди и се хранете пълноценно на 9-и и на 10-
и. �На 14-и и 22-ри не се подлагайте на хирургични интер-
венции. Особено ако са свързани с пластични корекции на тяло-
то и лицето ви. Обърнете специално внимание на храненето.
�Откажете се от храни с животински произход и консу-
мирайте повече сурови плодове и зеленчуци. Така ще съуме-
ете да подобрите и физическото си състояние, и духовната си
хармония. �Не е време да започвате диета.

CMYK-128

П
редстоят ви дни, наситени с много
събития и емоции. Леко и спокойно
подготвяте условията за реализира-

нето на новите си амбиции. �Внимавай-
те, залисани от срещи и развлечения,
да не занемарите служебните си анга-
жименти между 1-ви и 9-и. Рискувате да
отстъпите от заети вече позиции. �Необ-
ходими са ви съвсем малко усилия, за да под-
държате нивото, до което сте стигнали.
�Месецът е много важен за вашето духовно
израстване. Възможно е да преминете на друго ниво в ду-
ховното си развитие. �Периодът се характеризира със се-
риозни промени на житейските модели, които сте следва-
ли досега. �Използвайте времето след 14-и, за да се
вгледате пълноценно в себе си и да потърсите смисъла
на жизнената си мисия. 14-и е и ден за равносметка и

размисъл. Тогава можете да планирате занима-
нията си до края на месеца. �Ролята на мис-
лител и наблюдател никак не пасва на
действената ви натура, но в случая съдба-
та изисква да изберете по-малко активна-
та позиция. Възможно е дори да бъдете из-
ненадани от вътрешните си скрити резер-

ви и способностите си, които ще изявявате
една след друга. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Всичко, чрез което правите демонстрация на егото си, е
противопоказно. Смирението е ключът към правилното
поведение. �Избягвайте прекалената публичност и
опитайте да се съсредоточите върху осмисляне на до-
сегашните си действия.

СКОРПИОН
(24.10 – 22.11)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�В периода между 1-ви и
11-и ще трябва да се
настроите и за промени,
които ще се реализират в
близко време. Проучете но-
вите условия и се подготве-
те за промяната психически.
Свободата ви на действие
ще бъде донякъде ограниче-
на, но имате възможност да
разгърнете способностите
си. Важен елемент от ваша-
та печеливша стратегия
трябва да бъде изграждане-
то на силен екип, с който
може да обмислите и реали-
зирате дългосрочни проек-
ти. �Разходите ви се уве-
личават. Не бъдете раз-
точителни.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Недоволството, което трупате към себе си, ще се пренесе и

върху отношенията ви с противоположния пол. Подвластни сте на

силни емоционални амплитуди. Това не е характерно за вас и ви изто-

щава. �Възможно е да ви се прииска да останете сами за извест-

но време. Контрастните настроения са сигурен белег за стрес.

Помнете, че в такова състояние се вземат грешни решения. Отпусне-

те се и оставете нещата да се случват без вашия контрол. �Търсе-

те положителната страна на всяка случка и гледайте позитивно

на собствените си емоционални състояния, без да ги преекспони-

рате. �На 18-и отложете всичко и се отдайте на забавления с

партньора си. Отидете на ресторант, дискотека, разходете се в пар-

ка или направо поемете към морето. �Около 26-и ще се радвате на

взаимност в отношенията с интимния партньор. Но в края на ме-

сеца отново се появява тенденция за охладняването им.

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ОЧАКВАЙТЕ ФИНАНСОВИ ПОСТЪП-
ЛЕНИЯ: след 12-и.
�НЕ СЕ ПОДЛАГАЙТЕ НА ХИРУРГИЧ-
НИ ИНТЕРВЕНЦИИ: на 14-и и на 22-
ри.
�ПРИЯТНИ ЕМОЦИИ С ИНТИМНИЯ
ПАРТНЬОР ВИ ОЧАКВАТ: на 26-и.
�ОТДАЙТЕ СЕ НА САМОАНАЛИЗ И
НАПРАВЕТЕ РАВНОСМЕТКА: на 14-и.

128
Бела, брой 6 (112), 2007



CMYK-129

Пазете се от врагове
Застрашени сте от целенасочени действия на врагове.
Ставате обект на хорски злословия. Не се вслушвайте в
клюки и бъдете открити. Това е вашият начин да се про-
тивопоставите на лошите аспекти във взаимоотношения-
та с околните.

Намерете верния подход към колегите
Традиционното ви умение да овладявате всяка ситуация е
занижено и ви е трудно да се ориентирате правилно. Тази
тенденция може да ви създаде неприятности с колегите,
особено през първите дни на юни. В службата не настоявай-
те да изразите своята гледна точка на всяка цена. Не само
няма да ви разберат, но няма и да ви чуят. Направете всич-
ко възможно да си спестите ненужни конфликти. Пазете се
от дребнавостта, защото тя може да отдалечи много хора
от вас. Бъдете мили и любезни, защото след време ще ви
трябват много верни помощници, които да са готови да
работят денонощно за вас. Ако съумеете да запазите
спокойствието – вашето и на околните, – след 10-и
ви очакват награда или хубава промяна (финансово
възнаграждение или повишение в службата).

Отношенията ви с висшестоящите ще се затоплят осеза-
емо. Отваря ви се добра възможност да превърнете шефо-
вете в свои партньори. Не е изключено да получите подоб-
но предложение и от тях. За целта обаче е важно да запа-
зите средата на работното си място спокойна и ведра. 

Нови познанства
Юни ще бъде месец на нови контакти. Срещате хора, чи-
ито приятелства ще издържат изпитанията времето.
Мнозина ще търсят близост с вас. Ще бъдете в центъра на
вниманието и ще се чувствате много щастливи. Не забра-
вяйте и тези, с които сте от дълго време. Отделете им
необходимото време и внимание, колкото и да е трудно да
ги вместите в програма си. Графикът ви се разрежда
след 20-и и тогава можете да планирате повече
време за срещи и забавления с тях.

Брачният партньор се чувства пренебрегнат 
Ще се наложи да намерите време и за него. В противен слу-
чай той ще се затвори и отдалечи от вас. Това може да се
окаже по-тежко от каквато и да е друга бурна реакция, за-
щото възможностите за споделяне и разбиране ще се све-
дат до минимум. Не допускайте това да се случи.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

СКОРПИОН И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен сте добри
партньори и
сътрудничеството
ви ще бъде на
висота. Неговата
честност и
директност ви
импонират много.
Ако се наложи, с
готовност ще го
защитите на 11-и.

Конфликтен месец ви
очаква с Телец. Ако
живеете заедно,
конфликтите ви ще са
свързани с темата пари.
Не реагирайте на
нападките му. Изчакайте
по-спокоен момент за
изясняване на
отношенията си. Най-
критични са датите 8
и 23 юни.

Към Близнаци ще
проявите особен
интерес. Те ви
привличат и това
няма да убегне от
вниманието на
околните. Очакват
ви интересни дни
заедно. Бъдете
естествени, за да
бъде пълноценно
общуването ви.

Лесно и
приятно
общувате с
Рак. Неговата
чувствител-
ност ви
импонира
много. Ще
успеете да
зарадвате
много един
Рак на 12-и.

Приемате всяка
реплика на Лъв
като лична
нападка и това ще
изостри
отношенията ви.
Периодът между
12-и и 19-и е
силно критичен.
Възможни са
конфликти с
необратим край.

С Дева ви предстои
успешен месец в
бизнесплан. Трябва само
да се мобилизирате и
да се възползвате
докрай от нейните
възможности.
Подходящи дни за
водене на преговори с
Девите са 7-и, 16-и и
26-и.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Изпитвате силна
симпатия към Везни.
Много ви се иска да
флиртувате с
представител на
противоположния
пол от този знак.
Срещате
взаимност от
тяхна страна,
така че ви очакват
приятни емоции на
7-и и 16-и.

С другите
Скорпиони имате
успешни делови
отношения, но
не обсъждайте
лични теми с
тях. Запазете
дистанция! Това
ще се окаже
здравословно за
контактите ви.

Дистанцирани сте от
Стрелец поради липса
на доверие помежду
ви. Отношенията ви
лесно могат да
преминат в открита
враждебност, особено
ако станете
мнителни.
Кулминация на
напрежението се
очаква на 7-и и на 9-
и.

На 3-ти и на 4-ти
ви предстоят
сериозни дискусии,
в които Козирогът
ще участва
активно на ваша
страна. Това може
и да ви изненада, но
не ставайте
мнителни.
Подкрепата му е
искрена.

Водолеят ще ви
изненадва и провокира
и по този начин ще
предизвика у вас
смесени чувства. Това
не е чудно, защото
вие обичате
сигурността и
предсказуемостта в
отношенията си с
другите. А Водолеят е
импулсивен и
непредсказуем.

С Риби ще имате
силно привличане
през юни. Възможно
е да преживеете
прекрасни любовни
мигове с
представител на
този знак. В леглото
ще се чувствате на
седмото небе с него.
Не пропускайте
тази наслада.
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ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Не ви се нрави да се говори за здравословен начин на живот, но
понякога се налага да положите усилия. Необходимо е да обърнете
внимание на тялото, което се обитава от неспокойния ви дух. Вероят-
ни са оплаквания, свързани с щитовидната жлеза. �Възможно е да се
появят проблеми, породени от нерационално хранене. Пригответе
се за жлъчни или колитни кризи на 12-и и на 13-и. За да избегнете непри-
ятностите, е добре да намалите като цяло количеството храна и да
не употребявате подправки, които дразнят стомаха. Консумирайте
повече пилешко месо и зеленчуци (варени, печени, задушени). Избяг-
вайте пържени храни и алкохола. �През периода 18–20 юни могат да се
появят оплаквания като изпотяване на дланите, аритмия, безпокой-
ство и безсъние. Посетете непременно личния си лекар.

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Очакват ви ползотворни
пътувания и контакти през
целия месец. Пътят ви често
ще се оказва препречен. Но
въпреки това вие ще продъл-
жите пътуването и ще го
завършите успешно. �Очаква
ви успех и ако се явявате на
конкурс или на състезание.
Късметът е с вас на 1-ви,
10-и, 19-и и 29-и. �Финансо-
вото ви положение няма да се
промени особено. �Юни не е
подходящ за подписване на
договори, нито за големи
бизнесначинания. Вероятно-
стта да се заблудите е голя-
ма. Не се поддавайте на изку-
шения, не инвестирайте и не
вземайте заеми.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Интимните ви отношения ще бъдат динамични. �Възможни са

нови, но скрити от чужди погледи връзки. Не си позволявайте

това да се случи с човек от работното ви място, защото може

да си навлечете неприятности. Тези от вас, които имат постоянна

връзка, ще почувстват нужда от промяна. Неспокойният ви изследова-

телски дух сега е разпален. �Опитайте първо да провокирате про-

мяната във взаимоотношенията с любимия, преди да потърси-

те разнообразието навън. В противен случай може да загубите за-

винаги човек, на когото много държите. �Въздържайте се от из-

бухвания и от отправяне на упреци на 8-и и на 14-и. �Останете

верни на своята чесност и ще изпитате силата на приятелството в

най-пълноценния є вид.

CMYK-130

М
есецът е динамичен и пълен със съ-
бития. Очаква ви успех, особено ако
се занимавате с организация и уп-

равление или имате изяви пред големи гру-
пи хора. Успешни за тези дейности са 6-и и
7-и. �Имате подкрепата на мнозин-
ството в ситуация, която изисква гла-
суване на 10-и. Освен това ще получите и
солидна опора от приятелите си. Във всеки
случай няма да скучаете или да се чувствате са-
мотни. �Обикновено ви харесва да има много хора
около вас, но е възможно сега това да ви изтощи. �Интен-
зивостта на ежедневието ви ще се отрази и на взаи-
моотношенията с хората, на които държите. Много
вероятно е те да се почувстват пренебрегнати от
вас. �Вие обичате динамиката, предизвикателствата и

разнообразието. Лошото е, че може да оста-
нете неразбрани. Споделете вашата отго-
ворност с останалите. Сега ще ви хареса
временно да отстъпите мястото пред
контролния пулт. �Доверете се на свой
ученик, партньор или приятел. Това ще ви
даде шанса да смените гледната точка.

Полезно е от време на време. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Опитайте се да подредите и планирате стриктно
поетите ангажименти. Избягвайте да влизате в словес-

ни двубои и не се конфронтирайте, особено с жени. �Не
закъснявайте и спазвайте обещанията си!

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�МОЖЕТЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ КОН-
КУРС: на 1-ви, 10-и, 19-и и 29-и.
� ВЪЗМОЖНО Е ДА ЗАГУБИТЕ
ПАРИ: на 10-и и 23-и. Най-вече
поради невнимание или кражба.
� ГОВОРЕТЕ С ШЕФА ДА ВИ УВЕ-
ЛИЧИ ЗАПЛАТАТА: на 2-ри или на
22-ри.
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Запазете 
лидерските си позиции

Очертава се да станете лидер на група колеги, които
разчитат на вашата ерудиция и способности. Силен в
това отношение ден е 12-и. Поемайки цялата отговор-
ност на плещите си, вие рискувате да бъдете изместени.
Научете се да се доверявате на другите хора. Един човек
не може да се справи с всичко сам, пък било то и роден, за
да работи и да се бори. Другото, което може да ви попре-
чи, е вашата нетактичност понякога. Тя може да ви въвле-
че в интриги и конфликти на работното място. Силно
критична в това отношение ще бъде седмицата меж-
ду 6-и и 13-и. Бъдете по-толерантни и деликатни в оцен-
ките си за колегите. Запомнете, че е важно как точно ще
кажете истината.

Внимавайте с шефовете
Не се опитвайте да налагате себе си пред висшестоя-
щи, особено на 1-ви и на 28-и. Те ще се държат с вас като
с равностойни партньори, защото ще оценят по достойн-

ство онова, което сте свършили. Бъдете деликатни и не
се взимайте много насериозно. Открива ви се възможност
да поставите въпроса за повишаване на заплатата си.
Подходящи дати за това са 2-ри и 22-ри юни. Друга успешна
тема ще бъде свързана с финансирането на ваш проект.
Отново около тези дати може да активизирате разговори
в тази посока.

Намерете време 
и за близките си

По-лесно ще ви е сега да осигурите време за близките си,
вместо след това да изяснявате и поправяте отношения-
та си с тях. Сега те ви подкрепят във всичко. Проявете
малко повече благодарност и им демонстрирайте своята
признателност – с добри думи, с жестове на внимание, а за-
що не и с угаждане на някой техен каприз. На 6-и и на 19-и
са възможни противоречия с роднините, но вие сте в
състояние да ги овладеете. Достатъчно е да се съсредо-
точите върху ситуацията и да не подминавате дребните
на пръв поглед симптоми на конфликта.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

СТРЕЛЕЦ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен може да имате
проблеми въпреки
традиционно добрите
ви взаимоотношения.
Най-голям риск от
сблъсък на
позициите ви
съществува на 7-и и
на 9-и. Смекчете
егото си и ще
преодолеете кризата.

Преоткривате Телеца
още през първите
дни на месеца.
Представител на
знака ще възбуди
любопитството ви.
В началото няма да
имате голям успех, но
впоследствие ще
привлечете
вниманието му.

Към Близнаци сте
крайни и на думи, и
на дела.
Бъркотията може
да стане голяма.
Колкото и да са
адаптивни те,
трудно ще се
справят с резките
промени на
настроението ви.

Не сте добре дошли в
обкръжението на Рак.
Всичко, което
правите, ще го
изважда от равновесие
и е възможно точно по
тази причина да се
опитва да избягва
всякакви срещи с вас.
Оставете нещата
така.

Отношенията ви
с Лъва са
хармонични. Може
да се наложи да го
подкрепите в
сложна ситуация.
Това ще направи
връзката
помежду ви още
по-силна.

Вашата
нетактичност
може да ви донесе
проблеми с Девите.
Не си позволявайте
да говорите от
тяхно име, освен
ако изрично не са
ви упълномощили за
това. Конфликтен
ден е 21-ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви с
Везни няма да
бъдат много
активни.
Изявявате се в
различни сфери и
това ще ви
дистанцира.
Срещите
помежду ви са
ползотворни на
10-и, 11-и и на 12-
и.

Между вас и
Скорпиона
взаимоотношения-
та са доста близки.
Разбирате се добре
и обменяте мисли,
идеи и дори
чувства. Ако
споделите с тях
свой проблем, ще
получите ценен
съвет.

С останалите
Стрелци сте в
прекрасен синхрон.
Постарайте се да
не преувеличавате
както хубавите,
така и лошите
неща. Влияете си
взаимно в това
отношение и може
да стигнете до
нереалистични
оценки и планове.

Козирогът ще
търси вашата
подкрепа през юни.
Дайте му я и няма
да съжалявате,
защото услугата
ще ви се върне
скоро. Той помни
жестовете на
внимание за цял
живот и никога не
остава длъжник.

Към Водолей
изпитвате
непоносимост. Бъдете
внимателни, особено
ако контактите ви са
на служебно ниво.
Контролирайте се,
защото можете
сериозно да го
разгневите с
прибързани и
непремерени думи. 

Към Риби сте много
взискателни и
проявявате голяма
нетърпимост. Още
на 1-ви между вас
може да възникне
недоразумение. И
ако не овладеете
ситуацията,
общуването ви
може да се затрудни
през целия месец.
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БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Честността е най-добрата ви
политика. Тя трябва да ви ръко-
води във вашите бизнес- и финан-
сови дела. Всеки опит да си послу-
жите с измама ще има обратен
ефект върху вас. Често ви обвиня-
ват в липсва на гъвкавост и прека-
лена педантичност. Възможно е те-
зи непрекъснати подмятания да ви
подтикнат към спекулация. Освен
това вие тайно се възхищавате от
хора, които спекулират успешно с
финансови средства. В никакъв слу-
чай не опитвайте и вие. Няма по-не-
подходящ момент. �Чужденци ще
играят важна роля във вашите
бизнесдела след 20-и. �Бъдете
внимателни на 24-ти, особено при
финансиране на проекти или даване
пари на заем.

CMYK-132

П
рез юни продължава значимият пе-
риод в живота ви. Сега е моментът,
в който можете да формулирате и

разпределите дългосрочните си цели и за-
дачи. Планетите ще подпомогнат раз-
витието на бизнеса ви. �Без излишна
скромност заявете своите способности и
ги реализирайте. Сега е моментът да напра-
вите сериозен скок в кариерата си. Натрупа-
ните знания и опит ще се превърнат във фак-
тор за вашето израстване. За да се опазите от
погрешни ходове, е необходимо внимание към всяко не-
що, което смятате да предприемете на 15-и и 16-и.
Много проблеми и противоречия, които досега са ви съпът-
ствали, ще започнат да намират своето решение през

втората половина на юни. �След 20-и ви из-
гаря желание за пътуване. Осигурете си
възможност да го реализирате. На път
ще се чувствате свободно и пълноценно.
Ако имате възможност да излезете извън
страната, ще оползотворите всички въз-
можности, които планетите ви поднасят.
�След 26 юни можете да стартирате нов

проект, а среща с високопоставен човек ще
ви помогне за реализацията му. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти 

�Не очаквайте нищо даром през юни. �Разпределете
добре времето си, за да ви остане и за почивка и развлечения. 

КОЗИРОГ
(23.12 – 20.01)

ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�ПРОВЕДЕТЕ ОТКРОВЕН РАЗГО-
ВОР С БРАЧНИЯ ПАРТНЬОР: на
3-ти. Ще изясните натрупа-
лите се недоразумения.
�НЕ ПОЕМАЙТЕ РИСКОВАНИ
ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ: на
24-ти.
� ВНИМАВАЙТЕ КАКВО ЯДЕТЕ:
на 28-и. Има опасност от
стомашни проблеми.
� БИЗНЕСПОДКРЕПА ОТ ЧУЖ-
ДЕНЕЦ ОЧАКВАЙТЕ: след 20-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Физическите и емоционалните натоварвания могат да
се проявят като сърдечни смущения и болки в гърба. Не е
препоръчително да прекарвате дълго време пред компютъра.
Хубавото е, че енергийният ви потенциал е добър и лесно успя-
вате да се справяте с временните неразположения. �След 10-и
са възможни леки депресивни състояния в резултат на емоцио-
нална неудовлетвореност или чувството за вина. Не позволя-
вайте на тези настроения да ви завладеят по-дълго време. Хо-
дете на купони и си създавайте развлечения, без да се обвинява-
те. �Не е необходимо да спазвате диети – вие спокойно
можете да похапвате и по-калорични храни през юни. Раз-
бира се, не бива да прекалявате нито с храната, нито с алкохо-
ла. �Бъдете бдителни към това, което консумирате на
28-и. Започнете да спортувате. �Около 25-и са възможни
простудни заболявания или вирусни инфекции. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�Козирозите не са известни като особено влюбчиви натури, но през юни

ще направят изключение от това правило. �Стремежът към удовол-

ствия и жизнерадостното ви поведение ще изненадат околните, ко-

ито са свикнали да ви възприемат догматично. На 10-и ще имате сил-

но емоционално преживяване, което ще ви разтърси. �Около вас ще за-

почнат да се появяват нови обожатели, които ще поставят на из-

питание прословутата ви порядъчност. Изправени сте пред дилемата

дали да укротите жаждата си за удоволствия, или да шокирате околни-

те. Но дали пък животът ни трябва да е подвластен на тези оценки? Това

ще трябва да прецените сами и да решите – искате ли да бъдете в синх-

рон със собствените си чувства и емоции, или ще ги потиснете и дори

елиминирате в името на това, какво ще кажат другите.�Във всеки слу-

чай е време е да помислите за себе си и да си позволите да изпита-

те щастието, което ви се поднася от съдбата. Споделете с любимия

човек жаждата си за сексуални наслади.
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Слагате себе си 
на първо място

Навлизате в период на себеутвърждаване, което си има и
хубави, и лоши страни. Промяната ще рефлектира в отно-
шенията ви с околните. Част от обкръжението ви няма да
гледа с добро око на вашия егоцентризъм и ще реагира не-
гативно към вас. Проявете разбиране и не се дразнете. Те
просто искат да запазят досегашното положение, в което
са се чувствали много удобно. 

Проблеми 
с брачния партньор

На повърхността всичко изглежда спокойно, но всъщност в
брака ви се заражда напрежение. Напоследък сте недовол-
ни и сте се дистанцирали в стремежа си да избегнете
конфликти. Партньорът ви усеща тази дистанция, но я
интерпретира като охладняване на вашите чувства. На-
ложително е и двамата да се вгледате в собственото си
поведение. На 3-ти е възможно спречкване, което мо-
жете да превърнете в откровен разговор. 10-и също
е ден, зареден с напрежение. То произтича главно от

вас. И ще завърши с много лоши последствия, ако не го раз-
редите още на 3-ти. 
Малко повече дух на самокритичност може да ви помогне
да намерите верния тон и правилния подход към хармонизи-
ране на отношенията с любимия/любимата. Това е изцяло
във ваши ръце, защото от вашето несподелено недовол-
ство тръгва всичко.

Наследствени дела 
с роднини

През юни ще ви се наложи да имате чести срещи с родни-
ни, с които не сте особено близки. Обстоятелства, свър-
зани с наследство, ще са повод за среща на 11-и. Под-
гответе се за ролята на арбитър. Бъдете откровени, в
случай че не се усещате достатъчно обективни. Остана-
лите разчитат на вас и е възможно да се почувстват
подведени. Най-добре е да стигнете до споразумение и да
прекратите конфронтацията помежду си. Пазете се от
мнителност и дребнавост. В противен случай няма да
стигнете до разбирателство. Намерете добър адвокат и
се вслушайте в съветите му, за да изгладите лесно поне
юридическата страна на нещата.

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
Овен ще ви дразни през
целия месец. Не че е
променил
отношението си към
вас, просто вие сте
по-чувствителни към
спонтанната му
недипломатичност. На
4-ти и на 16-и се
дръжте по-
добронамерено в
неговата компания.

Контактите ви с
Телец са и полезни,
и приятни.
Можете да се
доверите на
неговите знания и
усет към успешно
решаване на
финансови въпроси.
Вслушайте се в
негов съвет на
12-и.

Хубави и ползотворни
срещи ви очакват с
Близнаци. Възможно е
да изпитате към тях
прилив на родителска
нежност и
загриженост, а те да
го изтълкуват
погрешно. При всички
положения в тяхно
лице ще откриете
ценен помощник.

Не преминавайте
границата на
деловите
отношения с Рак.
В началото на
месеца те са
много
емоционални. На
3-ти и на 4-ти
не приемайте на
сериозно
техните думи.

Лъв е заслужил и
очаква вашето
признание. Ако не му
го
засвидетелствате,
ще го нараните.
Няма да си
спечелите враг в
негово лице, но няма
да можете да
разчитате на него в
бъдеще.

Не се дръжте
дребнаво с
Девите.
Опитайте се да
видите добрата
страна на
отношенията ви и
не давайте ухо на
клюките по адрес
на
представителите
на този знак.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Натрупали сте доста
упреци към Везни.
Налага се да
анализирате в детайли
отношенията си с тях,
колкото и да не ви се
иска да навлизате в
подробности. Не
допускайте нещата да
станат необратими.
Все още всичко може
да се изясни на 12-и
или на 13-и.

Със Скорпионите си
сътрудничите
перфектно.
Намерете
правилните
аргументи, за да
не създадете
впечатление у
един Скорпион, че
търсите лична
изгода от
ситуация на 6-и.

Стрелецът не е част
от най-близкото ви
обкръжение. Въпреки
това ще ви бъде
нужен в ситуация,
свързана с ваши
скрити врагове.
Бедите се сипят, без
да разбирате откъде.
Важна информация
може да получите
от един Стрелец на
7-и.

Не влизайте във
финансови
взаимоотношения с
други Козирози. Не
подписвайте
дългосрочни
договори. Работите
добре в екип само
ако има и други
хора. Двустранното
партниране ще
бъде трудно.

Ако Водолей е
сред вашите
подчинени,
дайте му шанс
да прояви
своите
възможности.
Оставете го да
реализира онова,
което си е
наумил, колкото
и невъзможно да
ви се струва.

Рибите са
индикатор за това,
как ви възприемат
околните. Те са
много
чувствителни към
всичко, което
става наоколо.
Колкото и да ви е
неприятно,
вслушайте се в
тяхната критика –
ще ви бъде полезна.

КО
ЗИ

РО
Г

КО
ЗИ

РО
Г

КОЗИРОГ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

Бела, брой 6 (112), 2007
133



ЗДРЗДР АВЕ И ХРАВЕ И ХР АНЕНЕАНЕНЕ
��Здравословното ви състояние силно ще зависи от това,
как приемате нещата, които ви се случват. Ако се появят
физически оплаквания, които не са свързани с ваши хронични забо-
лявания, значи са провокирани от психическата ви нагласа. ��Сло-
жете под контрол своите емоции. Хубаво би било да промени-
те динамичния си стереотип на живеене. Позволявайте си повече
сън и почивайте редовно, по възможност сред природата. ��Обър-
нете внимание на сигналите на организма си. Те ще ви подска-
жат какво трябва да промените. Честото главоболие например е
знак, че стоите дълго в затворени пространства или пред ком-
пютъра. ��Възможно е да се появят оплаквания от очите – болки,
сълзене. Не е изключено да усетите смущения в сърдечната об-
ласт като тахикардии и аритмии. Всичко това подсказва, че сте
забравили да се погрижите за себе си. Налага се ревизия на
чувствата, които изпитвате – гняв, тъга, вина... ��Хранете се
умерено, без да преяждате, но и без някакви специални диети. 

БИЗНЕСПРОГНОЗБИЗНЕСПРОГНОЗ АА
��Винаги сте мечтали за забележи-
телна кариера. През този месец вие
ще напредвате изумително бързо.
Хората ще ви вярват и ще ви подкре-
пят. Облечени сте във власт и сте
във вихъра си. ��Все пак не забравяй-
те, че зачитането на чуждите
потребности ще ви позволи да раз-
бирате хората по-добре и да уп-
ражнявате истинска власт. Околни-
те взимат пример от вас, затова ви-
наги се отнасяйте отговорно към себе
си. ��Разчитайте само на хора, кои-
то вече добре познавате. Няма да
има промени във фиансов план, но то-
ва е лошо само за онези, които са очак-
вали повече. ��На 11-и и на 23-ти бъ-
дете предпазливи за какво давате па-
ри. Не правете по-сериозни инвести-
ции и покупки.

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

��Месецът ще бъде интензивен по отношение на емоционалния ви

живот. ��Възможно е да проявите непостоянство в любовта в

резултат на противоречивите ви желания. Някои от вас, родени

на 8 или 9 февруари, е възможно да приключат дълга любовна исто-

рия. ��Романтично настроените Водолеи могат да очакват но-

ви запознанства, едно от които ще бъде истински подарък от

съдбата. ��На 15-и по време на път има голяма вероятност да

срещнете интересна личност, която ще завладее цялото ви

същество. Дайте воля на чувствата, които изпитвате, и изживей-

те всичко пълноценно. Няма място за скрупули и угризения. Ако ги по-

тиснете, не само че ще пренебрегнете този дар от съдбата, но и

ще дадете възможност на депресията и негативното настроение

да ви завладеят трайно.
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ВВ
началото на месеца съдбата е готова
да ви направи съблазнителни предло-
жения, от които трудно можете

да се откажете. ��Още на 2-ри среща с
високопоставена особа ще ви провокира
да стартирате реализацията на отдав-
на зрееща идея. ��Върнете увереността в
собствените си сили, за да можете да убеди-
те другите да застанат зад вас. ��Разчитайте
на интуицията си, която сега е много силна и ще
ви помогне да погледнете в по-далечното бъдеще.
��След 11-и започва период, през който вашето творческо
вдъхновение постепено ще набира инерция. Не се изкушавай-
те от желанието да бъдете на няколко места едновременно.
Това бързо може да ви измори и на 14-и и 15-и да ви обзамат
мрачни настроения и желание да зарежете всичко. ��При ня-

кои от вас (особено за родените около 12
февруари) може да настъпи период на
срив. Чувството, че трябва да се борите за
оцеляване обаче, ще ви мотивира за
действие. Ако се оставите на депресивните
състояния, рискувате да изпуснете прекрасни
шансове да излезете от кризата. 

Препоръки за овладяване Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти на лошите аспекти 

��Сложете ред в дневния си график, като си оставя-
те време между събитията поне за да си вземете дъх.
��Фокусирайте се върху положителната страна на
всичко, което ви се случва. ��Старайте се да избягва-
те илюзиите, които могат да ви доведат до депре-
сивни настроения на 6-и и 15-и.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)
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ПРИЯТНОСТИ ИПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАНЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИТИ

�� ОТДАЙТЕ СЕ НА РЕЛАКСИРАЩИ
ПРОЦЕДУРИ В СПА ЦЕНТЪР: на 2-
ри и на 3-ти.
�� ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КРАЖБА ИЛИ ИЗ-
МАМА: на 14-и.
�� ЗАПОЗНАНСТВО НА ПЪТ С ИН-
ТЕРЕСНА ЛИЧНОСТ: на 15-и.
�� В ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ СТЕ: след
11-и до края на месеца.
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Неприятности с любимия човекНеприятности с любимия човек
Настроението ви е податливо на лесни промени. Това съз-
дава условия за влошаване на взаимоотношенията с люби-
мия ви човек и допълнително ви депресира. От порочния
кръг, в който сте се завъртели, може да се излезе само ако
споделите открито какво се случва всъщност с вас. За жа-
лост проблемът е у вас, а не у интимния ви партньор.
„Картините” на изневери и лъжи от негова страна са плод
на вашата фантазия и резултат на общата несигурност,
която изпитвате. Друга причина за напрежение между вас
може да се окаже невъзможността ви да се разкъсате меж-
ду битовите и служебните ангажименти. Ако има въз-
можност, сменете обстановката с любимия/любима-
та на 2-ри и на 3-ти.
Зарежете домакинските си задължения за известно време и
ще видите как може да отхвърлите много повече работа в
офиса отпреди. Това ще оправи отношенията ви и с ин-
тимния партньор.

Напрежение с роднинитеНапрежение с роднините
Няма реален повод за спречквания, но общуването ви с тях

ще ви изнервя. Бъдете умерени в изказванията си, за да не
предизвикате истински конфликт. Имате основание за по-
зицията си, но начинът, по който заявявате мнението си,
ще настрои всички срещу вас. 17-и е критична в това
отношение дата. Има риск да се скарате жестоко с
ваш по-далечен роднина и това да отприщи серия от
конфликти и с други ваши близки. Ако е възможно, отло-
жете всякакви гостувания и не присъствайте на общи
сбирки на тази дата.

Подкрепа от висшестоящиПодкрепа от висшестоящи
Сериозна подкрепа от високопоставени хора ви очаква око-
ло средата на юни. Подгответе се за това, като обмисли-
те добре нещата, които искате да стартирате. Пери-
одът между 18-и и 20-и е времето, през което може-
те да изложите ясната си концепция. Спокойно можете
да се доверите и на колегите си. Сега те са на ваша стра-
на и ще ви помагат активно. Позицията ви на неформален
лидер може да ви помогне да направите крачка към реални
лидерски постове. Не се главозамайвайте обаче и не забра-
вяйте хората, които ви подкрепят. В противен случай ус-
пехът може да трае само миг.

ФОКУФОКУ СИ ВЪВ ВЗСИ ВЪВ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯТАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ А ВИ ПРЕЗ ЮНИЮНИ

ВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИВОДОЛЕЙ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕНОВЕН ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ БЛИЗНАЦИ РР АКАК ЛЪВЛЪВ ДЕВА ДЕВА 
Много благосклонни
сте към Овена.
Съществува обаче
риск един Овен да си
въобрази, че има
особени заслуги за
това. Не се
дразнете, ако
започне да се перчи.
Продуктивни ще
са срещите ви на
11-и и на 15-и.

Чувствате се
незабелязани от
Телеца и това
създава напрежение
межу вас. Опитите
му да стопи
ледовете, вместо
да ви успокоят, ви
разгневяват още
повече. Хармоничен
ден за общуване с
Телци е 12-и.

С Близнаци ви
предстои много
хубав период. Ще
общувате
успешно и
приятно на всички
нива. Все пак
превес има
емоционалният
план. 

Ракът ще бъде
дистанциран и е добре
да не променяте това
положение. Не се
заяждайте с него.
Вашите активни
лидерски изяви го
изнервят и той
интуитивно усеща, че
само отдръпването му
може да запази
отношенията ви.

Отношенията ви с
Лъв са критични.
Никакви усилия за
подобряване на
това положение
няма да помогнат.
Разредете срещите
си. Спестете си
спорове и
изяснявания на
гледни точки на
18-и и 19-и.

Към Дева сте много
добронамерени,
макар това да не е
типично за
отношенията ви.
Желанието ви за
по-голяма близост
може да не бъде
забелязано веднага.
Не се обиждайте, а
проявете
постоянство. 

ВЕЗНИ ВЕЗНИ СКОРПИОНСКОРПИОН СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ КОЗИРОГКОЗИРОГ ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ РИБИРИБИ
Везните ще се
впуснат
безрезервно да ви
сътрудничат.
Запалени са от
вашите идеи и ви
подкрепят. Но не
очаквайте
последователни
действия от тях. С
организацията
трябва да се
заемете вие.

Поведението ви
сериозно ще изнерви
Скорпионите. Те в
момента са затрупани
от работа. Ако
внесете безпорядък в
ежедневието им (не
дай боже, на
работното им
място), може да се
стигне до
стълкновения,
особено на  26-и.

Бъдете по-
снизходителни към
емоционалните и
неподредени Стрелци.
Възможно е да сте
твърде придирчиви към
тях. Не забравяйте, че
когато обстановката
се успокои, пак ще
търсите близост с
тяхната жадуваща
приключения и
забавления природа.

Ако Козирогът ви
е шеф, можете да
разчитате на
благословията му
по отношение на
новите ви
планове и идеи.
18-и е подходящ
ден за
обсъждането им.

Отношенията ви
с другите
Водолеи ще са
конкурентни. Ако
има такива сред
вашите колеги, е
добре да не си
подливате
вазимно вода.
Това ще изиграе
лоша шега и на
двете страни.

С Риби няма да
можете да се
сработите през
юни. Колкото и да се
мъчат, те няма да
успеят да разберат
онова, което се
опитвате да
кажете. Не хабете
сили да ги
убеждавате в
правотата си
точно сега.
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П
рез този месец ще имате доста из-
питания. В каква посока ще се разви-
ят те, зависи от решенията, които

ще вземете. Периодът е граничен – ще ви
съпътстват раздели и промени. Пред вас
има две възможности. Да осмислите ста-
ващото и да възприемете промените или
да упорствате и те да се случват въпреки
вас. Бъдете внимателни във всичко, което
вършите на 1-ви, 8-и и 15-и. На тези дати, а и
през целия месец ви очакват предизвикателства и
подводни камъни. Като всеки период на трансформации, и
вашият ще бъде труден. �От 27-и започва полезен за
вас етап. Отварят се възможности за пътувания зад гра-
ница, контакти с чужденци, запознаване с нови култури.

Може да бъдете сигурни, че трудностите,
които така осезателно усещате, имат сво-
ето значение за вашето израстване. �Сил-
на мистичност ще обагря оценките и
разсъжденията ви за света. �Някои от
вас вероятно ще подложат на сериозна
преоценка досегашното си поведение и

ценности. 

Препоръки за овладяване 
на лошите аспекти

�Не очаквайте, че винаги ще намирате обяснение на
случващото се с вас и около вас. �Самонаблюдавайте
се и реагирайте адекватно. �Пригответе се за участие
в сериозни конфликти.

РИБИ
(20.02 – 20.03)

БИЗНЕСПРОГНОЗА
�Бъдете предпазливи в преговори, при изгот-
вяне на документи и при пътувания на 11-и,
12-и и 13-и. Повече концентрация и внимание ще
ви предпазят от повишения риск към грешки от
разсеяност. �Материалното ви благополучие ще
зависи от силите, които по-рано сте вложили в
работата, от стари знания, както и от умение-
то ви да подходите към нещата творчески.
�Сега обаче не е време за големи начинания и за-
почване на нови неща. Вложете енергията си в
детайлите. Всяко нещо, с което се захванете
през юни, ще има финансово измерение и продъл-
жение. Дори и хобитата ви. �Изобилието от
контакти и информация, които ви заливат, ще
ви изнервят в известна степен. Ето защо трябва
да бъдете внимателни при разговори и подписва-
не на договори. �До 15-и може да се появят
неочаквани разходи, свързани с нужди на ваши
близки. Внимателно преценете с какво и доколко
може да помогнете. 

ЕМОЦИОНАЛЕН ЖИВОТ

�В любовта е възможно да срещнете разочарования, които да ви

разстроят. Изчакайте развитието на събитията в интимната ви връз-

ка, без да се намесвате и без да насилвате нещата. Не се поддавайте на

мрачното си настроение, а потърсете възможност да се разтоварите в

приятна компания. Не прибягвайте към крайни решения относно връзка-

та си до средата на месеца. През втората половина на юни нещата ще

се изяснят. Ако все още имате желание за радикална промяна – направе-

те я. �Ако се чувствате самотни и търсите своята сродна душа,

през юни ще получите възможност да я намерите. Излъчвате неж-

ност и ще се радвате на повишено внимание от страна на противопо-

ложния пол. �Не отказвайте покана за обяд или вечеря на 6-и. Маг-

нетичният и секси начин, по който изглеждате, е необходим и за ваше-

то самочувствие и увереност. Отпуснете се и се отдайте на интимни

преживявания. Това е необходимо за вас сега.
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ПРИЯТНОСТИ И
НЕПРИЯТНОСТИ В ДАТИ

�НЕ ОТКАЗВАЙТЕ ПОКАНА ЗА
ОБЯД ИЛИ ВЕЧЕРЯ: на 6-и.
� ВНИМАВАЙТЕ ПРИ ПРЕГОВОРИ,
ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ И
ПЪТУВАНИЯ: на 11-и, 12-и и на
13-и.
�НАПРАВЕТЕ СИ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕН ПРЕГЛЕД: между 15-и и 20-и.

ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ
�Интересът ви към здравните въпроси през юни
се засилва. По правило темата не ви е особено близ-
ка, но периодът на засилени трансформации засяга и
този аспект. �Ако страдате от хронични заболя-
вания, направете контролни изследвания, дори и
да не чувствате обостряне на симптомите. Така
ще предотвратите неприятни изненади през
летните месеци. Подходящ за това е периодът
между 15-и и 20-и. �Яжте повече плодове и пийте
плодови коктейли, които можете да приготвяте са-
ми. Месецът е подходящ и за всякакви кулинарни изку-
шения. Позволете си ги, защото и без това няма да
можете да им устоите. �На 14-и бъдете внима-
телни при шофиране. Съществува опасност и от
проблеми при работа с електрически уреди и машини.
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Улавяте и най-незабележимото  
През юни няма да е възможно някой да ви заблуди относно
намеренията си. Не се възгордявайте от вниманието, с ко-
ето сте обградени. То може да се окаже пагубно за репута-
цията ви. Този изпълнен със събития и напрежение месец ще
ви направи прекалено изнервени и сприхави. Готови сте да
избухнете и по най-малкия повод. 

Ядове с бизнеспартньорите
Налага се да употребите големи усилия, за да предотвра-
тите устрема на вашите съдружници към рисковани инвес-
тиции и начинания. Не пестете силите си в тази посока,
защото точно сега сте с много силна интуиция за това,
кое е полезно и кое – не. Отстоявайте мнението си и наме-
рете подходящия начин, за да убедите и останалите в
правотата си. 
Вашето присъствие на сделки и договаряния през целия ме-
сец е задължително. Защитавайте собствените си инте-
реси – сега това е от първостепенно значение и за интере-
сите на фирмата ви. Това може да изостри отношенията с

партньорите ви, но впоследствие те ще ви бъдат благо-
дарни.

Напрежение вкъщи
Напрежението в службата ще се прехвърли и у дома. Всички
ще имат желания и претенции към вас, а вие ще имате
нужда единствено от тишина и спокойствие. В дома ви
назряват конфликти и вие трябва да бъдете буфер между
враждуващите. Опитайте се да успокоите зараждащия се
конфликт, защото, ако се стигне до груби думи и действия,
обстановката вкъщи може да се влоши за по-дълго време.
След 16-и облаците, надвиснали над отношенията ви
вкъщи, се разсейват.

Похвали в службата
Още в първата седмица на юни ви очакват похвали от ше-
фовете и популярност сред колегите ви. Това ще се отрази
добре на самочувствието ви и ще внесе спокойствие поне
в служебната сфера. Но няма да намали напрежението, про-
изтичащо от многото срещи и текущи задачи. Обаче поне
ще се усетите оценени и удовлетворени. 

ФОКУСИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ВИ ПРЕЗ ЮНИ

РИБИ И ДРУГИТЕ ЗНАЦИ

ОВЕН ТЕЛЕЦ БЛИЗНАЦИ РАК ЛЪВ ДЕВА 
С Овен ще
имате
сравнително
спокоен месец.
Ако се налага да
отстоявате
някаква позиция
– направете го
твърдо. Сега
той е склонен
да чуе и разбере
и чуждото
мнение.

Вниманието ви към
Телците ще се
изостри. Те са сред
вашите почитатели,
което може да стане
повод за по-близки
отношения. Телците
ви издигат на
пиедестал, а
желанието им е да ви
понесат на ръце в
страната на
любовта.

Близнаците може да
ви подразнят дори с
присъствието си
през първите дни на
юни. Напрежението
помежду ви може да
се усили, особено ако
влезете в открити
публични двубои.
Запазете
максимално
спокойствие в
тяхно присъствие
до 7-и.

Ракът е твърде
невъздържан в
словесните си излияния.
Отношенията ви могат
да се запазят добри, ако
намерите сили да не
отговаряте на атаките
му. Имате общи черти
и допирни точки,
затова си струва да
поддържате добрия
тон, особено на 14-и и
на 21-ви.

Твърдо трябва
да отстоявате
позициите си
пред Лъва на 6-
и. Упорствайте,
без да се
стряскате от
нежеланието му
да ви разбере.
По-късно ще ви
бъде благодарен.

Юни е месец на
сериозно
противопоставяне с
Девите. Те ще са едни
от най-
последователните ви
и сериозни опоненти.
Предимство ви е в
това, че истината е
на ваша страна. Не
влизайте в дребнави
препирни с тях на 8-
и, 14-и и 21-ви.

ВЕЗНИ СКОРПИОН СТРЕЛЕЦ КОЗИРОГ ВОДОЛЕЙ РИБИ
Отношенията ви
с Везни са
спокойни просто
защото нямате
какво да делите.
Дистанцията
между вас е в
резултат на
това, че сега
всеки живее със
собствените
проблеми.

Много харесвате
Скорпиона. Не
потискайте
желанието си да се
сближите с един
представител на
тази зодия. Това ще
ви разтовари и ще
ви остави
незабравими
спомени. А и
отдавна го искате.

Проблеми със Стрелеца са
възможни още в първите
дни на юни. Неговото
отношение може да ви
нарани, а това ще
остави трайна следа
върху общуването ви
през целия месец.
Застанете над дребните
препирни и ще си
спестите много бъдещи
главоболия.

Запазете деловия тон,
когато общувате с
Козирога. Всичко, което
казвате, е добре да
бъде в подходяща
форма, за да ви чуе
той. Не го упреквайте
директно, а се
постарайте деликатно
да му кажете и
покажете къде греши.

Не успявате да
намерите общ език
с Водолеите.
Общуването ви ще
бъде силно
затруднено и е
добре да го сведете
до минимум.
Спазвайте
дистанция във всяко
отношение.

С другите Риби
не се очакват
никакви
изненади.
Взаимоотно-
шенията ви са
спокойни, но
не и активни.
Няма да имате
чести
контакти.

РИ
БИ

РИ
БИ
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ФАЗИ НА ЛУНАТА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ И...
КАК ДА ОТСЛАБВАМЕ НЕУСЕТНО

1 юни 
и 16–30 юни 
НАРАСТВАЩА
ЛУНА

1 юни, 4.05 ч.
(Луната е 
в Стрелец) и 30
юни, 16.50 ч.
(Луната е 
в Козирог)
ДВОЙНО 
ПЪЛНОЛУНИЕ

2–15 юни 
НАМАЛЯВАЩА
ЛУНА

wСега Луната ще ви помага да се освободите с лекота от ненужните килограми. wНа 3-ти и 4-ти, как-
то и на 12-и и 13-и забравете изцяло за солта. Подправяйте ястията си със свежи ароматни подправки
(магданоз, копър, мащерка, розмарин). Така ще успеете да се освободите от задържалата се в клетките
вода. w5, 6, 13 и 14 юни са дни за активно движение и дихателни упражнения. Ходете динамично пеша.
wНа 7 и на 8 юни се подложете на водни процедури, а на 9, 10 и 11 посетете фитнесзалата.

15 юни, 6.14 ч., 
Луната е 
в Близнаци 
НОВОЛУНИЕ

ХРАНИ СПОРЕД ЛУНАТА

ВИДОВЕ При нарастваща Луна При намаляваща Луна
(1 и 16–30 юни) (2–15 юни)
ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА... ЩЕ ВИ СЕ ПРИЯЖДАТ НА...

Белтъчни храни 1, 18, 19, 27 (след 15.25 ч.), 28, 29 2 (до 18.10 ч.), 9 (след 12.27 ч.), 10, 11 (до 14.30 ч.)

и плодове
Сол и кореноплодни 20, 21, 22 (до 14.45 ч.), 30 2 (след 18.10 ч.), 3, 4, 11 (след 14.30 ч.), 

12, 13 (до 15.25 ч.)

Мазни храни 22 (след 14.45 ч.), 23, 24 5, 6, 13 (след 15.25 ч.), 14, 15 (до 16.46 ч.)

Въглехидрати и 16, 17, 25, 26, 27 (до 15.25 ч.) 7, 8, 9 (до 12.27 ч.), 15 (след 16.46 ч.)

листни зеленчуци

w За да не натрупате излишни килограми сега, хранете се само когато наистина изпитвате глад. Не
забравяйте, че трябва да консумирате храната с чувство на радост и благодарност, защото чрез нея си
набавяте енергия и здраве. А и само при това условие хранителните вещества се усвоят правилно. Ако
много бързате и сте под стрес, по-добре не посягайте към храната (тя само ще ви навреди). Изчакайте
до следващото хранене. wПроблемите с теглото в повечето случаи са провокирани от емоционално-
то ни състояние. Внесете „щипка“ хармония в живота си и веднага ще забележите положителните
промени не само в теглото си, но и в общото си здравословно състояние. Обявете дни на зеленчуците
на 16, 17, 25 и 26 юни; на плодовете – на 18, 19, 27, 28 и 29 юни, и на млякото и млечните продукти – на
20, 21 и 22 юни.

wКогато пълната луна е в Стрелец, Юпитер (планетата, управител на Стрелеца), ще ви изкушава да
преяждате и да си угаждате. Не се поддавайте на провокациите му и не злоупотребявайте с храна по
пълнолуние. wБъдете много внимателни, ако имате проблеми с кръвното налягане, жлъчката, холесте-
рола или черния дроб. wЗа да направите профилактика на черния дроб, който е особено чувствителен
днес, пригответе салата от листа на глухарче или си сварете чай от корените и листата на глухарче-
то. wКогато пълната Луна е в Козирог (на 30 юни), е възможно да гледате прекалено строго на живо-
та и от това да се депресирате. wСега оптимално се усвояват храните, съдържащи калций. Когато
Луната е в Козирог, костите са много уязвими. Подсилете ги с допълнителен прием на млечни храни, яд-
ки, тофу, домати, спанак и портокали. wПрепоръчвам ви да не ядете въобще след 18.00 ч. на този ден.
wЗа да избегнете ставните и артритните болки, ограничете месото на тази дата.

На датите, посочени в таблицата, ще извличате най-полезните вещества от съответния вид храна. Тогава организмът е най-
чувствителен към нея (особено при нарастваща Луна) и ще ви се прияждат точно такива продукти, и то в големи количества. Но
бъдете внимателни, ако имате здравословни проблеми, които се провокират от определени хранителни вещества. Ако сте хипер-
тоник например, ще се наложи да ограничите солта в „дните на солта“. Ако искате да отслабнете, наложете си на съот-

ветните дати през юни да не посягате към упоменатите срещу тях храни.

wНа новолуние обикновено губите тонус за физически  или интелектуални подвизи. wДнес не яжте ме-
со, колбаси, консервирани или замразени храни. Това е най-подоходящият ден за гладуване и разтоварва-
не. С лекота ще се освободите поне от 1 излишен килограм. И то трайно. wАко не обичате да гладу-
вате, поне си направете лека зеленчукова супа и я изяжте на порции през деня. wКогато Луната е в
Близнаци, ще усетите необходимост от чист въздух и от слънчева светлина. Не стойте продължи-
телно време в задимени помещения и на изкуствена светлина – ще станете апатични и неработоспо-
собни. wАко скоро сте боледували от бронхит или сте имали астматични пристъпи, втрийте енергич-
но няколко капки евкалиптово етерично масло в гръдния си кош. Действа отхрачващо и облекчаващо.
Тази терапия е препоръчителна и за пушачите – изпълнявайте я винаги когато Луната е в Близнаци. wЗа
да спите като къпани вечер, капвайте по 5 капки масло от лайка или лавандула във ваната или на гъба-
та, преди да се пъхнете под душа.

ЛУНАТА СЪВЕТВАЛУНАТА СЪВЕТВА
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КОСА

КОЖА

ЛУННО РАЗКРАСЯВАНЕ ПРЕЗ ЮНИ

Подстригване

Къдрене

Боядисване

ПРОЦЕДУРА ПОДХОДЯЩИ НЕПОДХОДЯЩИ ЗАБЕЛЕЖКА
ДАТИ ДАТИ

НОКТИ

МАСАЖИ

САУНА

– 7, 8, 9, 15, 16, 17 Подстригана на тези дати, косата ви ще стърчи странно и ще се 
омазнява по-бързо.

1, както и 18–30 – Ако искате косата ви да расте бързо.

2–6, както и 10–14 – Ако боядисвате косата си и не искате корените є да израстват бързо.

11 (след 14.30 ч.), – Ако имате проблем с кожата на главата. Направете си маска 
12, 13 (до 15.25 ч.) в корените. Ефектът ще е поразителен.

3, 4, 6, 11, 12, 13, 19, – Според тибетските вярвания, ако се подстрижете на тези дати, ще 
22, 25, 27, 28 привлечете богатство, късмет и щастие. Всички ще ви забелязват и 

ще бъдат добри към вас.

Епилация и
оформяне
на вежди

Манипулации за проблемна
кожа (премахване на пъпки,
петна и брадавици, 
лекуване на акне)

2–15 – –

Парна баня – 1, както и 16–30 Има опасност да ви останат белези.

2–15 – –

Пилингмаски с плодови 
киселини

1, 2 (до 18.10 ч.), 9 (след 12.27 ч.), 10, – –
11, 18, 19, 27 (след 15.25 ч.), 28, 29

2 (след 18.10 ч.), 3, 4, 11, 12, 13 – –
(до 15.25 ч.), 20, 21, 22, 30

1, както и 16–30 – Най-ефективни ще са процедурите на 1, 
18, 19, 28 и 29 юни, когато кожата ще 
има нужда от много влага.

1, както и 16–30 – –

1, както и 16–30 – –

5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27 – –

– 1, както и 16–30 –

2–15 – –

– 2–15 –

1, както и 16–30 – –

2 – 15 – Ефектът ще е максимален на 9, 10 и 11 юни.

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

– 7, 8, 9 (до 12.27 ч.), 15, 16, –
17, 25, 26, 27 (до 15.25 ч.)

11 (след 14.30 ч.), 12, 13, 20–24 – Къдренето ще е най-безвредно и трайно. Прическата ще ви стои добре.

18, 19 – Луната е в Лъв и къдриците ви ще станат ситни.

– 7, 8, 9 (до 12.27 ч.), 15, 16, 17, –
25, 26, 27 (до 15.25 ч.)

11 (след 14.30 ч.), 12, 13, 18–24 – За да не изгуби косата своя блясък и да не се изтощи от боята.

2–6, както и 10 и 11 – За интензивно и трайно боядисване на нормални коси.

– 7, 8, 9, 13 (след 15.25 ч.), Датите са неподходящи за скубане на вежди, защото тогава то ще е 
14, 15, 16,17 много болезнено. Новопоникналите косми ще растат рошави.

– 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 28, 29, 30 Датите са неподходящи за епилация.

2– 6, 10, 12, 13 (до 15.25 ч.) – Тези дати са подходящи за оформяне на вежди. 

2–6, както и 10–14 – Датите са подходящи за механична епилация. Отскубнатите косми ще 
растат по-бавно.

18–27 – 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

10, 11 Череп, мозък, очи, език, нос, горна челюст, брадичка, устна
кухина, зъби

23, 24

12, 13 Уши, долна челюст, шия, глътка, сливици, тил, гласни връзки 25, 26, 27

14 Плевра, бронхи, бял дроб, ръце 1, 2, 28, 29

16, 17 Гръдна област, стомах, лимфни възли, черен дроб, жлъчен
мехур

3, 4, 30

18, 19 Сърце, слезка (далак) 5, 6

20, 21, 22  (до 14.45 ч.) Коремна кухина: пилор, слезка (далак), задстомашна жлеза,
черен дроб, жлъчен мехур; вегетативната нервна система

7, 8, 9

23, 24 Бъбреци, областта на слабините и кръста, както и на целия
гръбначен стълб

10, 11

25, 26, 27 Яйчници, външни полови органи, матка, пикочни канали 12, 13

1, 2, 28, 29 Бедра, черен дроб, както и манипулации на кръвта 14

3, 4, 30 Коленни стави и сухожилия, челюсти, зъби 16, 17

5, 6 Пищяли, прасци, апендикс, главен мозък, нервна система,
органи, свързани с нарушения на кръвното налягане

18, 19

7, 8, 9 Стъпала, ставите на пищяла, лимфна система 20, 21, 22 (до 14.45 ч.)

* 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 юни 2007 г. и с благоприятните да-

ти за лечение при намаляваща Луна.
ВАЖНО!
По възможност избягвайте всякакви планови оперативни
интервенции на 1 и на 30 юни (пълнолуние) и на 15 юни (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 2 до 15 юни.

Пране, химическо чистене и миене на прозорци: Не про-

пускайте датите 7, 8, 9 (до 12.27 ч.), 15 (след 16.46 ч.), 16,

17, 25, 26 и 27 (до 15.25 ч.) юни. Това са т. нар. дни на вода-

та. Всички замърсявания и петна ще се отстраняват с ле-

кота. 

Неподходящи дати за миене на прозорци: 5, 6, 13 (след

15.25 ч.), 14, 15 (до 16.46 ч.), 22 (след 14.45 ч.), 23 и 24 юни.

Тогава по стъклата след избърсване ще остават упорити

бели „облачета“.

За да е празник шопингът, възползвайте
се от датите, които ви препоръчвам за
покупка на съответните вещи. Те са съ-
образени с „настроението“ на Луната
през юни.
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ 
ЗА КУПУВАНЕ НА:
Модни дрехи, произведения на изку-

ството, парфюмерия и козметика,

музикални инструменти и аудиоза-

писи: 7, 8, 9 (до 12.27 ч.), 11 (след 14.30

ч.), 12, 13 (до15.25 ч.), 22 (след 14.25

ч.), 23 и 24 юни.

Недвижими имоти, мебели: 3, 4, 11

(след 14.30 ч.), 12, 13 (до 15.25 ч.), 16,

17 и 30 юни. 

Автомобил, мотор или колело: 13

(след 15.25 ч.), 14, 25, 26 и 27 (до 15.25

ч.) юни. 

Текстилни и метални изделия,

предмети за бита: 9 (след 12.27 ч.),

10, 11 (до 14.30 ч.) юни. 

Канцеларски материали и книги: 13

(след 15.25 ч.), 14, 20, 21 и 22 (до 14.45

ч.) юни. 

Спортни стоки: 1, 2, 9 (след 12.27 ч.),

10, 11 (до 14.30 ч.), 28 и 29 юни.

Бяла и черна техника, електрони-

ка, компютри и мобилни апарати: 5

и 6 юни. 

Обувки и дрехи: 3, 4, 7, 8, 16 и 17 юни. 

Бижута, злато, луксозни вещи: 18 и

19 юни.

КОГА ДА ПОЧИСТИМ ДОМА СИ ПРЕЗ ЮНИ

СПОЛУЧЛИВО ПАЗАРУВАНЕ
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1-ви лунен ден (ЛД) – 15.06 (от 6.15
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 – 16.06 (от 6.33 ч.) Не се под-

давайте на гнева, избягвайте конфликтите

и изблиците на емоции. Подходящ е за нови

начинания. 

3-ти ЛД – 17.06 (от 7.47 ч.) Енергети-

ката на този ден изисква да сте активни.

Пасивността е противопоказна и опасна.

4-ти ЛД – 18.06 (от 9.00 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 – 19.06 (от 10.12 ч.) Делови

ден. Подходящ е за пътувания и за планира-

не на генерални промени. Работете конце-

нтрирано. Не преяждайте. Целеполагане-

то ще е успешно.

6-и ЛД – 20.06 (от 11.20 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 – 21.06 (от 12.24 ч.) Ден за мо-

литва. Сбъдват се желания.

8-и ЛД – 22.06 (от 13.27 ч.) Сега се ак-

тивират фините и неуловими енергии в

организма. Добре е да се гладува, за да се

прочисти тялото.

9-и ЛД – 23.06 (от 14.28 ч.) Не е успе-

шен. Склонни сте към заблуждения и само-

измами. Добре е да дадете прошка. Прак-

тикувайте йога.

10-и ЛД – 24.06 (от 15.31 ч.) Не плани-

райте нищо важно. Изкъпете се с гореща

вода. Медитирайте.

11-и ЛД – 25.06 (от 16.34 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 – 26.06 (от 17.39 ч.) Дава се

милостиня. Молитвите се чуват. Подхо-

дящ е за взимане на важни решения.

13-и ЛД – 27.06 (от 18.44 ч.) Ден за ак-

тивни контакти, работа с информация и

учене. Сами си пригответе и изпечете хля-

ба. Не преяждайте.

14-и ЛД – 28.06 (от 19.48 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 – 29.06 (от 20.46 ч.) Сънища-

та са верни и важат за месец напред. Лош

ден за секс. Сатанински ден, у нас се про-

буждат зли изкушения. Проявете аске-

тизъм.

16-и ЛД – 30.06 (от 21.37 ч.) Ден за

постигане на вътрешна хармония. Старай-

те се да вършите само добри дела.

17-и ЛД – 1.06 (от 21.58 ч.) Подходящ

е за удоволствия, общуване и физически на-

товарвания. И за брак по любов.

18-и ЛД – 2.06 (от 22.54 ч.) Изгонете

лошите мисли. Прочистете стомашно-

чревния тракт – ден за гладуване.

19-и ЛД – 3.06 (от 23.41 ч.) Запалете

повече свещи у дома, направете анализ на

постъпките си. Ще успеете да се отърве-

те от чуждото влияние.

20-и ЛД – 5.06 (от 0.19 ч.) Получават

се духовни знания и прозрения. Не проявя-

вайте гордост!

21-ви ЛД – 6.06 (от 0.50 ч.) Много ак-

тивен, творчески ден. Отличен е за започ-

ване на нова работа, спортуване и пъте-

шествия.

22-ри ЛД – 7.06 (от 1.17 ч.) Ден на

мъдростта. Предайте на другиго своите

знания. Посетете астролог.

23-ти ЛД – 8.06 (от 1.40 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 – 9.06 (от 2.01 ч.) Активен,

творчески ден. Използвайте го за укрепва-

не на духа и тялото. Ден за нов строеж.

25-и ЛД – 10.06 (от 2.22 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 – 11.06 (от 2.46 ч.) Въздържай-

те се от активна дейност и постете.

Пестете си енергията и мълчете.

27-и ЛД – 12.06 (от 3.14 ч.) Ден за

прекратяване на контакти с лоши хора.

Почивайте и медитирайте. Ще имате

прозрения. 

28-и ЛД – 13.06 (от 3.48 ч.) Ден за по-

купка на жилище или началото на ремонт.

Сънищата са верни.

29-и ЛД – 14.06 (от 4.32 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.

30-и ЛД – 15.06 (от 5.27 ч.) Ден за лю-

бов, покаяние и прошка. Довършете всичко

започнато през месеца. Направете си рав-

носметка. Не градете планове за бъдеще-

то. Денят е отреден за почивка и съзерца-

ние. Далеч от суетата! 

Забележка. Датата 4 юни 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: 7, 8, 9 (до 12.27

ч.), 15 (след 16.46 ч.), 16, 17, 25, 26 и 27 (до 15.25 ч.) юни.

НЕПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА ПОЛИВАНЕ: 5, 6, 13 (след

15.25 ч.), 14, 15 (до 16.46 ч.), 22 (след 14.45 ч.), 23 и 24 юни.

На тези дни с поливането има опасност да провокирате

появата на листни въшки или други вредители.

ПОДХОДЯЩИ ДАТИ ЗА НАТОРЯВАНЕ: 7 и 8 юни.

Ваденето на зъби, оперативните интервенции на зъбите и венците,
както и поставянето на коронки и мостове могат да се окажат
много мъчителни, ако не сте улучили подходящия лунен момент.  
ПОДХОДЯЩИ ДАТИ: ако случаят ви не е спешен и е въз-

можно сами да си изберете датата, най-добре посетете зъ-

болекаря в периода от 5 до 9 (до 12.27 ч.) юни, както и на 13

(от 15.25 ч.) и на 14 юни.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВСЯКАКВИ МАНИПУЛАЦИИ: през пе-

риода от 2 (след 18.10 ч.) до 4 юни включително, както и

от 9 (след 12.27 ч.) до 13 (до 15.25 ч.) юни. И в никакъв слу-

чай не ходете на зъболекар на 1 и 30 юни (пълнолуние) и на

15 юни (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  ДДЕЕВВАА

През юни 2007 г. Луната се
намира в Дева на датите:
20-и, 21-ви и 22-ри (до 14.45 ч.).
Когато луната е в Дева, тя

ви дава възможност да изяви-
те своите умствени способ-
ности, прави ви издръжливи и
практични. През тези три дни
ще сте много дисциплинирани,
конкретни и настроени за
извършването на задачи, които
изискват точност и прециз-
ност. Ще демонстрирате най-
доброто от себе си. Ще обър-
нете внимание повече от обик-
новено на реда и чистотата.
Това са най-подходящите дни
да се погрижите за собствено-
то си здраве. Консумирайте

само здравословни храни. 
Сега с удоволствие ще помага-

те на другите, ще се почув-
ствате внимателни и грижов-
ни. Но ще обърнете внимание на
всеки детайл. Любопитството
няма да ви дава мира! Период,
през който идеите се реализи-
рат на практика без никакви
трудности. Луната в Дева
настройва на делова вълна, при-
нуждава ви да сте по-концент-
рирани. Лошата новина е, че ще
проявявате склонност да се
подценявате. Сигурно защото
ще сте подвластни пра стреме-
жа към съвършенство при
изпълнение на поетите ангажи-
менти. През тези дни човешкия
ум е склонен към повече кри-
тичност и към аналитично
мислене. Появява се желание за
самоусъвършенстване и вът-

решна необходимост от анали-
зиране на събитията.

Хората усещат подсъзнателно
желание за поддържане на ред и
чистота в мислите, чувствата
и действията си. Време, в което
човек се замисля за здравето си и
за режима си на хранене. 

Периодът е 
благоприятен за:

�При Луна в Дева можете да за-
почнете всякакво учение, търго-
вия, дейност, свързана с обмен на
информация и стоки и с точно
боравене с документация. Дни-
те са подходящи за занимания,
изискващи точност, акурат-
ност и концентрация на внима-
нието, както и за оформяне на
документи за финансови и банко-
ви операции. �Това е моментът
за развиване на търговия на дреб-

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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но. Ефективно се правят реви-
зии, упражнява се контрол и се
анализират цифрови данни.
�Благоприятни дни за сътруд-
ничество, за съавторство и за
подготовка за изпити. �Започ-
натите диети дават добри ре-
зултати. Препоръчително е да
се ядат повече плодове и зеленчу-
ци. �Кожните болести се леку-
ват с лекота. Добри резултати
дават и козметичните процеду-
ри. �Добре е да положите грижи
за външната, но и за вътрешна-
та чистота.

Периодът е 
неблагоприятен за:
�Моментът не е подходящ за
явяване на изпити, а само за
подготовката им, защото ще
бъдете много нервни. Не са пре-
поръчителни и заниманията,
изискващи влагането на повече
емоции. �Сключените сега
бракове, новите интимни връз-
ки и новите приятелства ще са
белязани от прекалена загриже-
ност и прекалено затъване в
подробности и дребнавости.
Нуждата от проява на загри-
женост към другия ще ви за-
тормозява и изнервя. Пери-
одът е подходящ за започване
на нови интимни отношения
само за по-улегнали и възрастни
хора. �Пътуванията хич не са
препоръчителни на тези дати.
Ще сте припрени и изнервени,
само грижи ще ви спохождат.
�Покупко-продажбите на нед-
вижими имоти няма да са ус-
пешни. �През тези дни са уяз-
вими целият стомашно-чревен
тракт (с изключение на право-
то черво), както и нервната
система. Препоръчително е да
се избягват операции на корем-
ната кухина, а апендиксът да се
вади само при остра криза. Тъ-
каните трудно заздравяват.
�Прекаляването с алкохола на

тези дни силно уврежда нервна-
та система.

ААККОО  

РРООЖЖДДЕЕННААТТАА

ВВИИ  ЛЛУУННАА  ЕЕ  

ВВ  ДДЕЕВВАА

��Обичате да бъдете насърча-
вани и оценявани по достойн-
ство. Това ви е много нужно, за
да придобиете самочувствие и
увереност, защото с вашата
вродена критичност все се съм-
нявате в способностите си и
имате потребност някой
отвън да ви оцени трезво и да
ви поощри. ��Имате навик да
споделяте в подробности пре-
живяванията си с околните.
��Проявявате склонност и да
диктувате посоката на всички
ваши взаимоотношения. ��Нас-
тоятелни и капризни сте. ��А
освен това и черногледи – виж-
дате проблеми там, където ги
няма. ��Страхувате се от нап-
регнати ситуации, защото те
ви носят отрицателни емоции,
които не понасяте. ��Когато
трябва да проявите услужли-
вост към хората, сте много
щедри, но трудно разбирате
техните чувства. Винаги отс-
тоявате и държите на своето
мнение. ��Умът ви е остър.
Изключително съобразителни
сте. Притежавате завидната
способност да постоянствате.
Изключително практични сте.
��Паметта ви е завидна, анали-
зирате критично всичките си
впечатления. ��Някои от вас
проявяват интерес към окул-
тизма. ��От вас излизат най-
добрите преподаватели. ��Вие
сте умни и находчиви, с изклю-
чителен нюх към правенето на
бизнес. ��Имате талант в об-
ластта на психоанализата и
поставянето на диагнози. 

Ако общувате с 
човек с Луна в Дева
�� Ще го разпознаете безпог-
решно по това, че поднася ин-
формацията изключително
прецизно и по блестящите
анализи на ситуации и съби-
тия. �� Той със сигурност ще
прояви загриженост към вас.
Ако имате нужда от съвет
или помощ, попаднали сте на
точния човек. �� Хората с Лу-
на в Дева са много интелиген-
ти и начетени събеседници.
�� Не проявявайте открита
недоверчивост или недовол-
ство към тях и не ги унижа-
вайте. Те са много обидчиви и
мнителни и веднага ще доло-
вят вашето отношение към
тях. �� Доста са умерени и
свити, особено в непозната
обстановка. Тогава са склонни
да проявят неувереност, при-
теснителност и дори страх.
�� Ако някой зададе тема на
разговор за диети, вегетариа-
нство, здравословни начини на
живот или лечение на различни
болежки – ясно е, това е човек
с Луна в Дева! Ще научите на-
истина последните новости в
тези области.

Ако сте мъж 
с Луна в Дева

Вие привличате непретенциоз-
на партньорка, защото това,
което откровено не понасяте,
е някой да предявява към вас
емоционални изисквания, да ви
обсебва с чувствата си и да
изисква взаимност. Това не оз-
начава, че сте „буца лед“. Щом
се влюбите, се променяте ряз-
ко. Но определено не обичате да
затъвате в крайности. 

Ако сте жена 
с Луна в Дева

Вие се носите винаги спретна-

то, елегантно и подчертано
чисто облечени. Може да не сте
облечени по последния писък на
модата, но определено ще сте
подбрали тоалета перфектно
за вашата фигура.
Жените с Луна в Дева са обик-
новено емоционално несигурни.
Трудно могат да изразяват
чувствата си и да излъчват
топлота. Често се чувстват
потиснати. Загрижени и улиса-
ни в подреждане на ежедневие-
то, те почти не успяват да на-
мерят време за себе си. 
Вие сте добра майка, стремите
се да обезпечите детето си ма-
териално, но по-често трябва
да общувате и емоционално с
него. Защото то ще ви приема
като хладна и прекалено кри-
тична.

Здраве и начин 
на хранене

Храносмилателната ви систе-
ма е много чувствителна и
капризна. Повечето ви заболя-
вания са провокирани от нерв-
но пренапрежение. Деликатни-
ят ви стомах не бива да бъде
затормозяван с неподходящи
храни. Преяждането е проти-
вопоказно за вас. Ненапразно
сте най-добрият диетолог от
целият зодиак, защото почти
винаги имате проблеми, пре-
дизвикани от неправилно хра-
нене. Не бива да ядете пържени
храни. За вас са жизненоважни
продуктите, които съдържат
целулоза и фибри. Пълнозърнес-
тите храни (мюсли, овесени
ядки, пълнозърнест или ръжен
хляб) са направо задължителни.
Поне един път на ден менюто
ви трябва да съдържа по един
от тези продукти. Повечето
от вас са вегетарианци и това
наистина е добър начин на хра-
нене за вас. 

* 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: Веселин Калановски. Радар. Атила. Аерг. Тетерев. Епоха. Кир. Шия. Норис (Чък). Ангина. Зар. Негус. Артур. Имаи (Тадаши).
Етер. Ерат (Кристине). Факир. Дяк. Ре. „Тях“. Офит. Колода. Во. ИРА. Ров. Имел. ТТТ. КА. Делиб (Лео). Окам (Уилям). Рибак (Натан). Носач.
Изверг. АЕРО. Тукан. Лорен (София). ОН. Фабула. Алеман. Чук. Цел. Замък. АИБА. Пир. Валеж. „Алцеста“. Инсект. Акт. Актив.
ОТВЕСНО: Череша. Аборт. Овации. Сатирик. Лотос. Берн. „Медея“. Митов (Антон). Катул. Лар. Наряд. Качул. Ве. Пиренеи. Хамам. Казак.
„Вог“. Иа. Алт. Яка. РУЕ. Знаме. Атеист. Лъжа. Клипс. Елек. Ало. Ар. Ром. Ат. Знахар. „Давид“. Граал. Антея. Омер (Жан). Еница. Ева. Гурко
(Йосиф). Елиан. Бек. Секира. Филибе. Част. Скрин. Трир. Бароу (Стивън). „Ти“. Играч. Етан. Конклав.
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